Vážení obyvatelia Zemplína,
dovoľte nám informovať Vás touto cestou o činnosti občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN. Sme ľudia,
ktorým nie je ľahostajný osud Zemplína a už sa nechceme nečinne prizerať na exodus našich príbuzných smerom
na západ, vysokú nezamestnanosť a zlú dopravnú dostupnosť nás všetkých. Spájame obyvateľov, starostov, firmy,
aktivistov a odborníkov, ktorým leží na srdci rozvoj tohto krásneho regiónu.

Október 2020
Občianske združenie Diaľnica na Zemplín malo ustanovujúcu schôdzu dňa 2.10.2020. Za
predsedu bol prípravným výborom zvolený Peter Báthory.
Medzi ciele združenia patrí:
• podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na Zemplín,
• zvyšovanie potenciálu Zemplína skvalitňovaním dopravnej infraštruktúry,
• oživenie hospodárskeho života a rozvoj investícií,
• udržanie existujúcich pracovných miest,
• zabránenie odlivu vzdelanej pracovnej sily a mladých ľudí,
• rozvoj cestovného ruchu a dopravnej dostupnosti cieľových miest CR,
• zvyšovanie konkurencieschopnosti a regionálny rozvoj Zemplína.

O vzniku združenia informovali aj viaceré médiá
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=7CtM06bh9NU
https://autogratis.sk/oz-dialnica-na-zemplin-rozvoj-regiona/
https://www.zemplin.tv/video/117-tema-na-zempline-oz-dialnica-na-zemplin-s-dialnicoupridu-aj-investori
https://www.aktuality.sk/clanok/829352/rozvoj-zemplina-jebez-dialnice-nerealny-tvrdiastarostovia-aj-podnikatelia/

November 2020
Oficiálne potvrdené stanovy nám prišli z ministerstva vnútra dňa 4.11.2020 a odvtedy sme
sa nezastavili. Vedeli sme, že ak má byť naša misia úspešná, musíme do toho zapojiť celý
Zemplín. Najprv sme však potrebovali získať informácie. Tie sme sa rozhodli získať od
tých najpovolanejších a tak sme sa vybrali do Bratislavy na Ministerstvo dopravy SR a
Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS).
Stretnutie s ministrom dopravy A. Doležalom a štátnym tajomníkom J. Kmeťom
Odkázali nás na dokument vytvorený s Útvarom hodnoty pre peniaze Ministerstva financií
SR: Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry - https://www.mindop.sk/priority/cesty

Keďže jednotlivé úseky diaľnice na Zemplín, sú pomerne vysoko v rebríčku, zaujímali
sme sa v akej fáze prípravy výstavby sa nachádzajú momentálne. Informácie, ktoré sme
dostali boli však nedostačujúce, neúplné a niektoré aj protichodné. V prioritách sa totiž
nachádzame, ale fázu prípravy nám nevedeli v danom momente zodpovedať.
Stretnutie s poslancami na pôde NR SR a prezentácia OZ Diaľnica na ZEMPLÍN
Cestu do Bratislavy sme sa rozhodli dokonale využiť a preto sme oslovili s ponukou stať
sa členom OZ Diaľnica na Zemplín všetkých poslancov, ktorí v NR SR zastupujú
obyvateľov Zemplína, prípadne z tohto regiónu pochádzajú. Poslanci naprieč celým
politickým spektrom nás podporili a stali sa členmi OZ Diaľnica na ZEMPLÍN.

December 2020
Predstavenie OZ primátorom okresných miest Zemplína
Následne sme išli predstaviť naše občianske združenie všetkým primátorom okresných
miest Zemplína. Na stretnutiach sme ich požiadali o podporu a to tak, aby vstúpili do
občianskeho združenia ako predstavitelia samosprávy a zároveň aby predložili jednotlivým
zastupiteľstvám na schválenie vstup mesta ako právnickej osoby do nášho občianskeho
združenia. Všade sme sa stretli s podporou a obrovským záujmom pomôcť Zemplínu.

Predseda KSK Rastislav Trnka sa stáva členom OZ Diaľnica na ZEMPLÍN
Obrovskú podporu naše združenie dostalo v osobe predsedu Košického samosprávneho
kraja, pána Rastislava Trnku, ktorý sa stal členom nášho občianskeho združenia.
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22558838/kosicky-kraj-a-institucie-budu-tlacit-stat-dostavby-dialnice-z-kosic-na-ukrajinu.html
Vianočný čas sme využili na pozvanie štátneho tajomníka ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky na Zemplín. Pán Jaroslav Kmeť naše pozvanie prijal a dokonca
sa ako prvý predstaviteľ vlády SR stal čestným členom OZ Diaľnica na ZEMPLÍN.
https://www.zemplin.tv/video/124-tema-na-zempline-oz-dialnica-na-zemplin-bez-dialnicebudeme-este-dlho-triet

Január 2021
Na prelome rokov vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav a tak sme našu pozornosť upriamili na
čísla a fakty, ktoré sprevádzajú Zemplín. Prinášame Vám pár zaujímavých grafov.
Od roku 2010 išlo do výstavby diaľnic a rýchlostných
ciest neuveriteľných 8 463 048 351,-EUR. A koľko z
toho išlo na Zemplín? Presne tak, NIČ.

Za posledných 5 rokov sa z dotácií ministerstva
hospodárstva SR podarilo vytvoriť 12 878 pracovných
miest za sumu 416 324 062,- EUR.

To, čo sme si dlhodobo mysleli, je podložené aj faktami. K tomu sa pozrieme na to, ako nás vidí OECD.

1. Regionálne rozdiely v disponibilnom príjme
domácností podľa OECD - rok publikovania 2016

2. Najväčšie regionálne rozdiely v HDP na obyvateľa
spomedzi krajín OECD - rok publikovania 2019

Február 2021
OZ Diaľnica na ZEMPLÍN vzniklo aj preto, aby sme hľadali riešenia, odstraňovali prekážky a navrhovali
možnosti, ktoré by pomohli k urýchleniu výstavby tak veľmi potrebnej diaľnice. Preto je v našom združení aj partia
odborníkov na cestnú infraštruktúru, ktorí prišli s riešením. Musíme povedať, že toto riešenie sa veľmi páči
ekonómom z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ako aj z Útvaru hodnoty za peniaze
Ministerstva financií SR. O čo ide…?
Výstavba úseku križovatka Dargov – križovatka Michalovce ako absolútna priorita
Tento úsek o dĺžke 28 km bude stáť menej ako 250 miliónov EUR, t.j. 1 km za menej ako 9 miliónov EUR.
Za posledných 11 rokov štát investoval do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest viac ako 7,6 miliardy EUR.
Priemerná cena za km bola 27,5 milióna EUR. Pri našom návrhu sa požadovaný úsek stane jedným z
najlacnejších v histórii výstavby! Zároveň pôjde o úsek s obrovskou pridanou hodnotou pre viac ako 380 000
obyvateľov z okresov Vranov nad Topľou, Humenné, Trebišov, Michalovce a Sobrance, ktorí sa dostanú na
medzinárodnú diaľničnú sieť do 25 minút.
Aj podľa priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry, ktorú vydalo Ministerstvo Dopravy a Výstavby Slovenskej
republiky v spolupráci s ÚHP je daný úsek spoločensky aj strategicky veľmi vysoko. Umiestnil sa na 7. mieste z
celkového počtu 100 hodnotených projektov.
Horský priechod Dargov je aktuálne veľmi dobre prejazdný (3-pruhový), nepatrí medzi zložitejšie horské
priechody ako Branisko, Donovaly, Soroška atď. A tak výstavba tunela nateraz nie je taká dôležitá, čím vieme
ušetriť viac ako 400 miliónov EUR. Podľa nás by stačilo postaviť obchvat obcí Svinica a Košický Klečenov s
napojením na horský priechod Dargov.

Toto riešenie zaujalo aj novinárov, konkrétne aktuality.sk, ktorí sa touto témou zaoberali vo februári:
https://www.aktuality.sk/clanok/869156/zemplincania-chcu-dialnicu-k-ukrajinskym-hraniciam-dohodnu-sa-aj-na-kom
promise/

Marec 2021
Po uvoľnení opatrení sme opäť pracovali na skvalitnení
nášho združenia, kde už nás však oslovovali aj viacerí
rodáci zo Zemplína, resp. ľudia, ktorí sa stali našimi
členmi a nie je im ľahostajný osud obyvateľov nášho
regiónu.
Milan „Junior“ Zimnýkoval

Eugen Libezňuk

To, že región Zemplína je masívne zasiahnutý emigráciou,
kde je pravidlom, že rodiny sú neúplne kvôli dochádzaniu
za prácou nie je ľahostajné ani predstaviteľom
gréckokatolíckej cirkvi. Členmi nášho združenia sa
postupne stávali Vladyka Ján Babjak, Vladyka Cyril
Vasiľ a Vladyka Milan Lach.

Podpora od predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi
Noví partneri OZ Diaľnica na ZEMPLÍN
Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pociťujú v našom regióne aj zamestnávatelia, a tak sa postupne pridávajú
ďalšie firmy. Medzi partnerov združenia sa zaradilo Letisko Košice, firmy BSH Drives and Pumps a IMODA.

Apríl 2021
Vymenovanie splnomocnenca pre výstavbu diaľnice na Zemplín
Po mesiacoch rokovaní a budovaní občianskeho združenia bol deň 1. apríl pre nás výnimočný. Na pôde rezortu
dopravy a výstavby SR bol, za účasti predsedu OZ Diaľnica na ZEMPLÍN Petra Báthoryho, predsedu odbornej
rady OZ a poslanca NR SR Miloša Svrčeka, vymenovaný historicky prvý splnomocnenec pre región Zemplína. Pán
Jaroslav Greguš, je členom odbornej rady OZ Diaľnica na ZEMPLÍN a momentálne aj splnomocnenec a poradca
ministra dopravy pre výstavbu diaľnice D1 na Zemplín. Opäť to neušlo pozornosti médií.
https://www.teraz.sk/ekonomika/mdv-splnomocnencom-pre-vystavbu-dialn/539380-clanok.html

1. on-line konferencia so zástupcami Ukrajiny
Ak si v Bratislave mysleli, že týmto „sme vybavení“, opak bol pravdou. Vidíme, že naše úsilie prináša krôčik po
krôčiku výsledky, a tak sme sa pustili do maratónu ďalších rokovaní s väčším elánom a zanietením. Do urýchlenia
prípravy výstavby sme zapojili aj našich Ukrajinských partnerov, kde sa nám podarilo pripraviť 1. online
konferenciu s predstaviteľmi zakarpatskej administratívy, konkrétne s 1. vicegubernátorom Miroslav Bilecki.

Opäť sme dostali priestor v RTVS:
https://spravy.rtvs.sk/2021/04/dialnica-nazempline-chyba-aj-ukrajincom-nevedia-k
de-planovat-hranicne-priechody/

Ďalší partneri OZ Diaľnica na ZEMPLÍN
Občianske združenie posilňujú ďalší partneri a to firmy STAFER,
Unimont – VMS, STEEL Team, Motor-Car Michalovce, Jegon,
Abkals, Realites a Nika Press

Máj 2021
Masívna podpora zo strany poslancov NR SR
Do nášho občianskeho združenia sa následne hlásia ďalší poslanci NR SR, už nie len z regiónu Zemplína ale celého
východného Slovenska. Momentálne je 20 poslancov NR SR členmi nášho OZ Diaľnica na ZEMPLÍN.

Minister pôdohospodárstva sa stáva čestným členom OZ Diaľnica na ZEMPLÍN
Čestným členom OZ sa stal minister pôdohospodárstva Ján Mičovský, kde sme na spoločnom stretnutí prezentovali
možnosti úspory finančných prostriedkov na výstavbu diaľnice tým, že by sa komasácie pozemkov spravili v prvom
rade v katastroch obcí dotknutých výstavbou diaľnice D1. K tejto iniciatíve bola zriadená aj pracovná skupina.

2. on-line konferencia so zástupcami Ukrajiny
V máji sa nám podarilo zorganizovať druhú on-line
videokonferenciu s Ukrajinskými partnermi, s oveľa silnejším
zložením. Za Slovenskú stranu okrem predstaviteľov OZ, to bol
poslanec NR SR p. Miloš Svrček, predseda KSK p. Rastislav
Trnka, generálny konzul v Užhorode p. Pavol Pánis ako aj zástupca
výkonného riaditeľa letiska Košice p. Tomáš Jančuš. Za Ukrajinskú
stranu poslanci Verchovnej Rady p. Anatolij Kostyuk a Nikola
Tiščenko, predseda regionálnej rady Zakarpatskej Ukrajiny p.
Oleksii Petrov a I. Vicegubernátor p. Miroslav Bilecki.

Jún 2021
On-line konferencia so zástupcami ministerstva zahraničných vecí
Na videokonferencii sa dohodlo, že na slovenskej aj ukrajinskej
strane vznikne parlamentná pracovná skupina, ktorá poverí
ministerstvo zahraničných vecí vypracovaním zmlúv k možným
hraničným prechodom. Veľmi sa tešíme, že na Slovensku sa jej
predsedom stal p. Miloš Svrček. Spolu s ním a so štátnym
tajomníkom ministerstva zahraničných vecí, p. Martinom Klusom,
sme na ďalší deň túto možnosť rozoberali.
Jedna z mnohých videokonferencií s predstaviteľmi KSK
Nedá mi nespomenúť pravidelnú videokonferenciu na úrovni
KSK, ktorú organizuje predseda KSK a účastníkmi sú zástupcovia
IT VALLEY, TUKE a UPJŠ.
Rokovanie s generálnym riaditeľom NDS na pôde ministerstva dopravy
Kontrolujeme a pravidelne konzultujeme pripomienky k štúdii realizovateľnosti z ministerstva dopravy ako aj NDS.
Podarilo sa nám dostať do komisie, ktorá bude kontrolovať celý priebeh štúdie realizovateľnosti aj zástupcu
občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN.

Júl 2021
Aktívne oslovujeme predstaviteľov samosprávy, maratón rokovaní pokračuje
Kontrolujeme a pravidelne konzultujeme pripomienky k
štúdii realizovateľnosti z ministerstva dopravy ako aj NDS.
Podarilo sa nám dostať do komisie, ktorá bude kontrolovať
celý priebeh štúdie realizovateľnosti aj zástupcu občianskeho
združenia Diaľnica na ZEMPLÍN.

Napomôcť výstavbe diaľnice na Zemplín chcú aj
prednostovia okresov Sobrance, Michalovce,
Trebišov a Košice. Jedno z mnohých rokovaní v
takomto zložení sme absolvovali aj v mesiaci júl.

Uvedomujeme si, že ak chceme vytvoriť silné OZ, musí o nás vedieť čo najviac ľudí. V lete ste nás mohli napríklad
zastihnúť aj na Sačurovskom traktore, kde sme začali s predstavovaním občianskeho združenia širokej verejnosti.

August 2021
S veľkou radosťou sme prijali pozvanie na stretnutie
starostov Združenia miest a obcí Humenského regiónu.
Výstavba diaľnice D1 prinesie synergický efekt celému
Zemplínu a aj ľudia z okresu Humenné budú spokojní,
ak sa na nadnárodnú cestnú infraštruktúru dostanú do
20 minút a nie za 2 hodiny, ako je tomu teraz.

Ďalší partneri OZ Diaľnica na ZEMPLÍN
Obrovskú posilu sme získali v osobe Mareka Michajla a
jeho spoločnosti INGEMA, ktorá sa stala generálnym
partnerom občianskeho združenia. Poďakovanie patrí aj
pánovi Bosákovi a spoločnosti Cardell, ktorá sa stala
hlavným partnerom nášho združenia.

V auguste nás oslovil aj starosta obce Dargov Ján Kiš. Toto
stretnutie sa nakoniec ukázalo ako prelomové. Pán starosta sa nám
posťažoval, že intenzita dopravy v obci Dargov prekračuje už
všetky medze. Dostať sa z dvora na hlavnú cestu niekedy trvá aj 15.
minút. Bývanie je kvôli prašnosti a hluku neznesiteľné. A tak sme
sa rozhodli spraviť prieskum intenzity dopravy v obci Dargov.
Čísla, ktoré sme napočítali nás len utvrdili v tom, že diaľnica na
Zemplín by mala byť pre kompetentných absolútna priorita.

September 2021
Intenzita dopravy, ktorú sme namerali dva po sebe idúce piatky, zaskočila aj
nás. Posledné čísla, ktoré pri príprave plánu udržateľnej mobility nameral KSK
boli na hodnote 15 000 vozidiel denne. My sa však dostávame do veľkého
problému, pretože v dnešnej dobe cez obec Dargov prejde skoro 20 000
vozidiel. Naše cesty nie sú na takéto zaťaženie stavané! Rozhodli sme sa na
tento stav upozorniť a usporiadali sme tlačovú konferenciu.
https://www.youtube.com/watch?v=5E6U1GF-s60
https://spravy.rtvs.sk/2021/09/cez-malu-obec-dargov-prejde-denne-takmer-20-000aut-zmena-je-v-nedohladne/
https://www.tvnoviny.sk/domace/2038085_prejst-cez-cestu-v-obci-dargov-saniekedy-jednoducho-neda-moze-za-to-privelka-premavka

Výstavbe diaľnice D3 na Kysuce začala pri intenzite dopravy 10 000 vozidiel denne
https://www.kysuce.sk/cl/252/enormne-zatazenie-ciest-na-kysuciach-tak-skoroneskonci.html
Výstavba R2 - Mýtna/Lovinobaňa pri intenzite dopravy 10 000 vozidiel denne
https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/r2_mytna_vfm_20180216.pdf

Koľko áut musí prejsť cez Zemplín, aby sa tým kompetentní začali zaoberať?
Vážení priatelia, na túto otázku nemáme odpoveď. Vieme len to, že pokiaľ spojíme celý
Zemplín, 450 000 obyvateľov, bude sa musieť Bratislava vážne zaoberať aj našim krásnym
regiónom. Ak si aj Vy viete predstaviť lepšiu dopravnú dostupnosť, príchod nových investorov,
viac pracovných miest, vyššiu bezpečnosť či rozvoj cestovného ruchu, pridajte sa k nám!

Staňte sa aj Vy členom OZ Diaľnica na ZEMPLÍN

a podporte naše úsilie pre celkový rozvoj regiónu Zemplín,
pretože SME V TOM SPOLU!

