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Zhnrnutie 

Navrhovaný akčný plán vychádza z potrieb a kompetencií Prešovského samosprávneho kraja 

(PSK) a nadväzuje na predchádzajúce úspešné aktivity realizované v rámci CuRI I a II. 

Cieľom návrhu je podpora inkluzívneho hospodárskeho rastu, ktorý vedie k vytváraniu 

kvalitných pracovných miest v regióne prostredníctvom podpory rastu produktivity v týchto 

oblastiach: 

● Nápady. Podpora výskumu a vývoja v prioritných rozvojových odvetviach je 

nevyhnutná na podporu udržateľného rastu a na vytvorenie inovatívneho ekosystému 

regiónu. 

● Ľudia. Vysoko kvalitné vzdelanie je predpokladom pre vytvorenie dobrých 

pracovných miest. Je potrebné zvýšiť kvalitu stredoškolského a celoživotného 

vzdelávania, ktoré uvoľní potenciál pracovnej sily vrátane potenciálu 

marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v prospech miestneho trhu práce. 

● Infraštruktúra. Správa údajov, riešenie environmentálnych záťaží v regióne, 

protipovodňové opatrenia a opatrenia na zadržiavanie vody a infraštruktúra 

cestovného ruchu. 



 

 
 

         

             

          

            

        

 

         

            

               

          

              

    

           

      

          

           

            

           

          

        

             

             

              

     

    

   

1.Úvod 

Základnou prioritou PSK je podpora inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho 

rastu. V Prešovskom kraji je najvyšší počet najmenej rozvinutých okresov (NRO) s vysokou 

mierou nezamestnanosti, silným vysťahovaním pracovnej sily, odlivom mozgov a starnutím 

populácie. Mnoho investícií má nižšiu pridanú hodnotu, nezaručujú dobré mzdy a ich 

udržateľnosť je často v kontexte technologických zmien otázna. 

Zdôrazňujeme nevyhnutnosť inkluzívneho rastu. Naším cieľom je zlepšiť životné 

podmienky rodín, mladých rodín, seniorov a rómskej komunity. V Prešovskom kraji žije 

komunita viac ako 130 tisíc Rómov, ktorá je z veľkej časti marginalizovaná bez prístupu k 

adekvátnemu vzdelaniu, infraštruktúre a trhu práce. Táto komunita predstavuje skupinu 

pracovných síl, ktorá je jedným z rozvojových potenciálov regiónu, a je nevyhnutné zvýšiť jej 

účasť na trhu práce. 

Ako je uvedené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 

kraja, našou víziou regionálneho rozvoja je: 

Konkurencieschopný región atraktívny pre zachované a zodpovedne spravované prírodné a 

kultúrne bohatstvo kraja s kvalitnou infraštruktúrou pre prácu, podnikanie a bývanie 

občanov, ktorí neodchádzajú z regiónu, ale aktívne hľadajú cesty sociálneho, kultúrneho a 

ekonomického zhodnocovania potenciálu svojho územia a podieľajú sa tak na skvalitňovaní 

životných podmienok všetkých obyvateľov kraja bez rozdielu príslušnosti k národnosti, 

vekovej alebo vzdelanostnej úrovne, zdravotného stavu či pohlavia. 

V súlade s programovacími dokumentmi širšej územnej pôsobnosti platnými pre SR a pre 

krajiny EÚ bolo pre územie PSK zadefinovaných 8 tematických oblastí rozvoja, ktoré sa 

budú prioritne realizovať na území PSK v období rokov 2015-2022 a bude sa prostredníctvom 

nich napĺňať vízia rozvoja PSK: 

• Podnikanie a inovácie; 

• Cestovný ruch; 



 

   

  

      

          

       

     
 

          

           

           

  

           

 

          

         

         

            

 

           

          

       

            

         

 

         

         

      

           

 

          

• Technická infraštruktúra; 

• Vzdelávanie; 

• Sociálne služby a zdravotnícka starostlivosť; 

• Efektívne služby občanom pre kvalitnejší, aktívnejší a inkluzívny život; 

• Rozvoj kultúrneho a kreatívneho potenciálu regiónu; 

• Starostlivosť o životné prostredie. 

Prierezovými prioritami sú podpora ekonomického rastu, podpora zamestnanosti a podpora 

inkluzívnej spoločnosti, ktoré sa budú uplatňovať v hodnotiacich kritériách pre výber 

oprávnených aktivít, resp. projektov na napĺňanie jednotlivých opatrení a špecifických cieľov 

PHSR PSK. 

Medzi hlavné bariéry súvisiace s implementáciou aktivít na splnenie jednotlivých opatrení 

patria: 

• Rozpor medzi národnou hospodárskou politikou a potenciálom regiónov, nedostatočné 

zameranie národných a regionálnych politík na rozvoj ekonomického potenciálu 

• Nedostatočné spravovanie a zdieľanie priestorových informácií pre verejnosť

• Nedostatočná integrácia členov MRK na trh práce a nedostatočná životná úroveň

MRK 

• Nedostatočné dodávky pitnej vody a chýbajúca kanalizácia v menších obciach 

• Nevyužitý investičný potenciál cestovného ruchu v menších regiónoch a 

perspektívnych turistických destináciách v blízkosti chránených území 

• Rozpor medzi učebnými osnovami základných a stredných škôl a potrebami trhu 

práce, nedostatok spolupráce medzi vzdelávacím, výskumným a komerčným sektorom 

Vybrané prioritné oblasti boli rozpracované do podrobných odporúčaných aktivít 

a v nadväznosti na CuRI I a CuRI II: 

● Podpora rozvoja, rozširovania a zlepšovania kvality správy a zdieľania priestorových 

údajov 

● Integrácia a zlepšovanie životnej úrovne MRK pokračujúcou podporou obcí 



 

           

             

        
 

 

             

          

 

    
   

 

  
   

 
  

    
  

 

  

   
 

   
   

   
   

  
  

  
 

  
 

    
    
 

  

  
    

   
 

   
    

  
    

  
    

  
   

   
  

  
  

   

 

    

   
   

   

 

    
   

  
 

    
   
  

 
    

    
  

   
 

   
   

  
  

   

  

  
  

● Dostavba pitnej vody a kanalizácie v menších obciach okresu Snina 

● Rozvoj cestovného ruchu v pilotnom regióne Snina a vybudovanie trasy Poloniny trail 

● Skvalitnenie stredného odborného vzdelávania v Prešovskom kraji, 

Navrhovaný akčný plán pre fázu III pozostáva z činností v piatich oblastiach. Nasledujúca 

tabuľka sumarizuje rozvojový potenciál, hlavné prekážky a cieľ každého komponentu: 

Potenciál Prekážky/výzvy Komponent 
I Lepšie riadenie, 

informované 

rozhodovanie, lepší 
prístup k informáciám 

Nedostatočná geo-
infraštruktúra potrebná 
pre správu a zdieľanie 
priestorových informácií 

Geo-infraštruktúra 

priestorových údajov 

Rozširovanie a zlepšovanie 
kvality 

II Ochota systematicky 
pristupovať k rómskej 
problematike v prostredí 
PSK, možná spolupráca 
s ostatnými 
samosprávnymi krajmi 
zaoberajúcimi sa 
rovnakou 
problematikou; podpora 
obcí 

Zlá životná úroveňMRK 
komunity, slabý prístup k 
financiám 

Zlepšenie integrácie 

marginalizovaných Rómov 

Pokračujúca podpora obciam s 
rómskym obyvateľstvom v 
regióne 

III Zvýšené životné 
podmienky a potenciál v 
rozvoji cestovného 
ruchu v okrese Snina 

Legislatívne prekážky, 
slabý prístup k financiám, 
nedostatok základnej 
infraštruktúry pre rozvoj 
obchodných aktivít a 
zvyšovanie kvalitatívnych 
životných podmienok 
miestnych obyvateľov 

Pilotná výstavba základnej 

environmentálnej 

infraštruktúry v okrese Snina. 

IV Atraktívne podmienky 
pre rozvoj cestovného 

ruchu a miestnych 

MSP 

Slabý prístup k financiám, 
málo investícií do 
infraštruktúry cestovného 
ruchu 

Rozvoj cestovného ruchu a 
zvýšenie atraktivity 
Poloniny Trail 

V Kvalitná pracovná sila 

pre pracovné miesta s 
vyššou pridanou 
hodnotou a dobrou 
mzdou 

Nesúlad medzi trhovým 
dopytom po školských 
programoch a 
vzdelávacími programami 

Lepšia kvalita stredného 

odborného vzdelávania 

Zvyšovanie kvality 
vzdelávacieho prostredia 



 

     

      

              

          

              

           

             

            

         

               

                   

             

           

             

           

           

            

           

           

            

     

            

            

          

 

               

             

2. Zoznam komponentov CuRI III 

Komponent I. Geo-infraštruktúra priestorových údajov 

V 2. fáze CuRI prostredníctvom technickej pomoci a budovania kapacít tím PSK GIS vylepšil 

geoportál a podporil mnoho sektorov (cestovný ruch, zdravotníctvo, plánovanie miestneho 

rozvoja, doprava). V 3. fáze by sa PSK chcel zamerať na rozšírenie geo-infraštruktúry, ktorá 

bola implementovaná počas CuRI I a úspešne nasadená počas CuRI II. 

Na Slovensku, najmä v Prešovskom kraji, vidíme nedostatok povedomia o GIS a správe 

údajov vo verejnom sektore. Digitalizácia (vrátane otvorených dát) je jednou z ôsmich 

hlavných tém zverejneného vládneho strategického dokumentu „Moderné a úspešné 

Slovensko“. Týka sa plánu obnovy EÚ a je v súlade s novým programovým obdobím EÚ 

2021 - 2027. Radi by sme sa podelili o zručnosti a vedomosti vyvinuté počas CuRI I a II s 

ostatnými samosprávami v Prešovskom kraji a ponúkli im našu platformu ako priestor na 

zdieľanie otvorených dát a spoluprácu. Budeme zdieľať naše nástroje (vrátane technickej 

dokumentácie) a skúsenosti s ostatnými regiónmi a regiónmi na národnej úrovni v snahe 

prispieť k rozvoju otvorených dát a digitálnej ekonomiky všeobecne na Slovensku. 

Počas pilotnej aktivity Mapovanie komunít (zameranej na komunity s významnou rómskou 

populáciou) sme zistili potenciál pracovných postupov mapovania s využitím Open Source 

technológií (počítačového aj terénneho mapovania) a mnoho aplikácií týchto údajov pre 

urbanistické plánovanie. V spolupráci s ďalšími miestnymi komunitami v regióne PSK 

plánujeme rozšíriť tento typ mapovacích aktivít, aby sme dosiahli lepšie cielené regionálne 

plánovanie rozvoja založené na údajoch. 

Na dosiahnutie týchto cieľov potrebuje PSK a ďalší miestni partneri (napríklad samosprávy) 

podporu v oblasti školení a spôsobu implementácie týchto aktivít. Vďaka lepším 

multiregionálnym kapacitám zvýšime efektivitu práce a kvalitu mapových a analytických 

výstupov. 

V záujme ďalšieho rozvoja kapacít tímu PSK GIS má PSK ambíciu uchádzať sa o niekoľko 

výziev EŠIF na zlepšenie a zefektívnenie digitalizácie (vrátane Open Data). Ocenili by sme 



 

              

     

            

                 

   

             
            

          
           

              
           

           
     

 

   

     

 

            

        

  

             

 

            

 

       

 

 

 

technickú a metodickú pomoc od Svetovej banky a Európskej komisie a tiež vyzveme obce, 

aby sa o niektoré uchádzali. 

S technickou podporou Svetovej banky je táto tretia fáza príležitosťou prevziať miestne 

výzvy, ktoré sa riešili počas fázy 1 a 2, a škálovať ich ako kľúčovú dlhodobú iniciatívu pre 

rozvoj celej krajiny. 

Niektoré z výziev pri dosahovaní tohto cieľa sú: i) nedostatok dostupných základných údajov 
z existujúcich oficiálnych zdrojov (budovy, cesty a iná kritická infraštruktúra) v oblastiach 
regiónu, v ktorých sú potrebné investície; ii) nedostatok štandardizovaných lacných 
mechanizmov a nástrojov na zdieľanie údajov medzi poskytovateľmi údajov a používateľmi 
údajov (do nákupu a používania údajov vytvorených na verejné účely sa stále investuje veľa 
verejných peňazí); iii) nedostatok povedomia vrcholového manažmentu o GIS a súvisiacich 
otázkach digitálnej správy, čo obmedzuje naše schopnosti smerovať investície a úspešne 
implementovať GIS a digitálne projekty. 

Aktivity a výstupy 

Aktivita I.1: Zber geopriestorových údajov 

Výstupy: 

- Školenia a usmernenie k metodike a identifikácii problémov vyhláseniu o 

probléme, ktoré zabezpečia, že zhromaždené údaje budú zodpovedať

identifikovaným potrebám 

- Školenia a poradenstvo v oblasti nástrojov na zber údajov a digitálnej platformy 

(openstreetmap) 

- Podpora pri budovaní siete miestnych mapovačov v úzkej spolupráci s Prešovskou 

univerzitou 

Časový plán: Január 2021 – December 2021 



 

     

 

           

         

 

           

             

              

     

            

     

       

 

      

 

             

        

           

    

                

          

  

           

         

 

Aktivita I.2: Rozšírenie prijatia geoportálu 

Výstupy: 

- Technická podpora s rozšírením prijatia a využitia geoportálu regionálnymi a 

národnými zainteresovanými stranami vrátane obcí, firiem, univerzít a verejných 

orgánov 

- Oslovenie miestnych a národných zainteresovaných strán s cieľom propagovať

nástroje a prístupy pripravené v rámci CuRI a podpora ich prijatia inými subjektmi 

- Séria školení pre externé zainteresované strany o tom, ako prispievať a pristupovať

k platforme a údajom GeoPrešovregion.sk 

- Podpora zostavovania vysoko hodnotných súborov údajov pre región (v súlade s 

novou smernicou EÚ a INSPIRE) 

Časový plán: Január 2021 – December 2021 

Aktivita I.3: Zvyšovanie úrovne digitálnych zručností 

Výstupy: 

- Školenia a podpora pre PSK, miestnych, regionálnych a CuRI partnerov s cieľom 

zlepšiť ich zručnosti v GIS a analýze dát 

- Zdokonalenie dokumentácie a poskytnutie skúseností a know-how v spolupráci s 

tímom GIS v PSK 

- Účasť na P2P výmenách (rovný s rovným) a podujatiach na národnej aj EÚ úrovni 

- Podpora identifikácie investičných príležitostí a príležitostí na budovanie kapacít 

digitálnych zručností 

- Pôsobiť ako poradca pre „otvorené dáta vo verejnom sektore“ 

Časový plán: Január 2021 – December 2021 

https://GeoPre�ovregion.sk


 

     

  

 

               
           

             
              

             
   

                
             

      
 

   
 

             
 

             
             

            
            

 

            
           

           
    

  

          
            

         
    

       

 

 

Komponent II. Zlepšenie integrácie marginalizovaných 

Rómov (MRC) 

Asi 30% slovenskej rómskej populácie, 130-tisíc ľudí, žije v PSK. Počas CuRI II. sa pilotné 
aktivity realizovali v šiestich obciach vrátane rómskych komunít (Dlhé Stráže, Ostrovany, 
Varhaňovce, Čičava, Varadka a Krivany). Boli aktualizované plány rozvoja 6 obcí, tím pre 
MRK na PSK pripravil zoznam projektov a po ich vyhodnotení a stanovení priorít sme 
pripravili investičné balíčky pre každú zo 6 obcí. Špeciálna integrovaná výzva bola vyhlásená 
v októbri 2020. 

V rámci CuRI III. PSK plánuje pokračovať v podpore pilotných obcí a zamerať sa na zoznam 
projektov, ktoré nebolo možné financovať v rámci integrovanej výzvy OPĽZ, ako sú základné 
školy, sociálne bývanie a sociálne podniky. 

Aktivity a výstupy 

Aktivita II.1: Pokračujúca podpora pre 6 pilotných obcí (v súlade s fázou II) 

PSK bude pokračovať v podpore pre 6 obcí, kým nebudú predložené všetky oprávnené 
žiadosti (počas trvania CuRI III). Interný tím PSK bude hrať komunikačnú, koordinačnú a 
propagačnú úlohu a tiež bude identifikovať zdroje financovania (EŠIF, vlastné zdroje PSK) 
pre investičné projekty, ktoré neboli zahrnuté do prvej integrovanej výzvy pre pilotné 
samosprávy. 

- PSK: vyčísli projekty, ktoré nebolo možné financovať z prvého kola integrovanej 
výzvy OP ĽZ PO 6, a určí zdroje financovania týchto investícií 

- Svetová banka: poskytne technické vstupy do projektovej dokumentácie k žiadostiam 
o financovanie z EŠIF 

Výstupy: 

- pripravená projektová dokumentácia a verejné obstarávanie pre všetky oprávnené 
projekty 6 pilotných obcí (ktoré neboli zahrnuté do prvej integrovanej výzvy pre 
pilotné obce) prostredníctvom Regionálnej rozvojovej agentúry PSK v stanovenom 
časovom rámci CuRI III 

Časový plán: Január 2021 – December 2021 



 

      

  

 

              
        

           
          

 

             
              

            

        
           

           
       

          
             
               

           
 

           

  

   

        

 
 

  

            

  

    

Komponent III. Základná environmentálna infraštruktúra v 

okrese Snina 

Tento component nadväzuje na aktivity z CuRI I a CuRI II - budovanie základnej 
environmentálnej infraštruktúry na základe výsledkov revidovanej štúdie uskutočniteľnosti. 

Účelom je poskytnúť 28 obciam okresu Snina, ktorým chýba základná environmentálna 
infraštruktúra, optimálne alternatívne technické riešenia pre zásobovanie pitnou vodou a 
kanalizáciou. 

Dotknuté územie zahŕňa 4 doliny regiónu Snina: Pčoliné a okolie, Ublianska dolina, Uličská 
dolina a Zbojská dolina. Zásobovanie pitnou vodou bude riešené v 24 obciach s počtom 
obyvateľov 5007 a kanalizácia v 28 obciach s počtom obyvateľov 6 825. 

Výstupom bude technický návrh (projektová dokumentácia) decentralizovaného riešenia 
týchto aktivít s ohľadom na legislatívu verejnej vodovodnej infraštruktúry, existujúci stav 
regiónu (veľkosť a demografia obcí, NP Poloniny, CHKO Vihorlat chránené územia 
NATURA 2000) a stav existujúcej vodnej infraštruktúry. 

Projekt „Zásobovanie obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových 
vôd v okrese Snina“ bude mať všetky charakteristiky verejnej vodovodnej infraštruktúry, a to 
buď ako celok, alebo rozdelené na údolia. Jedná sa o spoločné využívanie vodných zdrojov a 
systémov zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd minimálne na komunálnej 
úrovni. 

Svetová banka poskytne odborné stanovisko k projektovej dokumentácii a financovaniu, ktoré 

zabezpečí PSK. 

Aktivity a výstupy 

Aktivita III.1 Výstavba základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese 

Snina 

Výstupy: 

- Dokončenie štúdie využívania podzemných vôd na pitné účely vo vybraných dolinách 

okresu Snina. 

Časový plán: Január 2021 



 

          
            

       

    

       

       

            
           
   

       
 

     
 

          
          

           
             

           
 

            
                

            
              

                 
        

         

            
         

              
            

           
             

 

- Príprava zadávacích podmienok (TOR), ktoré budú pripomienkovať experti Svetovej 
banky, pre výber poradenskej firmy pre návrh systémov zásobovania pitnou vodou a 
odvádzania odpadových vôd v oblasti Sniny. 

Časový plán: Január 2021 

- Výber dodávateľa pre návrh týchto systémov. 

Časový plán: Január 2021 – Apríl 2021 

- Podpísanie zmluvy s poradenskou firmou na návrh systémov zásobovania vodou 
a odpadovými vodami a dokončenie inžinierskych štúdií systémov odpadových vôd 
a kanalizácií. 

Časový plán: Apríl 2021 – December 2021 

Komponent IV. Poloniny Trail 

Poloniny Trail je praktickým nástrojom sociálneho a ekonomického rozvoja oblasti 
Národného parku Poloniny, ktorý bol definovaný odporúčaniami expertov Svetovej banky 
počas realizácie prvej etapy iniciatívy CuRI. Konkrétnym cieľom je zlepšenie infraštruktúry 
pre cyklistov, turistov a jazdcov na koňoch a vytvorenie ambicióznej produktovej línie na 
základe endogénneho potenciálu územia, a tým prispieť k podpore miestneho hospodárskeho 
rozvoja. 

Počas druhého roku iniciatívy CuRI, iniciatíva pomohla identifikovať Poloniny trail – hlavný 
okruh s dĺžkou 90 km zo širokej siete už existujúcich menších chodníkov v tejto oblasti, ako 
to navrhuje Výstup 3. Vzhľadom na komplexnú povahu rozvoja chodníka bol identifikovaný 
okruh rozdelený do troch etáp, z ktorých predpokladáme, že dve etapy budú vybudované do 
júna 2023, zatiaľ čo príprava na 3. etapu bude pokračovať v roku 2021 a bude navrhnutá na 
financovanie v nasledujúcom programovom období. Podrobný harmonogram implementácie 
je opísaný vo Výstupe 4 pripravenom v roku 2021. 

Počas sledovaného obdobia boli zadávacie podmienky pre všetky úseky dokončené a verejné 
konzultácie úspešne ukončené so všetkými zainteresovanými stranami pri viacerých 
príležitostiach. Projektant pre prvú etapu (16 km) je už zazmluvnený a v súčasnosti prebiehajú 
prípravné práce. Momentálne prebieha výber projektanta pre druhú a tretiu etapu. Prvý 
projektový zámer pre vybraný úsek časti trasy vrátane drobnej infraštruktúry cestovného 
ruchu na viacerých miestach trasy bol predložený začiatkom roku 2020 v rámci programu 
ENI. 



 

              
            

            
              
           
            
             

             
            

             
         

               
            

        

   
 

        
 

              
           

           
         

         
           

                
                 

 

          

           
            

    

 

            
          
       
           

Najväčšími výzvami, ktoré sa vyskytli počas prípravy 1. etapy Poloniny Trail, boli problémy s 
pozemkovým vysporiadaním. Geodetické spracovanie ukázalo, že ide o viac ako 1 000 
súkromných vlastníkov pozemkov a riešenie problému si bude vyžadovať značný čas a 
kapacitné zdroje. Pri ďalšej práci v teréne spolu s projektantom sa chodník podľa aktuálnych 
možností upravil. PSK si v súčasnosti najíma právnika na začatie procesu majetkovo-
právneho vysporiadania, ktoré je naplánované do marca 2021. Poznatky získané z týchto 
skúseností sa už preniesli do druhej a tretej etapy Poloniny Trail. Včasný skríning 
pozemkového vlastníctva ukázal, že váčšina pozemkov v rámci realizácie druhej etapy je vo 
vlastníctve štátu, zatiaľ čo pre tretiu etapu bude riešenie pozemkového vlastníctva vzhľadom 
na vysoký počet súkromných vlastníkov pomerne zdĺhavý proces. Toto sa náležite odrazilo v 
pracovnom harmonograme, ktorý bude možno vidieť vo Výstupe 4. 

Ako bolo uvedené vyššie, celý okruh bol rozdelený do troch etáp s ohľadom na zložitosť
prípravných prác a na zabezpečenie včasnej implementácie. V treťom roku iniciatívy CuRI 
bude komponent pokračovať v implementácii identifikovaných intervencií nasledovne: 

Aktivity a výstupy 

Aktivita IV.1. - 1. etapa: Výstavba 16-kilometrového úseku 

Prvá etapa zahŕňa dva úseky v celkovej dĺžke 16 km. Prebieha implementácia daných úsekov. 
V pláne je dokončenie projektovej dokumentácie a predloženie žiadosti o financovanie 
finančného príspevku do novembra 2021. Úspešná projektová žiadosť bude možná po 
zostavení projektovej dokumentácie, získaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 
majetkoprávnom vysporiadaní a získaní environmentálnych povolení (EIA a NATURA 
2000). Podľa dohodnutého pracovného harmonogramu sú všetky práce spojené s prípravou 
naplánované na ukončenie v máji 2021 a proces obstarávania by sa mal začať v júni 2021, 
stavebné práce by sa mali začať vo februári 2022 a mali by byť ukončené do konca roku 
2023. 

Svetová banka poskytne PSK odborný dohľad a odbornú pomoc v: 

• Poskytnutie podpory pri dosahovaní priebežných krokov uvedených nižšie, ktoré vedú 
k príprave projektovej dokumentácie pre žiadosť o NFP cez EŠIF v programovom 
období 2014 - 2020 

Výstupy: 

- Návrh prvej etapy trasy (dokumentácia pre stavebné povolenie) - január 2021 
- Získané všetky povolenia (územné, EIA, NATURA2000) - február 2021 
- Vydané stavebné povolenie - máj 2021 
- Vypracované súťažné podklady pre obstaranie stavebných prác - september 2021 



 

          
     

 

         

             
              
          

          
               
            
            

       

          

           
            

    
 

 

          
    

       
        
         
          
          

      

 

       

            
              

              
      

             
          

- Podaná projektová žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
príslušný riadiaci orgán - 2021 

Aktivita IV.2. – 2. etapa: Modernizácia miestnych účelových komunikácií 

Modernizácia sa bude týkať úsekov trasy nachádzajúcej sa medzi vodnou nádržou Starina a 
bývalou vysídlenou obcou Ruské (cca 16 km). Momentálne je cesta v zlom stave. Aktuálne 
prebieha proces prípravy verejného obstarávania na výber projektanta. Dokončenie verejného 
obstarávania je naplánované na december 2020. Príprava projektovej dokumentácie bude 
trvať 5 mesiacov. Paralelne s tým bude podpísaná nájomná zmluva s vlastníkom cesty - LPM 
Ulič. Environmentálne povolenia (EIA a NATURA2000) by mali byť vydané do septembra 
2021. Návrh projekovej žadosti o nenávratný finančný príspevok na financovanie tejto etapy 
bude pripravený na predloženie do novembra 2021. 

Svetová banka poskytne PSK odborný dohľad a odbornú pomoc v: 

• Poskytnutie podpory pri dosahovaní priebežných krokov uvedených nižšie, ktoré vedú 
k príprave projektovej dokumentácie pre žiadosť o NFP cez EŠIF v programovom 
období 2014 - 2020 

Výstupy 

- Dokončenie projektového návrhu druhej etapy trasy (dokumentácia pre stavebné 
povolenie) - máj 2021 

- Vyriešené majetkoprávne vysporiadanie – Máj 2021 
- Získané všetky environmentálne povolenia – September 2021 
- Vydané oznámenie o stavebných prácach - júl 2021 
- Vypracované súťažné podklady pre stavebné práce - november 2021 
- Podaná projektová žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

príslušný riadiaci orgán – November 2021 

Aktivita IV.3. - 3. etapa Poloniny Trail 

Tretia etapa zahŕňa prípravu projektovej dokumentácie pre nové úseky nachádzajúce sa medzi 
obcami Runina - Ruský Potok, Ruský Potok - Uličské Krivé, Kalná Roztoka - Stakčínska 
Roztoka, Stakčínska Roztoka - Stakčín s celkovou predpokladanou dĺžkou asi 24 km pre nové 
úseky a 32 km existujúcich trás. 

Proces prípravy tejto etapy bude trvať niekoľko rokov, vzhľadom na zložitosť terénu a 
očakávané problémy s vlastníctvom pozemkov. Vypracovanie technickej štúdie je súčasťou 



 

          
            

           
        

             
              

          

            
 

          

 

       

   

 

          

             

             

         

             

           

            

            

               

           

          

          

          

           

       

zadania vypracovania projektovej dokumentácie, ktorá posúdi kritické úseky z pohľadu 
rôznych kritérií a navrhne konečné vytýčenie nových úsekov, ktoré je naplánované na 
dokončenie do augusta 2021, po ktorom bude nasledovať postupné dodanie projektovej 
dokumentácie pre jednotlivé úseky a prvky drobnej infraštruktúry. 

Ďalšie úlohy spojené s prípravou a implementáciou činností určených pre túto etapu presahujú 
rok 2021. Podrobný popis každého kroku a príslušné míľniky sú uvedené vo Výstupe 4. 

Svetová banka poskytne PSK odborný dohľad a odbornú pomoc v: 

• Celkové riadenie úloh spojených s prípravou technickej štúdie a posúdenie jej 
komplexnosti. 

• Dokončenie technickej štúdie pre vytýčenie trasy - august 2021 

Komponent V. Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredného 

školstva v PSK 

Hlavnou zodpovednosťou PSK bude pokračovať v zvyšovaní kvality a relevantnosti 

odborných škôl pre trh práce, aby ich absolventi uspokojovali potreby a požiadavky trhu 

práce odrážajúce výzvy a zmeny súvisiace s prechodom na Priemysel 4.0. S využitím 

výstupov navrhnutých odborníkmi Svetovej banky v predchádzajúcich etapách iniciatívy 

(model balíkov synergických investícií pre 5 pilotných škôl založený na analýzach a údajoch 

zhromaždených v I. etape; štandardy, požiadavky a odporúčania zahrnuté v rámci 

zabezpečenia kvality v II. etape), PSK na základe usmernení, metodickej podpory a 

poradenstva Svetovej banky vypracuje a navrhne synergické investičné balíčky pre max. 12 

stredných škôl (SOŠ) v PSK. Navrhované balíčky a zoznam škôl, kde sa tieto balíčky budú 

implementovať, budú odrážať údaje / poznatky získané z predchádzajúcich dvoch etáp 

iniciatívy CuRI v PSK a predtým identifikované sekundárne potreby regionálnej 

optimalizácie sietí SOŠ. Implementáciou balíkov vybrané školy splnia cieľ Rámca 

zabezpečenia kvality v zmysle zvýšenia kvality odborného vzdelávania vďaka modernizácii 

vzdelávacej infraštruktúry; podporou úzkej spolupráce s aktérmi trhu práce / inými 

príslušnými zainteresovanými stranami a zlepšenie študijných programov. 



 

   

        

   

 

 

            

           

         

         

            

        

  

            

         

 

       

Aktivity a výstupy 

Aktivita V.1 Zvyšovanie kvality vzdelávacej infraštruktúry na stredných 

odborných školách 

Výstupy 

- Návrh investičných balíkov pre max. 12 stredných odborných škôl (na základe 

prioritizovaného zoznamu vytvoreného v I. etape CuRI a na základe výsledkov 

z II.etapy) pozostávajúcich z rekonštrukcie priestorov a nákupu nového 

vybavenia, podpory spolupráce s regionálnymi MSP a revízie študijných 

programov v zmysle ich kvality a relevantnosti pre trh práce. Balíčky budú 

navrhnuté na základe Rámca zabezpečenia kvality (výsledok II.etapy). 

PSK bude vytvárať balíčky s metodikou získanou v predchádzajúcich etapách. Svetová banka 

poradí PSK s pripomienkovaním balíkov a poskytnutím metodickej podpory. 

Časový plán: Január 2021 – December 2021 
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