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A. Základné údaje 

 

1. Potenciály, výzvy, problémy, impulzy a hlavné ciele PHRSR 

1.1 Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

Hlavnými impulzmi spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR PSK) sú: 

- Legislatívna povinnosť (zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov) 

- Nové programové obdobie EÚ (2021-2027) 

- Nové výzvy a problémy, ktoré prinášajú zmeny na trhu práce; zavádzanie nových technológií a pod. 

- Budovanie partnerského prístupu a potreba spoločných riešení v rámci územnej spolupráce 

- Nová situácia v európskych ekonomikách v spojitosti s COVID-19 

- Prebiehajúca iniciatíva Catching-up Regions 

 

1.2 Potenciály, hlavné výzvy a problémy, na ktoré PHRSR reaguje (zhrnutie výstupov inventarizácie a analýz)  

Potenciály, problémy a výzvy pre VÚC ako celok: 
- Nové programové obdobie EÚ (2021-2027) a s tým spojené nové priority rozvoja v EÚ, vrátane 

uplatňovania nových prístupov k regionálnemu rozvoju v rámci SR 
- Ekonomické zaostávanie PSK 
- Odliv najmä mladých a vzdelaných ľudí 
- Infraštruktúrna poddimenzovanosť kraja v porovnaní s inými krajmi v SR 
- Klimatické zmeny 
- Zmeny v štruktúre ekonomiky 

 
1.3 Strategický prístup vrátane vízie, hlavného cieľa a priorít  

 
Vízia rozvoja do roku 2030: Prešovský kraj – región poskytujúci svojim obyvateľom rovné šance a všestranné 
možnosti rozvoja, rozumne využívajúci svoj vnútorný potenciál pri podpore regionálnej ekonomiky s ohľadom 
na udržateľné využívanie zdrojov 
 
Hlavný cieľ: Vytvoriť podmienky pre vyvážený územný rozvoj kraja a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov 
 
Priorita 1  Inovatívna a konkurencieschopná regionálna ekonomika 
Priorita 2 Životné podmienky obyvateľov kraja 
Priorita 3 Rozvinutá infraštruktúra a energetika v priaznivom životnom prostredí 
Priorita 4 Strategické riadenie územia a územne vyvážený rozvoj 
 

1.4 Strategické, špecifické ciele a kľúčové nástroje implementácie PHRSR priradené k jednotlivým prioritám 
(K jednotlivým cieľom budú definované aj ukazovatele v polohe kompozitných ukazovateľov merateľnej 
zmeny ako základ pre definovanie výstupových ukazovateľov na úrovni projektov) 

PRIORITA 1 INOVATÍVNA A KONKURENCIESCHOPNÁ REGIONÁLNA EKONOMIKA 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1.1ZVÝŠIŤ EKONOMICKÚ VÝKONNOSŤ KRAJA S DÔRAZOM NA UDRŽATEĽNOSŤ PODNIKANIA A 

ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY 

Špecifický cieľ 1.1.1 Posilniť rast a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov 

Špecifický cieľ 1.1.2 Zrýchliť digitalizáciu podnikov a zvýšiť ich inovačné kapacity v spolupráci so subjektmi 

výskumu a vývoja 
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Špecifický cieľ 1.1.3 Transformovať regionálnu ekonomiku na obehové hospodárstvo a zvýšiť potravinovú 

sebestačnosť 

Špecifický cieľ 1.1.4 Zvýšiť atraktivitu kraja pre potenciálnych investorov vytvorením širšej ponuky investičných 

príležitostí 

Špecifický cieľ 1.1.5 Skvalitniť podmienky vzdelávania s orientáciou na potreby trhu práce 

Špecifický cieľ 1.1.6 Zjednodušiť všetkým obyvateľom prístup na trh práce 

 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1.2 ZVÝŠIŤ NÁVŠTEVNOSŤ KRAJA VYUŽITÍM JEHO VYSOKÉHO ENDOGÉNNEHO POTENCIÁLU 

PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 

Špecifický cieľ 1.2.1 Rozšíriť a modernizovať existujúcu infraštruktúru cestovného ruchu vrátane zavádzania 

inovatívnych riešení a rozširovania ponuky CR 

Špecifický cieľ 1.2.2 Zabezpečiť ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

 

PRIORITA 2 KVALITNEJŠIE ŽIVOTNÉ PODMIENKY OBYVATEĽOV KRAJA 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2.1 ZLEPŠIŤ ZDRAVIE OBYVATEĽOV, ZVÝŠIŤ ICH BEZPEČNOSŤ A BUDOVAŤ INKLUZÍVNU 

OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ 

Špecifický cieľ 2.1.1 Zvýšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti 

Špecifický cieľ 2.1.2  Rozšíriť spektrum možností pre pohybové aktivity a zdravý životný štýl každej vekovej 

skupiny obyvateľstva 

Špecifický cieľ 2.1.3 Zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb a posilniť sociálnu integráciu osôb 

ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 

Špecifický cieľ 2.1.4 Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov 

 

PRIORITA 3 ROZVINUTÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ENERGETIKA V PRIAZNIVOM ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3.1 ZNÍŽIŤ MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÉHO CO2 VYTVORENÍM UDRŽATEĽNÉHO MODELU 

ROZVOJA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A ENERGETIKY 

Špecifický cieľ 3.1.1 Vytvoriť systém udržateľnej a ekologickej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie 

dopravnej infraštruktúry a optimalizácie dopravnej obslužnosti v kraji 

Špecifický cieľ  3.1.2 Transformovať energetický systém v kraji 

 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3.2 ZLEPŠIŤ STAV ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ELIMINOVAŤ HROZBY VYPLÝVAJÚCE ZO 

ZMENY KLÍMY 

Špecifický cieľ 3.2.1 Znížiť znečistenie zložiek životného prostredia a posilniť adaptáciu územia na zmeny klímy 

Špecifický cieľ 3.2.2 Zvýšiť úroveň vytriedenia odpadov a zefektívniť nakladanie s nimi 

 

PRIORITA 4 STRATEGICKÉ RIADENIE ÚZEMIA A ÚZEMNE VYVÁŽENÝ ROZVOJ 

STRATEGICKÝ CIEĽ 4.1 ZVÝŠIŤ ÚČINNOSŤ STRATEGICKÉHO RIADENIA ÚZEMNE VYVÁŽENÉHO ROZVOJA V KRAJI 

Špecifický cieľ 4.1.1 Zlepšiť systém strategického plánovania v kraji 
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Špecifický cieľ 4.1.2 Integrovať tvorbu strategických dokumentov a zabezpečiť partnerskú spoluprácu pri ich 

príprave, monitorovaní a hodnotení 

Špecifický cieľ 4.1.3 Zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu verejnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ 4.1.4 Zlepšiť koordináciu rozvoja v priestore 

 
1.5 Integrované investičné balíčky pre implementáciu PHRSR VÚC 

Strategický investičný balíček:  
A Stabilizácia ľudských zdrojov PSK   
 
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC: 
A1 Vybudovanie inovačno-vzdelávacieho centra 
 

Kľúčový projekt na úrovni VÚC: 
A2 Zriadenie regionálneho fondu rozvoja  

 
Tematický balíček doplnkových projektov A1.1  Spoločné inovačno-vzdelávacie centrum „SCIENCEUNIPO“   
Tematický balíček doplnkových projektov A1.2 Podpora etablovaných aj začínajúcich podnikateľov 

s orientáciou na zvýšenie zamestnanosti   
Tematický balíček doplnkových projektov A1.3   „EDUNIPO“ - Centrum inovatívneho a kreatívneho 

potenciálu   
Tematický balíček doplnkových projektov A1.4  Podpora škôl ako strediská vzdelávania   
Tematický balíček doplnkových projektov A2.1  Zriadenie regionálneho fondu slúžiaceho na aktivizovanie 

podnikateľského potenciálu v kraji  

 
Strategický investičný balíček:  
B Cirkulárna ekonomika ako súčasť transformácie regionálnej ekonomiky PSK  
 
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC:  
B1 Energetická efektívnosť a efektívnosť nakladania s energetickými a prírodnými zdrojmi 
 

Kľúčový  projekt na úrovni VÚC: 
B2 Manažment komunikácie priorít a cieľov (národných aj PSK) smerom k verejnosti, podnikateľom a verejným 
inštitúciám a zapracovanie do štruktúr potrebných pre prechod na obehové hospodárstvo  

 
Tematický balíček doplnkových projektov B1.1: Zlepšenie adaptability verejných budov a ochrana krajiny 

pred nepriaznivými dôsledkami zmien klímy    
Tematický balíček doplnkových projektov B1.2: Energetická efektivita budov  

Tematický balíček doplnkových projektov B1.3: Efektivita využívania prírodných zdrojov (energia, suroviny, 
voda, a i.)  

Tematický balíček doplnkových projektov B1.4: Podpora rozvoja šírenia biodegradovateľných materiálov 
v organizáciách na území PSK a v spolupráci s prebiehajúcim výskumom a vývojom v danej oblasti  

Tematický balíček doplnkových projektov B1.5: Efektívna podpora TUR odpadového hospodárstva  

Tematický balíček doplnkových projektov B2.1: Podpora elektromobility    
Tematický balíček doplnkových projektov B2.2: Edukačno-výchovné aktivity podpory cirkulárnej ekonomiky 

PSK 

Tematický balíček doplnkových projektov B2.3: Zvýhodnená podpora podnikateľského prostredia v súlade s 
rozvojom obehového hospodárstva  

Tematický balíček doplnkových projektov B2.4: Obehové hospodárstvo  ako participatívna verejná politika 
PSK     

Tematický balíček doplnkových projektov B2.5: Dátový zber a digitalizácia údajov pre potreby efektívneho 
obehového hospodárstva  
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Strategický investičný balíček:  
C Rozvoj dopravnej obslužnosti na území PSK v najmenej rozvinutých okresoch 
SPR Šariš a SPR Horný Zemplín  
 
Kľúčový  projekt na úrovni SPR Šariš a Horný Zemplín:  
C1 Výstavba rýchlostnej cesty R4  
 
Kľúčový  projekt na úrovni SPR Šariš a Horný Zemplín:  
C2 Vybudovanie podnikateľskej infraštruktúry  

 
Tematický balíček doplnkových projektov C1.1: Dobudovanie cestnej infraštruktúry v regióne Šariš a Horný 

Zemplín  so zlepšením prístupu k TEN-T  a cezhraničnej mobility  

Tematický balíček doplnkových projektov C1.2: Podpora ekologickej dopravy   
Tematický balíček doplnkových projektov C1.3 : Integrovaný dopravný systém vo verejnej doprave  

Tematický balíček doplnkových projektov C2.1: Rozšírenie hnedých priemyselných zón pre potreby zvýšenia 
ekonomickej aktivity v regióne pre potenciálnych investorov  

Tematický balíček doplnkových projektov C2.2: Budovanie podpornej administratívnej infraštruktúry 
vrátane zelenej infraštruktúry  

 
Strategický investičný balíček:  
D Prepojený zelený Spiš  
 
Kľúčový  projekt na úrovni SPR Šariš:  
D1 Dobudovanie cestnej infraštruktúry v regióne Spiš so zlepšením prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility  

 
Tematický balíček doplnkových projektov D1.1: Dobudovanie cestnej infraštruktúry v regióne Spiš  

Tematický balíček doplnkových projektov D1.2: Podpora ekologickej dopravy  

Tematický balíček doplnkových projektov D1.3: Integrovaný dopravný systém vo verejnej doprave  

Tematický balíček doplnkových projektov D1.4: Príprava analytických dokumentov  

 
Strategický investičný balíček:  
E Sieť integračných centier PSK s dôrazom na rozvoj sociálnej ekonomiky  
 
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC:  
E1 Založenie krajského sociálneho podniku a vybudovanie systému riadenia a koordinácie siete integračných 
centier  
 
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC:  
E2 Rekonštrukcia budov v majetku PSK na integračné centrá vrátane pobočiek krajského sociálneho podniku   

 
Tematický balíček doplnkových projektov E1.1: Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie  

Tematický balíček doplnkových projektov E1.2: Podpora synergickej spolupráce stredných škôl, 
zamestnávateľov, úradov práce a subjektov pracujúcich s príslušníkmi MRK a ďalších sociálne 
znevýhodnených skupín obyvateľstva  

Tematický balíček doplnkových projektov E1.3: Podpora a sieťovanie subjektov zameraných na prácu 
s rodinami a komunitami, ako aj na sociálnu zmenu v MRK 

 
Strategický investičný balíček:  
F Integrovaný systém rozvoja ekologického a kultúrno-poznávacieho 
cestovného ruchu v SPR Horný Zemplín   
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Kľúčový  projekt na úrovni SPR Horný Zemplín:  
F1 Zvyšovanie dynamiky rozvoja endogénneho potenciálu menej rozvinutého regiónu vo väzbe na územie 
Prešovského kraja  
 
Kľúčový  projekt na úrovni SPR Horný Zemplín:  
F2 Investície do základnej turistickej infraštruktúry a obnovy pamiatok vo väzbe na územie Prešovského kraja    

 
Tematický balíček doplnkových projektov F1.1/F2.1: Dobudovanie základnej environmentálnej 

infraštruktúry  

Tematický balíček doplnkových projektov F1.2/F2.2: Vybudovanie turisticko-
rekreačnej multimodálnej trasy  s dôrazom na zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a 
ekosystémových služieb    

Tematický balíček doplnkových projektov F1.3/F2.3: Podpora vzdelávania a zamestnanosti miestnych 
obyvateľov a žiakov v oblasti cestovného ruchu  

Tematický balíček doplnkových projektov F1.4/F2.4: Podpora miestnych MSP pri rozvíjaní ich 
podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu  

Tematický balíček doplnkových projektov F1.5/F2.5  : Investície do základnej turistickej infraštruktúry, 
športovej infraštruktúry  a obnovy pamiatok    

 
Strategický investičný balíček:  
G. Zabezpečenie personálnych kapacít a technológií v oblasti IT, digitalizácie 
a dátovej analytiky vrátane osvetovej činnosti s dôrazom na územný rozvoj  
 
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC:  
G1 Koordinácia projektových činností, personálnych kapacít, dátového manažmentu, osvetových aktivít    

 

Tematický balíček doplnkových projektov G1.1 Digitálna ekológia  

Tematický balíček doplnkových projektov G1.2 SMART doprava  

Tematický balíček doplnkových projektov G1.3 Digitálny cestovný ruch  

Tematický balíček doplnkových projektov G1.4 Digitálne zručnosti  

Tematický balíček doplnkových projektov G1.5 E-služby občanom  

 

 
1.6. Kľúčové projekty a balíčky komplementárnych operácií/projektov zaradené do IUI (financovateľných 

z prostriedkov EU) 

Strategický investičný balíček:  
A Stabilizácia ľudských zdrojov PSK   
 
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC:  
A1 Vybudovanie inovačno-vzdelávacieho centra  
 

Kľúčový projekt na úrovni VÚC:  
A2 Zriadenie regionálneho fondu rozvoja  

 
Tematický balíček doplnkových projektov A1.1  Spoločné inovačno-vzdelávacie centrum „SCIENCEUNIPO“   
Tematický balíček doplnkových projektov A1.2 Podpora etablovaných aj začínajúcich podnikateľov 

s orientáciou na zvýšenie zamestnanosti   
Tematický balíček doplnkových projektov A1.3   „EDUNIPO“ - Centrum inovatívneho a kreatívneho 

potenciálu   
Tematický balíček doplnkových projektov A1.4  Podpora škôl ako strediská vzdelávania   
Tematický balíček doplnkových projektov A2.1  Zriadenie regionálneho fondu slúžiaceho na aktivizovanie 

podnikateľského potenciálu v kraji  
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Strategický investičný balíček:  
B Cirkulárna ekonomika ako súčasť transformácie regionálnej ekonomiky PSK  
 
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC:  
B1 Energetická efektívnosť a efektívnosť nakladania s energetickými a prírodnými zdrojmi    
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC:  
 
B2 Manažment komunikácie priorít a cieľov (národných aj PSK) smerom k verejnosti, podnikateľom a verejným 
inštitúciám a zapracovanie do štruktúr potrebných pre prechod na obehové hospodárstvo  

 
Tematický balíček doplnkových projektov B1.1: Zlepšenie adaptability verejných budov a ochrana krajiny 

pred nepriaznivými dôsledkami zmien klímy    
Tematický balíček doplnkových projektov B1.2: Energetická efektivita budov  

Tematický balíček doplnkových projektov B1.3: Efektivita využívania prírodných zdrojov (energia, suroviny, 
voda, a i.)  

Tematický balíček doplnkových projektov B1.4: Podpora rozvoja šírenia biodegradovateľných materiálov 
v organizáciách na území PSK a v spolupráci s prebiehajúcim výskumom a vývojom v danej oblasti  

Tematický balíček doplnkových projektov B1.5: Efektívna podpora TUR odpadového hospodárstva  

Tematický balíček doplnkových projektov B2.1: Podpora elektromobility    
Tematický balíček doplnkových projektov B2.2: Edukačno-výchovné aktivity podpory cirkulárnej ekonomiky 

PSK 

Tematický balíček doplnkových projektov B2.3: Zvýhodnená podpora podnikateľského prostredia v súlade s 
rozvojom obehového hospodárstva  

Tematický balíček doplnkových projektov B2.4: Obehové hospodárstvo  ako participatívna verejná politika 
PSK     

Tematický balíček doplnkových projektov B2.5: Dátový zber a digitalizácia údajov pre potreby efektívneho 
obehového hospodárstva  

 
Strategický investičný balíček:  
C Rozvoj dopravnej obslužnosti na území PSK v najmenej rozvinutých okresoch 
SPR Šariš a SPR Horný Zemplín  
 
Kľúčový  projekt na úrovni SPR Šariš a Horný Zemplín:  
C1 Výstavba rýchlostnej cesty R4  
 
Kľúčový  projekt na úrovni SPR Šariš a Horný Zemplín:  
C2 Vybudovanie podnikateľskej infraštruktúry  

 
Tematický balíček doplnkových projektov C1.1: Dobudovanie cestnej infraštruktúry v regióne Šariš a Horný 

Zemplín  so zlepšením prístupu k TEN-T  a cezhraničnej mobility  

Tematický balíček doplnkových projektov C1.2: Podpora ekologickej dopravy   
Tematický balíček doplnkových projektov C1.3 : Integrovaný dopravný systém vo verejnej doprave  

Tematický balíček doplnkových projektov C2.1: Rozšírenie hnedých priemyselných zón pre potreby zvýšenia 
ekonomickej aktivity v regióne pre potenciálnych investorov  

Tematický balíček doplnkových projektov C2.2: Budovanie podpornej administratívnej infraštruktúry 
vrátane zelenej infraštruktúry  

 
Strategický investičný balíček:  
D Prepojený zelený Spiš  
 
Kľúčový  projekt na úrovni SPR Šariš:  
D1 Dobudovanie cestnej infraštruktúry v regióne Spiš so zlepšením prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility  
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Tematický balíček doplnkových projektov D1.1: Dobudovanie cestnej infraštruktúry v regióne Spiš  

Tematický balíček doplnkových projektov D1.2: Podpora ekologickej dopravy  

Tematický balíček doplnkových projektov D1.3: Integrovaný dopravný systém vo verejnej doprave  

Tematický balíček doplnkových projektov D1.4: Príprava analytických dokumentov  

 
Strategický investičný balíček:  
E Sieť integračných centier PSK s dôrazom na rozvoj sociálnej ekonomiky  
 
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC:  
E1 Založenie krajského sociálneho podniku a vybudovanie systému riadenia a koordinácie siete integračných 
centier  
 
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC:  
E2 Rekonštrukcia budov v majetku PSK na integračné centrá vrátane pobočiek krajského sociálneho podniku   

 
Tematický balíček doplnkových projektov E1.1: Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie  

Tematický balíček doplnkových projektov E1.2: Podpora synergickej spolupráce stredných škôl, 
zamestnávateľov, úradov práce a subjektov pracujúcich s príslušníkmi MRK a ďalších sociálne 
znevýhodnených skupín obyvateľstva  

Tematický balíček doplnkových projektov E1.3: Podpora a sieťovanie subjektov zameraných na prácu 
s rodinami a komunitami, ako aj na sociálnu zmenu v MRK 

 
Strategický investičný balíček:  
F Integrovaný systém rozvoja ekologického a kultúrno-poznávacieho 
cestovného ruchu v SPR Horný Zemplín   
 
Kľúčový  projekt na úrovni SPR Horný Zemplín:  
F1 Zvyšovanie dynamiky rozvoja endogénneho potenciálu menej rozvinutého regiónu vo väzbe na územie 
Prešovského kraja  
 
Kľúčový  projekt na úrovni SPR Horný Zemplín:  
F2 Investície do základnej turistickej infraštruktúry a obnovy pamiatok vo väzbe na územie Prešovského kraja    

 
Tematický balíček doplnkových projektov F1.1/F2.1: Dobudovanie základnej environmentálnej 

infraštruktúry  

Tematický balíček doplnkových projektov F1.2/F2.2: Vybudovanie turisticko-
rekreačnej multimodálnej trasy  s dôrazom na zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a 
ekosystémových služieb    

Tematický balíček doplnkových projektov F1.3/F2.3: Podpora vzdelávania a zamestnanosti miestnych 
obyvateľov a žiakov v oblasti cestovného ruchu  

Tematický balíček doplnkových projektov F1.4/F2.4: Podpora miestnych MSP pri rozvíjaní ich 
podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu  

Tematický balíček doplnkových projektov F1.5/F2.5  : Investície do základnej turistickej infraštruktúry, 
športovej infraštruktúry  a obnovy pamiatok    

 
Strategický investičný balíček:  
G. Zabezpečenie personálnych kapacít a technológií v oblasti IT, digitalizácie 
a dátovej analytiky vrátane osvetovej činnosti s dôrazom na územný rozvoj  
 
Kľúčový  projekt na úrovni VÚC:  
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G1 Koordinácia projektových činností, personálnych kapacít, dátového manažmentu, osvetových aktivít    
 

Tematický balíček doplnkových projektov G1.1 Digitálna ekológia  

Tematický balíček doplnkových projektov G1.2 SMART doprava  

Tematický balíček doplnkových projektov G1.3 Digitálny cestovný ruch  

Tematický balíček doplnkových projektov G1.4 Digitálne zručnosti  

Tematický balíček doplnkových projektov G1.5 E-služby občanom  

 

 
1. Predpokladaný obsah PHRSR 

2.1. Charakter dokumentu 

Strategický dokument má povahu nového dokumentu. 

2.2. Body obsahu PHRSR (podrobnejšie viď Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020) 

1. Úvod 
2. Analytické východiská 
3. Rozvojová stratégia 
4. Implementačný plán a plán monitorovania 
5. Riziká implementácie a ich prevencia 
6. Riadenie implementácie PHRSR samosprávneho kraja 
7. Využité informačné zdroje 
8. Prílohy  

2.3.  Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny vrátane území 

pre stratégiu UMR. 

IUS sa vypracúva ako PHRSR VÚC pre administratívne územie samosprávneho kraja, pričom bude obsahovať 
špecifické územné rozvojové stratégie pre nasledujúce strategicko-plánovacie regióny: 
SPR Spiš - okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča, 
SPR Šariš - okresy Prešov, Sabinov, Bardejov a Svidník, 
SPR Horný Zemplín – okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce a Snina, 
 
a pre územia UMR: 
 
UMR Prešov, 
UMR Humenné, 
UMR Poprad – Svit - Kežmarok. 
3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, potenciály, výzvy, problémy, ciele 

a geografický rozmer PHRSR 

V návrhu PHRSR sa neuvažuje s variantným riešením. 

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR  a zodpovednosti za jednotlivé kroky 

(podrobnejšie viď fázy a kroky prípravy podľa: Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020) 

Fáza/ Krok Obsah Začiatok 

fázy 

Koniec 

fázy 

Zodpovedná 

osoba/partner 

Fáza 1 Identifikácia potreby a impulzov vypracovania 
PHRSR VÚC a rozhodnutie o začatí prípravných 
prác  

11/2019 1/2020 PSK 
 

Fáza 2 Prípravné práce, spracovanie a schválenie 
Vstupnej správy 

10/2020 12/2020 PSK 
 

Fáza 3 Inventarizačná, analytická a prognostická fáza 
spracovania PHRSR VÚC  

1/2021 6/2021 Externý dodávateľ + 
PSK 
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Fáza 4 Stanovenie strategického smerovania, priorít a 
strategických cieľov PHRSR VÚC  

7/2021 8/2021 Externý dodávateľ + 
PSK 

Fáza 5 Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, 
postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov 

7/2021 8/2021 Externý dodávateľ + 
PSK 

Fáza 6 Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania PHRSR VÚC  

9/2021 10/2021 Externý dodávateľ + 
PSK 

Fáza 7 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR VÚC  11/2021 12/2021 Externý dodávateľ + 
PSK 

5. Vzťah PHRSR k iným strategickým dokumentom  

5.1. Nadradené dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové zameranie, relevantnosť k 

spracovávanému PHRSR) 

1.  Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030; Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu; do roku 2030; vysoká relevantnosť 

2. Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027; Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu; obdobie 2021 – 2027; vysoká relevantnosť 

3. Partnerská dohoda 2021-2027; Úrad vlády SR; 2021-2027; vysoká relevantnosť 

4. Územný plán Prešovského kraja; Prešovský samosprávny kraj; od 2004; vysoká relevantnosť 

 
5.2. Ostatné dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové zameranie, relevantnosť k spracovávanému 

PHRSR) napr. schválené stratégie VUC: 

1. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský 

rok 2021/2022, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor školstva, školský rok 2021/2022 

2. Stratégia PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Úrad Prešovského 

samosprávneho kraja, Odbor školstva, obdobie 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 

3. Stratégia výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022, Úrad 

Prešovského samosprávneho kraja, Odbor školstva, obdobie 2017 - 2022 

4. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020 – 2025, Úrad 

Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny, obdobie 2020 - 2025 

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

samosprávneho kraja, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia  

6. Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030, Ministerstvo zdravotníctva SR, 

obdobie 2014 – 2030 

7. Plán udržateľnej mobility, Prešovský samosprávny kraj, 2021-  

8. Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti: Modernizácia 

zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie dostupnosti kvalitných služieb v primárnej a akútnej lôžkovej 

zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR 

9. Ďalšie sektorové koncepčné dokumenty SR a VÚC Prešov 

 

6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

B. Základné údaje o predpokladaných vstupoch a vplyvoch implementácie PHRSR  

 

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje 
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 Identifikácia zdroja a objemu 

mimo podpory EU 

Identifikácia zdroja a objemu 

očakávanej podpory EU (IUI) 

Všetky integrované investičné balíčky 

spolu 
4 230 000 000 

Finančné zdroje 634 500 000 3 595 500 000 

Ľudské zdroje Interné: zamestnanci PSK 

Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci 

Materiálne zdroje Kancelárske vybavenie 

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch  

 Merateľné ukazovatele (návrh) 

Integrovaný investičný 

balíček A Stabilizácia 

ľudských zdrojov PSK 

 

Kľúčový projekt A1 

Vybudovanie inovačno-

vzdelávacieho centra 

- Počet podnikov participujúcich na výskumno-vývojových projektoch so 
vzdelávacími inštitúciami 
- Počet vyškolených zamestnancov zúčastnených subjektov (podnikatelia, tretí 
sektor, školy, a i.)  a uchádzačov o zamestnanie v rozvoji kompetencií a zručností 
- Podiel ekologickej poľnohospodárskej produkcie na celkovej 
poľnohospodárskej produkcii. 
- Počet zapojených vzdelávacích inštitúcií v spolupráci s výskumno-vzdelávacím 
centrom 
- Počet zapojených inštitúcií  a pracovísk vedy, výskumu  a vývoja v spoločnom 
výskumno-vzdelávacom centre 
- Počet vytvorených pracovných miest v oblasti inovačného manažmentu 
- Počet vyškolených  pracovníkov v oblasti inovačného manažmentu 
- Počet vyškolených manažérov špecializujúcich sa na výskum, vývoj a inovačný 
potenciál vo svojej inštitúcii. 
- Zvýšenie  počtu  výstupov  aktivít  VaV  inštitúcií  pre  priemysel a spoločnosť 
v nadväznosti na realizovanie aktivít súvisiacich s podporou pre transfer 
technológií 
- Počet publikácií subjektov v databázach Web of Science Core Collection a 
SCOPUS  
- Počet publikácií subjektov v ostatných recenzovaných vedeckých publikáciách 
- Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s 
poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom (počet) 
- Počet výstupov  aktivít  z výskumu digitalizácie výrobných procesov do 

prostredia MSP v PSK 

Kľúčový projekt A2 Zriadenie 

regionálneho fondu rozvoja 

- Počet inštitúcií, ktoré dostávajú granty z Fondu regionálneho rozvoja 
- Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry 
- Počet nasadených smart riešení v budovách pre on-line monitorovanie a 
predikciu spotrieb energií objektov PSK 
- Počet výstupov  aktivít  z výskumu digitalizácie výrobných procesov do 
prostredia MSP v PSK 
- Výška súkromných investícií spojené s verejnou podporou v inovačných 

projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja 
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Tematický balíček 

doplnkových projektov A1.1 

Spoločné inovačno-

vzdelávacie centrum 

„SCIENCEUNIPO 

- Počet podnikov participujúcich na výskumno-vývojových projektoch so 
vzdelávacími inštitúciami 
- Počet vyškolených zamestnancov zúčastnených subjektov (podnikatelia, tretí 
sektor, školy, a i.)  a uchádzačov o zamestnanie v rozvoji kompetencií a zručností 
- Počet zapojených vzdelávacích inštitúcií v spolupráci s výskumno-vzdelávacím 
centrom 
- Počet zapojených inštitúcií  a pracovísk vedy, výskumu  a vývoja v spoločnom 
výskumno-vzdelávacom centre 
- Počet vytvorených pracovných miest v oblasti inovačného manažmentu 
- Počet vyškolených  pracovníkov v oblasti inovačného manažmentu 
- Počet vyškolených manažérov špecializujúcich sa na výskum, vývoj a inovačný 
potenciál vo svojej inštitúcii. 
- Zvýšenie  počtu  výstupov  aktivít  VaV  inštitúcií  pre  priemysel a spoločnosť 
v nadväznosti na realizovanie aktivít súvisiacich s podporou pre transfer 
technológií 
- Počet publikácií subjektov v databázach Web of Science Core Collection a 
SCOPUS  
- Počet publikácií subjektov v ostatných recenzovaných vedeckých publikáciách 
- Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s 
poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom (počet) 
- Počet výstupov  aktivít  z výskumu digitalizácie výrobných procesov do 

prostredia MSP v PSK 

Tematický balíček 

doplnkových projektov A1.2 

Podpora etablovaných aj 

začínajúcich 

podnikateľov s orientáciou na 

zvýšenie zamestnanosti 

- Počet podnikov participujúcich na výskumno-vývojových projektoch so 
vzdelávacími inštitúciami 
- Podiel ekologickej poľnohospodárskej produkcie na celkovej 
poľnohospodárskej produkcii. 
- Počet zapojených inštitúcií  a pracovísk vedy, výskumu  a vývoja v spoločnom 
výskumno-vzdelávacom centre 
- Počet vytvorených pracovných miest v oblasti inovačného manažmentu 
- Zvýšenie  počtu  výstupov  aktivít  VaV  inštitúcií  pre  priemysel a spoločnosť 
v nadväznosti na realizovanie aktivít súvisiacich s podporou pre transfer 
technológií 
- Počet publikácií subjektov v databázach Web of Science Core Collection a 
SCOPUS  
- Počet publikácií subjektov v ostatných recenzovaných vedeckých publikáciách 
- Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s 
poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom (počet) 
- Počet výstupov  aktivít  z výskumu digitalizácie výrobných procesov do 

prostredia MSP v PSK 

Tematický balíček 

doplnkových projektov A1.3 

„EDUNIPO“ - Centrum 

inovatívneho a kreatívneho 

potenciálu 

- Počet podnikov participujúcich na výskumno-vývojových projektoch so 
vzdelávacími inštitúciami 
- Počet vyškolených zamestnancov zúčastnených subjektov (podnikatelia, tretí 
sektor, školy, a i.)  a uchádzačov o zamestnanie v rozvoji kompetencií a zručností 
- Počet zapojených vzdelávacích inštitúcií v spolupráci s výskumno-vzdelávacím 
centrom 
- Počet zapojených inštitúcií  a pracovísk vedy, výskumu  a vývoja v spoločnom 
výskumno-vzdelávacom centre 
- Počet vyškolených  pracovníkov v oblasti inovačného manažmentu 
- Počet vyškolených manažérov špecializujúcich sa na výskum, vývoj a inovačný 
potenciál vo svojej inštitúcii. 
- Počet publikácií subjektov v ostatných recenzovaných vedeckých publikáciách 
- Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s 
poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom (počet) 
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- Počet výstupov  aktivít  z výskumu digitalizácie výrobných procesov do 

prostredia MSP v PSK 

Tematický balíček 

doplnkových projektov A1.4 

Podpora škôl ako strediská 

vzdelávania 

- Počet podnikov participujúcich na výskumno-vývojových projektoch so 
vzdelávacími inštitúciami 
- Počet vyškolených zamestnancov zúčastnených subjektov (podnikatelia, tretí 
sektor, školy, a i.)  a uchádzačov o zamestnanie v rozvoji kompetencií a zručností 
- Počet zapojených vzdelávacích inštitúcií v spolupráci s výskumno-vzdelávacím 
centrom 
- Počet zapojených inštitúcií  a pracovísk vedy, výskumu  a vývoja v spoločnom 
výskumno-vzdelávacom centre 
- Počet vyškolených  pracovníkov v oblasti inovačného manažmentu 
- Počet vyškolených manažérov špecializujúcich sa na výskum, vývoj a inovačný 
potenciál vo svojej inštitúcii. 
- Počet výstupov  aktivít  z výskumu digitalizácie výrobných procesov do 

prostredia MSP v PSK  

Tematický balíček 

doplnkových projektov A2.1 

Zriadenie regionálneho fondu 

slúžiaceho na aktivizovanie 

podnikateľského potenciálu v 

kraji formou 

- Počet inštitúcií, ktoré dostávajú granty z Fondu regionálneho rozvoja 
- Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry 
- Počet nasadených smart riešení v budovách pre on-line monitorovanie a 
predikciu spotrieb energií objektov PSK 
- Počet výstupov  aktivít  z výskumu digitalizácie výrobných procesov do 
prostredia MSP v PSK 
- Výška súkromných investícií spojené s verejnou podporou v inovačných 

projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja 

Integrovaný investičný 

balíček B Cirkulárna 

ekonomika ako súčasť 

transformácie regionálnej 

ekonomiky PSK 

 

Kľúčový projekt B1. 

Energetická efektívnosť 

a efektívnosť nakladania s 

energetickými a prírodnými 

zdrojmi 

- Percento energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 

- Počet opatrení na budovách zameraných na zníženie spotreby energie a iné 

mitigačné a adaptačné klimatické opatrenia 

- Miera separácie odpadu, kompostovania, energetického zhodnotenia 

komunálneho odpadu, recyklácie druhotných surovín, miera skládkovania. 

Kľúčový projekt B2 

Manažment komunikácie 

priorít a cieľov (národných aj 

PSK) smerom 

k verejnosti, podnikateľom 

a verejným inštitúciám 

a zapracovanie do štruktúr 

potrebných pre prechod na 

obehové hospodárstvo 

- Počet environmentálnych vzdelávacích a propagačných programov 
uskutočnených na školách (všetky typy škôl), vo verejných inštitúciách a v 
podnikoch. 
- Počet podnikov zapojených do cirkulárnej ekonomiky. 
- Počet subjektov využívajúcich digitalizáciu cez DataHub (v spolupráci s ITI 7) 
- Počet sociálnych podnikov zapojených do cirkulárnej ekonomiky (v spolupráci 
s ITI 5)   
- Počet absolventov vzdelávacieho programu pripravených na nové 

pracovné pozície nevyhnutné k prechodu na cirkulárnu ekonomiku (v spolupráci 

s ITI1) 
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Tematický balíček 

doplnkových projektov B1.1 

Zlepšenie adaptability 

verejných budov a ochrana 

krajiny pred nepriaznivými 

dôsledkami zmien klímy 

- Počet opatrení na budovách zameraných na zníženie spotreby energie a iné 
mitigačné a adaptačné klimatické opatrenia 
 

Tematický balíček 

doplnkových projektov B1.2 

Energetická efektivita budov 

- Počet opatrení na budovách zameraných na zníženie spotreby energie a iné 
mitigačné a adaptačné klimatické opatrenia 
- Percento energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. 
- Počet zriadených poradenských enviromentálno-energetických centier 
- Počet smart riešení pre on-line monitorovanie a predikciu spotrieb 

energií objektov 

Tematický balíček 

doplnkových projektov B1.3 

Efektivita využívania 

prírodných zdrojov (energia, 

suroviny, voda, a i.) 

- Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov 
- Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov 
- Miera separácie odpadu, kompostovania, energetického zhodnotenia 

komunálneho odpadu, recyklácie druhotných surovín, miera skládkovania. 

Tematický balíček 

doplnkových projektov B1.4 

Podpora 

rozvoja šírenia biodegradovat

eľných materiálov 

v organizáciách na území PSK 

a v spolupráci 

s prebiehajúcim výskumom 

a vývojom v danej oblasti 

- Percento  biodegradovateľných materiálov z celkového používaného 

množstva jednorazových materiálov.   

Tematický balíček 

doplnkových projektov B1.5 

Efektívna podpora TUR 

odpadového hospodárstva  

- Miera separácie odpadu, kompostovania, energetického zhodnotenia 

komunálneho odpadu, recyklácie druhotných surovín, miera skládkovania. 

Tematický balíček 

doplnkových projektov B2.1 

Podpora elektromobility 

- Počet nabíjacích staníc pre elektromobily 

Tematický balíček 

doplnkových projektov B2.2 

Edukačno-výchovné aktivity 

podpory cirkulárnej 

ekonomiky PSK 

- Počet environmentálnych vzdelávacích a propagačných programov 
uskutočnených na školách (všetky typy škôl), vo verejných inštitúciách a v 
podnikoch. 
- Počet absolventov vzdelávacieho programu pripravených na nové 

pracovné pozície nevyhnutné k prechodu na cirkulárnu ekonomiku 
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Tematický balíček 

doplnkových projektov B2.3 

Zvýhodnená podpora 

podnikateľského prostredia 

v súlade s rozvojom 

obehového hospodárstva 

- Počet etablovaných a začínajúcich podnikov čerpajúcich pôžičku z 

Regionálneho fondu so zvýhodneným úročením z dôvodu zapojenia sa do 

cirkulárnej ekonomiky 

Tematický balíček 

doplnkových projektov B2.4 

Obehové 

hospodárstvo  ako participatív

na verejná politika PSK 

- Počet zapojených inštitúcií do verejnej politiky 
- Počet informačných podujatí s verejnosťou 
- Počet partnerstiev/spolupracujúcich subjektov 
- Počet politík realizovaných na participatívnom princípe 
- Počet diseminácií dobrej a zlej praxe 
- Počet konzultácií 

Tematický balíček 

doplnkových projektov B2.5 

Dátový zber a digitalizácia 

údajov pre potreby 

efektívneho obehového 

hospodárstva 

- Počet subjektov využívajúcich digitalizáciu cez DataHub 

Integrovaný investičný 

balíček C Rozvoj dopravnej 

obslužnosti na území PSK 

v najmenej rozvinutých 

okresoch SPR Šariš a SPR 

Horný Zemplín 

 

Kľúčový projekt C1 

Výstavba rýchlostnej cesty R4 

- Modernizované cesty I. triedy (dĺžka)  
- Modernizované cesty II. triedy (dĺžka)  
- Modernizované cesty III. triedy (dĺžka)  
- Úspora času v cestnej doprave   
- Zníženie počtu dopravných nehôd  
- Zhotovenie dopravných analytických dokumentov (počet)  
- Zhotovenie PD k cestám v dĺžke km  
- Modernizácia železničnej trate (dĺžka)  
- Dĺžka nových/zmodernizovaných cyklochodníkov)  
- Výstavba e-nabíjacích staníc (počet)  
- Samosprávy so SMART (IoT) riešeniami v doprave (počet) 

Kľúčový projekt C2 

Vybudovanie podnikateľskej 

infraštruktúry 

- Revitalizácia a rozšírenie hnedých priemyselných parkov (m2)  
- Vybudovanie nových priemyselných parkov (m2)  
- Výstavba záchytných parkovísk (m2)  
- Revitalizácia administratívnych budov a zón (m2)  
- Výstavba e-nabíjacích staníc (počet) 

Tematický balíček 

doplnkových projektov C1.1 

Dobudovanie cestnej 

- Modernizované cesty I. triedy (dĺžka) 
- Modernizované cesty II. triedy (dĺžka) 
- Modernizované cesty III. triedy (dĺžka) 
- Úspora času v cestnej doprave  
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infraštruktúry v regióne Šariš 

a Horný Zemplín  so 

zlepšením prístupu k TEN-T  

a cezhraničnej mobility 

- Zníženie počtu dopravných nehôd 
- Zhotovenie dopravných analytických dokumentov (počet) 
- Zhotovenie PD k cestám v dĺžke km 

Tematický balíček 

doplnkových projektov C1.2 

Podpora ekologickej dopravy 

- Modernizácia železničnej trate (dĺžka) 
- Výstavba cyklochodníkov (dĺžka) 

Tematický balíček 

doplnkových projektov C1.3 

Integrovaný dopravný systém 

vo verejnej doprave 

- Výstavba e-nabíjacích staníc (počet) 
- Samosprávy so SMART (IoT) riešeniami v doprave (počet) 

Tematický balíček 

doplnkových projektov C2.1 

Rozšírenie hnedých priemysel

ných zón pre potreby zvýšenia 

ekonomickej aktivity 

v regióne pre potenciálnych 

investorov 

- Revitalizácia a rozšírenie hnedých priemyselných parkov (m2) 
-              Vybudovanie nových priemyselných parkov (m2) 

Tematický balíček 

doplnkových projektov C2.2 

Budovanie podpornej 

administratívnej 

infraštruktúry vrátane zelenej 

infraštruktúry 

- Výstavba záchytných parkovísk 
- Revitalizácia administratívnych budov a zón (m2) 
- Výstavba e-nabíjacích staníc (počet) 

Integrovaný investičný 

balíček D Prepojený zelený 

Spiš 

 

Kľúčový projekt D1 

Dobudovanie cestnej 

infraštruktúry v regióne Spiš 

so zlepšením prístupu k TEN-T 

a cezhraničnej mobility 

- Modernizované cesty I. triedy (dĺžka)  
- Modernizované cesty II. triedy (dĺžka)  
- Modernizované cesty III. triedy (dĺžka)  
- Úspora času v cestnej doprave   
- Zníženie počtu dopravných nehôd 

Tematický balíček 

doplnkových projektov D1.1 

Dobudovanie cestnej 

infraštruktúry v regióne Spiš 

- Modernizované cesty I. triedy (dĺžka) 
- Modernizované cesty II. triedy (dĺžka) 
- Modernizované cesty III. triedy (dĺžka) 
- Úspora času v cestnej doprave  
- Zníženie počtu dopravných nehôd 
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Tematický balíček 

doplnkových projektov D1.2 

Podpora ekologickej dopravy 

- Modernizácia železničnej trate (dĺžka) 
- Výstavba cyklochodníkov (dĺžka) 

Tematický balíček 

doplnkových projektov D1.3 

Integrovaný dopravný systém 

vo verejnej doprave 

- Výstavba e-nabíjacích staníc (počet) 
- Samosprávy so SMART (IoT) riešeniami v doprave (počet) 

Tematický balíček 

doplnkových projektov D1.4 

Príprava analytických 

dokumentov 

- Zhotovenie dopravných analytických dokumentov (počet) 
- Zhotovenie PD k cestám v dĺžke km 

Integrovaný investičný 

balíček E Sieť integračných 

centier PSK s dôrazom na 

rozvoj sociálnej 

ekonomiky 

 

Kľúčový projekt E1 Založenie 

krajského sociálneho podniku 

a vybudovanie systému 

riadenia a koordinácie siete 

integračných centier  

- Sociálny podnik s pobočkami na území kraja  
- Systém riadenia a koordinácie sociálneho podniku a siete integračných 
centier 
- Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných zamestnané vo 
vzniknutom sociálnom podniku  
- Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním 
zamestnané vo vzniknutom sociálnom podniku  
- Osoby vo veku nad 50 rokov zamestnané vo vzniknutom sociálnom 

podniku 

Kľúčový projekt E2 

Rekonštrukcia budov 

v majetku PSK na integračné 

centrá vrátane pobočiek 

krajského sociálneho podniku 

- Zrekonštruované časti budov v majetku PSK, ktoré budú slúžiť na účely 

integračného centra, resp. pobočky sociálneho podniku 

Tematický balíček 

doplnkových projektov E1.1 

Podpora zamestnanosti 

a zamestnateľnosti 

znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie 

- Klaster sociálnej ekonomiky PSK  
- Aktéri sociálnej ekonomiky zapojení do vzniknutého klastra sociálnej 
ekonomiky PSK 
- Pracovné agentúry sídliace v budovách vzniknutých integračných 

centier 

Tematický balíček 

doplnkových projektov E1.2 

Podpora synergickej 

- Systém získania odbornej kvalifikácie a rekvalifikácie dospelých 
- Rekvalifikovaní dospelí príslušníci znevýhodnených skupín obyvateľstva 
- Centrá odborného vzdelávania sídliace v budovách vzniknutých 

integračných centier 
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spolupráce stredných škôl, 

zamestnávateľov, úradov 

práce a 

subjektov pracujúcich s 

príslušníkmi MRK a ďalších 

sociálne znevýhodnených 

skupín obyvateľstva 

Tematický balíček 

doplnkových projektov E1.3 

Podpora a sieťovanie 

subjektov zameraných na 

prácu 

s rodinami a komunitami, ako 

aj na sociálnu zmenu v MRK 

- Svojpomocne postavené a skolaudované rodinné domy príslušníkov MRK  
- Systém koordinácie iniciovania, prehlbovania a rozširovania sociálnej zmeny 
v MRK 
- Zapojené samosprávy a subjekty mimovládneho sektora 

Integrovaný investičný 

balíček F Integrovaný 

systém rozvoja ekologické

ho a kultúrno-

poznávacieho cestovného 

ruchu v SPR Horný Zemplín 

 

Kľúčový projekt F1 Zvyšovanie 

dynamiky rozvoja 

endogénneho potenciálu 

menej rozvinutého regiónu vo 

väzbe na územie Prešovského 

kraja 

- Počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd 
- Počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody 
- Dĺžka nových/zmodernizovaných cyklochodníkov 
- Počet nových lôžok v ubytovacích zariadeniach 
- Počet novovytvorených pracovných miest v cestovnom ruchu 
- Počet návštev/klientov podporených zariadení, lokalít kultúrneho a 
prírodného dedičstva a atrakcií 
- Počet nových/modernizovaných/rozšírených prvkov infraštruktúry 
cestovného ruchu 
- Počet nových produktov cestovného ruchu   
- Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti v cestovnom 
ruchu   
- Počet "mäkkých" aktivít na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva 
- Počet propagačných a marketingových kampaní   
- Počet vyškolených  pracovníkov v oblasti CR 
- Počet nových alokovaných prevádzok MSP v oblasti CR 
- Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva 

Kľúčový projekt F2 Investície 

do základnej turistickej 

infraštruktúry 

a obnovy pamiatok vo 

- Počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd 
- Počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody 
- Dĺžka nových/zmodernizovaných cyklochodníkov 
- Počet nových lôžok v ubytovacích zariadeniach 
- Počet novovytvorených pracovných miest v cestovnom ruchu 
- Počet návštev/klientov podporených zariadení, lokalít kultúrneho a 
prírodného dedičstva a atrakcií 
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väzbe na územie Prešovského 

kraja 

- Počet nových/modernizovaných/rozšírených prvkov infraštruktúry 
cestovného ruchu 
- Počet nových produktov cestovného ruchu   
- Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti v cestovnom 
ruchu   
- Počet "mäkkých" aktivít na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva 
- Počet propagačných a marketingových kampaní   
- Počet vyškolených  pracovníkov v oblasti CR 
- Počet nových alokovaných prevádzok MSP v oblasti CR 
- Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva 

Tematický balíček 

doplnkových projektov 

F1.1/F2.1 Dobudovanie 

základnej environmentálnej 

infraštruktúry 

- Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových 
vôd 
- Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody 

Tematický balíček 

doplnkových projektov 

F1.2/F2.2 Vybudovanie 

turisticko-

rekreačnej multimodálnej tras

y  s dôrazom na zlepšenie 

ochrany prírody, krajiny, 

biodiverzity 

a ekosystémových služieb 

- Dĺžka nových/zmodernizovaných cyklochodníkov 
- Počet nových lôžok v ubytovacích zariadeniach 
- Počet novovytvorených pracovných miest v cestovnom ruchu 
- Počet návštev/klientov podporených zariadení, lokalít kultúrneho a 
prírodného dedičstva a atrakcií 
- Počet nových/modernizovaných/rozšírených prvkov infraštruktúry 
cestovného ruchu 
- Počet nových produktov cestovného ruchu   
- Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti v cestovnom 
ruchu   
- Počet "mäkkých" aktivít na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva 
- Počet propagačných a marketingových kampaní   
- Počet vyškolených  pracovníkov v oblasti CR 
- Počet nových alokovaných prevádzok MSP v oblasti CR 
- Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva 

Tematický balíček 

doplnkových projektov 

F1.3/F2.3 Podpora 

vzdelávania a zamestnanosti 

miestnych obyvateľov a 

žiakov v oblasti cestovného 

ruchu 

- Počet novovytvorených pracovných miest v cestovnom ruchu 
- Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti v cestovnom 
ruchu   
- Počet "mäkkých" aktivít na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva 
- Počet propagačných a marketingových kampaní   
- Počet vyškolených  pracovníkov v oblasti CR 

Tematický balíček 

doplnkových projektov 

F1.4/F2.4 Podpora miestnych 

MSP pri rozvíjaní ich 

podnikateľských aktivít 

v oblasti cestovného ruchu 

- Počet nových lôžok v ubytovacích zariadeniach 
- Počet novovytvorených pracovných miest v cestovnom ruchu 
- Počet návštev/klientov podporených zariadení, lokalít kultúrneho a 
prírodného dedičstva a atrakcií 
- Počet nových/modernizovaných/rozšírených prvkov infraštruktúry 
cestovného ruchu 
- Počet nových produktov cestovného ruchu   
- Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti v cestovnom 
ruchu   
- Počet "mäkkých" aktivít na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva 
- Počet propagačných a marketingových kampaní   
- Počet vyškolených  pracovníkov v oblasti CR 
- Počet nových alokovaných prevádzok MSP v oblasti CR 
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- Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva 

Tematický balíček 

doplnkových projektov 

F1.5/F2.5 Investície do 

základnej turistickej 

infraštruktúry, športovej 

infraštruktúry  a obnovy 

pamiatok 

- Plocha revitalizovaných priestranstiev (ha) 
- Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s 
poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom (počet) 
- Dĺžka nových/zmodernizovaných cyklochodníkov 
- Počet nových lôžok v ubytovacích zariadeniach 
- Počet novovytvorených pracovných miest v cestovnom ruchu 
- Počet návštev/klientov podporených zariadení, lokalít kultúrneho a 
prírodného dedičstva a atrakcií 
- Počet nových/modernizovaných/rozšírených prvkov infraštruktúry 
cestovného ruchu 
- Počet nových produktov cestovného ruchu   
- Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti v cestovnom 
ruchu   
- Počet "mäkkých" aktivít na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva 
- Počet propagačných a marketingových kampaní   
- Počet vyškolených  pracovníkov v oblasti CR 
- Počet nových alokovaných prevádzok MSP v oblasti CR 
- Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva 

Integrovaný investičný 

balíček G Zabezpečenie 

personálnych kapacít 

a technológií v oblasti IT, 

digitalizácie 

a dátovej analytiky vrátan

e osvetovej činnosti 

s dôrazom na územný 

rozvoj 

 

Kľúčový projekt G1 

Koordinácia projektových 

činností, personálnych 

kapacít, dátového 

manažmentu, osvetových 

aktivít 

- Počet samospráv s dátovými kurátormi 
- Počet samospráv so SMART (IoT) riešeniami v doprave 
- Počet samospráv so SMART (IoT) riešeniami v ekológii 

Tematický balíček 

doplnkových projektov 

G1.1  Digitálna ekológia 

- Počet samospráv so SMART (IoT) riešeniami v doprave 
- Počet samospráv so SMART (IoT) riešeniami v ekológii 

Tematický balíček 

doplnkových projektov G1.2 

SMART doprava 

- Počet samospráv so SMART (IoT) riešeniami v doprave 
- Počet samospráv so SMART (IoT) riešeniami v ekológii 
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Tematický balíček 

doplnkových projektov G1.3 

Digitálny cestovný ruch 

- Počet vytvorených (nad)regionálnych DataHub-ov (koordinátor "dátových 
projektov" a kapacít v regióne) 
- Počet samospráv s dátovými kurátormi 
- Počet samospráv so skvalitnenými e-službami  prostredníctvom 

moderných technológií 

Tematický balíček 

doplnkových projektov G1.4 

Digitálne zručnosti  

- Počet vytvorených (nad)regionálnych DataHub-ov (koordinátor "dátových 
projektov" a kapacít v regióne) 
- Počet samospráv s dátovými kurátormi 
- Počet samospráv so SMART (IoT) riešeniami v doprave 
- Počet samospráv y so SMART (IoT) riešeniami v ekológii 
- Počet samospráv so skvalitnenými e-službami  prostredníctvom 

moderných 

Tematický balíček 

doplnkových projektov G1.5 

E-služby občanom  

- Počet samospráv s dátovými kurátormi 
- Počet samospráv so skvalitnenými e-službami  prostredníctvom moderných 
technológií 

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR samosprávneho kraja  

- Predĺženie spracovania IUS z dôvodu prieťahov pri verejnomo obstarávaní na dodávateľa spracovania 

IUS 

- Nezáujem expertov a sociálno-ekonomických partnerov podieľať sa na tvorbe a implementácii IUS 

- Nedostatočná legislatíva pri definovaní kompetenčných rámcov medzi Radou partnerstva PSK a 

Zastupiteľstvom PSK 

- Nastavenie všetkých príslušných strategických dokumentov a implementačného mechanizmu podpory z 

EŠIF v rámci SR 

 

C. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane jej združení 

a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1.  Definovanie hlavných aktérov rozvoja VÚC 

• regionálna samospráva 

• miestna samospráva 

•  štátna správa 

• územia mestského rozvoja 

• sociálno-ekonomickí partneri 

1.2. Definovanie dotknutej verejnosti 

Obyvatelia PSK 

1.3. Definovanie sociálno-ekonomických partnerov 

Identifikácia 

partnera 

Hlavná motivácia 

partnera pre spoluprácu 

Kapacita pre 

zapojenie do 

tvorby PHRSR 

VÚC  

Návrh inštitucionalizácie 

partnerstva, resp. 

využitia existujúcej 

Návrh kľúčových 

fáz zapojenia 

partnera 
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OOCR Rozvoj územia v oblasti 

pôsobnosti subjektu 

Personálne 

kapacity 

Rada partnerstva PSK, 

Kooperačné rady SPR, 

UMR 

príprava, 

realizácia 

MAS Rozvoj územia v oblasti 

pôsobnosti subjektu 

Personálne 

kapacity 

 

Rada partnerstva PSK, 

Kooperačné rady SPR, 

UMR 

 

príprava, 

realizácia 

 

Cirkevné 

organizácie 

Rozvoj v pôsobnosti 

subjektu 

 

Personálne 

kapacity 

 

Rada partnerstva PSK, 

Kooperačné rady SPR, 

UMR 

 

príprava, 

realizácia 

 

Zástupcovia 

podnikateľov 

Rozvoj v pôsobnosti 

subjektu 

 

Personálne 

kapacity 

 

Rada partnerstva PSK, 

Kooperačné rady SPR, 

UMR 

 

príprava, 

realizácia 

 

Zástupcovia 

tretieho sektora 

Rozvoj v pôsobnosti 

subjektu 

 

Personálne 

kapacity 

 

Rada partnerstva PSK, 

Kooperačné rady SPR, 

UMR 

 

príprava, 

realizácia 

 

Kultúrne 

inštitúcie 

Rozvoj v pôsobnosti 

subjektu 

 

Personálne 

kapacity 

 

Rada partnerstva PSK, 

Kooperačné rady SPR, 

UMR 

 

príprava, 

realizácia 

 

Sociálne inštitúcie Rozvoj v pôsobnosti 

subjektu 

 

Personálne 

kapacity 

 

Rada partnerstva PSK, 

Kooperačné rady SPR, 

UMR 

 

príprava, 

realizácia 

 

Vzdelávacie 

inštitúcie 

Rozvoj v pôsobnosti 

subjektu 

 

Personálne 

kapacity 

 

Rada partnerstva PSK, 

Kooperačné rady SPR, 

UMR 

 

príprava, 

realizácia 

 

Subjekty 

zaoberajúce sa 

marginalizovaný

mi rómskymi 

komunitami 

Rozvoj v pôsobnosti 

subjektu 

 

Personálne 

kapacity 

 

Rada partnerstva PSK, 

Kooperačné rady SPR, 

UMR 

 

príprava, 

realizácia 

 

1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 
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Gestor tvorby PHRSR PaedDr. Martina Slivková, PhD 

Koordinátor tvorby PHRSR RNDr. Radomír Babiak, PhD. 

Tím pre koordináciu tvorby a implementácie PHRSR RNDr. Bibiána Miščíková, PhD. 

Ing. Mgr. Barbara Baloghová, PhD. 

Mgr. Nora Fabianová 

Ing. Marek Hudák 

Mgr. Matúš Kipikaša 

Ing. Mária Barvirčáková 

Mgr. Tomáš Pasternák, PhD. 

Mgr. Mário Popper 

Ing. Stanislav Sendek, Ph.D. 

PaedDr. Marián Cipár, PhD. 

Ing. Mgr. Silvia Slivková, PhD. 

Mgr. Natália Balaníková 

RNDr. Tadeáš Gavala, PhD. 

Ing. Pavol Zajac 

Ing. Miroslav Perignáth 

Ing. Ján Pecúch 

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy - 

územné (SPR, UMR) a tematické pracovné skupiny  

1. tematická  pracovná skupina: Výskum, vývoj, MSP 

a verejná správa, 

2. tematická pracovná skupina: Sociálne 

a zdravotnícke služby a trh práce, 

3. tematická pracovná skupina: ŽP, technická 

a dopravná infraštruktúra, 

4. tematická pracovná skupiny: Kultúra, voľný čas 

a cestovný ruch 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a doplnení niektorých zákonov 

Dotknuté obce: 665 obcí na území PSK 
 
Dotknuté VÚC: Košický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj 
 
Orgány štátnej správy:  
Okresný úrad Bardejov, Okresný úrad Humenné, Okresný úrad Kežmarok, Okresný úrad Levoča, Okresný úrad 
Medzilaborce, Okresný úrad Poprad, Okresný úrad Prešov, Okresný úrad Sabinov, Okresný úrad Snina, Okresný 
úrad Stará Ľubovňa, Okresný úrad Stropkov, Okresný úrad Svidník, Okresný úrad Vranov nad Topľou, Úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny na území PSK, Krajský školský úrad Prešov 
  
3. Dotknuté susedné štáty 

PHRSR PSK 2021 – 2027 svojimi aktivitami neplánuje priamo zasahovať do územia susedných štátov. 
Potenciálne môže po dopracovaní zahŕňať návrh spoločných projektov v rámci cezhraničnej spolupráce, nebude 
však obsahovať podrobné technické riešenia. 
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