
Vlajkový projekt PSK „ Svätomariánska púť “(„ Svetlo z východu“) programu  Interreg V-A 
Poľsko–Slovensko 2014 – 2020 – schválenie a financovanie  projektu 
 

Cieľom predkladaného materiálu je schválenie účasti Prešovského samosprávneho 
kraja v predmetnom vlajkovom projekte a schválenie financovania pre tento projekt. Projekt 
bol dňa 28.9.2016 schválený a odporúčaný Monitorovacím výborom  programu INTERREG V-
A Poľsko–Slovensko 2014–2020  na základe Rozhodnutia Monitorovacieho výboru č. 42/2016 
(schválenie vlajkového projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), žiadosť č. 
PLSK.01.01.00-00-0016/16). 
Samotnému schváleniu projektu „Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“) predchádzalo 
schválenie projektového zámeru, ktorý bol schválený Monitorovacím výborom dňa 31.3.2016 
(Rozhodnutie MV č. 10/2016) a následne bol predložený a schválený aj zastupiteľstvom PSK 
dňa 7.6.2016 (uznesenie č. 350/2016). 
 
 Úlohou vlajkových projektov je systematicky riešiť problémy identifikované 
v pohraničnej oblasti a komplexne využívať potenciál pohraničia. Výsledky z týchto projektov 
majú dlhšiu časovú účinnosť a generujú rozvojový potenciál. Vlajkové projekty majú vplyv na 
celé programové územie alebo na jeho väčšiu časť na oboch stranách hranice. 
 
Konzorcium Vlajkového projektu  „Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)“, v rámci 
programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 je zložené z vedúceho partnera ( 
Prešovský samosprávny kraj) a 12 vedľajších partnerov (viď. Tab. č.1). Z celého konzorcia 13 
partnerov je  8  investičných (4 slovenské farnosti – Litmanová, Ľutina, Levoča, Gaboltov a 4 
poľské farnosti – Krosno, Stara Wies, Debowiec, Kalwaria Paclawska) a 5 neinvestičných 
(Slovenská strana- PSK, IPC, KOCR a Poľská strana-Podkarpackie Województwo- Rzesow a 
Instytut Dialogu Miezykulturowego- Krakow).  
 
Každý projektový partner má naplánovaný svoj vlastný rozpočet a svoju zodpovednosť za 
úlohy stanovené v projekte. Celkový schválený rozpočet projektu je 4 056 377,84 € (celková 
hodnota projektu (BV) - ERDF+ŠR+kofinancovanie), z čoho ERDF predstavuje 3 393 333,91 €. 
Rozpočet na Slovenskej strane je vo výške € 2 214 067,51 € (z toho investiční partneri 
1 003 225,67€ a neinvestiční partneri 1 210 841,84 €). Celkové oprávnené výdavky PSK sú vo 
výške 562 841,84 € z čoho spolufinancovanie PSK (5%) je vo výške 28 142,09 €. Celkový 
plánovaný  rozpočet na poľskej strane je 1 842 310,33 € (z toho investície 1 302 700 € 
a neinvestiční parteri 539 610,33 €). Prehľad rozpočtu celého projektu viď. v tabuľke č.2. 
  
Predpokladané trvanie projektu: 01/2017 - 12/2018 
 
Projekt je rozdelený na viacero úloh, ktoré sú obsahovo aj časovo a logicky prepojené. Prvou 
a zásadnou úlohou je vznik Medzisektorovej koordinačnej skupiny, ktorá bude zastrešovať 
napĺňanie cieľov v dlhodobom horizonte. Celý vznik tejto platformy bude koordinovať PSK ako 
vedúci partner projektu. Jedným z hmatateľných výstupov práce  koordinačnej skupiny bude 
rozsiahly dokument štúdia realizovateľnosti, ktorý bude detailne rozoberať nový produkt v 
rámci celého územia, apriori v miestach investícií a okrem iného bude riešiť návrh chýbajúcej 
infraštruktúry, ako aj napojenie na existujúce turistické resp. pútnické trasy. Dokument bude 
slúžiť ako východiskový pre ďalšie rozvojové projekty  investičného aj neinvestičného 
charakteru v celom programovom území. Súbežne so štúdiou sa bude realizovať marketingový 



koncept nového medzinárodného produktu cestovného ruchu, nevyhnutný pre kvalitnú a 
úspešnú komunikáciu produktu s cieľom medzinárodnej konkurencieschopnosti. Komunikácia 
tvorí samostatnú úlohu v projekte vzhľadom na očakávané a merateľné výstupy a bude 
rozdelení na tradičné a inovatívne metódy propagácie. 
 
Nezanedbateľným prínosom projektu budú samotné investície, ktoré sa plánujú realizovať 
v období trvania projektu na oboch stranách hraníc. Investičné aktivity zahŕňajú dobudovanie 
infraštruktúry pútnických miest v lokalitách Levoča, Ľutina, Litmanová, Gaboltov, Debowiec, 
Krosno, Kalwaria Pacławska a Stara Wies. Tieto miesta majú charakter mariánskych pútnických 
miest a sú zaujímavé rovnako z hľadiska súčasného počtu návštevníkov ako aj z hľadiska 
potenciálneho rastu počtu návštevníkov v budúcnosti. Vlajkový projekt bude dobrým 
základom pre budúce investičné aktivity na pútnickej trase. Investičné aktivity u jednotlivých 
partnerov budú mať verejnoprospešný charakter a predstavujú najmä: dobudovanie areálov 
pútnických miest, prvky drobnej architektúry, 
parkoviská, sociálne zariadenia pre turistov/pútnikov, vybavenie objektov kultúry, zhotovenie 
prístreškov na trase pre pútnikov.  

Na Slovenskej strane sa plánujú nasledovné investície: vybudovanie pútnicko-
informačného centra s areálom v Litmanovej;  dobudovanie turistickej infraštruktúry v Ľutine; 
Vytvorenie oddychovej zóny s krížovou cestou na Mariánskej hore, Modernizácia dámskych 
hygienických zariadení, Spevnené vjazdy k oddychovým zónam v Levoči; Inštalácia 
informačného systému v areáli pre pútnikov vrátane ozvučenia, Vybavenie areálu prvkami 
drobnej architektúry - dobudovanie pitných fontán v areáli a doplnkové vybavenie areálu 
stojanmi na bicykle a odpadkové koše, úprava hygienických zariadení a prístrešok na podporu 
pútnického turizmu, stavebné úpravy prameňa sv. Vojtecha, vonkajšie osvetlenie a 
aktívny bleskozvod, nasvietenie kalvárie, chodníky v pútnickom areáli v Gaboltove. 

 
Vedúci partner - Prešovský samosprávny kraj spolu s partnermi Inovačným partnerským  
centrom a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska si rozdelia úlohy 
spojené s  riadením projektu, odbornou časťou podporujúcou rozšírenie myšlienky 
Svätomariánskej púte na slovenskej strane a aktivitami spojenými s vytvorením samotného 
produktu cestovného  ruchu a jeho propagáciou.  
 
Projekt je momentálne vo fáze zazmluvňovania (v novembri 2016 boli podpísané Partnerské 
zmluvy medzi vedúcim partnerom a ostatnými partnermi projektu a v decembri 2016 sa 
plánuje podpísanie Zmluvy o NFP s RO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č.1 Vlajkový projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) – Popis projektu a zloženie 
projektového konzorcia 
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vlajkového 

projektu  

Číslo žiadosti Vedúci 
partner 
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Gréckokatolícke arcibiskupstvo 
Prešov/Farnosť Litmanová (SK) 
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Hlavným cieľom projektu Svätomariánska púť 
("Svetlo z východu") je dobudovanie turistickej 
infraštruktúry a ponuky uceleného nového 
produktu cestovného ruchu, ktorý je 
inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou 
Santiago de Compostela, ktorá predstavuje 
najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, 
prírodné, historické, spoločenské a duchovné 
hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k 
posolstvu a k Mariánskym tradíciám. Pre náš  
stredoeurópsky priestor má značný význam 
Stredoeurópska mariánska cesta, ktorá spája 
viac ako 150 mariánskych pútnických miest v 
stredoeurópskom regióne. Návrh 
Svätomariánskej púte odráža úzku nadväznosť 
na spomínané trasy a posilňuje v širšom 
kontexte celkový rozvoj predmetného regiónu, 
či už po stránke ekonomickej, kultúrnej alebo 
duchovnej. Projekt je rozdelený na 4 vecné 
úlohy, ktoré sú obsahovo aj časovo a logicky 
prepojené (1. Vznik Medzisektorovej 
koordinačnej skupiny pre PL-SK spoluprácu pre 
podporu a koordináciu pútnického cestovného 
ruchu, 2. Dobudovanie infraštruktúry sväto-
mariánskych pútnických miest – 4 slovenské a 4 
poľské farnosti, 3. Nový medzinárodný produkt 
cezhraničného cestovného ruchu 
"Svätomariánska púť", 4. Šírenie myšlienky 
svätomariánskej púte). Projekt a jeho výstupy 
rovnako ako jeho aktivity sú adresované 
širokému spektru cieľových skupín ako sú napr. 
turisti, pútnici, miestne obyvateľstvo (vďaka 
medzinárodnému rozmeru projektu a vysokej 
vizibilite budúceho turistického produktu je 
očakávaný rast ekonomiky a zamestnanosti na a 
popri pútnickej trase), podnikatelia (rozvoj 
služieb a podnikateľských aktivít vďaka novému 
medzinárodnému produktu pridružených k 
produktu - ubytovanie, stravovanie, darčekové 
obchody a iné), organizácie cestovného ruchu s 
potenciálom rozvoja projektovej myšlienky aj po 
ukončení projektu, žiadatelia mikroprojektov, 
strešných a veľkých projektov v budúcnosti (s 
možnosťou ďalšieho rozvoja myšlienky) a iní 
potenciálni záujemcovia o tento novovytvorený 
medzinárodný produkt cestovného ruchu. 
 

 

Gréckokatolícka arcibiskupstvo 
Prešov/Farnosť Ľutina (SK) 

Rímskokatolícka cirkev, Spišská 
diecéza/Farnosť Levoča (SK) 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 
Gaboltov (SK) 

Inovačné partnerské centrum 
Prešov (SK) 

Krajská organizácia cestovného 
ruchu, Severovýchod Slovenska 
(SK) 

Urząd Marszalkowski 
Województwa Podkarpackiego 
(PL) 

Instytut Dialogu 
Miezykulturowego im. Jana 
Pawla II w Krakowie (PL) 

Parafia Rzymsko- Katolicka pw. 
św. Pawła Apostoła i św. Jana z 
Dukli w Krośnie (PL) 

Zgromadzenie Księży Misjonarzy 
Saletynów Dębowiec  (PL) 
Klasztor Znalezienia Krzyża 
Kalwaria Pacławska (PL) 
 

   

 

  

   

Towarzystwo Jezusowe Dom 
Zakonny w Starej Wsi (PL)   

 



Tabuľka č.2 Vlajkový projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) – Rozpočet projektu v € (BV) 

Partneri EFRR 
Prostriedky 

štátneho 
rozpočtu 

Rozpoč
et 

jednot
ky ÚS 

Iné 
verejné 
prostri
edky 

Súkromné 
Oprávnené 

výdavky 

Neoprávn
ené 

výdavky 

Spolu 
hodnota 
projekt

u 

PSK 478 415,56 € 56 284,19 € 

28 
142,09 

€ 0,00 € 0,00 € 562 841,84 € 4 920,00 € 
567 

761,84 € 

Województ
wo 
Podkarpacki
e 245 796,63 € 0,00 € 

43 
375,95 

€ 0,00 € 0,00 € 289 172,58 € 0,00 € 
289 

172,58 € 

IPC 305 923,50 € 35 991,00 € 0,00 € 0,00 € 
17 995,50 

€ 359 910,00 € 
29 450,00 

€ 
389 

360,00 € 
Instytut 
Dialogu 
Międzykultu
rowego 212 872,00 € 0,00 € 

37 
565,66 

€ 0,00 € 0,09 € 250 437,75 € 0,00 € 
250 

437,75 € 

KOCR 190 289,50 € 22 387,00 € 0,00 € 0,00 € 
11 193,50 

€ 223 870,00 € 
29 850,00 

€ 
253 

720,00 € 

GK, farnosť 
Litmanová 384 795,00 € 45 270,00 € 0,00 € 0,00 € 

22 635,00 
€ 452 700,00 € 0,00 € 

452 
700,00 € 

GK, farnosť 
Ľutina 44 795,00 € 5 270,00 € 0,00 € 0,00 € 2 635,00 € 52 700,00 € 0,00 € 

52 
700,00 € 

RK cirkev, 
farnosť 
Levoča 209 067,75 € 24 596,20 € 0,00 € 0,00 € 

12 298,12 
€ 245 962,07 € 0,00 € 

245 
962,07 € 

RK cirkev 
Farnosť 
Gaboltov 214 084,06 € 25 186,36 € 0,00 € 0,00 € 

12 593,18 
€ 251 863,60 € 0,00 € 

251 
863,60 € 

Towarzystw
o Jezusowe 
Dom 
Zakonny w 
Starej Wsi 212 499,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

37 500,02 
€ 250 000,00 € 0,00 € 

250 
000,00 € 

Parafia RK z 
Dukli w 
Krosnie 297 499,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

52 500,01 
€ 350 000,00 € 0,00 € 

350 
000,00 € 

Klasztor 
Znalezienia 
Krzyża 
Świętego 
Kalwaria 
Paclawska 299 794,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

52 905,03 
€ 352 700,00 € 0,00 € 

352 
700,00 € 

Zgromadzeni
e Księży 
Misjonarzy 
Saletynów, 
Debowiec 297 499,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

52 500,03 
€ 350 000,00 € 0,00 € 

350 
000,00 € 

SPOLU 3 393 333,91 
214 984,75 

€ 

109 
083,70 

€ 0,00 € 274755,48 3 992 157,84 
64 220,00 

€ 
4 056 

377,84 



 


