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Názov projektu:         
Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny 
 
Príspevok ENI:  3 732 212,43 EUR  

z toho 1 872 257,20 EUR – slovenská strana 
            1 859 955,23 EUR – ukrajinská strana 
Hlavný cieľ projektu:      
Zlepšenie dostupnosti regiónov, rozvoj udržateľných a klimaticky neškodných sietí 
 
Začiatok projektu:      01.12.2019 
Ukončenie projektu:  30.11.2021 

 

Partneri:  
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Slovensko 
www.sucpsk.sk 
 

Správa automobilových ciest Ukrajiny v Zakarpatskej oblasti, Ukrajina 
www. new.zk.ukravtodor.gov.ua 
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Spoločná výzva rieši modernizáciu a skvalitnenie jestvujúcich pozemných komunikácií u oboch žiadateľov. Na slovenskej 
strane je navrhnutá rekonštrukcia cesty II/558 v úseku Stakčín - Ulič, ktorá sa napája na cestu I/74 a smeruje na hraničný 
prechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Na ukrajinskej strane je navrhnutá rekonštrukcia cesty P53 vedúca od štátnej hranice Ubľa – 
Malyj Bereznyj po križovatku s cestou H13 v dĺžke 2,8 km a rekonštrukcia cesty H13 v úseku Malyj Bereznyj – Dubrynych v 
dĺžke 8,8 km. 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravno-technických parametrov komunikácie, zlepšenie plynulosti dopravy a tým 
bezpečnosť cestnej premávky, zlepšenie životného prostredia v okolí jestvujúcej komunikácie, zlepšenie možnosti prístupu za 
prácou a vybavenosti dotknutých obcí, zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej dopravy. 

Cieľom projektu je tiež zlepšenie dostupnosti regiónov v slovensko-ukrajinskom pohraničí, zlepšenie napojenia na nadradenú 
cestnú sieť a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, ktorá vedie k hranici a tiež ju prekračuje s cieľom zvýšiť možnosti mobility 
prepravovaných osôb, tovarov a služieb. 

Výstupom a výsledkom projektu je rekonštrukcia 8,373 km ciest a oprava 2 mostných objektov na Slovensku a rekonštrukcia 
11,57 km ciest a oprava 1 mostného objektu na Ukrajine. Zlepšenie technického stavu komunikácií bude mať pozitívny vplyv 
na zintenzívnenie miestnej hospodárskej činnosti súvisiacej s dopravou, turistikou, sociálnu oblasť i medzinárodnú dopravu na 
oboch stranách hranic, z ktorého budú mať prospech všetky cieľové skupiny žijúce v regióne, ale tiež aj turisti a cestujúci 
prechádzajúci hranicou. 

Projekt bude realizovaný na báze slovensko-ukrajinského partnerstva, čo dokazuje cezhraničný charakter a bude mať za úlohu 
znížiť negatívne dopady cezhraničného spojenia a eliminovať bariéry prístupu k štátnej hranici.     
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Inovatívnym prvkom v rámci projektu na ukrajinskej strane bude použitie kamenného tmelového asfaltu, ktorý bude použitý 
prvýkrát práve v okresoch Velykyj Bereznyy. Inovatívnym prvkom na slovenskej strane bude stabilizácia mostných pilierov 
pomocou špeciálneho zakladania mikropilotov. 

Projekt je inovatívnym riešením z hľadiska použitých technických riešení a to vzhľadom na vyššie uvedené problémy sú z 
hľadiska prihraničnej oblasti jedným celkom. Inováciou je teda integrovaný pohľad Žiadateľa a Partnera, ktorí vidia cezhraničný 
systém ciest ako funkčný celok. 

Napriek tomu, že časť projektu je umiestnená na pohraničí, nevzťahuje sa len na hraničné oblasti, čo z hľadiska času poskytuje 
nové príležitosti a výzvy, ktoré predtým nebolo možné zrealizovať a to vzhľadom k vnímaniu problémov v predmetných daných 
oblastiach. Spoločná realizácia projektu mobilizuje partnerov na oboch stranách hranice a vytvára pocit spoluvlastníctva a 
spolupatričnosti. 

 


