
Dodatok č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Svidník 

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Svidník schválený uznesením vlády Slovenskej republiky  

č. 366/2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Svidník zo dňa  31. augusta 2016 sa 

mení a dopĺňa takto: 

 

1. Na strane 15 v tabuľke v časti A. „Systémové opatrenia na úrovni okresu Svidník“ sa 

v bode A.1. vypúšťa veta „Vypracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu, stratégie 

inklúzie MRK, stratégie prevencie kriminality a pod.“. 

 

2. Na strane 15 v tabuľke v časti B. „Prioritná oblasť Podnikanie a viac pracovných 

miest/Dopytová stránka trhu práce“ v bode B.1.1. sa vypúšťajú slová „minimálne 8“, 

v bode B.1.2. sa vypúšťajú slová „minimálne 5“ a v stĺpci „Partneri“ sa číslo „1293“ 

nahrádza číslom „1 294“ .  

 

3. Na strane 15 v tabuľke v časti B. „Prioritná oblasť Podnikanie a viac pracovných 

miest/Dopytová stránka trhu práce“ v bode B.2.1. sa slová „vzniku minimálne 4 

podnikateľských subjektov“ nahrádzajú slovami „projektov podnikateľských 

subjektov“, vypúšťa sa bod B.2.2. „Zriadenie podnikateľských inkubátorov“ a doterajší 

bod B.2.3. „Podpora aktivít v cestovnom ruchu“ sa označuje ako bod B.2.2.  

 

4. Na strane 15 v tabuľke v časti B. „Prioritná oblasť Podnikanie a viac pracovných 

miest/Dopytová stránka trhu práce“ v bode B.4. sa za slová „subjektov sociálnej 

ekonomiky“ vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 

5. Na strane 15 v tabuľke v časti B. „Prioritná oblasť Podnikanie a viac pracovných 

miest/Dopytová stránka trhu práce“ v bode B.4.1. sa číslo 6 nahrádza číslom 5 a za 

slová „sociálnej ekonomiky“ sa vkladajú slová „alebo subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti“.  

 

6. Na strane 15 v tabuľke v časti B. „Prioritná oblasť Podnikanie a viac pracovných 

miest/Dopytová stránka trhu práce“ v bode B.4.2. sa slová „2 tréningových centier 

zabezpečujúce“ nahrádzajú slovami „1 tréningového centra zabezpečujúceho“. 

 

7. Na strane 15 v tabuľke v časti „C. Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita 

a kariéra/Ponuková stránka trhu práce“ v stĺpci „Partneri“ sa číslo 11 nahrádza číslom 

9.  

 

8. Na strane 16 v tabuľke v časti „C. Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita 

a kariéra/Ponuková stránka trhu práce“ v bode C.2.1. sa číslo 2 vypúšťa.  

 

9. Na strane 16 v tabuľke v časti „C. Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita 

a kariéra/Ponuková stránka trhu práce“ v bode C.2.2. sa za slová „sociálnej 

ekonomiky“ vkladajú slová „a pre subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 



10. Na strane 16 v tabuľke v časti „D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby“ 

v stĺpci „Partneri“ sa číslo 109 nahrádza číslom 94. 

 

11. Na strane 17 v tabuľke v časti „D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby“ 

nadpis bodu D.4. znie: „D.4. Podpora aktivít v oblasti environmentálnej infraštruktúry, 

zhodnocovanie odpadov a verejných služieb“. 

 

12. Na strane 17 v tabuľke v časti „E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily“ 

nadpis bodu E.1. znie „E.1. Modernizácia a rozvoj miestnej cestnej infraštruktúry 

a budovanie lokálnych cyklotrás s cezhraničným prepojením“.  

 

13. Na strane 17 v tabuľke v časti „E.  Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily“  

bod E.1.1. znie: „E.1.1 Modernizácia prístupových komunikácií verejnej cestnej 

infraštruktúry v okrese Svidník“ a bod E.1.2. znie: „E.1.2 Budovanie cyklotrás 

a zelenej infraštruktúry v okrese Svidník“. 

 

14. Na strane 17 v tabuľke v časti „E.  Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily“  

v stĺpci „Partneri“ sa dopĺňajú slová „cca 16 vytvorených pracovných miest“.  

 

15. Na strane 17 v časti „Opatrenie A.1. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu 

Svidník“ prvá odrážka znie: „- zabezpečenie vypracovania stratégie rozvoja cyklotrás 

a cestovného ruchu, stratégie rozvoja okresu, stratégie vodozádržných opatrení 

a stratégie udržateľnej energetiky podľa obcí,“. 

 

16. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu „A.1 Centrum podpory regionálneho rozvoja 

okresu Svidník“, v riadku „Predpokladané zdroje financovania“ sa vypúšťajú slová 

„príjmy z vlastných zdrojov“, v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 770 tis. EUR 

nahrádza sumou 588 tis. EUR a v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 730 tis. EUR 

nahrádza sumou 588 tis. EUR. 

 

17. Na strane 19 názov Opatrenia B.1. znie: „Opatrenie B.1. Podpora podnikania 

v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach“. 

 

18. Na strane 19 sa z názvu Aktivity B.1.1 vypúšťajú slová „minimálne 8“.   

 

19. Na strane 19 v tabuľke k Aktivite B.1.1 sa do riadku „Predpokladané zdroje 

financovania“ pred skratku „PRV“ dopĺňa skratka „RP“,  v riadku „Celkový rozpočet“ 

sa suma 573 tis. EUR nahrádza sumou 279 tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa 

dopĺňa suma 21 tis. EUR, v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa suma 287 tis. EUR 

nahrádza sumou 132 tis. EUR a v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 14 

nahrádza číslom 7. 

 

20. Na strane 19 sa z názvu Aktivity B.1.2. vypúšťajú slová „minimálne 5“.  

 

21. Na strane 19 v tabuľke k Aktivite „B.1.2. Vytvorenie podmienok pre podporu mladých 

farmárov“ v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa suma 200 tis. EUR nahrádza sumou 

250 tis. EUR.  



22. Na strane 20 z Opatrenia „B.2. Podpora vzniku nových a existujúcich podnikateľských 

subjektov v priemysle, energetike, službách a cestovnom ruchu“ sa na konci vypúšťa 

veta „V rámci tohto opatrenia budú zvlášť podporené minimálne 4 podnikateľské 

projekty v priemysle a službách, podnikateľské inkubátory a aktivity v cestovnom 

ruchu.“ 

 

23.  Na strane 20 názov Aktivity B.2.1. znie: „Podpora projektov podnikateľských 

subjektov v priemysle, energetike a službách, vrátane inovácie a zavádzania nových 

produktov a technológií, výskumu a vývoja a podpora ich vstupu na nové trhy, vývoj 

nových obchodných modelov.“  

 

24. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite B.2.1. „Podpora projektov podnikateľských 

subjektov v priemysle, energetike a službách, vrátane inovácie a zavádzania nových 

produktov a technológií, výskumu a vývoja a podpora ich vstupu na nové trhy, vývoj 

nových obchodných modelov.“ v riadku „Predpokladané zdroje financovania“ sa pred 

skratku „OP VaI“ dopĺňa skratka „RP“, v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 19 625 

tis. EUR nahrádza sumou 18 521 tis. EUR, v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa suma 

8 134 nahrádza sumou 7 598 tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa dopĺňa suma 30 

tis. EUR a v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 930 nahrádza číslom 1 005. 

 

25. Na strane 21 sa vypúšťa Aktivita „B.2.2 Zriadenie podnikateľských inkubátorov 

(Regionálne poradenské a informačné centrum) Svidník, Giraltovce – podpora malých 

a stredných podnikateľov, spracovanie analýzy hnedých a zelených plôch, 

vyhľadávanie potenciálnych investorov.“ vrátane tabuľky k aktivite. Doterajšia aktivita 

B.2.3. „Podpora aktivít v cestovnom ruchu“ sa označuje ako aktivita B.2.2. 

 

26. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite B.2.2 „Podpora aktivít v cestovnom ruchu“  v riadku 

„Celkový rozpočet“ sa suma 11 847 tis. EUR nahrádza sumou 10 843 tis. EUR., 

v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa suma 4 676,5 tis. EUR nahrádza sumou 4 266,5 

tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 355 tis. EUR nahrádza sumou 333 tis. 

EUR, v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 170 nahrádza číslom 178, 

v riadku „Partneri“ sa za skratku „MVO“ dopĺňajú slová „mestá a obce“, v riadku 

„Účel RP“ sa slová „Spracovanie stratégii rozvoja cestovného ruchu,  inklúzie MRK, 

stratégie rozvoja cyklotrás a cyklochodníkov v okrese, stratégie prevencie kriminality 

a pod.“ nahrádzajú slovami „podpora projektov v oblasti CR“ a v riadku „Prijímateľ 

RP“ sa slová „Centrum podpory RR okresu Svidník“ nahrádzajú slovami „oprávnení 

prijímatelia na základe zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 

okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  zákona č. 378/2016 Z. z.“. 

 

27. Na strane 22 v názve Opatrenia „B.4. sa za slová „subjektov sociálnej ekonomiky“ 

vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“. 

 

28. Na strane 22 v názve Aktivity B.4.1. sa číslo 6 nahrádza číslom 5 a za slová „sociálnej 

ekonomiky“ sa vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“. Nad 

tabuľkou k Aktivite B.4.1. sa vypúšťa text „Sociálne podniky plánujú aktivity 

v službách, vyrábať zámkovú dlažbu, výrobky z dreva a prefabrikáty, ponúkať prácu 

v lese a pri budovaní vodozádržných a protipovodňových opatrení.“. 



29. Na strane 22 v tabuľke k Aktivite „B.4.1. Realizácia minimálne 5 pilotných projektov 

zameraných na vznik subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti na podporu vytvárania pracovných miest na lokálnej úrovni ako 

medzitrhu práce s dôrazom na ekonomickú udržateľnosť, zvlášť v mestách a v obciach 

s vysokou mierou nezamestnanosti s prioritou ich zamerania na verejno-prospešné 

práce.“ v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 1 528 tis. EUR nahrádza sumou 1 466 tis. 

EUR, v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa suma 570 tis. EUR nahrádza sumou 672 

tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 650 tis. EUR nahrádza sumou 550 tis. 

EUR, v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 84 nahrádza číslom 65, v riadku 

„Účel RP“ sa za slová „zriadenie sociálnych podnikov“ vkladajú  slová „a subjektov na 

podporu lokálnej zamestnanosti“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obce a mestá 

okresu Svidník“ nahrádzajú slovami „oprávnení prijímatelia na základe zákona č. 

336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.“. 

 

30. Na strane 23 Aktivita B.4.2. znie: „Zriadenie min. 1 tréningového centra 

zabezpečujúceho prípravu pracovnej sily pre jednoduché povolania. Tréningové 

centrum je subjekt, ktorý zabezpečuje ďalšie vzdelávanie dospelých v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tréningové centrum je 

vzájomne prepojené so subjektmi sociálnej ekonomiky a subjektmi na podporu lokálnej 

zamestnanosti, v ktorých sa vykonáva príprava na výkon jednoduchých pracovných 

činností. Cieľovou skupinou v týchto centrách sú najmä znevýhodnení uchádzači 

o zamestnanie. Z celkového času prípravy tvorí 80 % praktická časť a 20 % teoretická 

časť. Sociálny podnik alebo subjekt na podporu lokálnej zamestnanosti v spolupráci so 

SOŠ organizuje činnosť tréningového centra. Praktický výcvik sa zvyčajne realizuje 

v priestoroch sociálneho podniku alebo subjektu na podporu lokálnej zamestnanosti 

alebo inom miestnom inštitúte. Teoretická príprava prebieha zvyčajne v priestoroch 

SOŠ. Teoretickú prípravu, prípadne aj lektorov ďalšieho vzdelávania, zabezpečuje 

SOŠ. Tréningové centrum plní úlohu rekvalifikácie UoZ pre ÚPSVR SR.“. 

 

31. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite B.4.2. v riadku „Predpokladané zdroje financovania“ 

sa za slová „sociálnej ekonomiky“ vkladajú slová „a subjekty na podporu lokálnej 

zamestnanosti“, v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 190 tis. EUR nahrádza sumou 90 

tis. EUR, v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa suma 80 tis. EUR nahrádza sumou 30 

tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 110 tis. EUR nahrádza sumou 60 tis. 

EUR, v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 5 nahrádza číslom 1, v riadku 

„Účel RP“ sa za slová „Zriadenie tréningových centier pri sociálnych podnikoch“ 

vkladajú slová „a subjektoch na podporu lokálnej zamestnanosti“ a v riadku 

„Prijímateľ RP“ sa za slová „sociálne podniky“ vkladajú slová „subjekty na podporu 

lokálnej zamestnanosti“ a za skratku „SOŠ“ sa dopĺňajú slová „subjekty územnej 

spolupráce“. 

 

32. Na strane 24 v tabuľke k Opatreniu „B.5. Vytvorenie podmienok na podporu 

regionálnych produktov“ v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 400 tis. EUR nahrádza 

sumou 250 tis. EUR, v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa vypúšťa suma 200 tis. EUR, 

v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 200 tis. EUR nahrádza sumou 125,5 tis. EUR, 



v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa slová „2 priamo, 50 nepriamo“ nahrádzajú 

slovami „3 priamo, 25 nepriamo“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slová „obce okresu 

Svidník“ dopĺňajú slová „iné právnické osoby“.  

 

33. Na strane 26 nadpis k Aktivite C.2.1. znie: „Aktivita C.2.1. Vytvorenie/dobudovanie 

Regionálnych centier vzdelávania pri SOŠ/COVP“. 

 

34. Na strane 26 v Aktivite C.2.1. v druhej odrážke sa za slová „sociálnej ekonomiky“ 

vkladajú slová „a pre subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 

35. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite C.2.1. v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 

8 nahrádza číslom 0, v riadku „Partneri“ sa slová „SOŠT Svidník, SSOŠ Giraltovce“ 

nahrádzajú slovami „SOŠ v okrese Svidník“, v riadku „Účel RP“ sa vypúšťa číslo 2 

a v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo „Svidník“ dopĺňajú slová „subjekty územnej 

spolupráce“.  

 

36. Na strane 27 v nadpise aktivity C.2.2 sa za slová „sociálnej ekonomiky“ vkladajú slová 

„a pre subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.“ 

 

37. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite C.2.2. v riadku „Partneri“ sa slová „MŠ a ZŠ 

v okrese Svidník“ nahrádzajú slovami „ÚPSVaR Bardejov“.  

 

38. Na strane 27 v Aktivite C.2.3. „Podpora investícií do predprimárneho a primárneho 

vzdelávania, posilnenie celodenného vzdelávacieho systému s využitím existujúcich 

priestorov miest a obcí“ v prvej vete sa slová „dobudovať nové“ nahrádzajú slovami 

„využiť existujúce“.  

 

39. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite C.2.3. v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 1 847 

nahrádza sumou 1 889 tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 270 tis. EUR 

nahrádza sumou 290 tis. EUR, za riadok „Z toho výška RP“ sa dopĺňa riadok 

„vytvorené pracovné miesta 6“ a v riadku „Účel RP“ sa slová „dobudovať nove 

priestorové kapacity“ nahrádzajú slovami „využívanie existujúcich priestorových 

kapacít“.  

 

40. Na strane 28 sa v časti „D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby“ 

vypúšťa piata odrážka v znení: „podporu ekologickej a udržateľnej mobility - rozvoj 

verejnej infraštruktúry pre podporu mobility v území, podpora modernizácie miestnej 

cestnej infraštruktúry a rozvoja účelových cyklotrás, podpora udržiavania a tvorby 

zelenej infraštruktúry“. 

 

41. Na strane 29 v tabuľke k Opatreniu „D.2. Zvýšenie kapacít sociálnych služieb“ 

v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 1 195 tis. EUR nahrádza sumou 1 135 tis. EUR, 

v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 135 tis. EUR nahrádza sumou 75 tis. EUR, 

v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa suma 365 tis. EUR nahrádza sumou 628 tis. ER 

a v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 53 nahrádza číslom 38.  

 



42. Na strane 30 nadpis Opatrenia D.4. znie: „D.4. Podpora aktivít v oblasti 

environmentálnej infraštruktúry, zhodnocovania odpadov a verejných služieb“.  

 

43. Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu D.4., v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 13 485 

tis. EUR nahrádza sumou 13 895 tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 210 

tis. EUR nahrádza sumou 217,5 tis. EUR, v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa suma 

7 656 tis. EUR nahrádza sumou 8 002 tis. EUR a v riadku „Vytvorené pracovné 

miesta“ sa číslo 45 nahrádza číslom 56. 

 

44. Na strane 31 v časti „E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily“ sa za prvú 

odrážku dopĺňa nová druhá odrážka v znení: „- rozvojom verejnej infraštruktúry pre 

podporu mobility v území, modernizáciou miestnej cestnej infraštruktúry, udržiavaním 

a tvorbou zelenej infraštruktúry,“. 

 

45. Na strane 31  sa slová “Opatrenie E.1.1. Budovanie účelových cyklotrás – podpora 

mobility práce“ nahrádzajú slovami „E.1. „Modernizácia a rozvoj miestnej cestnej 

infraštruktúry a budovanie lokálnych cyklotrás s cezhraničným prepojením“.  

 

46. Na strane 31 v Opatrení E.1 sa slová „Vybudovanie cyklotrás v mestách a v ich okolí 

s prepojením na Poľsko“ nahrádzajú slovami „Aktivita E.1.1. Modernizácia 

prístupových komunikácií verejnej cestnej infraštruktúry v okrese Svidník“.  

 

 

47. Na strane 31 v tabuľke k Aktivite E.1.1 v riadku „Predpokladané zdroje financovania“ 

sa pred skratku „IROP“ dopĺňa skratka „RP“, v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 

1 430 tis. EUR nahrádza sumou 584 tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa dopĺňa 

suma 510 tis. EUR, v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa vypúšťa suma 1 318 tis. 

EUR, za riadok „Z toho orientačne EŠIF“ sa dopĺňa riadok „Vytvorené pracovné 

miesta: 11“ a na konci sa dopĺňa riadok „Prijímateľ RP: oprávnení prijímatelia na 

základe zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.“.  

 

48. Za tabuľku k Aktivite E.1.1. sa dopĺňa Aktivita E.1.2., ktorá vrátane názvu a tabuľky 

znie: „Aktivita E.1.2. Budovanie cyklotrás zelenej infraštruktúry v okrese Svidník“  

 



 

Pozn.: z OP ĽZ (MPSVR SR) sú oprávnené iba výdavky súvisiace so vznikom nových 

pracovných miest pre UoZ 

 

49. Na strane 33 v časti „H. Spôsoby a zdroje financovania Akčného  plánu rozvoja okresu 

Svidník“ sa v prvej vete suma 46 mil. EUR nahrádza sumou 33 mil. EUR a suma 17 

mil. EUR sa nahrádza sumou 30 mil. EUR. 

  

50. Na strane 33 tabuľka č. 7 vrátane nadpisu znie: „Tabuľka č. 7 Poskytnutie regionálneho 

príspevku pre okres Svidník“. 

 

 Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku v tis. EUR a vytvorenie pracovných 

miest 

  Opatrenie/Aktivita 2016 2017 2018 2019-20 Spolu 

(v tis. 

EUR) 

Vytvorené 

prac. 

miesta 

A. Systémové opatrenia na úrovni okresu 

A.1 Centrum podpory 

regionálneho rozvoja 
0 224 134 230 588 5 

Projektové opatrenia na úrovni okresu   

B. Prioritná oblasť Podnikanie a viac pracovných miest 

B.1.1 Podpora malých 

a stredných farmárov  
0 11 0 10 21 7 

B.1.2 Podpora mladých farmárov 0 0 0 0 0 5 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

RP, IROP, OP ĽZ, INTERREG Poľsko-Slovensko 

Celkový rozpočet: 7 530 tis. EUR 

Z toho výška RP: 10 tis. EUR 

Z toho orientačne EŠIF: 7 118 tis. EUR 

Vytvorené pracovné miesta: 5 

Kľúčoví partneri (gestori): MDV SR, MPRV SR, MV SR, Rozvojová rada okresu 

Svidník 

Partneri: mesto Svidník, mesto Giraltovce, obce okresu Svidník, 

SAD Vranov nad Topľou, partneri z Poľska 

Termín realizácie:  2016 – 2020 

Prijímateľ RP: oprávnení prijímatelia na základe zákona č. 336/2015 Z.z. 

o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení  zákona č. 378/2016 

Z. z. 



B.2.1 Podpora MSP v priemysle, 

energetike a službách 
0 0 30 0 30 1 005 

B.2.2 Podpora aktivít 

v cestovnom ruchu 
0 0 185,6 147,4 333 178 

B.3 Príprava vhodných lokalít 

pre investorov 
0 0 0 0 0 30 

B.4.1 Podpora subjektov 

sociálnej ekonomiky 

a subjektov na podporu 

lokálnej zamestnanosti  

0 175 100,4  274,6  550 65 

B.4.2 Zriadenie min. 1 

tréningového centra 

zabezpečujúceho prípravu 

pracovnej sily pre 

jednoduché povolania  

0 0 0 60 60 1 

B.5 Podpora regionálnych 

produktov 
0 100 0 25,5 125,5 3 

C. Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita a kariéra   

C.2.1 Regionálne centrá 

vzdelávania pri SOŠ 
0 0 230 0 230 0 

C.2.2 Centrum poradenstva a 

služieb zamestnanosti 
0 0 0 0 0 3 

C.2.3 Podpora investícií do 

primárneho a predprim. 

vzdelávania 

0 110 70 110 290 6 

D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby   

D.1 Zdravotníctvo  0  0 0 0 0 0 

D.2 Sociálne služby  0 0 0 75 75 38 

D.3 Dostupné sociálne bývanie 0 20 0 0 20 0 

D.4 Environmentálna 

infraštruktúra, 

zhodnocovanie odpadov, 

verejné služby 

0 0 0 217,5 217,5 56 

E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily   

E.1.1  Modernizácia 

prístupových komunikácií 

verejnej, cestnej 

infraštruktúry 

400 110 0 0 510 11 

E.1.2 Budovanie cyklotrás 

a zelenej infraštruktúry 
0 0 0 10 10 5 



 Spolu 400 750 750 1 160 3 060 1 418 

 

51. Na strane 43 v časti Príloha č. 2 – Indikatívny zoznam projektových zámerov 

k jednotlivým opatreniam“, sa slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov 

k Opatreniu B.1. Podpora projektov v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach“ 

nahrádzajú slovami „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite B.1.1 

Vytvorenie podmienok pre podporu malých a stredných farmárov:“. 

 

52. Na strane 43 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Aktivite 

B.1.1 sa vypúšťa prvý riadok s názvom subjektu „5 mladých farmárov“, v druhom 

riadku v stĺpci „Plánovaný počet zamestnancov“ sa číslo 5 nahrádza číslom 4, v stĺpci 

„Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa dopĺňa suma 10 a v stĺpci „Ostatné (v tis. EUR)“ sa 

suma 57 nahrádza sumou 47. V treťom riadku v stĺpci „Predpoklad. náklady (v tis. 

EUR) sa suma 310 nahrádza sumou 16, v stĺpci „Plánovaný počet zamest.“ sa číslo 2 

nahrádza číslom 1, v stĺpci „Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa dopĺňa číslo 11, v stĺpci 

„EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma 155 nahrádza sumou 0 a v stĺpci „Ostatné (v tis. EUR)“ sa 

suma 155 nahrádza sumou 5. 

 

53. Na strane 43 pod tabuľku k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Aktivite 

B.1.1 sa dopĺňa Indikatívny zoznam projektových zámerov  B.1.2, ktorý vrátane názvu 

a tabuľky znie: „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite B.1.2 

Vytvorenie podmienok pre podporu mladých farmárov: 

 

Názov subjektu Popis projekt. zámeru 

Predpoklad. 

náklady  

(v tis. EUR) 

Plánova

ný počet 

zamest. 

Reg. 

príspevok 

(v tis. 

EUR) 

EŠIF 

(v tis. 

EUR) 

Ostatné 

(v tis. 

EUR) 

 Podpora mladého farmára 250 5  250  

 

54. Na strane 43 vo vete „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu B.2.1. 

Podpora minimálne 4 podnikateľských projektov v priemysle a službách“ sa slovo 

„Opatreniu“ nahrádza slovom „Aktivite“ a slová „minimálne 4 podnikateľských 

projektov v priemysle a službách“ sa nahrádzajú slovami „projektov podnikateľských 

subjektov v priemysle, energetike a službách“.  

 

55. Na strane 44 v tabuľke k Opatreniu B.2.1. sa vypúšťa druhý riadok a šiesty riadok, 

v šestnástom riadku v stĺpci „Plánovaný počet zamest.“ sa vypúšťa slovo „sezónne“ 

a na koniec sa dopĺňa nový riadok v znení: 

 

 

Modernizácia odpadového 

hospodárstva bitúnku 

Stročín 156 5 30 64 62 

 

56. Na strane 45 sa vypúšťajú slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov 

k Opatreniu „B.2.2. Zriadenie podnikateľských inkubátorov (Regionálne poradenské 

a informačné centrum)“ vrátane tabuľky. 



57. Na strane 45 sa slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu B.2.3. 

Podpora udržateľného cestovného ruchu – podpora minimálne 2 podnikateľských 

subjektov a 2 MVO pôsobiacej v oblasti cestovného ruchu“ nahrádzajú slovami 

„Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite B.2.2. Podpora aktivít 

v cestovnom ruchu“.  

 

58. Na strane 46 v tabuľke k Opatreniu B.2.3. sa za riadok „Vytvorenie centra turistického 

ruchu na Dukle“ dopĺňa riadok:  

 

VHÚ SR 

Obnova pamätníka 

Červenej armády vo 

Svidníku, týkajúca sa 

komplexnej obnovy 103   0 103 

 

59. Na strane 46 v tabuľke k Opatreniu B.2.3. v časti „Zásobník projektov“ sa vypúšťa 

druhý riadok a dvanásty riadok a na koniec sa dopĺňajú dva riadky v znení:  

 

Región 

Dukla 

Zriadenie kancelárie CR 60 2 60 0 0 

Subjekty CR 

vybrané na 

základe 

spracovanej 

stratégie 

 228  228   

 

60. Na strane 47 sa slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu B.3. 

Podpora vstupu nových investorov do priemyselného parku Svidník a Giraltovce“ 

nahrádzajú slovami „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu B.3. 

Príprava vhodných lokalít pre investorov:“. 

 

61. Na strane 47 sa slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu B.4.1. 

Podpora subjektov sociálnej ekonomiky“ nahrádzajú slovami „Indikatívny zoznam 

projektových zámerov k Aktivite B.4.1. Realizácia minimálne 5 pilotných projektov 

subjektov sociálnej ekonomiky alebo subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 

62. Na strane 47 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Aktivite 

B.4.1. sa vypúšťa tretí riadok  a z časti „Zásobník projektov“ v prvom riadku v stĺpci 

„Plánovaný počet zamest.“ sa číslo 10 nahrádza číslom 5, v stĺpci „EŠIF (v tis. EUR)“ 

sa suma 20 nahrádza sumou 30 a v stĺpci „Ostatné (v tis. EUR)“ sa suma 30 nahrádza 

sumou 20. V treťom riadku „Obec Rovné“ v stĺpci „Popis projekt. zámeru“ sa slová 

„výroba prefarbikátov“ nahrádzajú slovami „práca v lese“, v stĺpci „Predpoklad. 

náklady (v tis. EUR)“ sa suma 150 nahrádza sumou 169, v stĺpci „EŠIF (v tis. EUR)“ 

a suma 30 nahrádza sumou 52 a v stĺpci „Ostatné (v tis. EUR)“ sa suma 20 nahrádza 

sumou 17. V štvrtom riadku „Obec Roztoky“ v stĺpci „Predpoklad. náklady (v tis. 

EUR)“ sa suma 150 nahrádza sumou 169, v stĺpci „EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma 50 

nahrádza sumou 77 a v stĺpci Ostatné (v tis. EUR) sa suma 25 nahrádza sumou 17. 



V piatom riadku „Obec Vyšná Jedľová“ v stĺpci „Predpoklad. náklady (v tis. EUR)“ sa 

suma 150 nahrádza sumou 220, v stĺpci „Plánovaný počet zamest.“ sa číslo 4 nahrádza 

číslom 5, v stĺpci „EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma 50 nahrádza sumou 123 a v stĺpci 

„Ostatné (v tis. EUR)“ sa suma 25 nahrádza sumou 22. V šiestom riadku „Mesto 

Svidník“ v stĺpci „Predpoklad. náklady (v tis. EUR)“ sa suma 150 nahrádza sumou 100 

a v stĺpci „Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa suma 100 nahrádza sumou 50. 

 

63. Na strane 48 sa slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu B.4.2. 

Podpora subjektov sociálnej ekonomiky“ nahrádzajú slovami „Indikatívny zoznam 

projektových zámerov k Aktivite B.4.2. Zriadenie minimálne 1 tréningového centra 

zabezpečujúceho prípravu pracovnej sily pre jednoduché povolania“.  

 

64. Na strane 48 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Aktivite 

B.4.2. sa v prvom riadku vypúšťajú slová „SSOŠ Giraltovce“, v stĺpci „Popis projekt. 

zámeru“ sa slová „Socializácia marginalizovaných rómskych komunít“ nahrádzajú 

slovami „Tréningové centrum“ a druhý riadok sa vypúšťa.  

 

65. Na strane 49 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu 

„B.5. Vytvorenie podmienok na podporu regionálnych produktov“ sa prvý riadok 

vypúšťa a na koniec sa dopĺňa nový riadok v znení:  

 

 

Zriadenie 

farmárskeho 

obchodu 50 2 

 

25,5  24,5 

 

66. Na strane 49 sa slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu „C.2. 

Podpora rozvoja kvalifikácie, reagujúcej na potreby trhu práce – Aktivita C.2.1. 

Vytvorenie regionálnych centier odborného a praktického vzdelávania“ nahrádzajú 

slovami „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite C.2.1. 

Vytvorenie/dobudovanie Regionálnych centier vzdelávania pri SOŠ/COVP“.  

 

67. Na strane 49 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Aktivite 

C.2.1. v prvom riadku sa slová „SSOŠ Giraltovce“ nahrádzajú slovami „Svet mladých 

n.o.“.  

 

68. Na strane 49 sa slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu C.2. 

Podpora rozvoja kvalifikácie, reagujúcej na potreby trhu práce – Aktivita C.2.3. 

Podpora investícii do predprimárneho a primárneho vzdelávania“ nahrádzajú slovami 

„Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite C.2.3. Podpora investícií do 

predprimárneho a primárneho vzdelávania“.  

 

69. Na strane 49 v tabuľke k indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Aktivite 

C.2.3. v treťom riadku „Obec Nižný Mirošov“ v stĺpci „Popis projekt. zámeru“ sa za 

slovo „Rekonštrukcia“ dopĺňajú slová „jedálne a telocvične“ a slová „jedálne 

a telocvične“ z konca vety sa vypúšťajú. V stĺpci „Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa 

suma 50 nahrádza sumou 30 a v stĺpci „Ostatné (v tis. EUR)“ sa suma 280 nahrádza 

sumou 300“. Na koniec sa dopĺňa nový riadok v znení:  

 

 



 

Obec 

Stročín 

Údržba interiéru 

a exteriéru budovy MŠ 42 3 40 0 2 

 

70. Na strane 50 sa vypúšťa „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu D.1. 

Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti“ vrátane tabuľky. 

 

71. Na strane 50 sa slová „Zvýšenie kapacity sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami 

„Zvýšenie kapacít sociálnych služieb“. V tabuľke k Indikatívnemu zoznamu 

projektových zámerov k Opatreniu D.2. sa vypúšťa druhý riadok a tretí riadok a na 

koniec sa dopĺňajú dva riadky v znení:  

 

 Osobný anjel 285 10 25 0 260 

 

Vybudovanie 

zariadenia 

opatrovateľskej 

služby 600 20  428 172 

 

72. Na strane 51 sa slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu D.4. 

Vytvorenie podmienok na podporu Environmentálnej infraštruktúry, zhodnocovanie 

odpadov a verejných služieb“ nahrádzajú slovami „Indikatívny zoznam projektových 

zámerov k Opatreniu D.4. Podpora aktivít v oblasti environmentálnej infraštruktúry, 

zhodnocovania odpadov a verejných služieb“. 

 

73. Na strane 50 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu 

D.4. sa vypúšťa prvý riadok, v druhom riadku, v stĺpci „Popis projekt. zámeru“ sa 

slová „zhodnocovanie stavebných odpadov“ nahrádzajú slovami „zhodnocovanie 

plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou“, v stĺpci „Predpoklad. 

náklady (v tis. EUR)“ sa suma 450 nahrádza sumou 1 390, v stĺpci „Plánovaný počet 

zamest.“ sa číslo 10 nahrádza číslom 7, v stĺpci „Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa 

dopĺňa suma 25, v stĺpci „EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma 225 nahrádza sumou 751 

a v stĺpci „Ostatné (v tis. EUR)“ sa suma 225 nahrádza sumou 641. Piaty riadok „Obec 

Roztoky“ sa vypúšťa. Za riadok „Obec Kružlová“ sa dopĺňajú tri riadky v znení:  

 

 Spracovanie plastov 100 9 22,5 75 2,5 

 

Spracovanie a zhodnocovanie 

nie nebezpečného odpadu 100 25 60  40 

 

Znižovanie energetických 

strát v KSB Okrúhle 20 1 10  10 

 

Z časti Zásobník projektov sa vypúšťajú posledné dva riadky.  

 

74. Na strane 54 sa slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Prioritnej oblasti 

E. Udržateľná mobilita pracovnej sily“ nahrádzajú slovami „Indikatívny zoznam 

projektových zámerov k  Aktivite E.1.1. Modernizácia prístupových komunikácií 

verejnej, cestnej infraštruktúry v okrese Svidník.“.  

 



75. Na strane 54 Tabuľka k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Aktivite 

E1.1. znie:  

 

Názov 

subjektu Popis projekt. zámeru 

Predpokla

d. 

náklady  

(v tis. 

EUR) 

Plánov

aný 

počet 

zamest. 

Reg. 

príspevok 

(v tis. 

EUR) 

EŠIF 

(v tis. 

EUR) 

Ostatné 

(v tis. 

EUR) 

Mesto 

Svidník 

Rekonštrukcia mosta, Ul. 

Festivalová vo Svidníku 574 5 500 0 74 

Obec 

Stročín 

Prekládka distribučného 

NN vzdušného vedenia – 

Stročín z dôvodu 

budovania prístupovej 

komunikácie 10 6 10 0 0 

 

76. Na strane 54 sa za tabuľku k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k 

Aktivite E.1.1. dopĺňa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite E.1.2., 

ktorý vrátane nadpisu a tabuľky znie: „Indikatívny zoznam projektových zámerov 

k Aktivite E.1.2 Budovanie cyklotrás a zelenej infraštruktúry v okrese Svidník“.  

 

Názov 

subjektu Popis projekt. zámeru 

Predpoklad. 

náklady  

(v tis. EUR) 

Plánova

ný počet 

zamest. 

Reg. 

príspevok 

(v tis. EUR) 

EŠIF 

(v tis. 

EUR) 

Ostatné 

(v tis. 

EUR) 

Mesto 

Svidník  

Cyklotrasy pozdĺž 

komunikácií v meste a 

okolí  400    360 40 

Mesto 

Giraltovce  

Cyklotrasy v meste a v 

okolí 400   360 40 

Obec 

Kečkovce 

Vybudovanie 

cyklotrasy 

s prepojením na 

Poľsko 130    123  7 

MV SR 

Úprava hraničného 

priestoru na štátnej 

hranici SR/PR v úseku 

Barwinek – Nižná 

Polianka pre 

medzinárodnú 

cyklotrasu a 

cyklochodníky 100   95 5 

Obec 

Kapišová 

Duklianska 

cyklotrasa/magistrála 6 500 5 10 6 180 310 

 

 

 



Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 29. novembra 2017. 



VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

 
 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 561 
z 29. novembra 2017 

 

k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Svidník 

 
Číslo materiálu: 50712/2017 

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Svidník. 

Na vedomie: členovia vlády  

prednosta okresného úradu Svidník 
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