
 

 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

 
 
Občianske združenie Karpatský Euroregión Slovensko Sever so sídlom Duchnovičovo nám. č. 1, Prešov 
DIČ: 20 22 70 92 16, v rámci realizácie projektu „Vandrovanie bez plecniaka – využitie a propagácia 
zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva“ spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014-2020 sa obracia s prosbou o návrh cenovej ponuky na: 
 Vykonanie systemizácie turistických chodníkov, spolu so spoločenským okolím, vyskytujúcich 
sa na území slovenskej časti pohraničia SK-PL od Zamaguria po ukrajinskú hranicu. Navrhovaný min. 
počet peších turistických chodníkov : 25. 
 
Výber vykonávateľa bude prebiehať v zhode so zásadami zachovania poctivej konkurencie, 
transparentnosti a rovnocenného posudzovanie potencionálnych vykonávateľov.  
 
 
Predmet zákazky: Predmetom je realizácia systemizácie chodníkov, označených v teréne a popísaných 
v publikovaných materiáloch, ako aj inventarizácia a systemizácia širšieho sociálneho okolia v tom: 
 
 

1. Pešie turistické chodníky 

1.1. Krátky popis turistického chodníka – textová charakteristika chodníka spolu s vyznačením 
„Spĺňa/Nespĺňa“ pre každé z nasledujúcich kritérií: 

 Prírodná atraktivita 

 Kultúrna atraktivita 

 Pre rodiny s deťmi 

 Pre seniorov 

 Len pre skautov 

 Vhodných pre osoby postihnuté 

1.2 Údaje chodníka:: začiatok a koniec, GPS (spolu s priloženým údajom GPX), dĺžka trasy, orientačný 
čas prechodu, dĺžka jednotlivých úsekov, prevýšenia, správca chodníka 

1.3 Ohodnotenie náročnosti chodníka: ľahký, stredný, ťažký 

1.4 Ohodnotenie chodníka v 6-stupňovej škále, kde je 1 – je najnižšie a 6 – najvyššie hodnotenie pre: 

 Prírodnú atraktivitu 

 Kultúrnu atraktivitu 

 Technický stav chodníka 

1.5. Najlepší čas na putovanie (v mesiacoch od... do...), vybavenie (napr. odporúčaný úbor a pod.) 

1.6. Mapa resp. schéma každého zinventarizovaného chodníka 

1.7. Súhrnná mapa všetkých zinventarizovaných chodníkov.  
 
 

 
 



 
 

2. Kľúčové miesta na trase chodníka a jeho najbližšieho okolia 

 2.1. Turistické lokality 

 2.2. Turistické atrakcie (prírodné atrakcie, štíty a doliny, rozhľadne, pamiatky a objekty 
kultúrneho dedičstva, múzeá, inštitúcie a subjekty vo forme živých skanzenov, miesta zábavy 
a iné. 

 2.3. Objekty prenocovania (spolu so systemizáciou podľa nasledovných kritérií – cena, wi-fi, 
gastronomické služby, parkoviská, adaptácie pre postihnuté osoby, rodiny s deťmi, seniorov 
a pod.) 

 2.4. Gastronomické objekty 

 2.5. Existujúce parkoviská (začiatok a koniec trasy, prípadne iné miesta na trase) 

  2.6. Kontaktné body na prestup na verejnú dopravu 

 2.7. Zdravotnícke zariadenia, polícia, pošta, čerpacie stanice, turistické informačné centrá 

 2.8. Iné dôležité údaje 
 
 
 
3. Oblasť, ktorá má byť pokrytá systemizáciou : okresy Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, 

Svidník, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Vranov, Prešov. Levoča, Kežmarok, Poprad. Prípustné 
je rovnako zohľadnenie chodníkov, ktorých priebeh vybočuje mimo vyznačenú oblasť v dĺžke 
menšej ako 50% trasy. V prípade chodníkov značne vybočujúcich za vyznačenú oblasť treba brať 
do úvahy ich etapy ležiace vo vyznačenej oblasti a čiastočne ich prekračujúce (do najbližšej obce 
či iného dôležitého bodu). 

  Hotové spracovanie musí byť dodané v elektronickej podobe na nosiči vo forme upraviteľnej aj 
neupraviteľnej, ako aj vo forme papierovej (okrem podkladov vo formáte GPX) 

  
 

 
 
 
 

 


