
   
 
 
 

Tlačová správa 

 

RE-NEWAL: Vytvorenie zdieľaných služieb v dolnom Poiplí  

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v regióne dolného Poiplia zdieľané služby, ktoré poskytnú 

nákladovo efektívne a ekonomicky vhodné riešenia pre existujúce sociálne zariadenia a pre nové 

inštitúcie vznikajúce v rámci akčného plánu RE-START. Projekt RE-NEWAL nadväzuje na výsledky 

projektu RE-STRUCTURE, v rámci ktorého sa realizuje infraštruktúrne pozadie služieb.  

V júli 2019 bol v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 

(www.skhu.eu) zahájený štvorročný akčný plán RE-START, pozostávajúci zo 7 projektov. Partneri 

participujúci na týchto projektoch si kladú za cieľ zvýšiť ekonomickú aktivitu a aktivitu na trhu práce 

v okrajových regiónoch. Súčasťou zmieňovaného akčného plánu je aj projekt RE-NEWAL 

(SKHU/1802/3.1/052), ktorý bol spustený v auguste 2020 a trvá do júla 2022. Projekt je podporený 

Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Cieľom projektu je uľahčiť prevádzku existujúcich aj novovznikajúcich sociálnych inštitúcií v regióne 

dolného Poiplia na oboch stranách maďarsko-slovenskej hranice a zvýšiť ich efektivitu a hospodárnosť 

prostredníctvom poskytovaných služieb. V rámci projektu bude v obci Bernecebaráti zriadená sociálna 

kuchyňa a v obci Kemence práčovňa, v Štúrove sa zakúpi mikrobus na prepravu osôb. Celkový rozpočet 

projektu predstavuje 446 072,27 eur, z toho 85% (379 161,42 eur) hradí Európska únia 

prostredníctvom zdrojov EFRR (Európskeho fondu regionálneho rozvoja). 

V rámci projektu RE-STRUCTURE, ako ďalšieho z projektov akčného plánu RE-START, budú 

zrekonštruované objekty pre kuchyňu v Bernecebaráti a práčovňu v Kemence, tým pádom sú oba tieto 

projekty navzájom úzko prepojené. Cestou projektu RE-NEWAL bude zabezpečené kompletné 

vybavenie potrebné pre realizáciu služieb. 

V obci Bernecebaráti je v pláne vybudovanie sociálnej kuchyne s približnou kapacitou 400 jedál denne, 

ktorá predstavuje pokrokový a ekonomicky výhodný systém stravovania pre sociálne zariadenia 

a domovy dôchodcov v regióne na oboch stranách hranice. Okrem kuchynského zariadenia 

a vybavenia bude v rámci projektu zakúpené aj auto upravené na rozvoz jedál a surovín, ktoré zároveň 

uľahčí prevádzkovanie a poskytovanie služieb kuchyne. 

Práčovňa vybudovaná v obci Kemence prevezme na seba čistiace služby oblastných sociálnych 

zariadení a zariadení pre seniorov. Okrem vybavenia práčovne bude zakúpené aj auto prispôsobené na 

prevoz znečistenej a čistej posteľnej bielizne a iných textílií na príslušné miesto. 

V meste Štúrovo sa zrealizuje nákup mikrobusu vhodného na prepravu osôb, ktorý bude samospráva 

využívať predovšetkým na prevoz miestnych seniorov za účelom podpory aktívneho zapájania 

staršieho a menej mobilného obyvateľstva do regionálnych programov, spoločenského života, 

respektíve za účelom zabezpečenia dopravy v rámci každodennej mobility.   

Vybavenie kuchyne obstará Samospráva obce Bernecebaráti a služby bude prevádzkovať spoločnosť 

Oszmotring s.r.o., ktorej vlastníkom je obec. Nákup vybavenia a prevádzka práčovne sa vykoná 

v podobnej konštrukcii, vybavenie zaobstará samospráva obce Kemence a prevádzkovateľom bude 

http://www.skhu.eu/


   
 
 
spoločnosť Kemencei Tiszta Forrás s.r.o, ktorá je vo vlastníctve obce Kemence. V prípade Štúrova 

nákup a prevádzka zariadení bude v réžii mesta.  

Aktuálne informácie, správy a ostatné náležitosti súvisiace s projektom RE-NEWAL, respektíve s ďalšími 

projektami akčného plánu RE-START sú dostupné na webovej stránke restart-skhu.eu/, na 

facebookovej stránke www.facebook.com/pontibusegtc, taktiež na youtube kanály PONTIBUS EGTC . 

 

 

Vizuálny návrh budovy práčovne v obci Kemence 

 

Za kvalitu tejto tlačovej správy (obsahovej aj jazykovej) je zodpovedné Európske zoskupenie územnej 

spolupráce PONTIBUS s ručeným obmedzením.  V prípade potreby akejkoľvek zmeny alebo upresnenie 

v texte vykoná komunikačný odborník projektu. Pre viac informácií kontaktujte:  

 

Mgr. Silvia Molnár Hörighová 
Európske zoskupenie územnej spolupráce 
PONTIBUS  
e-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
tel: +421 908 629 801 

Popovics Gábor 
Európske zoskupenie územnej spolupráce 
PONTIBUS  
e-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
tel: +36-1-233 6808 
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