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Kraj má dvoch podpredsedov | Nové telefónne èísla Úradu PSK

do rúk sa Vám dostáva prvé číslo Spra-
vodaja Prešovského samosprávneho kra-
ja v tomto – už treťom volebnom období. 
Rád by som poďakoval za dôveru, ktorú 
ste prejavili voči mne i voči zvoleným 
poslancom Prešovského samosprávneho 
kraja v minuloročných voľbách. Ďaku-
jeme Vám za dôveru a určite urobíme 
všetko, čo bude v našich silách, pre roz-
voj nášho krásneho – ako však niekedy 
musíme konštatovať – bohom zabudnu-
tého – regiónu.  

Určite sa všetci pýtate, čo plánujeme pre 
náš kraj urobiť. Je to jednoduché - po-
kračovať v tom, čo sme robili doteraz 
- v rozvoji a investíciách. Maximálne 
využiť štrukturálne fondy a iné grantové 
programy. Už v minulom roku sme zo 
štrukturálnych fondov získali nenávratný 
finančný príspevok v hodnote 1,6 miliar-
dy korún, pričom projekty budeme reali-
zovať v tomto roku. Len v januári sme sa 
dozvedeli, že sme získali ďalších takmer 

500 mil. Sk na rekonštrukciu kultúrnych a 
a sociálnych zariadení. To sú dve miliardy 
korún investícií len pre tento rok – trúf-
nem si povedať, že je to vynikajúci vý-
sledok pre celý kraj. Prešovský kraj je do-
teraz najúspešnejší v čerpaní európskych 
prostriedkov – chceme si to udržať – to je 
náš zámer na toto volebné obdobie.

S prihliadnutím na skutočnosť, že regio- 
nálna samospráva vznikla len v roku 
2002, teda má za sebou len dve volebné 
obdobia – alebo osem rokov existencie, 
možno povedať, že sme sa v decentrali-
zácii dostali skutočne ďaleko. Postupne 
sme prevzali množstvo kompetencií, aj 
keď treba povedať, že mnohé sme pre-
vzali bez finančného zabezpečenia a mu-
seli sme sa s tým vysporiadať sami – to 

bol napríklad problém ciest, nemocníc, 
autobusovej dopravy... Prešovský sa-
mosprávny kraj nemá zásadné problémy 
v oblastiach svojich kompetencií. Je to 
výsledok našej systematickej práce – po-
stupne sme vytipovali problémové ob-
lasti a sústredili sme sa na ich riešenie. 
Všetko, čo nás mohlo ohrozovať, sme 
postupne, aj keď to niekedy trvalo dlh-
šie, vyriešili. Ako jediný zo samospráv-
nych krajov sme úspešne transformovali 
nemocnice II. typu. Dnes naše prenajaté 
nemocnice normálne pracujú, poskytujú 
kvalitnú starostlivosť a čo je hlavné – 
nezadlžujú sa. Veľkým problémom boli 
napríklad cesty II. a III. triedy, ktoré sme 
v roku 2004 prevzali v najhoršom stave 
na Slovensku – do súčasnosti sme na ich 
opravu investovali vyše dve miliardy ko-
rún. Veľký pasívny dlh, ktorý v kraji za 
mnohé desaťročia vznikol, sa snažíme 
odstraňovať práve pomocou štrukturál-
nych fondov. Za uplynulé štyri roky kraj 
získal a použil na rozvoj regiónu neuve-
riteľných 7,2 miliárd korún – 240 mil. €. 
Získané dve miliardy zo štrukturálnych 
fondov nám umožnia pokračovať v tom-

to tempe, čo prispeje nielen k moderni-
zácii, ale aj zamestnanosti v regióne.   
Snažíme sa tiež oslovovať vládu, aby ve-
novala špeciálnu pozornosť práve nášmu 
kraju, a v mnohých prípadoch sa nám už 
podarilo presadiť zámery, ktoré podpo-
rujú región.  

Všetci vieme, že Prešovský kraj  je eko-
nomicky najslabším regiónom Sloven-
ska. Nie je to lichotivé, ale je to fakt – 
ktorý sa vyvíjal dlhé desaťročia a my to 
nedokážeme zmeniť ani za desať rokov. 
Nie je to však slovenská špecialita, je 
to problém všetkých krajín, že hraničné 
regióny sa rozvíjajú podstatne pomalšie 
ako centrum krajiny. My sa musíme sna-
žiť vyťažiť z tejto situácie čo najviac.

Pokraèovanie na str. 2
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Investície v tomto roku dosiahnu 
dve miliardy korún 

DNES V ÈÍSLE:

Vážení obèania, 

KONTAKT: 
Úrad PSK
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
Tel.: 051 / 7081 101
                  7081 102 
Fax: 051 / 7081 100
E-mail: predseda@vucpo.sk

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK
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Čo pre Vás znamená táto nová funk-
cia? 
Vnímam to ako veľkú výzvu v mojej ka-
riére. Keďže na okresnej úrovni som bol 
úspešný a dokázal som byť prínosom, 
teraz sa pokúsim využiť získané skúse-
nosti na krajskej úrovni. Myslím si, že 
cennou devízou je aj môj vek. Napriek 
tomu, že mám 41 rokov, mám  už dosta-
tok manažérskych skúseností,  nakoľko 
som bol opakovane riaditeľom úradu 
štátnej správy. 

Na čo budete klásť dôraz vo svojej 
práci?
Všetko, čomu sa chcem venovať, súvisí 

s vlastnými kompetenciami kraja. Záleží 
mi na rozvoji regiónu z ekonomického 
hľadiska, aby sme nezaostávali za ostat-
nými krajmi aj z hľadiska kvality života 
a príjmov občanov. Rád by som prispel 
k takému obsahovému zameraniu stred-
ných škôl, aby ich absolventi našli 
úspešné uplatnenie na trhu práce. Samo-
zrejme, v rámci možností zabezpečiť  in-
vestície do opráv stredných škôl v okre-
se. Chcem, aby sme skvalitnili činnosť 
sociálnych zariadení v kraji z hľadiska 
materiálneho vybavenia, personálneho 
a z hľadiska odborného zamerania jed-
notlivých zariadení. Za veľmi dôleži-
té považujem investície do opráv ciest 

Ragan: „Záleží mi na rozvoji regiónu!“

Kraj
má dvoch
podpredsedov

Poslanci Zastupite¾stva Prešov-
ského samosprávneho kraja 
si v januári 2010 zvolili dvoch 
podpredsedov Prešovského sa-
mosprávneho kraja. Stali sa nimi 
Ján Ragan z Vranova nad Top¾ou 
a Anton Danko z Popradu. Svoju 
funkciu zaèali vykonávaś 1. mar-
ca 2010 – Ján Ragan na plný úvä-
zok v Prešove a Anton Danko na 
polovièný úväzok v Poprade. 

 Ján Ragan sa narodil 27. februára 
1969 vo Vranove nad Topľou. Je že-
natý, má dve deti. 
 Študoval na Vysokej škole poľno-
hospodárskej v Nitre, ktorú ukončil 
v roku 1991. Postgraduálne štúdium 
na Ekonomickej fakulte Technic-
kej univerzity v Košiciach úspešne 
ukončil v roku 1997
 Celú svoju doterajšiu profesio-
nálnu kariéru strávil na úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny vo Vrano-
ve nad Topľou. Na tomto úrade za-
čal pracovať ako odborný referent  
v roku 1992 a v priebehu takmer 18 
rokov vystriedal viaceré pracovné 
pozície, vrátane funkcie riaditeľa, 
v ktorej za uvedené obdobie pôsobil 
dvakrát. 
 Medzi jeho osobné záujmy patrí 
poľovníctvo, včelárstvo a nohejbal.

v kraji, do materiálneho aj personálneho 
zabezpečenia údržby ciest. Budem pod-
porovať činnosť kultúrnych zariadení 
v pôsobnosti samosprávneho kraja. Za 
mimoriadne dôležitý považujem rozvoj 
podmienok pre turistický ruch a starost-
livosť o životné prostredie.

KONTAKT: 
Úrad PSK
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 

Tel.: 051 / 7081 122
Fax: 051 / 7081 120
E-mail:

podpredseda-he@vucpo.sk

Je teda pravda, že sme ekonomicky naj-
slabší, ale na druhej strane máme najväč-
šie predpoklady na rozvoj cestovného 
ruchu. Naša nedotknutá príroda, úžasné 
historické a kultúrne dedičstvo vytvárajú 
jedinečné predpoklady pre turizmus. Toto 
je oblasť, na ktorú sa chceme orientovať 
a ktorá môže priniesť rovoj regiónu. 

Naše zámery a hospodárenie v minulom 
i tomto roku však výrazne ovplyvňuje 
ekonomická kríza. V minulom roku vý-
padok predstavoval niekoľko desiatok 
miliónov korún, takže sme museli za-
viesť mnohé racionalizačné opatrenia. 
Sústredili sme sa predovšetkým na za-
bezpečenie základných komptencií kraja 
a pozastavili  všetky činnosti a aktivity, 

ktoré zákon síce umožňuje, ale neukladá 
ako povinnosť.

S ohľadom na krízu sme pripravovali 
rozpočet na rok 2010, ktorý je podstatne 
opatrnejší a skromnejší ako v predošlé 
roky. Získané prostriedky zo štruktu-
rálnych fondov nám však napriek tomu 
umožnia výrazné investície v rozsahu 
dvoch miliárd korún. Verím, že naše 
„úspešné ťaženie“ bude pokračovať 
a získame ďalšie financie na rozvoj re-
giónu. Všetci obyvatelia nášho kraja si 
to rozhodne zaslúžia!  

Peter Chudík 
predseda

Prešovského samosprávneho kraja 
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Dokonèenie zo str. 1    »

Ing. Ján Ragan
podpredseda PSK 



Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
už definitívne sídli v budove na Námes-
tí mieru 2 v Prešove, ktorú len v januári 
získal definitívne do svojho vlastníctva. 
„Ako úplne posledný samosprávny kraj 
sme vyriešili otázku našej vlastnej bu-
dovy. Dôležité pre nás je, že sme túto 
otázku vyriešili bez veľkých finančných 
nákladov, na rozdiel od iných krajov,“ 
konštatuje riaditeľ Úradu PSK Stanislav 
Kubánek. Nakoľko v sídle krajskej sa-
mosprávy má prenajaté priestory viacero 
nájomníkov, niektoré odbory zostanú 
pracovať v priestoroch Strednej priemy-
selnej školy strojníckej.  
Činnosť úradu zabezpečuje spolu deväť 
odborov.
Novinkou v tomto volebnom období sú 
dve detašované pracoviská – v Poprade 
a v Humennom. „Pracovisko v Poprade 
je už otvorené – sídli v budove mest-

ského úradu na Nábreží Jána Pavla 
II.  Riadi ho podpredseda PSK Anton 
Danko.“ Ako dodal S. Kubánek, deta-
šované pracovisko v Humennom je vo 
fáze príprav: „Zabezpečujeme tam všet-
ky potrebné náležitosti a o jeho otvorení 
určite budeme informovať verejnosť.“ 
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 Anton Danko sa narodil 14. februára 
1959 v Krompachoch. Je ženatý, otec 
troch detí.
 V roku 1982 ukončil štúdium na 
Baníckej fakulte VŠT v Košiciach, 
v rokoch 1992-1993 získal certifikát 
– efektívny manažér na City Univerzi-
ty v Bratislave.
 Svoju profesionálnu kariéru začal 
v roku 1984 vo Východoslovenských 
kameňolomoch a štrkopieskoch Bati-
zovce. Od roku 1989 desať rokov vy-
konával funkciu riaditeľa Správy telo-
výchovných zariadení mesta Poprad. 
V rokoch 1999 – 2002 bol viceprimá-
torom mesta Poprad, nasledujúce štyri 
roky poslancom NR SR. V roku 2003 
bol zvolený za primátora Popradu, v sú-
časnosti túto funkciu zastáva už druhé 
volebné obdobie.
 Jeho veľkou záľubou je hokej, kto-
rému sa venoval aktívne – najskôr ako 
hráč, neskôr ako úspešný rozhodca. 

KONTAKT: 
Detašované pracovisko PSK 
v Poprade 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad 

Tel.:        051 / 7081 124
Tel./fax: 052 / 7763 410
E-mail:
podpredseda-pp@vucpo.sk 

Danko:
„Katalyzátorom rozvoja je cestovný ruch!“

Úrad PSK: DEVÄŤ ODBOROV 

Stanislav Kubánek
Riadite¾ Úradu PSK

KONTAKT: 
Úrad PSK
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 

Tel.: 051 / 7081 172
Fax: 051 / 7081 170
E-mail:

riaditel@vucpo.sk

S akými zámermi ste nastúpili do 
funkcie podpredsedu PSK?
Mojou najväčšou prioritou bude umiest-
ňovať mesto Poprad a jeho okres na 
špičku záujmu vedenia Prešovského sa-
mosprávneho kraja. 

Akým témam a akej problematike sa 
budete venovať? 
Chcem presadiť cestovný ruch ako jed-
nu z najdôležitejších priorít rozvoja 
regiónu. Musíme maximálne pripraviť 
podmienky pre získanie a využívanie 
európskych dotácií na rozvoj cestovného 
ruchu a cezhraničnej spolupráce. Zefek-
tívniť využívanie finančných prostried-
kov určených na propagáciu turistického 
ruchu. Budem podporovať všetky akti-
vity smerujúce k zvýšeniu návštevnosti 
nášho regiónu a zlepšovaniu turistickej 
infraštruktúry a podporovať projekty 
rozširujúce turistickú sezónu na celý ka-
lendárny rok. Som za to, aby sme vytvo-
rili dlhodobý a adresný program záchra-
ny nášho kultúrneho dedičstva. 

Ktoré ostatné oblasti sú pre Vás dôle-
žité? 
Mohol by som menovať všetky, ktoré sú 
v kompetencii vyšších územných celkov 
– teda cesty, sociálnu sféru, zdravotníctvo, 
kultúru... Všetky sú dôležité a všetkým 
musíme venovať maximálnu pozornosť. 
Vzhľadom na prerozdeľovaný objem fi-

nancií by som vyzdvihol oblasť vzdelá-
vania. Musíme dohliadať na koncepčný 
a rozumný rozvoj školstva s ohľadom na 
požiadavky trhu práce, potreby občanov 
a demografický vývoj. Zároveň zabezpe-
čiť investície do opráv a modernizácie 
školských zariadení a športovísk, aby 
zodpovedali potrebám dnešnej doby.

Ing. Anton Danko 
podpredseda PSK 
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Informačné pracovisko 051 / 7081 111

Predseda PSK 
051 / 7081 101

7081 102
Vedúci kancelárie predsedu PSK 051 / 7081 108
Podpredseda PSK (Prešov) 051 / 7081 122
Útvar hlavného kontrolóra PSK 051 / 7081 252
Riaditeľ Úradu PSK 051 / 7081 172
Zástupca riaditeľa 051 / 7081 174
Tlačové oddelenie 051 / 7081 135

Nové
telefónne
èísla
Úradu PSK

Sekretariát 051 / 7081 124
Tel./fax: 052 / 7763 410

Detašované pracovisko Poprad 

Všetky kontakty
priamo
na pracovníkov
Úradu PSK
sú uverejnené
na webových
stránkach PSK:

www.vucpo.sk
www.po-kraj.sk 

ÚRADNÉ HODINY
PRE VEREJNOSŤ 

Pondelok - 13.00 – 15.00

Utorok 9.00 – 12.00 13.00 – 15.00

Streda 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

Štvrtok 9.00 – 12.00 13.00 – 15.00

Piatok 9.00 – 12.00 - 

Odbor kontakt vedúci odboru
Odbor financií 051 / 7081 202 Mária Holíková
Odbor SO/RO pre ROP 051 / 7081 152 Svetlana Pavlovičová 
Odbor organizačný 051 / 7081 302 Jozef  Gaľan 
Odbor regionálneho rozvoja 051 / 7081 502 Rudolf Žiak 
Odbor sociálny 051 / 7081 602 Margita Ďőrďová 
Odbor zdravotníctva 051 / 7081 632 Július Zbyňovský 
Odbor školstva 051 / 7081 702 Karol Lacko 
Odbor kultúry 051 / 7081 752 Eva Arvayová 
Odbor dopravy 051 / 7081 772 Ján Dzurjuv 

Úrad PSK od januára tohto roku definitívne sídli v tejto
budove na Námestí mieru 2 v Prešove. 
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