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Dôvodová správa:

Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

dostáva sa Vám do rúk materiál, týkajúci sa hodnotenia činnosti orgánov Prešovského
samosprávneho kraja v prvom funkčnom období. Ide o historicky prvé hodnotenie práce úradu
Prešovského samosprávneho kraja a vyhodnotenie činnosti orgánov PSK, ktoré bolo vypracované
na základe požiadavky poslancov Zastupiteľstva PSK.



- 3 -

OBSAH

1. ČINNOSŤ ZASTUPITEĽSTVA A KOMISIÍ ZA OBDOBIE ROKOV 2002 – 2005 ............... 6

2. OBLASŤ MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV ...................................................................... 12

3. ZASTÚPENIE PSK V BRUSELI........................................................................................... 25

4. ČINNOSŤ ÚRADU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA .................................. 31

4.1 OBLASŤ FINANČNÁ A SPRÁVY MAJETKU .................................................................. 33

4.2 OBLASŤ REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU ............................... 79

4.3 OBLASŤ SOCIÁLNA ......................................................................................................... 95

4.4 OBLASŤ ZDRAVOTNÍCTVA.......................................................................................... 114

4.5 OBLASŤ ŠKOLSTVA A TELESNEJ KULTÚRY ............................................................ 129

4.6 OBLASŤ KULTÚRY ........................................................................................................ 138

4.7 OBLASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA................................................................................................................... 148

4.8 OBLASŤ DOPRAVY ........................................................................................................ 153

4.9 SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PSK A VEREJNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA .............. 158

ZÁVER.................................................................................................................................... 167



- 4 -

VYHODNOTENIE
I. VOLEBNÉHO OBDOBIA ORGÁNOV SAMOSPRÁVY VÚC

Ústava Slovenskej republiky v hlave štyri, týkajúcej sa územnej samosprávy, definuje
vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. História novodobých samosprávnych
krajov SR sa začala písať schválením zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších
územných celkov a zákona NR SR č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

Samospráva vyššieho územného celku vykonáva pôsobnosť vyplývajúcu z jej postavenia:

Ø právnickej osoby, t.j. bude hospodáriť s vlastným majetkom a vlastnými príjmami,
spravovať dane a poplatky, zostavovať rozpočet a hospodáriť podľa neho. Touto
pôsobnosťou samosprávny kraj zabezpečuje svoju existenciu a utvára materiálny základ
pre svoju vlastnú činnosť ako verejnoprávna korporácia

Ø verejnoprávnej korporácie, t.j. bude plniť úlohy územnej samosprávy, ktoré nemôžu
zabezpečovať obce jednotlivo. Touto pôsobnosťou samosprávny kraj zabezpečuje
sociálno-ekonomický rozvoj územia. Materiálnym zdrojom tejto pôsobnosti je vlastný
majetok a vlastné príjmy, štátna podpora z prerozdeľovania finančných prostriedkov
a podpora z finančného vyrovnávania medzi regiónmi

Ø správneho orgánu, t.j. samosprávny kraj pôsobí ako správny orgán v systéme verejnej
správy v rozsahu vymedzenom zákonmi

Samospráva v zmysle schválenej decentralizácie nie je štátnou správou. Nevykonáva svoju
činnosť v mene štátu, ale v mene občana. V jeho prospech plní úlohy zverené zákonom, ale aj
úlohy vyplývajúce z jej vlastného poslania.

Na základe výsledkov prvých volieb do orgánov samosprávneho kraja sa dňa 20.12.2001
uskutočnilo prvé slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Slávnostným sľubom predsedu
a poslancov bol splnený legislatívny rámec funkčnosti a kreovania orgánov Prešovského
samosprávneho kraja. Mimoriadne dôležitým krokom bolo zriadenie Úradu PSK, vytvorenie
dobrých pracovných podmienok pre poslancov Zastupiteľstva PSK ako aj zamestnancov úradu.
Bolo to neľahké obdobie spojené s priestorovým a technickým zabezpečením úradu na jednej
strane a rokovaniami a prípravou na prechod kompetencií zo štátnej správy na samosprávu na
strane druhej.

Pri výkone originálnej pôsobnosti je samosprávny kraj viazaný ústavou, zákonmi, ale
samostatný výkon pôsobností už podlieha len jeho rozhodovacej právomoci a regulácii vlastnými
všeobecne záväznými nariadeniami.

Pri prenesenom výkone štátnej správy je samosprávny kraj len vykonávateľom daných
pôsobností, ktoré naďalej zostávajú pôsobnosťami štátneho orgánu. Samosprávny kraj je tu
viazaný okrem ústavy, zákonmi aj ďalšími právnymi normami.

Jednotlivé kompetencie prechádzali na samosprávny kraj v presne zadefinovaných časových
termínoch a to:

Ø od 1. januára 2002 pôsobností na úseku: civilnej ochrany, dráh, regionálneho rozvoja
a medzinárodnej spolupráce

Ø od 1. apríla 2002 pôsobností na úseku: cestnej dopravy, sociálnej pomoci, kultúry
Ø od 1. júla 2002 pôsobností na úseku: školstva a telesnej kultúry, zdravotníctva a humánnej

farmácie
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Ø od 1. januára 2003 pôsobnosti na úseku: územného plánovania, zdravotníctva (prechod
zriaďovateľskej kompetencie NsP II. typu a polikliník)

Ø od 1. januára 2004 pôsobností na úseku: pozemných komunikácií II. A III. triedy

Toto sú základné termíny, ktoré definoval Zákon č.416/2001 Z.z.

V súlade so zákonom, administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu
a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom, zabezpečoval Úrad Prešovského
samosprávneho kraja. V procese prebiehajúcej delimitácie zabezpečoval tiež preberanie
delimitačných protokolov a majetku zverených zariadení a organizácií a pripravoval návrhy na
zápis vlastníckeho práva a zmluvy o prevode správy majetku.



- 6 -

1. ČINNOSŤ ZASTUPITEĽSTVA A KOMISIÍ ZA OBDOBIE ROKOV 2002
– 2005

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja sa vo svojej činnosti riadilo § 11 zákona
NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a rokovacím poriadkom.
Zasadnutia zastupiteľstva PSK sa uskutočňovali pravidelne minimálne 1 x za dva mesiace.
Celkove sa uskutočnilo 29 zasadnutí s účasťou 54,51 t.j. 90,86%. Zastupiteľstvo PSK prerokovalo
403 materiálov prijalo 406 uznesení. Poslanci Zastupiteľstva podali 103 interpelácií.

Prehľad zasadnutí Zastupiteľstva PSK za volebné obdobie r. 2002-2005:

rok celková účasť účasť v % prijaté uznesenia počet hlasovaní počet interpelácií
2002 56,33 93,90 76 187 35
2003 53,57 89,28 105 204 35
2004 53,75 89,58 134 256 21
2005 54,40 90,68 91 170 12
Spolu 54,51 90,86 406 817 103

Prehľad zasadnutí Zastupiteľstva PSK v roku 2002:

termín zasadnutia celková
účasť

účasť v
%

prijaté
uznesenia

počet
hlasovaní

Počet
interpelácií

1. zasadnutie
20.12.2001

60 100 1 - -

2. zasadnutie
15.1.

58 96,7 5 48 5

3. zasadnutie
14.3.

59 98,3 10 27 5

4. zasadnutie
26.3.

54 90 6 10 3

5. zasadnutie
21.5.

58 96,7 9 10 7

6. zasadnutie
16.7.

55 91,7 9 14 3

7. zasadnutie
24.9.

55 91,7 11 31 5

8. zasadnutie
19.11.

52 86,7 15 35 6

9. zasadnutie
17. 2.

56 93,3 10 12 1

Spolu 56,33 93,9 76 187 35

Prehľad zasadnutí Zastupiteľstva PSK v roku 2003:

termín zasadnutia celková
účasť

účasť v
%

prijaté
uznesenia

počet
hlasovaní

Počet
interpelácií

10. zasadnutie
28.1.

56 93,3 13 23 8

11. zasadnutie
6.4.

55 91,7 17 29 9
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12. zasadnutie
5.5.

51 85 3 8 3

13. zasadnutie
17.6.

50 83,3 20 28 4

14. zasadnutie
12.8.

54 90 15 39 7

15. zasadnutie
7.10.

54 90 15 40 3

16. zasadnutie
2.12.

55 91,7 22 37 1

Spolu 53,57 89,28 105 204 35

Prehľad zasadnutí Zastupiteľstva PSK v roku 2004:

termín zasadnutia celková
účasť

účasť v
%

prijaté
uznesenia

počet
hlasovaní

počet
interpelácií

17. zasadnutie
3.2.

55 91,7 17 31 1

18. zasadnutie
6.4.

54 90 18 33 4

19. zasadnutie
31.5.

56 93,3 6 13 4

20. zasadnutie
22.6.

56 93,3 19 53 2

21. zasadnutie
19.8.

52 86,7 20 35 4

22. zasadnutie
26.10.

57 95 22 46 4

23. zasadnutie
7.12.

49 81,7 1 1 0

24. zasadnutie
14.12.

51 85 31 44 2

Spolu 53,75 89,58 134 256 21

Prehľad zasadnutí Zastupiteľstva PSK v roku 2005:

termín zasadnutia celková
účasť

účasť v
%

prijaté
uznesenia

počet
hlasovaní

počet
interpelácií

25. zasadnutie
15.2.

55 91,7 24 31 3

26. zasadnutie
29.3.

52 86,7 3 9 0

27. zasadnutie
19.4

55 91,7 24 39 3

28. zasadnutie
14.6.

57 95 19 59 1

29. zasadnutie
9.8.

53 88,3 21 32 5

Spolu 54,4 90,68 91 170 12
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Prehľad schválených koncepčných materiálov v roku 2002:

Ø Rokovací poriadok Zastupiteľstva PSK
Ø Organizačný poriadok Krajskej samosprávy PSK
Ø Organizačný poriadok Úradu PSK
Ø Komisie Zastupiteľstva PSK
Ø VZN PSK č. 1/2002 o používaní symbolov PSK
Ø Dodatok č.1 k VZN PSK č. 1/2002
Ø Koncepcia sociálnych služieb po prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy

na VÚC a obce v PSK
Ø Koncepcia rozvoja kultúry na území PSK
Ø Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK
Ø Dohoda o spolupráci medzi PSK a Pardubickým krajom /ČR/
Ø Dohoda o spolupráci medzi PSK a krajom More a Romsdal, Nórske kráľovstvo
Ø Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
Ø Zásady usporiadania vnútorného kontrolného systému PSK
Ø Zriadenie poradného orgánu predsedu PSK, Rady primátorov miest a starostov obcí

a návrh jej členov
Ø Zriadenie NEFO PSK
Ø Hlavné smery rozvoja medzinárodnej spolupráce PSK
Ø Informačný sprievodca sociálnymi službami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Prehľad schválených koncepčných materiálov v roku 2003:

Ø VZN č.2 /2003 o podmienkach registrácie subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc
Ø podľa zákona o sociálnej pomoci
Ø VZN č.3/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby, poskytované

v zariadeniach sociálnych služieb zriadených PSK a za opatrovateľskú a prepravnú službu
poskytovanú PSK

Ø zriadenie Rozvojovej agentúry PSK
Ø zriadenie Správy a údržby ciest PSK
Ø Koncepcia rozvoja zdravotnej starostlivosti v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti

PSK na roky 2003 - 2005
Ø Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na roky

2003 – 2012
Ø Koncepcia ďalšej transformácie zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti

PSK
Ø Dohoda o spolupráci medzi PSK a regiónom Abruzzo /Talianska republika/
Ø Dohoda o spolupráci medzi PSK a Malopoľským vojvodstvom /Poľská republika/
Ø nové Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií PSK
Ø Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK

Prehľad schválených koncepčných materiálov v roku 2004:

Ø VZN č.4/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného
Ø celku Prešovského kraja – Zmeny a doplnky 2004
Ø VZN č.5/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
Ø VZN č.6/2004 o zavedení dane z motorových vozidiel na území PSK
Ø Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja – návrh Zmien a doplnkov 2004
Ø Koncepcia novej štruktúry siete regionálnych kultúrnych zariadení zriadených PSK
Ø nové Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
Ø Zásady udeľovania verejných ocenení PSK
Ø Dohoda o spolupráci medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou (Ukrajina)
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Ø Zmluva o spolufinancovaní investícií projektu „Výstavba cyklisticko-pešej lávky na rieke
Dunajec“

Schválené vstupy PSK:

Ø majetkový vstup PSK do kolkárne vo Veľkom Šariši
Ø vstup PSK do Združenia Biele Kamene
Ø vstup PSK do záujmového združenia Priemyselný park Snina
Ø vstup PSK do Združenia Torysa
Ø vstup PSK do Partnerstva sociálnej inklúzie.

Prehľad schválených koncepčných materiálov v roku 2005:

Ø Dodatok č. 2 k VZN PSK č.3/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne
služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb zriadených PSK a za opatrovateľskú
a prepravnú službu poskytovanú PSK

Ø Zásady kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK
Ø Návrh transformácie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Ø Návrh smerovaní rozvoja regiónu NUTS II Slovensko-Východ a príprava Rozvojového

plánu Slovensko-Východ na obdobie rokov 2007-2013
Ø Návrh počtu volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených a lokalizácie sídel

obvodných komisií pre voľby do orgánov PSK v roku 2005 a návrh financovania
výdavkov spojených s voľbami

V súlade s § 20 zákona NR SR č. 302 /2005 o samospráve vyšších územných celkov
Zastupiteľstvo PSK zriadilo komisie ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie zasadali pravidelne. Podrobnejšie údaje o zasadaniach sú uvedené v tabuľkách.

Zasadnutia komisií v roku 2002

Komisie v
roku 2002

Zasadania
Prijaté

uznesenia
Úlohy Splnené Nesplnené

Plnené
priebežne

V
plnení

Uznášaniaschopné

Školstva 9 9 12 9 3 Všetky

Zdravotníctva 8 7 12 8 1 2 1 Všetky

Kultúry 10 11 24 9 7 8 Všetky

Dopravy 7 7 5 3 2 Všetky

Územného
plánovania 4 3 3 3 Všetky

Správy majetku 7 4 5 4 1
27.6.2002
neuznášaniaschopná

Finančná 8 5 9 8 1 Všetky
Regionálneho
rozvoja 11 6 10 3 3 4

9.5.2002
neuznášaniaschopná

Sociálnej
pomoci 9 9 11 9 1 1

3.7.2002
neuznášaniaschopná
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Zasadnutia komisií v roku 2003
Komisie v
roku 2003

Zasadania Prijaté
uznesenia

Úlohy Splnené Nesplnené Plnené
priebežne

V
plnení

Uznášaniaschopné

Mandátová 2 2 1 1 Všetky

Školstva 13 13 19 17 1 1 Všetky

Dopravy 7 7 7 7 Všetky

Územného
plánovania 12 5 4 3 1 Všetky

Kultúry 13 13 26 19 7 Všetky

Regionálneho
rozvoja 12 7 18 15 1 2

7.2,18.3,26.8.2003
neuznášaniaschopná

Sociálnej
pomoci 12 10 23 16 7 Všetky

Finančná 12 8 8 7 1
14.3.2003
neuznášaniaschopná

Správy majetku 11 8 6 6
26.2.,18.11.2003
neuznášaniaschopná

Zdravotníctva 16 15 45 36 1 7

1
čiastoč
ne Všetky

Zasadnutia komisií v roku 2004
Komisie v
roku 2004

Zasadania Prijaté
uznesenia

Úlohy Splnené Nesplnené Plnené
priebežne

V
plnení

Uznášaniaschopné

Mandátová 1 1 Všetky

Školstva 13 13 28 27 1 Všetky

Dopravy 12 12 16 13 3 Všetky

Územného
plánovania 10 6 5 5

28.6.2004
neuznášaniaschopná

Kultúry 13 12 24 23 1 Všetky

Regionálneho
rozvoja 13 11 31 28 2 1

11.6 a 27.8.2004
neuznášaniaschopná

Sociálnej
pomoci 14 14 19 18 1 Všetky

Finančná 11 9 9 7 2
28.5. a 26.11.2004
neuznášaniaschopná

Správy majetku 9 8 7 5 2
5.10.2004
neuznášaniaschopná

Zdravotníctva 11 11 32 28 2 2 Všetky
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Zasadnutia komisií v roku 2005
Komisie v
roku 2005

Zasadania
Prijaté

uznesenia
Úlohy Splnené Nesplnené

Plnené
priebežne

V
plnení

Uznášaniaschopné

Školstva 6 6 6 4 1 1 Všetky

Dopravy 6 6 11 5 1 5 Všetky
Územného
plánovania 5 1 1 1

10.3.2005
neuznášaniaschopná

Kultúry 7 6 7 5 1 1
9.5.2005
neuznášaniaschopná

Regionálneho
rozvoja 7 4 8 5 3

10.3.2005
neuznášaniaschopná

Sociálnej
pomoci 8 8 18 13 1 3 Všetky

Finančná 8 7 13 8 2 3
30.5.2005
neuznášaniaschopná

Správy majetku 7 6 11 7 1 2 1
1.2.2005
neuznášaniaschopné

Zdravotníctva 9 9 8 6 2 Všetky
Komisia na
ochranu
verejného
záujmu pri
výkone funkcií 7 7 12 12 Všetky

Pre udeľovanie
verejných
ocenení PSK

Od 1.1.-31.8.2005
nezasadala

Mandátová
Od 1.1.-31.8.2005.
nezasadala
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2. OBLASŤ MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Právnym východiskom pre rozvoj a uskutočňovanie medzinárodnej spolupráce
v podmienkach regionálnej samosprávy sú ustanovenia paragrafu 5 a 11 zákona č. 302 /2005
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), v zmysle ktorých
môže samosprávny kraj uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu a byť členom medzinárodného
združenia.

Základným dokumentom, usmerňujúcim rozvoj vzájomných vzťahov a uskutočňovanie
medzinárodnej spolupráce v podmienkach PSK v priebehu I. volebného obdobia boli „Hlavné
smery rozvoja medzinárodnej spolupráce PSK“.

Prešovský samosprávny kraj považoval od začiatku ako jednu z prioritných oblastí svojej
činnosti rozvoj vzájomných vzťahov so zahraničnými partnermi a uskutočňovanie medzinárodnej
spolupráce vo všetkých jej formách s územnými celkami alebo orgánmi iných štátov.

Organizátorom a koordinátorom rozvoja zahraničných vzťahov a medzinárodnej
spolupráce v podmienkach PSK je oddelenie medzinárodnej spolupráce (ďalej len OdMSp), ktoré
zo začiatku bolo súčasťou organizačného odboru úradu PSK a od 1. 2. 2003 pôsobí v rámci
kancelárie predsedu PSK.

Zo začiatku činnosti bolo úsilie OdMSp zamerané na zabezpečenie nevyhnutných
personálnych, materiálnych a organizačných opatrení súvisiacich s vytvorením oddelenia, ale tiež
spojených s potrebou vytvorenia základných predpokladov pre uskutočňovanie medzinárodnej
spolupráce.

Po vykonaní analýzy rozvoja zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce z úrovne
regionálnych a miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj inštitúcií v kraji, boli
vypracované a Zastupiteľstvom PSK schválené „Hlavné smery rozvoja medzinárodnej spolupráce
PSK“. Tento dokument stanovuje prioritné oblasti rozvoja medzinárodnej spolupráce Prešovského
samosprávneho kraja, ktorými sú:

Ø spolupráca s regiónmi členských štátov Európskej únie a krajín západnej Európy,
Ø spolupráca s regiónmi susedných krajín a krajín strednej a východnej Európy,
Ø spolupráca s regiónmi ďalších záujmových krajín.

Prioritou spolupráce s regiónmi členských štátov EÚ a západnej Európy bolo reálne
napĺňanie integračného procesu vstupu Slovenskej republiky do EÚ v podmienkach kraja, výmena
skúseností v oblasti tvorby regionálnej politiky a jej implementácie, účasť na školeniach,
seminároch a stážach, získavanie skúseností z procesu plánovania a programovania na regionálnej
úrovni, príprava na čerpanie predštrukturálnych podporných a štrukturálnych fondov EÚ, rozvoj
spolupráce v oblasti životného prostredia, podpora rozvoja malého a stredného podnikania,
regionálny rozvoj, územné plánovanie a v ďalších oblastiach.

Prioritou spolupráce s regiónmi susedných krajín a krajín strednej a východnej Európy
bolo vytváranie podmienok pre rozvoj cezhraničnej spolupráce v prihraničných oblastiach,
s cieľom zabezpečenia všestranného rozvoja regiónov najmä, budovaním cezhraničnej
infraštruktúry, príprava a realizácia spoločných projektov v rámci fondov predvstupovej pomoci
Phare CBC, SAPARD a ISPA, neskôr v rámci programov Interreg III A a susedského programu
EÚ, ako aj v ďalších oblastiach spoločného záujmu. Spolupráca s týmito regiónmi bola a je
považovaná za prirodzenú, založenú na príbuznosti jazyka, historických, kultúrnych a často
i rodinných a osobných väzbách v prihraničných oblastiach. Dôležitým faktorom rozvoja
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spolupráce bola tvorba prostredia vzájomnej dôvery a porozumenia občanov, budovanie
prostredia stability a bezpečnosti v prihraničných oblastiach.

Prioritou rozvoja a uskutočňovania spolupráce s ostatnými regiónmi, ktorá bola založená
na báze spoločného záujmu, obojstrannej výhodnosti a prospešnosti, bolo rozvíjať spoluprácu
najmä v oblastiach získavania finančných zdrojov na realizáciu rozvojových programov kraja,
podpory obchodno - ekonomickej a vedecko - technickej spolupráce podnikateľských subjektov,
podpory rozvoja malého a stredného podnikania, rozvoja cestovného ruchu, propagácie
kúpeľníctva , v oblasti kultúry, školstva a sociálnych vecí.

V zmysle stanovených priorít, ale tiež v zmysle vykonanej analýzy jednotlivých partnerov
v zahraničí, pôsobiacich ako druhostupňový (t.j. regionálny) orgán výkonu verejnej alebo štátnej
správy, boli postupne naviazané kontakty, rozvíjané vzťahy a uskutočňovaná medzinárodná, v jej
rámci tiež cezhraničná spolupráca, s celým radom regiónov, medzinárodných subjektov, orgánov,
organizácií a inštitúcií.

Za I. volebné obdobie bola v zmysle zákona o samosprávnych krajoch značná pozornosť
venovaná tiež budovaniu zmluvnej základne s cieľom vytvoriť základné právne podmienky pre
uskutočňovanie spolupráce. Ku dňu hodnotenia PSK uzatvoril medzinárodné dohody o spolupráci
s týmito partnermi - Pardubický kraj, Česká republika; More og Romsdal, Nórske kráľovstvo;
Malopoľské vojvodstvo, Poľská republika; región Abruzzo, Talianska republika; Vologodská
oblasť, Ruská federácia; Zakarpatská oblasť, Ukrajina a v štádiu príprav je uzatvorenie dohody
s departementom Horné Pyreneje, Francúzska republika s predpokladom jej uzatvorenia ešte do
konca I. volebného obdobia. Rozpracovaná je tiež dohoda s Podkarpatským vojvodstvom, Poľská
republika. O aktívnom prístupe orgánov PSK k medzinárodnej spolupráci svedčí fakt, že už
v októbri 2002 PSK podpísal spoločnú dohodu o spolupráci s Pardubickým krajom, ktorá bola
historicky prvou dohodou podpísanou PSK.

Pri rozvíjaní vzájomných vzťahov a spolupráce so zahraničnými partnermi zohrávali
rozhodujúcu úlohu viaceré faktory. Hlavnou formou rozvoja a uskutočňovania medzinárodnej
spolupráce bola bilaterálna spolupráca s regiónmi v zahraničí. Spolupráca sa rozvíjala tiež na báze
multilaterálnej a tiež formou individuálnych a viacstranných rokovaní s predstaviteľmi
medzinárodných združení, organizácií a inštitúcií. V následnom analytickom prehľade uvádzam
zoznam partnerských regiónov, ktorých poradie je určené časovým horizontom podpisu dohody:

Pardubický kraj, Česká republika:

Krátko po svojom vzniku PSK nadviazal kontakty s regionálnou samosprávou
Pardubického kraja.

Základným právnym rámcom pre rozvoj spolupráce je uzatvorená dohoda o spolupráci
medzi krajmi zo dňa 22. októbra 2002, ktorá svojim zameraním a obsahom vytvára podmienky
pre rozvoj a napomáhanie rozvoju medziregionálnej spolupráce oblastiach - hospodársky rozvoj,
ochrana životného prostredia, cestovný ruch, doprava, technická infraštruktúra, podpora
programov Európskej únie, zdravotníctvo, podpora spolupráce medzi orgánmi územnej
samosprávy a miestnej samosprávy, výkon verejnej správy, regionálna politika, územné
plánovanie, obnova obcí a miest, kultúra, vzdelávanie, školstvo, šport, veda a v ďalších oblastiach
spoločného záujmu patriace výlučne do pôsobnosti zmluvných strán

Do procesu uskutočňovania spolupráce sa postupne zapojila značná časť organizačných
útvarov úradu PSK a zariadení v zriaďovateľskej právomoci PSK. Predseda PSK uskutočnil
svoju prvú oficiálnu návštevu práve v tomto kraji. Táto návšteva bola základom pre rozvoj
budúcich medziregionálnych vzťahov a spolupráce.
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V ďalších rokoch sa uskutočnili ešte dve oficiálne stretnutia a niekoľko neoficiálnych v
rámci medzinárodných podujatí, konferencií a seminárov, čí športových a kultúrnych podujatí.
Zvlášť významným bolo stretnutie v Prahe na konci roku 2004 pri príležitosti benefičného
koncertu ČR na pomoc veternou kalamitou postihnutým Vysokým Tatrám, kedy hajtman PK
venoval PSK finančnú pomoc vo výške 500 000.- českých korún.

Do rozvoja spolupráce boli zapojení aj poslanci zastupiteľstiev oboch krajov, ktorí sa
oficiálne stretli dvakrát, recipročne na území oboch krajov. Cieľom ich pracovných stretnutí bola
poslanecká výmena skúseností z práce poslancov, miesto, úloha a fungovanie regionálnych
parlamentov v zjednotenej Európe, predstavenie poslaneckých návrhov na rozvoj spolupráce
medzi regionálnymi samosprávami oboch regiónov a ich zastupiteľstvami.

V procese rozvoja spolupráce PSK a PK bolo snahou zapojiť do rozvoja spolupráce čo
najviac subjektov kraja. Išlo najmä o oblasť hospodárskeho rozvoja kraja a podporu rozvoja
malého a stredného podnikania v spolupráci s PRK SOPK, ale tiež s Generálnym konzulátom ČR
v Košiciach. V tomto smere sa uskutočnili podnikateľské misie českých podnikateľov na východe
Slovensku, v rámci ktorých sa uskutočnili kooperačné stretnutia podnikateľov oboch krajov.
Prioritnou oblasťou bola a je tiež oblasť vzdelávania so snahou zapojiť do procesu rozvoja
spolupráce univerzity oboch krajov. Uskutočnením návštevy rektora Pardubickej univerzity
v Prešove, jeho návšteva Prešovskej univerzity v rámci oficiálnej návštevy hajtmana PK v PSK
v októbri 2002, bola základom pre rozvoj spolupráce medzi týmito dvoma akademickými
subjektami na báze spoločnej dohody.

S cieľom koordinácie a riadenia spolupráce bola vytvorená Spoločná koordinačná rada pre
spoluprácu a medziregionálna spolupráca medzi obidvoma krajmi sa uskutočňovala v zmysle
Plánov spoločných akcií na jednotlivé roky. Celkovo sa uskutočnili tri zasadnutia Spoločnej
koordinačnej rady, vždy striedavo na území oboch krajom, ktorá vyhodnotila stav a úroveň
spolupráce a stanovila priority a konkrétne aktivity a projekty spolupráce na nasledujúce roky.
V rámci Plánov spoločných akcií na jednotlivé roky sa uskutočnil celý rad významných
a obojstranne prospešných aktivít. Plány spoločných akcií na jednotlivé roky I. volebného obdobia
predpokladali uskutočniť takmer 50 spoločných aktivít, z ktorých bolo 29 realizovaných.
Najrozvinutejšia bola spolupráca v oblasti kultúry, sociálnych služieb, spolupráca v rámci
volených zástupcov oboch krajom a v hospodárskej oblasti. Pozitívom je, že sa najmä v oblasti
kultúry a sociálnych služieb podarilo rozvinúť a stabilizovať rozvoj spolupráce medzi kultúrnymi
inštitúciami a zariadeniami sociálnych služieb oboch krajov.

Významným faktorom rozvoja spolupráce bola tiež oblasť trilaterálnej spolupráce. PSK
v tomto smere vynaložil značné úsilie pri sprostredkovaní regiónu Abruzzo, ako partnera na
rozvoj spolupráce. V rámci toho sa počas dvoch rokov uskutočňovala spolupráca na spoločnom
viaclaterálnom medzinárodnom projekte COESO (COESO – boj proti sociálnemu vylúčeniu),
v ktorom PSK vystupuje ako partner a PK ako pozorovateľ.

Významným aspektom uskutočňovania spolupráce bola tiež koordinácia spoločného úsilia
pri tvorbe a realizácii regionálnej politiky EÚ v rámci inštitúcií a orgánov EÚ a spoločná
prezentácia a propagácia oboch krajín v rámci európskych inštitúcií.

Veľmi praktickým a prospešným aspektom rozvoja medziregionálnej spolupráce je oblasť
dlhodobej pomoci PK veternou kalamitou postihnutým Tatrám. V rámci toho PK prevzal pozíciu
akéhosi garanta a sprostredkovateľa pomoci Českej republiky Vysokým Tatrám. V rámci tzv.
dlhodobej pomoci Vysokým Tatrám, školy Pardubického kraja v priebehu letných prázdnin 2005
poskytli pomoc vo forme dobrovoľníckej študentskej pomoci.
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Kraj Møre og Romsdal, Nórske kráľovstvo:

Spolupráca PSK so subjektami Nórskeho kráľovstva začala v augusta 2002, kedy sa uskutočnilo
prvé stretnutie predstaviteľov PSK s predstaviteľmi Združenia miest a obcí kraja Møre og
Romsdal, kde obe strany deklarovali záujem rozvíjať vzájomné vzťahy a uskutočňovať
medziregionálnu spoluprácu.

Nórsky kraj Møre og Romsdal je druhým krajom, s ktorým PSK uzatvoril dohodu o spolupráci.
Zámerom spolupráce je rozvíjať kontakty a vymieňať si skúsenosti v oblastiach spoločného
záujmu v súlade s národnými záujmami oboch krajín.

Cieľovými skupinami pre realizáciu spolupráce sú hlavní predstavitelia a predstavitelia na
regionálnej úrovni a ďalej organizácie, inštitúcie a podniky oboch krajov. Podmienkou existencie
spolupráce bolo delegovanie finančných zdrojov Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho
kráľovstva cestou KS - Kommunenes Sentralforbund kraja More a Romsdal, aby mohli byť
uhradené priame výdaje na jednotlivé projekty realizované v oblastiach vymedzených dohodou.
Preto bola spoluprácu v jej prvopočiatku zameraná do oblastí - rozvoj demokracie, školenie
orgánov samosprávneho kraja, vzdelávanie, regionálny hospodársky rozvoj, kultúra, ochrana
životného prostredia, výmena mladých pracovníkov.

Zásady spolupráce boli dohodnuté v októbri a decembri 2002. Pre potreby rokovania vypracoval
PSK svoje projektové zámery, na realizácii ktorých mala byť založená spolupráca v nasledujúcom
období. Predložené projekty boli nórskou stranou posúdené a bolo spoločne dohodnuté uskutočniť
dve aktivity. Prvá aktivita “Školenie politikov“ bola uskutočnená v máji 2003 v Prešove, ktorého
sa zúčastnili volení poslanci Zastupiteľstva PSK a ďalší predstavitelia regionálnej a miestnej
samosprávy. Druhé podujatie, zamerané na podporu hospodárskeho rozvoja, tzv. hospodárska
konferencia za účasti firiem regiónu Møre og Romsdal a PSK sa neuskutočnila z dôvodu volieb
do regionálnych orgánov v Nórsku. V roku 2003 bola spolupráca zameraná od oblasti
vzdelávania, kde sa uskutočnili niektoré aktivity z úrovne stredných škôl samosprávneho kraja.

Rok 2004 bol rokom stagnácie, vyvolanej vstupom SR a ďalších krajín strednej a východnej
Európy do EÚ. Týmto sa pozícia SR a jej krajov voči Nórsku zmenila na pozíciu SR, ako členskej
krajiny EÚ a Nórskeho kráľovstva, ako nečlenskej krajiny EÚ, ale krajiny, ktorá má ambície
využívať výhody spoločného európskeho priestoru na základe dohody o ekonomickej spolupráci s
EÚ. Aktivity oboch krajov sa sústredili na vzájomné informovanie sa o aspektoch nového
mechanizmu financovania slovensko-nórskej spolupráce, na hľadanie možností budúcej
spolupráce a vytypovanie spoločných projektov, ktoré by v rámci nového mechanizmu
financovania boli realizované.

Výsledkom bola dohoda o príprave a realizácii projektu s pracovným názvom CENTRUM. Ide
o projekt pozostávajúci zo štyroch podprojektov – Inovačno-investorské centrum, cestovný ruch,
vzdelávanie a informačné technológie a súčasťou je tiež projekt Kultúrne dedičstvo. Cieľom
projektu je vytvoriť konzultačné a poradenské oddelenie, zamerané najmä na podporu vytvárania
zahraničných obchodných partnerstiev a kontakt s potenciálnymi zahraničnými investormi,
získavanie skúseností a know-how nórskych partnerov a networking (rozvoj partnerstva)
zabezpečiť inovatívny charakter centra a vytvoriť inovačno –investorské centrum s cieľom
rozširovať, zintenzívňovať a inovovať činnosti, vykonávané na podporu podnikania.
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Región Abruzzo, Talianska republika:

V rámci rozširovania medzinárodnej spolupráce a rozvoja vzájomných vzťahov
nadviazané vzájomné kontakty s predstaviteľmi regiónu Abruzzo, Taliansko.

Prvé vzájomné kontakty sa uskutočnili počas oficiálnej návštevy prezidenta regiónu
Abruzzo v máji 2003 v Prešove. Prezentovali sme kapacity a možnosti svojich regiónov, vymenili
si názory na možností a perspektívy rozvoja ďalších kontaktov a budúcej spolupráce, deklarovali
záujem o rozvoj spolupráce, zhodu orientovať medziregionálnu spoluprácu na prípravu
a realizáciu spoločných projektov a potrebu vytvorenia právneho rámca pre uskutočňovanie
budúcej spolupráce.

Pri následnej návšteve podpísal predseda PSK Peter Chudík dohodu o spolupráci.
Predmetom Dohody je výmena skúseností a rozvoj hospodárskej a sociálno-spoločenskej
spolupráce, najmä vo výrobnej a kultúrnej oblasti, v rozsahu a v súlade s kompetenciami
regionálnej samosprávy, ako aj technické a operatívne záležitosti jej realizácie. Dohoda vytvára
predpoklady rozvíjať spoluprácu v týchto oblastiach:
Ø realizácia spoločných projektov a výmena skúseností v sociálnej, hospodárskej a kultúrnej

sfére, a tiež v oblasti ochrany životného prostredia,
Ø uľahčovanie poznávania administratívnych postupov a noriem platných vo vyššie

uvedenej oblasti,
Ø realizácia vzdelávacích kurzov pre mládež v oblasti vedecko-technickej, hospodárskej,

cestovného ruchu, hotelierstva, ochrany životného prostredia, kultúry a sociálnej oblasti,
Ø zdokonaľovanie počítačovej a internetovej technológie a integrovaného informačného

systému kontroly teritória,
Ø podpora aktivít v cestovnom ruchu a v poľnohospodárstve,
Ø v ďalších oblastiach patriacich do kompetencie regionálnej samosprávy.

V súlade s uzatvorenou dohodou, PSK rozvíja počas rokov 2003 - 2005 spoluprácu na
báze spoločného projektu COESO, zameraného na rozvoj komunikácie s cieľom odstraňovania
chudoby a sociálneho vylúčenia. Súčasťou projektu je výmena dobrých praktík zúčastnených
partnerských krajín – Grécka, Talianska, Švédska, Španielska, Portugalska a SR a tiež Českej
republiky (v zastúpení Pardubickým krajom) ako pozorovateľa.

Malopoľské vojvodstvo, Poľská republika:

Malopoľské vojvodstvo patrí medzi tých zahraničných partnerov s ktorými spolupráca
PSK je najrozsiahlejšia a prvopočiatky ktorej siahajú už do I. polovice roku 2002. Jej prvé cesty
boli razené orgánmi, zodpovednými za rozvoj kultúry stretnutím v Krakove a následne účasťou na
seminári “Samospráva v kultúre“ v júni 2002. Hlavné úsilie bolo sústredené na rozvoj
cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi regionálnej samosprávy, ale tiež na čo najväčšie
zapojenie sa subjektov na území oboch regiónov, najmä miestnej samosprávy, organizácií
a inštitúcií do procesu jej realizácie v rôznych formách, najmä zapojenie sa do procesu príprav na
čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Do júna 2002 siahajú naše prvé kontakty s maršálkom Malopoľského vojvodstva v rámci
stretnutia s čelnými predstaviteľmi partnerských regiónov Malopoľského vojvodstva, Dánska,
Slovenska, Toskanska, Ukrajiny a predstaviteľmi diplomatického zboru Francúzska, NSR a iných
krajín, akreditovaných v Poľskej republike. V rámci tejto návštevy pri príležitosti návštevy
Svätého Otca, pápeža Jána Pavla II v Krakove, bola podpísaná Deklarácia partnerských regiónov.
Následne sa uskutočnila návšteva maršálka Malopoľského vojvodstva v Prešove v auguste 2002,
kedy bolo podpísané Spoločné vyhlásenie o spolupráci. Uvedené deklarácie a ich myšlienky boli
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základom pre rozvoj budúcej spolupráce medzi PSK a Malopoľským vojvodstvom a pre
vypracovanie textu spoločnej dohody o spolupráci.

Dohoda o spolupráci bola podpísaná v Spoločenskej sále Paláca Ľubomírskych na
Ľubovnianskom hrade v Starej Ľubovni dňa 14. októbra 2003.

V zmysle obsahu dohody sa zmluvné strany zaviazali podporovať a rozvíjať spoluprácu
v oblastiach - hospodárska činnosť, podpora rozvoja podnikania a obchodných stykov medzi
subjektami a inštitúciami malého a stredného podnikania, regionálna politika, regionálny rozvoj,
územné plánovanie, koordinácia prípravy a realizácie spoločných podporných programov
Európskej únie, cestovný ruch, doprava a dopravné spojenia, tvorba a ochrana životného
prostredia, spolupráca medzi orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy, kultúra, vzdelávanie
(vrátane vysokého školstva), šport, veda v iných oblastiach v rámci pôsobností samosprávneho
kraja.

Pre potreby riadenia spolupráce bol vytvorený spoločný Riadiaci výbor pre spoluprácu,
ktorý na svojom prvom zasadnutí v roku 2004 zadefinoval jednotlivé priority spolupráce
a vypracoval spoločný Vykonávací protokol na roky 2004 – 2005. V rámci protokolu sa
predpokladá realizovať celkovo 27 aktivít, z ktorých značná časť už bola zrealizovaná. Medzi
najvýznamnejšie aktivity a projekty rozvoja spolupráce patria:

Ø výstavba spoločnej lávky cez rieku Dunajec v priestore Červený Kláštor – Niźne
Śromovce v spolupráci s obcou Červený Kláštor a gmínou Czorstyn, realizovaný
prostredníctvom finančných prostriedkov z fondov EÚ. V rámci projektu sa
predpokladá vytvorenie nového hraničného priechodu pre peších a cyklistov, čo
vytvorí nové kapacity a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v prihraničných
oblastiach,

Ø vytvorenie platformy v rámci regiónov krajín V 4, tzv. Fóra regiónov Višegradských
krajín, ako dobrovoľného združenia regionálnych samosprávnych spoločenstiev, ktoré
spájajú tak územné, ako aj kultúrne a historické väzby a spoločné výzvy spojené so
sociálnym a hospodárskym rozvojom, najmä v kontexte členstva našich krajín
v Európskej únii. Cieľom je spoločná tvorba regionálnej politiky EÚ a jej
presadzovania z pohľadu záujmov a potrieb dotknutých regiónov. Táto spolupráca sa
uskutočňovala v zmysle podpísanej tzv. Krakovskej deklarácie z októbra 2004 a ďalšie
stretnutie je plánované na koniec septembra 2005 v Bratislave,

Ø v kontexte s predchádzajúcim, je aktuálna otázka rozvoja spolupráce v tzv.
Višegradskom observatóriu, ktoré bude pôsobiť v rámci uvedeného Fóra a jej
hlavnými aktérmi budú predstavitelia Prešovskej univerzity v rámci PSK
a Jagelonského univerzita v Krakove v rámci Malopoľského vojvodstva,

Ø príprava a realizácia spoločných projektov cestovného ruchu a internetového
prepojenia oboch krajov s cieľom propagácie rozvoja cestového ruchu v oboch
regiónoch,

Ø prezentačné aktivity na podporu rozvoja malého a stredného podnikania v spolupráci
s PRK SPK, najmä v projekte “Posilnenie hospodárskeho rozvoja prihraničných
regiónov zvýšením konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov“,

Ø aktivity realizované v oblasti vzdelávania, najmä formou realizácie dlhodobého
projektu “Spriatelené regióny v srdci Európy“, do ktorého sú zapojení študenti
stredných škôl okrem PSK, tiež školy ŽSK a Malopoľského vojvodstva a Spolkovej
krajiny Durinsko,

Ø realizácia aktivít k výmene skúseností z procesu zabezpečovania sociálnych služieb
a získavanie skúseností z procesu tvorby a realizácie strategických rozvojových
dokumentov regiónov,

Ø významná je realizácia celého radu aktivít v oblasti kultúry, kde je hlavné ťažisko
smerované do oblasti rozvoja múzejníctva. Významnými podujatiami z hľadiska
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prezentácie kultúry a prezentácie kraja ako celku, ako aj podujatiami k výmene
skúseností, boli vystúpenie Krakovskej filharmónie z Krakova v predvianočnej
atmosfére v Prešove v decembri 2004, účasť na festivaloch, krajských prezentačných
podujatiach a športových aktivitách , účasť na ekonomických fórach k podpore rozvoja
malého a stredného podnikania, riešenia spoločných problémov v otázke dopravných
prepojení a rozvoja dopravnej infraštruktúry v prihraničných oblastiach oboch
regiónov a pod.,

Vologodská oblasť, Ruská federácia:

Rozvoj vzájomných vzťahov a medziregionálnej spolupráce s Vologodskou oblasťou
Ruskej federácie patrí do kategórie spolupráce s tzv. záujmovými partnermi, kde je rozvoj
spolupráce uskutočňovaný na báze vzájomnej výhodnosti a prospešnosti, obojstranných záujmov
a potrieb a svojim rozsahom je limitovaná. Do určitej miery je obnovením kontaktov po stagnácií
rozvoja spolupráce z úrovne Krajského úradu v Prešove.

Prvé kontakty boli nadviazané v septembri 2002, kedy uskutočnila svoju oficiálnu
návštevu PSK delegácia oblasti, vedená jeho gubernátorom V.E.Pozgalevom. Cieľom návštevy
bolo uskutočniť moje prvé oficiálne stretnutie s gubernátorom Vologodskej oblasti kde
sme okrem iného posúdili možnosti a perspektívy budúcej spolupráce najmä v oblasti obchodno –
hospodárskej, vedecko – technickej a kultúrnej a v tomto kontexte prerokovali potrebné okruhy
otázok súvisiace s vytvorením potrebného právneho rámca pre uskutočňovanie spolupráce.
V rámci tejto návštevy bolo podpísané Spoločné vyhlásenie, ako dokument, ktorý bude tvoriť
základ pre rozvoj spolupráce do doby uzatvorenia dohody o spolupráci.

V zmysle záverov predchádzajúcej návštevy sa uskutočnili ďalšie dve oficiálne návštevy
delegácie PSK vo Vologde, s cieľom podporiť rozvoj vzájomných kontaktov a spolupráce medzi
regionálnymi obchodnými a priemyselnými komorami oboch regiónov a podnikateľmi. V rámci
prvej návštevy v októbri/novembri 2002 boli okrem iného podpísané tzv. Program spoločných
podujatí na roky 2002-2004 a dohoda o spolupráci medzi PRK SOPK a Vologodskou obchodnou
a priemyselnou komorou. V priebehu druhej návštevy v apríli 2003, venovanej podnikateľskej
misii PSK vo Vologodkej oblasti, boli prerokované otázky podpory a rozvoja ďalšej spolupráce
v ekonomicko-hospodárskej oblasti, bola vytvorená spoločná komisia pre spoluprácu (členmi
komisie sú okrem iného tiež predstavitelia obchodných a priemyselných kruhov kraja,
predstavitelia Prešovskej univerzity a podnikatelia kraja) a obe strany podpísali zo stretnutia
Protokol. Obe strany v protokole navrhli opatrenia pre centrálne orgány oboch krajín, najmä
posledná aktivita bola koordinovaná s predstaviteľmi MH SR.

Ďalší rozvoj spolupráce sa uskutočňoval v zmysel Programu spoločných podujatí na roky
2002-2004. Hlavné ťažisko programu bolo zamerané na aktivity v obchodno-ekonomickej oblasti
a v oblasti účasti na výstavách a veľtrhoch. V súčasnej dobe je v procese schvaľovania program
spoločných podujatí na roky 2005-2006.

Obidvaja partneri sa zapojili tiež do európskych procesov v rámci Rady Európy, kedy sa
predseda PSK s delegáciou zúčastnil na medzinárodnej konferencií Rady Európy, konanej vo
Vologde v júni 2004. Konferencia bola venovaná medzinárodným a zahranično-ekonomickým
vzťahom subjektov Ruskej federácie. Počas tejto návštevy bola podpísaná dohodu o spolupráci
medzi oboma krajmi.

Dohoda svojim zameraním a obsahom vytvára podmienky pre rozvoj spolupráce v oblasti
hospodársky rozvoj (strojárenstvo, potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo, lesný priemysel
a pod), podpora rozvoja malého a stredného podnikania, cestovný ruch, výkon a riadenie
regionálnej a miestnej správy a samosprávy, zdravotníctvo, kultúra, vzdelávanie, šport, vedecký
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výskum, rozpracovanie a výmena technológií, výstavno-veľtržná činnosť a v ďalších oblastiach
spoločného záujmu patriace výlučne do kompetencie zmluvných strán.

Medzi ďalšie významné aktivity, realizované v rámci spolupráce patrí:

Ø študijný pobyt hlavných predstaviteľov Vologodskej oblasti v PSK s cieľom získať
skúseností z práce regionálnej a miestnej samosprávy v kraji s ich využitím pri
predpokladanej reforme verejnej správy v rámci subjektov Ruskej federácie,

Ø návšteva delegácie PSK vo Vologodskej oblasti pri príležitosti konania všeruskej
výstavy Ruský ľan spoločne s podnikateľmi kraja a účasť delegácie PSK na
regionálnych oslavách 60. výročia ukončenia II. svetovej vojny,

Ø účasť podnikateľov Vologodskej oblasti v PSK a na Medzinárodnom strojárenskom
veľtrhu v Nitre, súčasťou ktorej bolo kooperačné stretnutie s podnikateľmi PSK a tiež
rokovanie s predstaviteľmi Nitrianskej regionálnej komory SOPK v Nitre.

Zakarpatská oblasť, Ukrajina:

Kontakty s predstaviteľmi Zakarpatskej oblasti boli zo začiatku sporadické a svojou
úrovňou a rozsahom neprerástli do úrovne rozvoja spolupráce. Obe strany sa stretávali len v rámci
podujatí organizovanými inými subjektami. Prelomovým bola moja oficiálna návšteva
s delegáciou v Užhorode v októbri 2003, ktorej cieľom bolo okrem iného nadviazanie oficiálnych
kontaktov, posúdenie a prerokovanie možností a perspektív rozvoja budúcich vzájomných
vzťahov a cezhraničnej spolupráce medzi obidvoma regiónmi, prerokovanie obsahových
a administratívnych aspektov procesu vytvorenia základného právneho rámca pre rozvoj
spolupráce (vypracovania a uzatvárania dohody o budúcej spolupráci) a podpísanie Spoločného
vyhlásenia, ako dokumentu usmerňujúceho rozvoj vzťahov a spolupráce do doby podpísania
dohody o spolupráci.

Na báze predmetného dokumentu sa rozvoj spolupráce orientoval najmä do oblasti účasti
na rokovaniach o spoločnej stratégii rozvoja cezhraničnej spolupráce Karpaty 2003-2011, v rámci
zasadnutí medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, v rámci informatívneho dňa Európy
a pod.

Nový rozmer a priestor nadobudla spolupráca po vstupe SR do EÚ a po politických
zmenách a novom kurze v zahraničnej politike Ukrajiny a po zmenách na administrácii
Zakarpatskej oblasti. V marci 2005 v Užhorode bola podpísaná dohoda o spolupráci a boli
posúdené obojstranné možnosti rozvoja spolupráce a stanovené konkrétne oblasti a aktivity.

Následne po uskutočnenej návšteve získala spolupráca nové impulzy. Uskutočnili sa
obojstranné rokovania k otázkam prípravy a realizácie spoločných projektov v rámci susedského
programu EÚ Slovensko – Maďarsko – Ukrajina Interreg IIIA/TACIS v spolupráci s ARR PSK,
o možnostiach realizácie spoločnej stratégie rozvoja cezhraničnej spolupráce Karpaty 2003-2011
spoločne s regiónmi Maďarska, Rumunska, Poľska. Výsledkom rokovaní boli spoločné dohody na
realizáciu projektov, kde v rámci prvej výzvy susedského programu EÚ bolo podaných 17
projektov v rámci kraja.

Zvýšená pozornosť bola venovaná rozvoju spolupráce v oblasti kultúry, čo malo za
následok účasť súboru Slovenka na II. Ozvenách makovickej struny v Prešove a tiež účasť
umelcov Zakarpatskej oblasti na Slávnostiach Rusínov - Ukrajincov vo Svidníku.

Zakarpatskú oblasť považujeme za prirodzeného partnera na rozvoj spolupráce, založenej
na fakte, že ide o susedný región s tradičnými sociálnymi, ekonomickými a kultúrnymi väzbami,
jazykovou a náboženskou príbuznosťou, vzájomnou prítomnosťou národnostných menšín, ale
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často tiež rodinnými a osobnými väzbami. Vychádzajúc z toho bola podpísaná tiež dohoda
o spolupráci, ktorá predpokladá uskutočňovať spoluprácu v oblastiach - hospodárska činnosť v
oblasti podpory rozvoja malého a stredného podnikania, regionálna politika, regionálny rozvoj,
koordinácia prípravy a realizácia spoločných projektov, najmä využitím fondov EÚ, doprava a
dopravná infraštruktúra, cestovný ruch, tvorba a ochrana životného prostredia, územné
plánovanie, kultúra, vzdelávanie, šport a veda, sociálna oblasť a zdravotníctvo a iných oblastiach,
patriacich výlučne do kompetencií oboch strán.

Horné Pyreneje, Francúzska republika:

Vzájomné kontakty s francúzskymi subjektami boli nadviazané v roku 2002 v rámci tzv.
slovensko-francúzskej decentralizovanej spolupráce. Prostredníctvom orgánov, združujúcich obce
a mestá Slovenska a Francúzska boli do rozvoja vzájomných vzťahov a decentralizovanej
spolupráce postupne zapájané aj orgány regionálnej samosprávy Slovenska. Uskutočnilo sa
niekoľko medzinárodných stretnutí postupne v Košiciach, Banskej Bystrici a v roku 2005 v Nitre.
V rámci tohto procesu boli nadviazané tiež kontakty s predstaviteľmi Generálnej rady
departementu (okresu) Horné Pyreneje. Dňa 3. júla 2003 navštívila úrad PSK delegácia
Generálnej rady Horných Pyrenejí, vedená jej podpredsedom Bernardom Verdierom. Cieľom
rokovania bolo vzájomné predstavenie sa a nadviazanie kontaktov medzi predstaviteľmi oboch
subjektov, prezentácia regiónov a posúdenie niektorých aspektov možnej budúcej spolupráce.
Návšteva sa uskutočnila ako súčasť ďalšieho kola stretnutí v rámci tzv. slovensko-francúzskej
decentralizovanej spolupráce predstaviteľov Únie miest Francúzska a predstaviteľov regiónov
Francúzskej republiky s predstaviteľmi národných orgánov SR a predstaviteľmi regionálnej
samosprávy PSK, KSK a BBSK v Košiciach, konaného dňa 4. júla 2003. Toto stretnutie položilo
pevné základy rozvoja budúcich bilaterálnych vzťahov a medziregionálnej spolupráce medzi
oboma subjektami. Obidve strany potvrdili záujem pokračovať vo vzájomných kontaktoch a
rozvíjať medziregionálnu spoluprácu, ktorú predpokladajú zamerať do oblasti cestovného ruchu,
vzdelávania, rozvoja remesiel, kultúry a hospodárstva.

V dňoch 22. - 24. novembra 2004 delegácia PSK uskutočnila návštevu departementu
Horné Pyreneje. Následne sa v dňoch 25. - 26. novembra 2004 delegácia zúčastnila Európskeho
fóra miestnych orgánov v Paríži a Amiens. Cieľom návštevy v departemente Horné Pyreneje bolo
v nadväznosti na predchádzajúce slovensko-francúzske stretnutia o decentralizovanej spolupráci v
Prešove, Košiciach a v Banskej Bystrici pokračovať v rokovaniach o možnostiach a perspektívach
budúcej medziregionálnej spolupráce medzi regionálnou samosprávou PSK a Generálnou radou
Horných Pyrenejí. Cieľom účasti na Európskom fóre miestnych orgánov v priebehu prvého dňa
bolo rokovanie medzi orgánmi územnej samosprávy Francúzska a nových členov EÚ na tému
“Aká bude Európa zajtrajška na miestnej úrovni“. Druhý deň fóra 26.11. bol venovaný otázkam
stretnutia “krajín“, z pohľadu PSK “Francúzsko – Slovensko“ na tému “Medzinárodná spolupráca
– šanca pre rozvoj našich území“ a v rámci stretnutí bol vypracovaný v roku 2004 projekt
spolupráce na rok 2005.

Tento projekt predpokladal realizovať v roku 2005 postupne tri aktivity, zamerané najmä
do oblasti rozvoja cestovného ruchu v PSK. V dňoch 31. januára – 6. februára 2005 uskutočnila
10 členná delegácia PSK návštevu departementu Horné Pyreneje. Išlo o realizáciu prvej z aktivít v
rámci spoločného projektu v oblasti cestovného ruchu. Delegáciu tvorili zamestnanci úradu PSK,
poslanci Zastupiteľstva PSK, predstavitelia miestnej samosprávy a subjekty pôsobiace v oblasti
cestovného ruchu z podtatranskej oblasti a oblasti CHKO Vihorlat. Cieľom cesty bola vzájomná
výmena skúseností v oblasti cestovného ruchu, najmä získanie francúzskych skúsenosti v oblasti
výstavby zimných lyžiarskych stredísk (vrátane technických riešení), skúseností z riešenia
problematiky výstavby turistickej infraštruktúry v chránených prírodných oblastiach a foriem a
spôsobov zakladania verejno-súkromných partnerstiev (tzv. P3). Prínosom aktivity okrem iného
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bola pomoc francúzskych expertov predstaviteľom Združenia Biele Kamene v procese prípravy
projektu výstavby Strediska zimných športov - Biele Kamene v oblasti Vihorlatského pohoria.

V marci 2005 uskutočnila expertnú návštevu PSK delegácia Generálnej rady Horných
Pyrenejí, vedená vedúcim úradu územného rozvoja, európskych vzťahov a medzinárodnej
spolupráce, Jean-Michel Larrochom. Cieľom návštevy expertov bolo uskutočniť v poradí už
druhé stretnutie odborníkov cestovného ruchu oboch regiónov v rámci spoločného projektu a bolo
zamerané na otázky:

Ø marketing cestovného ruchu s dôrazom na oblasť Vysokých Tatier,
Ø technické aspekty výstavby zimných lyžiarskych stredísk, technické riešenia

lyžiarskych vlekov s dôrazom na SZŠ – Biele Kamene,
Ø riešenie sporných otázok výstavby zimných lyžiarskych stredísk v kontexte s aspektmi

ochrany prírody a životného prostredia.

Výsledkom prvých dvoch aktivít spoločného projektu v oblasti cestovného ruchu v roku
2005 bolo vypracovanie záverečného materiálu, pojednávajúcom o výsledkoch doterajších aktivít.
Osobitne prínosnou časťou materiálu sú pohľady a odporúčania francúzskych expertov na otázky
výstavby Strediska zimných športov – Biele Kamene. Nezanedbateľným aspektom
uskutočňovania doterajších kontaktov je aspekt finančný, kedy francúzska strana hradila 80% -
90% požadovaných nákladov na ich realizáciu.

V júni 2005 sa predstavitelia oboch regiónov stretli v rámci konania už IV. stretnutia
k decentralizovanej slovensko-francúzskej spolupráci, venované téme Miestny rozvoj vo
vidieckom prostredí. V rámci stretnutia navštívil PSK vedúci úradu územného rozvoja,
európskych vzťahov a medzinárodnej spolupráce, Jean-Michel Larroche. Počas rokovania s nim
bolo vzájomne dohodnuté obsahovo orientovať tretiu aktivitu v roku 2005 do oblasti cestovného
ruchu, kultúry a sociálnych služieb. Obe strany sa predbežne dohodli zamerať spoluprácu v roku
2006 na otázky spracovania stratégie rozvoja cestovného ruchu PSK. Následne obe strany
prerokovali túto záležitosť v Nitre s viceprezidentom Asociácie slovensko-francúzskych vzťahov,
ktorý deklaroval plánovaným aktivitám podporu, vrátane finančnej.

V septembri sa uskutočnila tretia a posledná aktivita spoločného projektu na rok 2005,
zameraná na cestovný ruch, kultúru a oblasť sociálnych služieb. Cieľom stretnutia s francúzskymi
partnermi bolo prerokovanie aspektov rozvoja spolupráce v roku 2006, kde sa predpokladá
zamerať rozvoj spolupráce na spoločné vypracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu
v podmienkach PSK, resp. tiež do spoločných projektov v oblasti sociálnych služieb. V zmysle
“už teraz myslieť do budúcnosti“ si úrad PSK vypracovaním stratégie rozvoja cestovného ruchu
vytvorí požadované predpoklady pre čerpanie finančných prostriedkov v rámci programu
LEADER v rokoch 2007-2013.

PSK uskutočňoval medzinárodnú spoluprácu aj s ďalšími regiónmi Európy a zo zámoria.

Provincia Sasketchewan, Kanada:

PSK bol v rámci SR vybraný participovať na projekte odborného vzdelávania v rámci
projektu ITAD, do ktorého bol tiež zapojený Štátny inštitút vzdelávania pri MŠ SR (ŠIOV),
Saskatchewansky inštitút aplikovania vedy a technológií (SIAST) a za Maďarskú republiku MŠ
Maďarskej republiky (ako pozorovateľ).

V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko obojstranných návštev s cieľom vypracovať
spoločný produkt, ktorým je Regionálna stratégia rozvoja odborného vzdelávania pre tzv.
znevýhodnené obyvateľstvo v PSK a stratégia rozvoja a riadenia vzdelávania v dvoch pilotných
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školách – SOU lesníckom v Bijacovciach a SOU poľnohospodárskom v Starej Ľubovni. Po
odskúšaní projektu bol vypracovaný manuál, ktorý by sa mal aplikoval na podobných školách
v ďalších krajoch SR.

Podkarpatské vojvodstvo, Poľská republika:

Dohoda o spolupráci nebola uzatvorená, návrh textu dohody, ktorý vypracovalo oddelenie
medzinárodnej spolupráce bolo zaslané partnerovi na posúdenie, ktorý doposiaľ na návrh
nereagoval. V rámci vzájomných vzťahov sa uskutočnila moja oficiálna návšteva v Rzeszove
(marec 2003), kde bolo podpísané Spoločné vyhlásenie o spolupráci. Ďalšie aktivity boli
uskutočňované len v rámci ad hoc aktivít, organizovaných obidvoma stranami.

V júni 2003 bolo zvolané medzinárodné pracovné stretnutie s cieľom uskutočniť vzájomný
dialóg k problematike výstavby rýchlostnej komunikácie R4 na území SR, ako súčasti cestného
medzinárodného koridoru sever – juh. Súčasťou stretnutia bola vzájomná výmena informácií
a stanovísk zainteresovaných orgánov na národnej a regionálnej úrovni SR, PR a MR a tiež
odborných kruhov v oblasti pozemných komunikácií.

Predstavitelia PSK sa okrem toho zúčastnili ďalších spoločných aktivít, najmä
multilaterálneho stretnutia vedúcich predstaviteľov prihraničných regiónov Poľska, Ukrajiny, SR
a Zlínského kraja (ČR), ktorého organizátorom bol maršálek Podkarpatského vojvodstva, Leszek
Deptuła s cieľom posúdiť možností spolupráce v prihraničných regiónoch a tiež zasadnutia Rady
KER v Rzeszowe.

Vzájomne prospešné boli rokovania k otázkam dopravy a dopravnej infraštruktúry
v prihraničných oblastiach oboch regiónov. K posúdenia problémov týkajúcich sa hraničných
priechodov Lupkov – Medzilaborce (železničný priechod) a Radoszyce – Palota (cestný priechod)
bolo zamerané stretnutie v Komanczi. Cieľom stretnutia bolo vypracovanie riešení, ktoré by
umožnili zachovanie priechodov a možnosť voľného prekračovania slovensko-poľskej štátnej
hranice pre všetkých obyvateľov Európskej únie. Orgány dopravy oboch regiónov rokovali tiež
recipročne o problematike výstavby a modernizácie cestného prepojenia medzi prihraničnými
regiónmi PSK a Podkarpatského vojvodstva Nižná Polianka – Oźenna. Cieľom bolo posúdiť
možností realizácie cestného prepojenia a preklasifikácie HP z malého pohraničného styku na
turistický priechod. Významným bolo tiež stretnutie predstaviteľov oboch regiónov na stretnutí
spriatelených regiónov v rekreačnej oblasti Bieszczady.

Spolupráca sa rozvíjala aj na báze projektov v oblasti kultúry, realizovaných inštitúciami
regiónov, ako aj v rámci rokovaní a stretnutí v rámci zložiek, zodpovedných za prípravu
a realizáciu projektov v rámci podporných fondov EÚ a neskôr v rámci programu Interreg III A –
SR a PL. V rámci kultúry išlo najmä o spoluprácu na projekte, ktorý organizuje Nadácia
Dedičstvo v rámci tzv. Festivalu Galícia, ktorý sa uskutočnil tiež na území PSK a území
susedných regiónov Poľska a Ukrajiny.

Ivano-Frankivská oblasť, Ukrajina:

Prvé kontakty boli nadviazané v júni 2004, kedy sa uskutočnila oficiálna návšteva
delegácie PSK v Ivano-Frankivskej oblasti Ukrajiny. Cieľom návštevy bolo nadviazanie
oficiálnych kontaktov predstaviteľov regiónov, posúdenie a prerokovanie možností a perspektív
rozvoja budúcich vzájomných vzťahov a medziregionálnej spolupráce medzi obidvoma regiónmi,
prerokovanie obsahových a administratívnych aspektov procesu vytvorenia základného právneho
rámca pre rozvoj spolupráce a podpísanie Spoločného vyhlásenia, ako dokumentu usmerňujúceho
rozvoj vzťahov a spolupráce do doby vytvorenia právneho rámca. Pracovnú časť delegácie tvorili
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významní podnikatelia Prešovského kraja v oblasti projektovania a budovania telekomunikačného
spojenia, obchodu, stavebníctva a oblasti lesného hospodárstva. Počas návštevy sa uskutočnila
návšteva obchodnej a priemyslovej komory Ivano-Frankovskej oblasti, kde sa uskutočnili
rokovania medzi podnikateľmi a predstavitelia oboch obchodných komôr podpísali dohodu
o spolupráci.

V októbri 2004 sa uskutočnila podnikateľská misia podnikateľov Ivano-Frankivskej
oblasti Ukrajiny v PSK, organizátorom ktorej bola PRK SOPK v spolupráci s PSK. V rámci
aktivity sa uskutočnilo kooperačné stretnutie podnikateľov oboch krajov.

Kontakty nadviazal PSK tiež s predstaviteľmi Libereckého kraja. Hajtman Libereckého
kraja, pán Peter Skokan navštívil v marci 2005 úrad PSK s hlavným cieľom venovať PSK
finančnú pomoc na odstraňovanie následkov veternej kalamity vo Vysokých Tatrách v sume
500 000.- českých korún. Predstavitelia libereckej krajskej samosprávy majú záujem o rozvoj
spolupráce, iniciovali rokovanie o možnostiach jej ďalšieho rozvoja. Výsledkom rokovaní bola
účasť PSK na tzv. Krajských dňoch Libereckého kraja v Liberci koncom septembra 2005.

Svoje nezastupiteľné miesto v oblasti medzinárodných vzťahov majú zastupiteľské úrady
cudzích štátov v SR a ich diplomatickí predstavitelia. V kontexte s tým, PSK videl a vidí priestor
na budovanie vzájomných vzťahov a základov spolupráce, vytváranie priestoru dôvery
a porozumenie, prostriedok a nástroj na riešenie rôznych problémov a nástroj prispievajúci
k všestrannému rozvoju regiónov. V tomto smere počas volebného obdobia predseda PSKsa
stretol a rokoval s veľvyslancami niektorých zastupiteľských úradov iných krajín v SR. Išlo
o veľvyslancov Španielskeho kráľovstva J.E. pánom Alfonso Dies Torres, Rakúska J.E. pána Dr.
Martina Bolldorfa, Holandska J.E. pána Laurent Louis Stokvisa, Bulharska J.E. pána J.E. Jaroslav
Goleva, Ukrajiny J.E. pána Rylača a J.E. Serhij I. Ustyča, Belgického kráľovstva J.E. pána Olivier
Belle, USA bývalého veľvyslanca a pána Scott Thayer, Chargé d´Affaires a.i. USA a v rámci
prezentácie nového systému financovania slovensko – nórskej spolupráce tiež veľvyslankyňu
Nórskeho kráľovstva v SR.

V procese rozvoja medzinárodných vzťahov venoval PSK značnú pozornosť rozvoju
vzájomných vzťahov s generálnymi konzulátmi susedných krajín, najmä s GK Ukrajiny
v Prešove, GK Českej republiky v Košiciach a tiež GK SR v Užhorode. Najmä vzťahy a
spolupráca s GK Ukrajiny v Prešove a generálnou konzulkou Ukrajiny, pani Innou Ohnivets
patrili medzi najrozvinutejšie. Boli zamerané najmä na riešenie problematiky postavenia a rozvoja
rusínsko-ukrajinskej národnostnej menšiny v PSK, problematiky rozvoja ukrajinského
národnostného školstva v Prešove, spoluorganizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych
podujatí, účasť na Slávnostiach Rusínov – Ukrajincov vo Svidníku a organizovanie Dní
ukrajinskej kultúry v Prešove a pod. Rozvoj vzťahov s generálnymi konzulátmi susedných štátov
a SR v zahraničí bol zameraný tiež na vytváranie priestoru na rozvoj vzťahov a cezhraničnej
spolupráce s regiónmi susedných štátov s cieľom prispieť k rozvoju prihraničných oblastí.

PSK venoval značnú pozornosť tiež podpore rozvoja malého a stredného podnikania
a podpore obchodno-ekonomickej činnosti. V tomto kontexte inicioval, priamo organizoval alebo
podieľal sa na organizovaní rôznych podujatí a podnikateľských misii. Boli to podnikateľská
misia do Slovinska pripravovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Slovinsku, prijatie
a rokovanie s delegáciou podnikateľov Rakúska, prijatie a rokovanie so štátnym tajomníkom
ministerstva hospodárstva Spojkovej krajiny Porýnie – Vestfálsko a Porýnie – Falcko so skupinou
podnikateľov v rámci kooperačného stretnutia nemeckých a slovenských podnikateľov a ďalšie
podujatia.

Dôležitým aspektom na dosiahnutie synergického účinku v oblasti rozvoja
medzinárodných vzťahov a spolupráce je zapojenie sa do činnosti orgánov a organizácií tak na
medzinárodnej, ako aj na národnej úrovniach. Vedomý si toho, PSK sa aktívne zapojil do práce
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medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu a ich pracovných skupín s Poľskom
a Ukrajinou, do práce v rôznych pracovných skupinách Národného konventu EÚ v SR, najmä
v skupine pre zahraničnú politiku a bezpečnosť a tiež do propagácie mierových a humanitárnych
myšlienok v rámci rôznych aktivít medzinárodných organizácií.

Značnú pozornosť venoval PSK rozvoju národnostných menšín a riešeniu ich problémov.
Týkalo sa to najmä problematiky rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny. V tomto kontexte
rokoval s predstaviteľmi Svetového kongresu Ukrajincov v Toronte, Kanada s pánmi
Maximiliánom Masleyom a predsedom Svetového kongresu Ukrajincov, Askoldom
Lozynskyjom.
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3. ZASTÚPENIE PSK V BRUSELI

Založenie zastúpenia PSK v Bruseli bolo strategickým krokom. Už rok pred vstupom SR
do EÚ sa dalo predpokladať, že európska centrála bude pre budúcnosť regiónov významná.
Z tohto dôvodu bolo dôležité začať budovať zázemie PSK v Bruseli čo najskôr. Po viac ako
ročnom členstve v EÚ, možno včasné otvorenie zastúpenie PSK v Bruseli vnímať pozitívne.

Zastúpenie PSK v Bruseli bolo oficiálne otvorené 22. mája 2003 pod názvom PREŠOV
REGION BRUSSELS OFFICE. Otvorenie zastúpenia bolo správne načasované s ohľadom na
vstup Slovenska do EÚ. Daný čas poskytol priestor na identifikovanie európskych politík
a inštitúcií významných pre regionálny rozvoj. Na základe toho bolo možné zmapovať európsku
komunitu v Bruseli, vytvoriť kontakty a zabezpečiť nevyhnutné administratívne záležitosti pre
belgické úrady.

Nasledoval kľúčový rok 2004, ktorý bol priaznivý pre úspešné etablovanie zastúpenia
v Bruseli. Vďaka najväčšiemu rozšíreniu EÚ v histórii sa pozornosť bruselskej komunity a médií
v danom roku orientovala na nové krajiny a regióny. V skutočnosti dopyt po informáciách
a spoznávaní nových regiónov bol enormný. Uvedený stav umožnil PSK efektívne využiť
disponibilné zdroje na zviditeľnenie a etablovanie kraja v Bruseli. V roku 2004 sa teda podarilo
úspešne etablovať zastúpenie PSK v Bruseli.

V prvom polroku 2005 sa mohlo zastúpenie v Bruseli plne koncentrovať na priority.
Zastúpenie bolo taktiež schopné zintenzívniť svoje pôsobenie v Bruseli vďaka posilneniu
ľudských kapacít. Od marca malo zastúpenie priameho spolupracovníka pre európske záležitosti
v PSK.

Pozícia PSK v Bruseli sa posilňovala každým rokom. Prelomovým bolo taktiež otvorenie
Domu slovenských regiónov v Bruseli 26. mája 2005, ktorým sa význam a pôsobenie slovenských
regiónov v Bruseli značne umocnilo. Doterajší vývoj naznačuje, že činnosť a význam Zastúpenia
v Bruseli bude naďalej narastať.

Priority:

Zastúpenie PSK v Bruseli sústredilo svoju činnosť na päť hlavných priorít:

1. Aktívna prezentácia a propagácia PSK
2. Aktívne presadzovať záujmy PSK a efektívne ovplyvňovať politiku EÚ
3. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií a poradenstvo o európskych politikách,

európskych podporných programoch a možnostiach
4. Zapojiť PSK a jeho subjekty do európskych programov, iniciatív, sietí a partnerstiev, aktívne

participovať na interregionálnej a nadnárodnej úrovni
5. Vytvoriť zázemie PSK v Bruseli

Priorita 1 - Aktívna prezentácia a propagácia PSK

Imidž PSK je kľúčový pre rozvíjanie profesionálnych vzťahov v európskej komunite. Ide
o dlhoročný proces, v ktorom je nutné neustále pokračovať.

Prezentácia a propagácia PSK boli priebežne zabezpečované v európskej centrále, na
európskych podujatiach, ako aj priamo v Prešove. Aktivity PSK boli cielené na zástupcov
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európskych regionálnych a lokálnych samospráv, regionálne zastúpenia pôsobiace v Bruseli,
zástupcov európskych inštitúcií, belgických podnikateľov, médiá a belgickú verejnosť.

 Vďaka aktivitám v roku 2004 a v prvej polovici roka 2005 bolo možné sledovať pozitívny
trend vo zviditeľnení PSK. PSK si získal dobré meno v európskej komunite a stáva sa známejším
európskym regiónom.

Medzi najdôležitejšie aktivity z hľadiska prezentácie PSK patrili“

Ø 11.-20.3.2004 Belgicko - Kultúrno-prezentačné podujatie „Nová Európa s novými
kultúrami“ v belgických mestách Antwerpy, Gent, Bruggy, Oostende, Dilbeek. Projekt
pozostával zo sérii vystúpení divadelného súboru Romathan, výstavy výtvarných prác detí
zo základnej školy v Jarovniciach a prezentácie PSK.

Ø 19.-24.4.2004 Brusel - Prezentácia PSK v rámci Slovenského týždňa v Bruseli. Propagácia
PSK sa realizovala v rámci akcií Slovenského týždňa pri príležitosti vstupu SR do EÚ. Na
Slovenskom týždni sa PSK podieľal vo veľkej miere a to prezentáciou PSK v Európskej
komisii, prezentačnou výstavou PSK na DG REGIO, výstavou fotografií Vysokých Tatier,
príspevkom do interných novín EK „Slovaquie en direct“.

Ø 21.4.2004 Brusel - Seminár „Regionálna politika - Slovenské regióny v rozšírenej EÚ“.
Zastúpenie PSK organizovalo seminár na Európskej komisii DG REGIO pri príležitosti
vstupu SR do EÚ.

Ø 24.4.2004 Brusel – Slovenské slávnosti na námestí Manneken Pis. Týždeň Slovenska
vyvrcholil na námestí Manneken Pis oblečením symbolu Bruselu – chlapčeka „Julien“ do
slovenského kroja. PSK bol jedným z hlavných organizátorov podujatia.

Ø 17.6.2004 Brusel – Partnerstvo regiónov v rozšírenej EÚ. Prezentácia PSK spolu
s Pardubickým krajom a regiónom Abruzzo na bruselskom zastúpení spolkovej krajiny
Badensko-Wurtembersko.

Ø 17.9.2004 Brusel - Prezentácia PSK pre podnikateľov z bruselskej komunity – Watermael-
Boitsfort. Akcia pripravovaná v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Belgicku.

Ø 27.-30.9.2004 Brusel – OPEN DAYS 2004. PSK bol oficiálnym partnerom úspešného
prvého ročníka OPEN DAYS venovaného regionálnej politike.

Ø 8.10.2004 PSK – Návšteva riaditeľa na DG REGIO Európskej komisie v PSK. Prvá
návšteva nového riaditeľa na Generálnom direktoráte pre regionálnu politiku J. Palma Andres
v PSK, ktorý sa oboznámil s víziou nášho kraja po roku 2006, pripravovanými projektmi
a rómskou problematikou.

Ø 8.-22.12.2004 Gent – Prezentácia PSK na vianočných trhoch v Gente. Prezentácia PSK
v rámci výstavy o Slovensku počas vianočných trhov v Gente, Belgicko.

Ø 30.4.2005 Brusel - Deň otvorených dverí v európskych inštitúciách. V tento deň navštívilo
Výbor regiónov viac ako 6 000 návštevníkov z Belgicka a okolitých krajín. PSK bol
jediným zástupcom zo Slovenska nielen vo Výbore regiónov, ale vôbec v rámci celej akcie
Otvorených dverí na Európskych inštitúciách. Podarilo sa nám zviditeľniť Prešovský
samosprávny kraj na európskej úrovni a poukázať na aktívne pôsobenie PSK v Bruseli.

Ø 2.-3.5.2005 PSK - Návšteva honorárneho konzula SR v Belgicku. Na svoju prvú návštevu
do Prešovského samosprávneho kraja prišiel honorárny konzul SR v Belgicku A.
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Vanhaecke a riaditeľ organizácie podporujúcej malých a stredných podnikateľov Flámska
UNIZO R. Waeyaert. Návšteva iniciovala spoluprácu medzi podnikateľskými združeniami
v PSK a Flámsku. Na základe tejto návštevy honorárny konzul navrhol, aby sa o rok
zorganizovala misia novinárov a cestovných kancelárií z Belgicka do PSK.

Ø 19.-20.5.2005 Wroclaw - Európsky summit regiónov a miest. PSK sa prezentoval na
Európskom summite regiónov a miest, ktorý zorganizoval Výbor regiónov. Na summite
predseda PSKako jediný rečník zo Slovenska vystúpil s príhovorom. Na významnom
summite sa zúčastnilo viac ako 300 prezidentov regiónov a primátorov miest EÚ.

Ø 26.5.2005 Brusel - Oficiálne otvorenie Domu slovenských regiónov v Bruseli. Po viac ako
ročnej príprave otvorili predsedovia samosprávnych krajov spoločné zastúpenie 8
slovenských krajov pod názvom „Dom slovenských regiónov“. Dom slovenských
regiónov je výnimočný projekt a po holandskom projekte len druhým svojho druhu.

Ø 2.-3.6.2005 Levoča - Výjazdové zasadnutie členov Výboru regiónov frakcie UEN-EA.
Členovia Výboru regiónov sa zišli na výjazdovom zasadnutí frakcie Únie za Európu
národov – Európska aliancia (UEN - EA) v Levoči. Išlo vôbec o prvé zasadnutie politickej
frakcie Výboru regiónov na Slovensku. Táto návšteva prispela k propagácii PSK a mesta
Levoče. O pozitívnej skúsenosti sa delegáti zmienili nielen vo svojich regiónoch
a mestách, ale aj na európskej úrovni.

Ø 10.-13.10.2005 Brusel - OPEN DAYS 2005. Prešovský samosprávny kraj sa aj po druhý
krát úspešne uchádzal o partnerstvo na prestížnom podujatí OPEN DAYS. OPEN DAYS
2005 je organizované Výborom regiónov a Európskou komisiou – DG REGIO v spolupráci
s európskymi regiónmi. Byť opätovne partnerom aj v druhom ročníku OPEN DAYS, stavia
PSK medzi stále a aktívne regióny na európskej úrovni.

Priorita 2 - Aktívne presadzovať záujmy PSK a efektívne ovplyvňovať politiku EÚ

Presadzovanie záujmov PSK na európskom poli sa stáva jednou z významných úloh
zastúpenia v Bruseli. Európska politika a rozhodnutia na európskej úrovni čoraz viac ovplyvňujú
činnosť subjektov na regionálnej a miestnej úrovni. Doterajší lobing a podpora z Bruselu pôsobili
v prospech záujmov PSK.

Medzi najdôležitejšie rokovania a stretnutia patrili:

Ø Rokovania o Regionálnom operačnom programe Slovensko-Východ 2007-2013.
Zastúpenie PSK v Bruseli priamo rokuje s Európskou komisiou DG REGIO a presadzuje
vytvorenie Regionálneho operačného programu NUTS 2 Východné Slovensko (ROP) pre
obdobie 2007-2013. Uskutočnilo sa niekoľko významných stretnutí s vysokými
predstaviteľmi DG REGIO, ktorých cieľom bolo získať podporu pre myšlienku ROP
Východné Slovensko (resp. jeho alternatívu). Stretnutia a neustály lobing zastúpenia si
získali podporu Európskej komisie pre presunutie časti riadenia a implementácie
štrukturálnych fondov na regionálnu úroveň. Pre budúce programovacie obdobie daným
prístupom by mohlo Východné Slovensko rozhodovať o využití čiastky cca 3,5 mld. EUR.

Ø Stretnutie s D. Hübner komisárkou Európskej komisie. Na žiadosť zastúpenia PSK
v Bruseli sa plánuje osobné stretnutie predsedu PSK s komisárkou počas jej návštevy
v Bratislave 17.10.2005. Ide o kľúčové stretnutie v období, keď sa bude rozhodovať
o štruktúre operačných programov pre roky 2007-2013.
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Ø Lobing v prospech projektu POKER v opatrení 3.3. OPZI. Na základe intervencie DG
REGIO bol schvaľovací proces projektu POKER v rámci opatrenia 3.3. OPZI zrýchlený.
Tento proces bol spomalený z neznámych dôvodov a negatívne ovplyvňoval práce na
príprave ROP. Následne MVRR zaslalo informáciu o schválení projektu POKER na Úrad
PSK v celkovej sume 5,5 mil. Sk.

Ø Vyjednávanie opatrenia 3.4 OPZI. Zastúpenie v Bruseli od jesene 2003 tlmočilo DG
REGIO záujem maximálne zapojiť regióny do implementácie opatrenia 3.4. OPZI. To sa
uskutočnilo v roku 2004. Začiatkom roka 2005 nastali komplikácie s implementáciou
daného opatrenia. Dokonca bola navrhnutá zmena kritérií pre indikatívne alokácie na
jednotlivé regióny. Tento návrh z MVRR vo veľkej miere znevýhodnil alokácie pre PSK -
z pôvodných cca 250 mil. Sk na cca 200 mil. Sk. Zastúpenie v Bruseli promptne
upozornilo DG REGIO na daný fakt. Na názor PSK sa prihliada a postup je priebežne
koordinovaný s DG REGIO.

Ø Žiadosť o využitie Fondu Solidarity na povodňové škody v PSK v lete 2004 a prírodnú
katastrofu vo Vysokých Tatrách v jeseni 2004. Rokovania prebiehali o možnosti získania
prostriedkov z Fondu Solidarity. Následne bola žiadosť o získanie prostriedkov na
pokrytie povodňových škôd zaslaná patričným ministerstvom SR. Avšak v tejto veci bola
situácia komplikovaná kvôli striktným kritériám oprávnenosti a nejasnej koordinácií na
Slovensku. Táto žiadosť nebola schválená. Regionálne zastúpenie upozorňovalo na fakt,
že obe prírodné katastrofy zasiahli najviac Prešovský samosprávny kraj a preto by
vyjednaná pomoc mala smerovať pre PSK.

Ø Rokovania s Európskou investičnou bankou. V máji 2005 sa uskutočnilo prvé stretnutie
predsedu PSK s viceprezidentom EIB I. Pilipom a tímom zodpovedným za Slovensko v
Luxemburgu. Zastúpenie v Bruseli zorganizovalo stretnutie predsedov 8 samosprávnych
krajov s viceprezidentom EIB a jeho tímom v Bruseli. Ďalšie rokovania medzi PSK a EIB
prebehli 5.-6.9.2005. Predstavitelia EIB prišli na misiu do PSK, aby ohodnotili vývoj
v PSK a prerokovali konkrétne možnosti využitia úveru EIB. Rokuje sa o veľmi
výhodnom dlhodobom úvere vo výške 800 mil. – 1 mld. Sk pre PSK. Spolupráca EIB
a PSK je vnímaná ako pilotná, keďže zatiaľ ani jeden samosprávny kraj nerokoval priamo
s EIB.

Ø Rokovania s írskou nízko-nákladovou leteckou spoločnosťou Ryanair. Cieľom rokovaní s
nízko-nákladovou leteckou spoločnosťou Ryanair je prevádzkovanie pravidelnej linky
Poprad Tatry - Londýn a späť. Zastúpenie v Bruseli koordinuje komunikáciu medzi
leteckou spoločnosťou a zainteresovanými subjektami a zároveň organizuje stretnutia.
V súčasnej dobe letecká spoločnosť posudzuje linku Poprad Tatry - Londýn a technické
vybavenie letiska Poprad-Tatry.

Ø Finančné mechanizmy EHS a Nórska pre Slovensko – aktívne zapojenie regiónov. Vďaka
nadviazaniu spolupráce s nórskymi regiónmi a získaniu informácií priamo z Bruselu,
mohol PSK včas presadiť svoje záujmy na národnej úrovni. Na jar 2004 sa začala príprava
implementácie finančných mechanizmov EHS a Nórska, ktorá pre Slovensko činí 67 mil.
EUR na 5 rokov. V danom čase na národnej úrovni nepočítali s priamym zapojením
regiónov pri čerpaní podporných zdrojov z EHS a Nórska.

Priorita 3 - Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií a poradenstvo o európskych
politikách a európskych podporných programoch

Poskytovanie informácií, monitoring európskych záležitostí a poradenstvo je základnou
úlohou regionálneho zastúpenia.
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V rámci plnenia tejto priority zastúpenie plnilo tieto hlavné úlohy:

Ø Monitorovanie diania v EÚ. Monitorovanie prebiehalo priebežne a sústredilo sa na
prijímanie rozhodnutí a legislatívu v oblasti regionálneho rozvoja, kohéznej politiky EÚ a
finančnú perspektívu EÚ na obdobie 2007-2013. Ďalej centrom záujmu boli informácie
o výzvach, programoch a iniciatívach EÚ.

Ø Poskytovanie a sprostredkovanie informácií. Získané informácie boli priebežne posúvané
na Úrad PSK, ďalej Agentúre regionálneho rozvoja PSK, mestám, obciam a odborným
organizáciám podľa tematiky. K pravidelnej informovanosti bolo vytvorené informačné
periodikum EURONEWS. EURONEWS je vydávané zastúpením v Bruseli a je
rozosielané elektronickou poštou. Doteraz bolo pripravených 7 vydaní. Euronews je
distribuovaný poslancom PSK, primátorom a starostom, odborom Úradu PSK,
zariadeniam PSK, médiám a ostatným, ktorí prejavia oň záujem. EURONEWS je tiež
k dispozícii na webstránke PSK.

Ø 5.-6.4.2005 Prešov - Európske informačné stretnutia. Išlo o sériu prezentácií predstaviteľov
Európskej komisie na tému „Regionálna politika EÚ a Lisabonská stratéga“. Cieľom tejto
aktivity bolo osloviť regionálnych politikov, expertov na regionálnu politiku, podnikateľov,
študentov, ako aj verejnosť s témou kohéznej politiky Európskej únie. Súčasťou dvojdennej
akcie bola výstava určená pre verejnosť v priestoroch Divadla J. Záborského. Aktivity tohto
charakteru prebehli v nových členských krajinách EÚ, na Slovensku však to bolo po
prvýkrát.

Ø 25.-27.5.2005 Brusel - Dvojdňová návšteva skupiny poslancov Zastupiteľstva PSK
v Bruseli. Dvojdňový pracovný pobyt v centre EÚ bol pre poslancov PSK pripravený
v spolupráci s Európskou komisiou, ktorá časť pobytu financovala (cca 5000 EUR). Počas
návštevy európskych inštitúcií poslanci veľmi aktívne diskutovali o možnostiach
Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ. Predstavitelia krajského parlamentu diskutovali o význame a možnostiach
regionálnych zastúpení v Bruseli na bruselskom zastúpení regiónu Valencia (Španielsko).
Záver návštevy patril oficiálnemu otvoreniu Domu slovenských regiónov.

Ø K lepšiemu pochopeniu politík EÚ a vyššej informovanosti prispievali osobné stretnutia
aktérov z regionálnej a európskej úrovni. Ako napríklad stretnutie expertno-
metodologickej skupiny Východné Slovensko s predstaviteľmi z DG REGIO na
Regetovke a rokovania priamo na Európskej komisii DG REGIO. K informovanosti
pomáhali osobné stretnutia so zástupcami regiónov z EÚ, kde sa doposiaľ osvedčila
spolupráca s regiónmi zo Španielska, Talianska, Veľkej Británie a Írska.

Ø Poradenstvo a vybavovanie žiadostí. Zastúpenie v Bruseli bolo využívané na poradenstvo
o európskych politikách, programoch a výzvach. Doteraz poskytnuté konzultácie
a vybavené žiadosti boli riešené na dennej báze. Konzultácie sa týkali najmä oblastí:

a) regionálneho rozvoja, dopravy, vzdelávania, sociálnej sféry, životného prostredia,
rómskej problematiky, výskumu

b) podporných zdrojov EÚ, relevantných adries a kontaktov, Town Twinningu, Open
Days.
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Priorita 4 - Zapojenie PSK a jeho subjektov do európskych programov, iniciatív, sietí
(networks) a partnerstiev, aktívne participovať na interregionálnej
a nadnárodnej úrovni

Postavenie a lokalita zastúpenia PSK v Bruseli vytvára ideálne podmienky na rozvíjanie
spolupráce, zapájanie sa do európskych programov, hľadanie partnerov pre projekty, výmenu
skúseností, expertízy a know-how, získavanie kontaktov a networking.

Medzi aktivity v tomto smere patrili:

Ø Networking - budovanie kontaktov, rozvíjanie vzťahov a spolupráce. Networking
podporoval všetky tri horeuvedené priority a zároveň prinášal pridanú hodnotu v podobe
nových príležitostí a informácií, ktoré je inak náročné získať. Vďaka networkingu si
Zastúpenie PSK v Bruseli dokázalo vytvoriť širokú a funkčnú sieť kontaktov, ktorú
naďalej rozširuje.

Ø Hľadanie partnerov pre subjekty PSK a využívanie grantov z európskych programov. Na
vyhľadávanie partnerov Zastúpenie v Bruseli využívalo vytvorenú databázu a osobné
kontakty. Žiadosti sa týkali vyhľadania relevantného partnera pre SAD Prešov,
prostredníctvom ktorého bolo možné zriadiť zastávku SAD Prešov v Bruseli. Ďalej boli
vyhľadaní potenciálni partneri pre projekt Agentúry regionálneho rozvoja PSK v rámci
iniciatívy INTERREG IIIB.

Ø Vyhľadávanie partnerov pre zahraničné subjekty a participácia na európskych projektoch.
Ponuky na možnosti zapojenia do európskych projektov, partnerstiev, alebo nadviazanie
spolupráce prichádzali každodenne na zastúpenie v Bruseli. Išlo o široké spektrum ponúk,
Ponuky boli posúvané priebežne do regiónu, distribuované ďalej a zverejnené na
webstránke PSK. Z dostupnej spätnej väzby vyplynulo, že takto sa zapojili subjekty PSK
do európskych iniciatív INTERREG, EQUAL, eLearning a siete ERLAI.

Priorita 5 - Vytvoriť zázemie PSK v Bruseli

Zastúpenie v Bruseli sa spolupodieľalo na výbere budovy, príprave a realizácii projektu
Domu slovenských regiónov, oficiálnom otvorení Domu, výbere informačného a komunikačného
manažéra. Zastúpenie v Bruseli sa aktívne podieľalo na fungovaní Domu slovenských regiónov
a tiež využívalo výstupy, ktoré Dom poskytuje.

Otvorením Domu slovenských regiónov môže zastúpenie PSK v Bruseli poskytnúť
zázemie v Bruseli. Dom slovenských regiónov a zastúpenie PSK v Bruseli slúžia ako základňa pre
zástupcov z PSK, ktorí prichádzajú za pracovnými povinnosťami do Bruselu. Dvere Domu
slovenských regiónov sú otvorené zástupcom z regiónov, miest a obcí, verejných a súkromných
organizácií. Dom sa nachádza v modernej administratívnej budove na troch poschodiach
v európskej štvrti (okruh Schuman) v tesnej blízkosti Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

Pôsobenie zastúpenia PSK v Bruseli bolo počas dvoch rokov veľmi intenzívne a priaznivo
vplývalo na rozvoj PSK. Stanovené priority sa darilo napĺňať, čím sa vytvoril pevný základ pre
ďalšiu činnosť PSK v Bruseli.
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4. ČINNOSŤ ÚRADU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Úrad Prešovského samosprávneho kraja začal svoju činosť 1. januára 2002 v prenajatých
priestoroch Obvodného úradu v Prešove. Zložitosť celého procesu bol od začiatku komplikovaný,
v dôsledku umiestnenia troch inštitúcií v jednej budove z čoho nutne vyplývali priestorové
problémy i umiestnenia jednotlivých odborov. Situáciu umiestnenia Úradu PSK vo vlastných
priestoroch sa nepodarilo doposiaľ vyriešiť a sme jediným krajom, ktorý sídli v prenajatých
priestoroch.

A. Personálne zabezpečenie činnosti úradu PSK

V súvislosti s prechodom kompetencii boli v roku 2002 delimitované zo štátnej správy na
samosprávu zamestnanci na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v počte 19.

Delimitácia zamestnancov bola vykonávaná podľa harmonogramu prenosu kompetencii zo
štátnej správy na samosprávu a podľa metodických pokynov príslušných ústredných orgánov a to:
k 1.1.2002 2 funkčné miesta na úseku civilnej ochrany, k 1.4.2002 2 miesta na úseku dopravy a 2
miesta na úseku kultúry, k 1.7.2002 3 miesta na úseku sociálnom 7 funkčných miest na úseku
školstva a 3 miesta na úseku zdravotníctva.

Na svojom druhom zasadnutí schválilo Zastupiteľstvo PSK organizačnú štruktúru úradu
PSK, ktorá s menšími úpravami platí dodnes.

V súlade s kompetenčným zákonom od 1.1.2003 prešli na samosprávny kraj činnosti
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a zákona Národnej rady SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajina v znení
neskorších predpisov. Na základe uvedeného bol vytvorený nový organizačný útvar – Odbor
územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia, na ktorom bolo vytvorených 5
funkčných miest. Zároveň bola s uvedenou zmenou schválená úprava organizačného poriadku
Úradu PSK uznesením č. 83/2003 z 10. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa
28.1.2003.

K 30.9.2005 v mimoevidenčnom stave sú 3 zamestnanci, z toho 1 na materskej dovolenke
a 2 na rodičovskej dovolenke.

Vývoj počtu zamestnancov uvádzam v tabuľke:

Stav
k 31.12.2002

Stav
k 31.12.2003

Stav
k 31.12.2004

Stav
k 30.9.2005

Kancelária predsedu PSK 7 8 11 12

Kancelária úradu PSK 6 7 6 5

Správa vnútornej prevádzky 16 16 14 14

Organizačný odbor 14 12 13 12

Odbor RRaCR 8 14 13 14

Odbor dopravy 6 6 5 6

Odbor finančný a správy majetku 16 17 18 18

Odbor sociálny 11 10 10 10

Odbor zdravotníctva 6 6 6 6

Odbor školstva a TK 9 9 10 10

Odbor kultúry 5 5 4 5

Odbor ÚP, ochrany a tvorby ŽP 5 5 5

Útvar kontroly 8 10 12 12

Spolu 112 125 127 129
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

Všetci zamestnanci Úradu PSK spĺňajú vzdelanostné podmienky na svojich funkčných
miestach v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Približne 60 % zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie a 40 % úplne stredoškolské
vzdelanie. Úrad v rámci personálne politiky umožňuje doplnenie a zvyšovanie kvalifikácie
svojich zamestnancov. Od vzniku úradu si zvýšili resp. doplnili odborné vzdelanie 5 zamestnanci.
V súčasnosti sú poskytované študijné úľavy 13 zamestnancom.
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4.1 OBLASŤ FINANČNÁ A SPRÁVY MAJETKU

Vznik odboru: 1.1.2002

Počet pracovníkov odboru podľa rokov:
Rok 2002 - 16
Rok 2003 - 17
Rok 2004 - 19
Rok 2005 - 19

Z uvedeného počtu 10 pracovníkov má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie a 9
pracovníkov stredoškolské vzdelanie.

Podľa druhu vykonávaných činností a zadelenia na jednotlivé oddelenia 7 pracovníkov
pracuje na oddelení rozpočtu a správy majetku, z toho na úseku správy majetku 2 pracovníci a na
úseku cien 2 pracovníci, na oddelení rozpočtových a mimorozpočtových činností pracuje 5
pracovníkov, na oddelení účtovníctva 5 pracovníkov, 1 pracovník sekretariátu a 1 vedúca odboru.

Činnosti vykonávané na odbore financií a správy majetku počas hodnoteného obdobia sú
rozdelené do týchto oblastí:

Ø rozpočet a financovanie
Ø správa majetku
Ø regulácia cien
Ø účtovníctvo
Ø iné činnosti vykonávané na úrovni vedenia odboru

a) Rozpočet a financovanie

Úsek rozpočtu za sledované obdobie 2002 – 2005 zabezpečoval činnosť v oblasti
rozpočtovania a financovania Úradu PSK, 28 kultúrnych zariadení, 49 zariadení sociálnych
služieb, 8 zdravotníckych zariadení, 193 škôl a školských zariadení, 1 zariadenie správy a údržby
ciest a poskytoval prostriedky vo forme dotácií neštátnym subjektom zabezpečujúce autobusovú
prepravu a sociálne služby do výšky uzatvorených zmlúv.

2002
V roku 2002 odbor financií a SM zabezpečoval financovanie kompetencií, ktoré

v priebehu roka prechádzali zo štátnej správy na samosprávu. Išlo o kompetencie na úseku
dopravy k 1.4.2002, vrátane uzavierania zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcami
a poskytovanie náhrady za straty alebo jej časti alebo iné vyrovnanie dopravcom, kompetencie v
oblasti divadelnej činnosti, múzejnej a galerijnej činnosti, osvetovej a knižničnej činnosti. K 1. 7.
2002 prešla zriaďovateľská pôsobnosť zo štátu k stredným školám a školským zariadeniam na
Prešovský samosprávny kraj. S prechodom kompetencií, prešla aj spôsobnosť vo financovaní
k tzv. neštátnym stredným školám a školským zariadeniam (súkromné a cirkevné školy) v
počte 173 subjektov a kompetencie v oblasti sociálneho zabezpečenia s prechodom 20 organizácií
s právnou subjektivitou delimitovaných z Krajského úradu Prešov.
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Financovanie organizácií podľa odvetvovej klasifikácie bolo následovné :

1. Bežné výdavky

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Úrad samosprávneho kraja čerpal finančné prostriedky z dotácie štátu, ktoré mu boli
poukázané jednak na zriadenie úradu ako aj na prevádzku v celkovom objeme 41 429 tis. Sk,
z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predstavovali 16 276 tis. Sk.
Prostriedky na mzdy boli účelovo určené v rámci štátnej dotácie a vychádzali z druhu a objemu
kompetencií, ktoré prechádzali zo štátu na samosprávny kraj.

Podľa termínov, ako prechádzali kompetencie, boli napočítané limity pracovníkov, ako aj
finančné prostriedky:

I.Q II.Q II.Q IV.Q
Limit pracovníkov 61,4 61,4 77,9 97,3
Skutočnosť 19,0 62,0 104,0 113,0

Počet prijímaných pracovníkov na úrad samosprávneho kraja bol priamo závislý od
priestorových možností, ktoré mohol okresný úrad samosprávnemu kraju poskytnúť a od objemu
pridelených mzdových prostriedkov.

V rámci platných zákonov a smerníc boli vykonané k vyplateným mzdovým prostriedkom
odvody do poisťovní a Národného úradu práce v čiastke 5 665 tis. Sk.

Čerpanie prostriedkov na tovary a ďalšie služby k 31.12.2002 bolo vykázané v objeme 19
488 tis. Sk, čo je 99,99 % upraveného rozpočtu. Prostriedky tovarov a ďalších služieb boli podľa
položiek čerpané nasledovne:

(v tis. Sk)

Kategória Položka T E X T Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
k 31.12.2002

%
Plnenia

630 Tovary a ďalšie služby 29 345 19 489 19 488 99,99
631 Cestovné výdavky 3 166 1 147 1147 100,00
632 Energie, voda a komunikácie 2 090 1 362 1362 100,00
633 Materiál a služby 3 353 5 898 5 898 100,00
634 Dopravné 2 604 1 465 1 465 100,00
635 Rutinná a štandardná údržba 90 502 502 100,00
636 Nájomné za prenájom 530 704 704 100,00
637 Ostatné tovary a služby 17 512 8 411 8 410 99,99

Cestná doprava

V súlade zo zákonom NR SR č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 boli
uzavreté zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a obslužnosti územia vo vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej doprave na rok 2002 medzi Krajským úradom v Prešove a dopravcami
SAD Humenné a.s., SAD Poprad š.p., SAD Prešov a.s. a BUS KARPATY s.r.o..

Čerpanie prostriedkov podľa jednotlivých dopravcov bolo následovné:
(v Sk)

Dopravca Upravený rozpočet 2002 Čerpanie
k 31. 12. 2002

% k upravenému
rozpočtu 2002

BUS-KARPATY s.r.o. 8 617 500 8 617 500 100,00
SAD Prešov a.s. 41 992 500 41 992 500 100,00
SAD Humenné a.s. 46 387 000 46 387 000 100,00
SAD Poprad a.s. 29 025 000 29 025 000 100,00
Spolu: 126 022 000 126 022 000 100,00
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Na prímestskú autobusovú dopravu bola z bežného transferu pre dopravu vyčlenená
účelovo určená dotácia v objeme 12 675 tis. Sk.

Čerpanie podľa jednotlivých miest bolo nasledovné:
(v Sk)

Mesto Upravený rozpočet
2002

Čerpanie
k 31. 12. 2002

% z upraveného rozpočtu
2002

Bardejov 3 150 000 3 150 000 100,00
Humenné 1 275 000 1 275 000 100,00
Kežmarok 750 000 750 000 100,00
Levoča 300 000 300 000 100,00
Poprad 3 600 000 3 600 000 100,00
Sabinov 300 000 300 000 100,00
Snina 225 000 225 000 100,00
Stará Ľubovňa 1 050 000 1 050 000 100,00
Starý Smokovec 225 000 225 000 100,00
Svidník 300 000 300 000 100,00
Svit 300 000 300 000 100,00
Vranov nad Topľou 1 200 000 1 200 000 100,00

Kultúrne služby

V súlade so zákonom NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky prešlo od 1.4.2002 do pôsobností PSK 28
kultúrnych zariadení

Na 2. - 4. štvrťrok 2002 bola pre oblasť kultúry poukázaná celková decentralizačná dotácia
formou bežného transferu v celkovej výške 114 700 tis. Sk, z ktorej bolo vyčerpaných 114 697 tis.
Sk, čo predstavuje 100 % k upravenému rozpočtu.

Prostriedky boli poukázané pre 28 príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie
následovne:

(v tis. Sk)
Funkčná
klasifikácia

Názov Upravený rozpočet
2002

Čerpanie
k 31. 12. 2002

08.2.0.1 Divadlá 45 272 45 272
08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 18 249 18 246
08.2.0.5 Knižnice 24 051 24 051
08.2.0.6 Múzeá a galérie 27 128 27 128
08 Spolu 114 700 114 697

Vzdelávanie

Rozpočtové organizácie

Samosprávny kraj za sledované obdobie zabezpečoval financovanie 87 rozpočtových
organizácií v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti a to 20 gymnázií, 43 stredných odborných škôl,
11 zariadení školského stravovania a 13 domovov mládeže.

Financovanie prevádzkových výdavkov stredných škôl a školských zariadení bolo
zabezpečované formou decentralizačnej dotácie zo štátneho rozpočtu SR, bežného transferu
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z krajského úradu určených na mzdy a odvody do poisťovní a NÚP a z príjmov samosprávneho
kraja.

Rozpočet bežných výdavkov pre školy a školské zariadenia bol v celkovej výške 322 282
tis. Sk, z ktorého bolo použitých 325 286 tis. Sk.

(v tis. Sk)

Funkčná
klasifikácia

Ekon.
klasif.

Text
Upravený
rozpočet
2002

Čerpanie
k 31. 12. 2002

% plnenia
k uprav.
rozpočtu

09.2.2 Gymnáziá 95 080 95 345 100,28

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 60 827 60 854 100,04

620 Odvody do poisťovní a NÚP 22 900 22 850 99,78

630 Tovary a ďalšie služby 11 341 11 629 102,54

640 Bežné transfery 12 12 100,00

09.2.4 Stredné odborné školy 189 395 190 294 100,47

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 118 479 118 784 100,26

620 Odvody do poisťovní a NÚP 44 879 44 872 99,98

630 Tovary a ďalšie služby 25 868 26 513 102,49

640 Bežné transfery 169 125 74,40

09.6.0.1 Školské stravovanie 8 110 8 045 99,20

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 4 337 4 348 100,25

620 Odvody do poisťovní a NÚP 1 597 1 600 100,19

630 Tovary a ďalšie služby 2 176 2 097 96,37

640 Bežné transfery 0 0 0,00

09.6.0.2 Domovy mládeže 29 697 31 602 106,41

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 17 338 17 433 100,55

620 Odvody do poisťovní a NÚP 6 562 6 477 98,70

630 Tovary a ďalšie služby 5 797 7 692 117,22

640 Bežné transfery 0 0 0,00

09 Vzdelávanie 322 282 325 286 100,93

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 200 981 201 419 100,22

620 Odvody do poisťovní a NÚP 75 938 75 799 99,82

630 Tovary a ďalšie služby 45 182 47 931 106,08

640 Bežné transfery 181 137 75,69

Príspevkové organizácie

V rámci príspevkových organizácií samosprávny kraj zabezpečoval financovanie 86
príspevkových organizácií. Po zmenách vykonaných k l. 9. 2002 to bolo 85 príspevkových
organizácií, z ktorých je 59 v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalších 13 organizácií je
cirkevných a 13 súkromných. Bežné transfery pre príspevkové organizácie tvorila decentralizačná
dotácia z ministerstva financií na úhradu prevádzkových výdavkov, bežný transfer z krajského
úradu na mzdy a odvodovú povinnosť a príjmy samosprávneho kraja.

Pre príspevkové organizácie v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja
boli vyčlenené bežné transfery pre rok 2002 celkom v objeme 288 924 tis. Sk. Tieto boli
v stanovenej výške vyčerpané.
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Rozpočet bežných transferov pre súkromné a cirkevné školy predstavoval čiastku 65 356
tis. Sk. Po úpravách ku koncu sledovaného obdobia predstavoval objem 67 422 tis. Sk.
Prostriedky boli v pridelenom objeme vyčerpané, t. j. na 100 %.

Sociálne zabezpečenie

Rozpočet bežných výdavkov v roku 2002 pre sociálne zabezpečenie predstavoval celkom
183 232 tis. Sk, z toho decentralizačná dotácia 162 625 tis. Sk a zdroje samosprávneho kraja
20 607 tis. Sk.

Čerpanie bežných výdavkov sociálneho zabezpečenia uvádzame v nasledovnej časti podľa
typu organizácií:

Rozpočtové organizácie

Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu pre rozpočtové organizácie tvorila objem
130 290 tis. Sk. Táto bola krátená o výšku nenaplneného rozpočtu príjmov sociálnymi
zariadeniami k 1. 7. 2002.

Na vykrytie vyššie uvedeného rozdielu boli rozpísané výdavky pre rozpočtové organizácie
v objeme 20 607 tis. Sk z vlastných zdrojov samosprávneho kraja.

Podľa ekonomickej klasifikácie bol rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové
organizácie v rámci sociálneho zabezpečenia rozpísaný a čerpaný nasledovne:

(v tis. Sk)

Funkčná
klasifikácia

Ekon.
klasif.

Text
Upravený
rozpočet

2002

Čerpanie
k 31. 12. 2002

% plnenia
k uprav.
rozpočtu

10 Sociálne zabezpečenie 150 897 150 326 99,62

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 68 980 68 979 100,00

620 Odvody do poisťovní a NÚP 26 053 26 055 100,00

630 Tovary a ďalšie služby 55 832 55 262 98,98

640 Bežné transfery 32 30 93,75

Nevyčerpané finančné prostriedky podliehali zúčtovaniu so štátnym rozpočtom a boli
predmetom odvodu do príjmov štátu.

Príspevkové organizácie

Celkový upravený rozpočet bežných transferov na 2. polrok 2002 pre neštátne subjekty bol
vo výške 32 335 tis. Sk. Prostriedky boli v plnej výške poukázané pre 48 právnických a fyzických
osôb poskytujúce sociálne služby v zmysle uzatvorených zmlúv. Finančné príspevky boli
poukazované v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov.

2. Kapitálové výdavky

Celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov Prešovského samosprávneho kraja na
rok 2002 bol vo výške 83 873 tis. Sk.
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(v tis. Sk)

Funkčná Hlavná T E X T Schválený Upravený Čerpanie Z toho §20 % plnenia

klasifik. kateg. rozpočet rozpočet
k

31.12.2002 mimorozpočtové rozpočtu
1 2 3 4 5 6 7 8

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
01.1.2 Výdavky verejnej správy 15 245 21 891 21 891  0 100,00

04.2
Poľnohospodárstvo,
lesníctvo ... 1 600 1 600 0 100,00

08.2 Kultúrne služby 15 013 15 013 0 100,00

09 Vzdelávanie 42 857 43 089 232 100,00
10 Sociálne zabezpečenie 2 512 2 641 132 99,88

SPOLU 700 15 245 83 873 84 233 364 100,00

Čerpanie kapitálového rozpočtu je uvedené v nasledujúcej časti podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Čerpanie z kapitálového rozpočtu v roku 2002 bolo vo výške 21 891 tis. Sk, čo predstavuje
čerpanie upraveného rozpočtu na 100 %.

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli čerpané na nákup:

Ø softvéru a licencií vo výške 7 062 tis. Sk,
Ø výpočtovej techniky vo výške 7 671 tis. Sk,
Ø kancelárskych strojov a prístrojov v objeme 1 322 tis. Sk,
Ø telekomunikačnej techniky vo výške 1 011 tis. Sk,
Ø osobných motorových vozidiel a ich technického zhodnotenia 4 140 tis. Sk,
Ø hlasovacieho zariadenia 347 tis. Sk,
Ø erbov Prešovského samosprávneho kraja 29 tis. Sk,
Ø umelecké diela 309 tis. Sk.

Kapitálové výdavky boli použité v uvedenom objeme ako zriaďovacie výdavky úradu
samosprávneho kraja.

Kultúrne služby

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2002 pre oblasť kultúry bol vo výške
15 013 tis. Sk.

Podkladom na realizáciu a financovanie investičných akcií za oblasť kultúry bol platný
Register investícií Ministerstva financií SR.

Kapitálové výdavky boli použité na tieto investičné akcie:

Ø Dostavba objektu planetária Vihorlatskej hvezdárne v Humennom 1 750 tis. Sk,
Ø Rekonštrukcia objektu HB DJZ Prešov 10 000 tis. Sk,
Ø Rekonštrukcia kanalizácie Šarišská galéria Prešov 193 tis. Sk,
Ø Rekonštrukcia a modernizácia autobusu pre Divadlo A. Duchnoviča 3 000 tis. Sk.
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Kapitálové prostriedky poskytnuté Ministerstvom kultúry SR v rámci fondu Pro Slovakia
v objeme 70 tis. Sk boli použité na zakúpenie výtvarného diela pre Múzeum moderného umenia
A. Warhola v Medzilaborciach.

Vzdelávanie

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre oblasť vzdelávania na rok 2002 bol vo
výške 44 457 tis. Sk.

Čerpanie kapitálových výdavkov za oblasť vzdelávania podľa jednotlivých investičných
akcií je nasledovné:

( tis. Sk)
Ø Rekonštrukcia budovy - Gymnázium P. Nábrežie Poprad 996
Ø Rekonštrukcia strechy - Gymnázium J.F.R. Levoča 1 500
Ø Rekonštrukcia tried a kanalizácia – Gymnázium Stockela Bardejov 500
Ø Rekonštrukcia strechy – OA Humenné 943
Ø Rekonštrukcia telocvične – OA Poprad 253
Ø Rekonštrukcia kuchyne – SPŠ Bardejov 591
Ø Ústredné vykurovanie – SPŠ Snina 1 000
Ø Rekonštrukcia objektu – SPŠ stavebná Prešov 1 935
Ø Rekonštrukcia regener. priestorov – SPŠ chemická Humenné 500
Ø Rekonštrukcia kotolne a rozvodov – SPŠ strojnícka Prešov 1 862
Ø Požiarne schodisko – ZSŠ hotel. služieb Humenné 51
Ø Rekonštrukcia strechy – ZSŠ Bardejov 897
Ø Kúpa nákladného auta a sušičky – Školské lesy Cemjata 1 600
Ø Rekonštrukcia strechy – SOU Bardejov pod Vinbargom 1 596
Ø Rekonštrukcia priestorov dielní OV – SOU Bardejov pod Vinbargom 300
Ø Výstavba plyn. Kotolne – SOU chemické Humenné 426
Ø Rekonštrukcia strechy a zateplenie školy – SOU drevárske Prešov 1 689
Ø Prvotné vybavenie a plynofikácia – SOU obch. Prešov 247
Ø Rekonštrukcia parovodu – SOU odevné Svidník 899
Ø Rekonštrukcia podkrovia – SOU papier. Vranov n. Topľou 2 315
Ø Rekonštrukcia strechy s nadstavbou – SOU textilné Vranov n. Topľou 2 834
Ø Plynofikácia kuchyne – SOU poľnohosp. Stropkov 1 813
Ø Rekonštrukcia strechy a priestorov - SOU poľnohosp. Snina 2 554
Ø Rekonštrukcia objektu - SOU poľnohosp. Snina 3 750
Ø Rekonštrukcia strechy - SOU stavebné Humenné 4 000
Ø Rekonštrukcia strechy dielní – SOU strojárske Svidník 1 999
Ø Rekonštrukcia strechy – SOU textilné Svit 518
Ø Rekonštrukcia strechy stravovania – SOU lesnícke Bijacovce 1 037
Ø Výstavba rómskej školy – SOUP St. Ľubovňa 2 557
Ø Rekonštrukcia kuchyne – SOU poľnohosp. Stropkov 58
Ø Strojné investície - SZŠ Levoča 103
Ø Strojné investície - SZŠ Humenné 90
Ø Strojné investície - SZŠ Poprad 65
Ø Strojné investície - SZŠ Prešov 258

Spolu 41 736

Kapitálové výdavky boli v rámci vzdelávania čerpané spolu za rozpočtové organizácie
v objeme 11 896 tis. Sk a za príspevkové organizácie v objeme 32 561 tis. Sk.
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Mimorozpočtové kapitálové výdavky vykazujeme v objeme 232 tis. Sk v rámci
rozpočtových organizácií v zmysle § 20 ods.1 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov.

Sociálne zabezpečenie

Rozpočet kapitálových výdavkov pre oblasť sociálneho zabezpečenia bol v celkovej výške
2 512 tis. Sk. V rámci rozpočtu pre domovy sociálnych služieb bol rozpočet kapitálových aktív vo
výške 2 062 tis. Sk a 450 tis. Sk predstavovali kapitálové transfery pre neštátne subjekty .

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo vo výške 2 641 tis. Sk, z toho
mimorozpočtové zdroje 132 tis. Sk vo forme sponzorského. Z rozpočtovaných prostriedkov bolo
preinvestovaných 2 509 tis. Sk, čo je 99,88 %.

Prostriedky boli preinvestované podľa investičných akcií:
(tis. Sk)

Ø rekonštrukcia sociálneho zariadenia ( DSS Dúbrava, Snina) 700
Ø rekonštrukcia kotolne (DSS Legnava) 100
Ø plynová prípojka ( DSS Spišské Podhradie) 200
Ø výmena okien (DD DSS Továrne) 100
Ø strojné vybavenie, rekonštrukcia ( ZSS Nová Sedlica) 960
Ø transformácia DeD v Medzilaborciach 45

Kapitálové výdavky boli čerpané podľa investičných akcií, rozpísaných pôvodnými
zriaďovateľmi. Delimitované prostriedky neobsahovali prostriedky na riešenie havarijných
stavov.

2003

1. Bežné výdavky

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Rozpočet bežných výdavkov Úradu PSK vo výške 66 794 tis. Sk pozostával z prostriedkov
štátnej dotácie na činnosť úradu a výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja v objeme
61 378 tis. Sk, z účelových prostriedkov poskytnutých Fondom národného majetku SR na
obstaranie a schválenie zmien územných plánov vyšších územných celkov vo výške 950 tis. Sk, z
delimitovaných prostriedkov z okresných úradov v súvislosti s prechodom agendy za výkon
opatrovateľskej služby v objeme 100 tis. Sk a z vlastných príjmov PSK vo výške 4 366 tis. Sk.

V rámci rozpočtu bežných výdavkov Ú PSK boli pre kategóriu 610 – mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpísané finančné prostriedky v objeme 23 772 tis.
Sk.

V priebehu sledovaného obdobia došlo k úprave tejto kategórie v súvislosti s valorizáciou
miezd zamestnancov k l. augustu 2003 o 370 tis. Sk, v zmysle uznesenia vlády SR č. 947 zo dňa
21. augusta 2002 došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov +3 a k úprave rozpočtu miezd o 887 tis.
Sk, v súvislosti s delimitáciou činností súvisiacich s výkonom opatrovateľskej služby bola
kategória miezd upravené o 64 tis. Sk a v rámci príjmov PSK bola realizované úprava o 1 693 tis.
Sk. Ku koncu sledovaného obdobia vykazujeme rozpočet kategórie miezd, platov, služobných
príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v objeme 26 786 tis. Sk.
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Mzdové prostriedky za roka 2003 boli vyplatené v celkovom objeme 26 653 tis. Sk, čo
predstavuje 99,50 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpané prostriedky vo výške 133 tis. Sk sú
súčasťou hospodárskeho výsledku a zdrojom rezervného fondu.

V rámci platnej legislatívy v oblasti odvodových povinností zamestnávateľa, súvisiacich
s výplatou miezd zamestnancom, bol rozpísaný rozpočet kategórie 620 – poistné a príspevok
zamestnávateľa do poisťovní Národného úradu práce (ďalej len NÚP) v podiele 37,75 %
k rozpočtu miezd, t. j. 8 974 tis. Sk. V súvislosti s úpravou rozpočtu kategórie 610 bol rozpočet
odvodov upravený na 10 047 tis. Sk.

Z rozpočtu poistného bolo za rok 2003 odvedené do poisťovní a NÚP 9 792 tis. Sk, čo je
97,46 % čerpanie rozpočtu. V objeme čerpania sa nachádzajú aj výdavky za zamestnávateľa
v rámci platieb na doplnkové dôchodkové poistenie v objeme 240 tis. Sk.

Pre kategóriu 630 – Tovary a ďalšie služby bol rozpísaný rozpočet pre rok 2003 v objeme
26 938 tis. Sk. Za sledované obdobie bol tento rozpočet upravený na 29 886 tis. Sk.

Čerpanie k 31.12.2003 bolo vykázané v objeme 27 495 tis. Sk bez mimorozpočtových
prostriedkov, čo je 92,00 % k upravenému rozpočtu. Mimorozpočtové prostriedky dosiahli
v čerpaní tovarov a ďalších služieb čiastku 160 tis. Sk.

V rámci kategórie 630 – tovary a ďalšie služby boli použité finančné prostriedky na
činnosť Zastupiteľstva PSK a komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK v celkovom objeme
6 691 tis. Sk.

Cestná doprava

Bežný rozpočet na krytie výdavkov prenesených kompetencií v oblasti dopravy
predstavuje dotácia štátu v objeme 177 281 tis. Sk a prostriedky z vlastných príjmov PSK
v objeme 2 000 tis. Sk. Celkový objem pre cestnú dopravu predstavoval upravený rozpočet
bežných transferov 179 281 tis. Sk, z toho pre mestskú verejnú dopravu boli vyčlenené účelové
prostriedky vo výške 16 900 tis. Sk.

Finančné prostriedky boli poukázané dopravcom na základe zmlúv o výkonoch vo
verejnom záujme a obslužnosti územia vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na rok
2003, uzatvorených medzi PSK a dopravcami SAD Humenné a.s., SAD Poprad a.s., SAD Prešov
a.s. a BUS KARPATY s.r.o. v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov. Zmluvne bol dojednaný rozsah pravidelných výkonov na prímestských
a mestských linkách a rozsah úhrady straty, ktorá vznikne dopravcom pri výkonoch vo verejnom
záujme.

Napriek nepostačujúcej výške rozpočtových prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré
vykrývajú straty na výkonoch vo verejnom záujme zhruba v objeme 75 % a pri zapojení vlastných
príjmov na krytie uvedených strát, PSK sa podarilo v roku 2003 zabezpečiť obslužnosť územia
bez väčších obmedzení v porovnaní s rokom 2002.

Kultúrne služby

Pre rok 2003 bol pre oblasť kultúry rozpísaný schválený rozpočet v objeme 150 706 tis.
Sk. V priebehu sledovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu a to z titulu valorizácie miezd
zvýšením o 3 324 tis. Sk a pridelením účelových finančných prostriedkov MK SR z Programu Pro
Slovakia v objeme 1 706 tis. Sk.
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Upravený rozpočet pre oblasť kultúry k 31. 12. 2003 predstavoval objem 155 736 tis. Sk.
Tieto prostriedky boli v plnej miere použité na zabezpečenie činností v oblasti kultúry pre
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Rozpočet bežných transferov bol rozpísaný pre 2 divadlá v objeme 58 659 tis. Sk, pre 9
klubových a špeciálnych kultúrnych zariadení 25 722 tis. Sk, pre 7 knižníc 33 670 tis. Sk a pre 10
múzeí a galérií 37 685 tis. Sk.

Čerpanie bežného rozpočtu a hospodárenie kultúrnych zariadení podľa funkčnej
klasifikácie je nasledovné:

Divadlá

PSK je zriaďovateľom dvoch divadiel a to Divadla Alexandra Duchnoviča (ďalej len
DAD) v Prešove a Divadla Jonáša Záborského (ďalej len DJZ) v Prešove. Pre tieto zariadenia
bolo prerozdelených 58 659 tis. Sk, čo je 37 % z celkového rozpočtu kultúrnych zariadení PSK.

DAD v Prešove ukončilo rok 2003 s účtovným hospodárskym výsledkom -163 tis. Sk, pri
ročnej výške odpisov 752 tis. Sk; DJZ ukončilo roka 2003 s účtovným hospodárskym výsledkom
-19 247 tis. Sk, pri ročnej výške odpisov 18 544 tis. Sk. Celkové výdavky divadiel boli kryté
vlastnými príjmami na 14,08 %.

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia

Do tejto podtriedy je zaradených 9 zariadení a tvoria ju osvetové strediská a hvezdárne,
ktorým bolo poukázaných 25 722 tis. Sk, čo predstavuje 17 % z celkového rozpočtu bežných
transferov pre kultúrne zariadenia. Za rok 2003 šesť zariadení dosiahlo stratu, 2 zariadenia
dosiahli vyrovnaný hospodársky výsledok a 1 zariadenie prebytok hospodárenia l tis. Sk.
Vlastnými príjmami boli kryté celkové výdavky na 19,06 %.

Knižnice

V pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je sedem knižníc. Pre tieto zariadenia bol
vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 33 670 tis. Sk, čo predstavuje 22 %
z celkového rozpočtu kultúrnych zariadení PSK. Účtovný rok ukončili tri knižnice so stratou a
štyri knižnice s kladným hospodárskym výsledkom. Percentuálny podiel výdavkov krytých
vlastnými príjmami je 16,77 %.

Múzeá a galérie

Pre múzeá a galérie bolo vyčlenených 24 % z celkového rozpočtu kultúrnych zariadení
PSK, čo predstavuje finančný objem 37 685 tis. Sk. Účtovný rok ukončili 3 zariadenia so stratou
a 7 zariadení s kladným hospodárskym výsledkom. Najvyšší prebytok hospodárenia dosiahlo
Múzeum v Kežmarku. Jeho výška predstavovala 235 tis. Sk. Podiel výdavkov krytých vlastnými
príjmami je 26,75 % v rámci múzeí a galérií.

Vzdelávanie

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania zabezpečoval financovanie
celkom 171 škôl a školských zariadení, z toho bolo 85 rozpočtových, 86 príspevkových
organizácií, z ktorých 27 bolo v pôsobnosti iného zriaďovateľa (cirkev, fyzické a právnické
osoby).
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Štruktúra podľa jednotlivých typov škôl je nasledovná:
Z toho

Typ školy, zariadenia Počet škôl
Školy PSK Cirkevné školy Súkromné školy

osemročné gymnázia
gymnázia
stredné odborné školy
stredné odborné učilištia
združené stredné školy
zariadenia školského stravovania
domovy mládeže
zariadenia pre záujmové vzdelávanie
školské hospodárstva

6
26
46
37

9
14
13
15

5

-
20
39
32
9

13
13
13
5

5
5
2
1
-
1
-
-
-

1
1
5
4
-
-
-
2
-

SPOLU 171 144 14 13

Financovanie stredných škôl a školských zariadení v roku 2003 bolo zabezpečované
v zmysle zákona NR SR č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských
zariadení a zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov.

Schválený rozpočet pre oblasť školstva na rok 2003 bol zostavený na základe oznámenia
limitu výdavkov z MF SR v čiastke 341 188 tis. Sk. V priebehu roka 2003 došlo k úpravám
schváleného rozpočtu na objem l 523 678 tis. Sk. Úpravy rozpočtu sa týkali pridelenia limitu na
mzdy a odvody z kapitoly Krajský úrad Prešov, ako aj ďalších finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu.

V oblasti vzdelávania môžeme rozdeliť hodnotenie rozpočtu bežných výdavkov a jeho
čerpanie podľa druhu organizácií a to na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.
Rozpočet bežných výdavkov pre 85 rozpočtových organizácií predstavuje objem 668 529 tis. Sk
a pre 86 príspevkových organizácií, z toho 59 v pôsobnosti PSK a 27 v pôsobnosti iných
zriaďovateľov objem 855 149 tis. Sk.

Rozpočtové organizácie

Rozpočet bežných výdavkov v roku 2003 pre stredné školy a školské zariadenia
v pôsobnosti PSK ku koncu sledovaného obdobia bol rozpísaný v celkovej výške 668 529 tis. Sk.
Čerpanie bežných výdavkov k 31. 12. 2003 vykazujeme v objeme 675 868 tis. Sk, z toho 7 690
tis. Sk tvoria mimorozpočtové výdavky podľa § 20 zákona o rozpočtových pravidlách. Bez
mimorozpočtových výdavkov rozpočtové organizácie vyčerpali z rozpočtu bežných výdavkov
objem 668 178 tis. Sk, čo predstavuje 99,95 % podiel.

Mimorozpočtové výdavky pozostávali zo sponzorských darov v objeme 1 732 tis. Sk,
z prostriedkov NÚP vo výške 275 tis. Sk, z príjmov od rodičov za stravu 5 646 tis. Sk a z
poistného plnenia 37 tis. Sk.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (kategória 610) bol 402 079 tis. Sk. V rámci mzdových prostriedkov bol vyplatený
objem 402 307 tis. Sk, bez mimorozpočtových výdavkov 402 197 tis. Sk, čo je 100,03 %.

Rozpočet na odvody do poistných fondov a NÚP (kategória 620) bol rozpísaný v podiele
37,75 % z rozpočtu mzdových prostriedkov a to v objeme 151 280 tis. Sk. Čerpanie ku koncu
sledovaného obdobia vykazujeme v objeme 150 993 tis. Sk, bez mimorozpočtových výdavkov
150 962 tis. Sk, čo je 99,79 %.

Výdavky na mzdy a odvody spolu predstavovali objem 553 300 tis. Sk, z toho
mimorozpočtové výdavky 141 tis. Sk, t. j. prostriedky rozpočtu boli čerpané vo výške 553 159 tis.
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Sk, čo predstavuje 99,96 % k upravenému rozpočtu kategórie 610 a 620. Mzdové a odvodové
prostriedky boli organizáciám poukazované mesačne a podliehali zúčtovaniu s rozpočtom
kapitoly KÚ Prešov.

Rozpočet tovarov a ďalších služieb pre stredné školy a školské zariadenia tvorili
prostriedky štátnej dotácie na prenesené kompetencie v objeme 113 540 tis. Sk a prostriedky
z vlastných príjmov samosprávneho kraja vo výške 36 tis. Sk. Konečný upravený rozpočet
kategórie tovarov a ďalších služieb predstavoval čiastku 113 576 tis. Sk. Čerpanie bez
mimorozpočtových prostriedkov bolo vo výške 113 476 tis. Sk, čo predstavuje 99,91 %
upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje predstavovali 7 549 tis. Sk.

Rozpočet kategórie 630 bol použitý predovšetkým na úhradu energií - položka 632
Energie, voda a komunikácie vo výške 75 228 tis. Sk, na úhradu nákupov materiálu - položka 633
– Materiál a služby v objeme 18 774 tis. Sk, na platby za nájomné - položka 636 – Nájomné za
prenájom vo výške 7 949 tis. Sk a iné nevyhnutné platby.

Poskytnuté prostriedky v rámci projektu „INFOVEK“, podprojekt „Otvorená škola“
v sume 420 tis. Sk boli čerpané v súlade s podpísanými zmluvami medzi MŠ SR a PSK.
Nevyčerpané účelové prostriedky vo výške 9,30 Sk boli poukázané späť na účet MŠ SR.

Rozpočet bežných transferov (kategória 640) bol rozpísaný v objeme 1 594 tis. Sk, pričom
čerpanie predstavovalo výšku 1 543 tis. Sk, čo je 96,80 %. Finančné prostriedky boli účelovo
určené na vyplatenie bolestného a ostatných nárokov pri úrazoch a chorobách z povolania a
odchodného, na ktoré je zákonný nárok.

Podľa § 6 ods. 4 a § 31 ods. 2 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov vyššie územné celky boli povinné usporiadať svoje finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu a použitie príspevkov a dotácií podliehalo povinnému ročnému zúčtovaniu so
štátnym rozpočtom.

Príspevkové organizácie

Financovanie príspevkových organizácií bolo zabezpečované zo štátnej dotácie
poskytnutej MF SR v objeme 104 295 tis. Sk určenej na úhradu prevádzkových výdavkov, dotácie
z KÚ Prešov v objeme 587 950 tis. Sk určenej na mzdy a odvodovú povinnosť a z vlastných
príjmov PSK v objeme 296 tis. Sk. Prostriedky príspevkovým organizáciám boli poskytované
formou bežného transferu.

Rozpočet bežných transferov (kategória 640) pre rok 2003 bol rozpísaný v objeme
855 149 tis. Sk, ktoré boli príspevkovým organizáciám poukázané v plnej výške, t. j. čerpanie je
100 % k upravenému rozpočtu. Pre príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
boli bežné transfery rozpísané v celkovom objeme 692 541 tis. Sk.

V roku 2003 poväčšine vykázali stratu aj tie organizácie, ktorým bol daný súhlas na
podnikateľskú činnosť.

Sociálne zabezpečenie

Pre zariadenia sociálnych služieb bol schválený rozpočet bežných výdavkov pre rok 2003
vo výške 307 287 tis. Sk. Za sledované obdobie bol upravený na 424 622 tis. Sk. Celkový
upravený rozpočet pozostáva zo štátnej dotácie na prenesené kompetencie v objeme 365 348 tis.
Sk, vlastné príjmy vo výške 54 092 tis. Sk a prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej službu
poskytnuté z KÚ Prešov v objeme 5 182 tis. Sk
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Celkové čerpanie k 31.12.2003 bolo vykázané vo výške 425 060 tis. Sk, z toho 7 236 tis.
Sk predstavujú mimorozpočtové výdavky. Čerpanie bez mimorozpočtových zdrojov vykazujeme
v objeme 417 824 tis. Sk, čo je 98,40 % k upravenému rozpočtu. Nedočerpané zdroje sú
predmetom výsledku hospodárenia.

Tak ako v prípade regionálneho školstva, tak aj za oblasť sociálneho zabezpečenia
môžeme rozdeliť hospodárenie s prideleným rozpočtom na rozpočtové organizácie a príspevkové
organizácie sociálneho zabezpečenia.

Rozpočtové organizácie

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v priebehu roka 2003 bolo registrovaných 20 zariadení
s právnou subjektivitou - domovy sociálnych služieb zamerané na starostlivosť o zdravotne
postihnutých občanov, dôchodcov a mladých rodín v sociálnej núdzi.

Personálne vybavenie zariadení spočíva v zamestnávaní pracovníkov rôznych profesií.
Zariadenia v roku 2003 mali spolu 1 507 zamestnancov. Podľa profesijnej štruktúry sú to odborní
a administratívni zamestnanci 165, vychovávatelia 56, strední zdravotnícki zamestnanci 316, nižší
zdravotnícki zamestnanci 70, pomocní zdravotnícki zamestnanci 181, sociálni zamestnanci 73,
psychológovia 2, opatrovateľky z povolania 69, manuálni zamestnanci 346, zamestnanci
stravovacích prevádzok 180, ostatní 49.

Činnosť týchto zariadení bola zameraná predovšetkým na zvyšovanie kvality starostlivosti
o dospelých občanov a detí, ktorí sú na pomoc odkázaní. K tomuto cieľu boli zamerané aj
usmernenia na nákup výpočtovej techniky, didaktických pomôcok, materiálov na ergoterapiu
a pod. Jedná sa o prostriedky na zlepšenie života občanov. V procese reformy sociálnej sféry boli
zariadenia vedené k vypracovaniu transformačných projektov, ktorých cieľom je zvýšenie kvality
poskytovania sociálnych služieb v duchu súčasných trendov chápania sociálnej práce. So
zmenami zahrnutými v transformačných projektoch úzko súvisí problematika profesionalizácie
a zvyšovania kvalifikovanosti zamestnancov predovšetkým v kategórii odborných zamestnancov.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2003 pre rozpočtové organizácie bol vo
výške 337 341 tis. Sk, z ktorého bolo čerpané 330 573 tis. Sk, čo je 97,99 % k upravenému
rozpočtu.

Mimorozpočtové prostriedky predstavujú úhrady v zmysle § 20 zákona NR SR č.
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, ako sponzorské dary vo
výške 436 tis. Sk a pod. Tieto prostriedky boli čerpané vo výške 7 236 tis. Sk.

Podľa ekonomickej klasifikácie bol rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové
organizácie rozpísaný a čerpaný nasledovne:

Za sledované obdobie v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania bol upravený rozpočet vo výške 148 243 tis. Sk. Skutočné čerpanie bolo
v objeme 149 727 tis. Sk, z ktorých mimorozpočtové výdavky tvorili 1 486 tis. Sk. Rozpočet tejto
kategórie bol čerpaný v podiele 100 %.

V rámci platných zákonov boli k mzdám vykonané odvody do poistných fondov
a Národného úradu práce (kategória 620) vo výške 56 016 tis. Sk bez mimorozpočtových
výdavkov, čo je k upravenému rozpočtu čerpanie na 100,01 %. Mimorozpočtové výdavky
v sociálnom zabezpečení boli vyplatené v objeme 407 tis. Sk a tvorili ich zdroje z NÚP tak, ako
v prípade kategórie miezd, platov a OON.
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Upravený rozpočet na tovary a ďalšie služby bol vo výške 132 613 tis. Sk. Skutočné
čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 131 186 tis. Sk, z toho mimorozpočtové výdavky v
čiastke 5 343 tis. Sk. Bez mimorozpočtových výdavkov bol rozpočet tovarov a služieb čerpaný na
94,86 %.

Z upraveného rozpočtu bežných transferov 475 tis. Sk bolo čerpaných 473 tis. Sk na
výplatu odstupného.

Príspevkové organizácie

Pre rok 2003 boli pre právnické a fyzické osoby (tzv. neštátne subjekty) poskytujúce
sociálne služby, sociálne poradenstvo, vykonávajúce prevenciu alebo vybrané činnosti sociálno-
právnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov na území PSK rozpočtované bežné transfery vo výške 81 641 tis. Sk. Finančný
príspevok bol subjektom poskytnutý na zmluvnom základe vo výške 81 641 tis. Sk, t.j. 100 %
rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami a príjmami podľa vyhlášky MPSVR SR č.
578/2001 Z. z. o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých
druhov sociálnych služieb v prepočte na počet občanov, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie
sociálnej služby podľa zákona o sociálnej pomoci a v prepočte na príslušné obdobie, v ktorom
súkromní poskytovatelia poskytovali sociálne služby.

V roku 2003 na základe kontroly vyúčtovania finančného príspevku vznikli pohľadávky
voči dvom subjektom poskytujúcim sociálne služby, Sanital n. o. Humenné vo výške 53 tis. Sk
a PRO-DIAL, humanitná spoločnosť Levoča vo výške 286 tis. Sk, kde išlo o neoprávnené
nakladanie s verejnými prostriedkami. Vymáhanie uvedených pohľadávok sa rieši súdnou cestou.

V priebehu roka boli vykonávané kontroly vyúčtovania finančného príspevku u všetkých
subjektov. Na základe zistených nedostatkov bola u 18 subjektov výška finančného príspevku
dodatkom k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby
krátená celkom o sumu 4 017 tis. Sk.

Prostriedky, o ktoré bol subjektom príspevok krátený boli predmetom mimoriadneho
zasadnutia Komisie sociálnej pomoci PSK dňa 3. 9. 2003, ktorá uznesením č. 17/ 2003 rozhodla
o ich prerozdelení.

Opatrovateľská služba

S účinnosťou od 1. januára 2003 odbor sociálny Úradu PSK realizoval priamy výkon
agendy opatrovateľskej služby. K 31.12.2003 PSK poskytoval opatrovateľskú službu 69
opatrovaným. Túto službu zabezpečovalo 60 opatrovateliek. V šiestich prípadoch bolo podané
odvolanie voči rozhodnutiu o neposkytnutí, resp. o odňatí a zastavení opatrovateľskej služby.

Celkový rozpočet na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre rok 2003 bol vo výške 5 640
tis. Sk, ktorý pozostával z dotácie poskytovanej z KÚ Prešove vo výške 5 182 tis. Sk a z vlastných
príjmov v objeme 458 tis. Sk. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2003 vykazujeme v 5 610 tis.
Sk.

Prostriedky čerpané z dotácie poskytnutej z KÚ Prešove boli vo výške 5 182 tis. Sk. Táto
podliehala ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č.
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a bola zúčtovaná s KÚ
v Prešove listom Úradu PSK č. ORSM/2092/2004 zo dňa 8. 3. 2004.

 Z vlastných príjmov bolo čerpaných 428 tis. Sk. Nedočerpanie prostriedkov v objeme 30
tis. Sk je zdrojom hospodárskeho výsledku za rok 2003.
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Rozvojová agentúra PSK

Rozvojová agentúra PSK bola zriadená uznesením Zastupiteľstva PSK č. 120/2003 zo dňa
17. júna 2003.

Poslaním agentúry v rámci verejnej činnosti je najmä príprava a koordinácia prác na
príprave strategických dokumentov regionálneho rozvoja (ďalej len RR) v rámci PSK, príprava
programov a projektov RR v súlade so strategickými dokumentmi Európskej komisie, Vlády SR
a PSK, poskytovanie konzultácií súvisiacich s prípravou a realizáciou programov a projektov,
koordinácia prác na príprave programov a projektov, podpora a vyhodnocovanie projektov
regionálneho rozvoja a realizácia aktivít zameraných na rozvoj regiónu. Rozvojovú agentúru PSK
k 31. 12. 2003 tvorilo 5 zamestnancov.

Rozvojová agentúra PSK bola zriadená ako príspevková organizácia. Jej financovanie
v roku 2003 bolo zabezpečené v rámci vlastných zdrojov PSK. Prostriedky boli organizácii
poukázané vo forme bežného transferu (položka 641 - Bežné transfery na rovnakej úrovni).

Bežný rozpočet Rozvojovej agentúry PSK bol rozpísaný vo výške 4 390 tis. Sk, z ktorých
agentúra vyčerpala finančné prostriedky vo forme bežných transferov v objeme 3 658 tis. Sk, čo
je 94,89 % k upravenému rozpočtu.

Bežné transfery boli použité na úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) v objeme 198 tis. Sk, poistné a príspevok
zamestnávateľa do poisťovní a NÚP (kategória 620) vo výške 114 tis. Sk a na tovary a ďalšie
služby (kategória 630) v objeme 3 347 tis. Sk.

V rámci tovarov a ďalších služieb boli finančné prostriedky použité na úhradu cestovných
náhrady 180 tis. Sk, telefónne poplatky 44 tis. Sk, nákup nábytku 160 tis. Sk, nákup výpočtovej a
telekomunikačnej techniky 565 tis. Sk, nákup kancelárskych strojov a ďalšieho vybavenia 340 tis.
Sk, nákup kancelárskych potrieb 208 tis. Sk, stravovanie 57 tis. Sk a zmluvné služby, audítorské
služby a poplatky banke 1 691 tis. Sk a úpravy kancelárskych priestorov 102 tis. Sk. Nedočerpané
finančné prostriedky v objeme 197 tis. Sk sú predmetom zúčtovania s rozpočtom PSK za rok
2003.

2. Kapitálové výdavky

Kapitálový rozpočet Prešovského samosprávneho kraja bol schválený zastupiteľstvom
samosprávneho kraja vo výške 159 000 tis. Sk. Tento rozpočet bol zostavený do výšky štátnej
dotácie na činnosť úradu samosprávneho kraja a krytie kapitálových výdavkov prenesených
kompetencií.

V priebehu sledovaného obdobia bol upravovaný v náväznosti na prijaté rozpočtové
opatrenia z MF SR, v náväznosti na delimitáciu kapitálového rozpočtu z MZ SR v súvislosti
s prechodom kompetencií v oblasti zdravotníctva podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky k 1.1.2003
a v náväznosti na poukazované prostriedky z iných zdrojov – jednotlivých kapitol štátneho
rozpočtu. Po realizovaných úpravách k 31.12. 2003 je kapitálový rozpočet v objeme 268 657 tis.
Sk v príjmovej a výdavkovej časti.

Rozpočet kapitálových výdavkov PSK na rok 2003 bol krytý dotáciou štátu na činnosť
úradov vyšších územných celkov a prenesené kompetencie a prostriedky poskytnuté rezortnými
ministerstvami v rámci rôznych programov.
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Celkový rozpočet kapitálových výdavkov v objeme 268 657 tis. Sk, bol čerpaný vo výške
268 652 tis. Sk zo zdrojov štátnej dotácie. Nevyčerpané prostriedky vo výške 5 tis. Sk boli
poukázané na účet MPSVR SR. Jednalo sa o nevyčerpané účelové prostriedky poskytnuté v rámci
projektu „ Integračné zariadenie ako súčasť integrácie občanov s mentálnym postihnutím do
spoločnosti“.

Mimorozpočtové výdavky v objeme 2 164 tis. Sk nie sú rozpočtované a to v súlade
s uznesením § 20 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov.

Úrad PSK

Kapitálové výdavky v roku 2003 boli rozpísané vo výške 10 000 tis. Sk. V rámci rozpočtu
Úradu PSK vykazujeme čerpanie v objeme 15 231 tis. Sk. Prekročenie čerpania výdavkov je kryté
finančnými operáciami v rámci použitia zdrojov minulých rokov – rezervný fond.

Rozpočet kapitálových výdavkov bol Úradom PSK použitý nasledovne:
Ø úhrada za softwer a licencie v rámci komplexného inf. Systému 14 058 tis. Sk,
Ø nákup kancelárskych strojov a prístrojov 700 tis. Sk,
Ø nákup osobného automobilu 367 tis. Sk,
Ø nákup ostatných kapitálových aktív (erb, štandarda, insígnie PSK) 106 tis. Sk.

Kultúrne služby

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2003 pre oblasť kultúry bol vo výške
15 690 tis. Sk a je tvorený zo štátnej dotácie na prenesené kompetencie vo výške 15 240 tis. Sk
a prostriedkov z programu Pro Slovakia v objeme 450 tis. Sk. Pre organizácie na úseku kultúry
boli preinvestované kapitálové výdavky v objeme 20 688 tis. Sk, z toho 4 998 tis. Sk
z prostriedkov minulých rokov – rezervný fond.

Podkladom na realizáciu a financovanie investičných akcií za oblasť kultúry bol platný
Register investícií Ministerstva financií SR.

Kapitálové výdavky v oblasti kultúry boli použité na financovanie investičných akcií:

(v tis. Sk)
Ø DAD Prešov - osobné motorové vozidlo 450
Ø Hornozemplinská knižnica Vranov n/T – osobné motorové vozidlo 500
Ø Hornozemplinské osvetové stredisko Vranov n/T – prekrytie tribúny 569
Ø Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov – rekonštrukcia strechy 300
Ø Krajské múzeum Prešov – statické zabezpečenie objektu 2 200
Ø Podduklianske osvetové stredisko Svidník – rekonštr. strechy Hvezdárne 2 000
Ø Podtatranské osvetové stredisko Poprad – rekonštrukcia kotolne

a objektu v Spišskej Sobote 800
Ø Vihorlatské osvetové stredisko Humenné – výmena okien a zakúpenie

osobného motorového vozidla 1 399
Ø Vihorlatské múzeum Humenné – rekonštrukcie objektov a striech 699
Ø Vlastivedné múzeum Hanušovce n/T – rekonštr. strechy a sanácia muriva 1 300
Ø Ľubovnianské múzeum, hrad St.Ľubovňa – rekonštrukcia hradného múra 300
Ø Šarišská galéria Prešov – osobné motorové vozidlo 450
Ø Šarišské múzeum Bardejov – rekonštrukcia kostolíka 500
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Na odstránenie havarijných situácií a úhradu ostatných kapitálových výdavkov menšieho
rozsahu bolo v rámci kultúry preinvestovaných 4 223 tis. Sk. Čerpanie štátnej dotácie na
prenesené kompetencie v oblasti kultúry bolo celkom 15 240 tis. Sk.

 Účelové prostriedky poskytnuté z Programu Pro Slovakia boli čerpané v súlade
s uzavretou zmluvou takto:

Ø Podduklianske osvetové stredisko Svidník – na akciu „Bývalá kasáreň
finančnej pohraničnej stráže“ 150 tis. Sk

Ø Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou – „Odvlhčenie Veľkého
kaštieľa“ 300 tis. Sk

Z rezervného fondu pre oblasť kultúry boli čerpané prostriedky v celkovom objeme 4 998
tis. Sk na tieto investičné akcie:

Ø Ľubovnianske múzeum, hrad Stará Ľubovňa – Rekonštr. hradného múra 300 tis. Sk
Ø Vihorlatská knižnica Humenné – Rekonštrukcia strechy 1 878 tis. Sk
Ø DJZ Prešov – rekonštrukcia HB divadla 2 820 tis. Sk

Vzdelávanie

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2003 za oblasť vzdelávania bol vo
výške 121 822 tis. Sk. Rozpočet tvorili zdroje štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie vo
výške 119 978 tis. Sk, prostriedky pridelené z MŠ SR na Program Infovek v objeme 870 tis.
Sk, prostriedky z MŽP SR na dokončenie rekonštrukcie vodovodu v Škole v Prírode Tatranská
Lesná vo výške 74 tis. Sk a prostriedkov z MF SR z lotérií a podobných hier v objeme 900 tis. Sk.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za školstvo vykazujeme v objeme 121 822 tis.
Sk, čo je 100 % k upravenému rozpočtu. V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané
mimorozpočtové prostriedky (položka 321 – granty) v objeme 703 tis. Sk. Čerpanie kapitálového
rozpočtu vrátane mimorozpočtových výdavkov predstavuje výške 122 525 tis. Sk.

Podkladom prerozdeľovania kapitálových výdavkov pre jednotlivé školy a školské
zariadenia bol register investícií. Kapitálové výdavky za oblasť vzdelávania podľa jednotlivých
investičných akcií boli nasledovné:

(tis. Sk)
Ø Rekonštrukciu strechy – ZSŠ Bardejov 5 816
Ø Rekonštrukciu strechy - SOU služieb Humenné 5 000
Ø Rekonštrukciu strechy – SOU textilné Vranov n/Topľou 4 000
Ø Rekonštrukciu strechy – SOU elektrotechnické Prešov 1 000
Ø Výmenu okien – Gymnázium Svidník 3 293
Ø Výmenu okien – Gymnázium Poprad 589
Ø Výmenu okien – Gymnázium J. A. R. Prešov 749
Ø Výmenu okien – SPŠ Snina 2 000
Ø Rekonštrukciu objektu – Gymnázium Spišská Stará Ves 4 192
Ø Rekonštrukciu kuchyne – Gymnázium Poprad 3 383
Ø Rekonštrukciu kuchyne – SOU poľnohospodárske Stropkov 2 420
Ø Rekonštrukciu kuchyne – DM pri SPŠ M. C. Sklodowskej 2 580
Ø Vybavenie kuchyne – ZSŠ Bardejov 700
Ø Rekonštrukciu kotolne – SPŠ stavebná Prešov 4 500
Ø Rekonštrukciu ÚK – SPŠ elektrotechnická Prešov 300
Ø Rekonštrukcia ÚK – DM Prešov, Sabinovská 2 331
Ø Výmenníková stanica tepla – SOU Stavebné Humenné 960
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Ø Rekonštrukcia kanalizácie – Gymnázium Lipany 230
Ø Rekonštrukcia kanalizácie a sociálnych zariadení – DM SLŠ Prešov 454
Ø Rekonštrukcia elektroinštalácie – Stredná poľ. a záhradnícka škola Čaklov 198

Okrem uvedených akcií v oblasti školstva boli čerpané kapitálové výdavky v menšom
rozsahu predovšetkým na rekonštrukcie sociálnych zariadení, na zateplenie budov, nákup
výpočtovej techniky, nákup technických prístrojov a pod.

V rámci účelových kapitálových výdavkov boli na základe uzatvorenej zmluvy medzi PSK
a MŠ SR rozpísané finančné prostriedky z programu „Infovek“, projektu „Otvorená škola“
nasledovne:

Ø Gymnázium Stropkov 80 tis. Sk
Ø Obchodná akadémia Bardejov 90 tis. Sk
Ø SOU elektrotechnické Poprad 100 tis. Sk
Ø Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 100 tis. Sk
Ø SOU elektrotechnické Stropkov 100 tis. Sk
Ø Stredná priemyselná škola Poprad 100 tis. Sk
Ø Obchodná akadémia Svidník 100 tis. Sk
Ø Gymnázium Kežmarok 100 tis. Sk
Ø Gymnázium J. A. R. Prešov 100 tis. Sk

Sociálne zabezpečenie

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2003 pre oblasť sociálneho zabezpečenia
predstavoval objem 14 786 tis. Sk.

Kapitálové výdavky k 31. 12. 2003 boli čerpané v celkovej výške 16 242 tis. Sk, z toho
mimorozpočtové zdroje tvorili 1 461 tis. Sk. Čisté čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
vykazujeme v objeme 14 781 tis. Sk, čo je 99,97 % k upravenému rozpočtu.

Nevyčerpané prostriedky z účelovej dotácie poskytnutej na projektovú dokumentáciu pre
DSS Petrovany v objeme 5 tis. Sk boli vrátené na účet Ministerstva práce sociálnych vecí s rodiny
SR.

Prostriedky kapitálového rozpočtu boli použité predovšetkým na tieto investičné akcie:
(tis. Sk)

Ø Výmena okien – DD a DSS Továrne 1 000
Ø Výmena okien – DSS Brezovička 561
Ø Výmena okien – DSS Jabloň 500
Ø Rekonštrukcia kotolne – DSS Legnava 2 000
Ø Rekonštrukcia strechy – DD a DSS Svidník 900
Ø Rekonštrukcia podkrovia – DSS Stropkov 1 530
Ø Rekonštr. objektu RhS Hanušovce n/Topľou – DSS Vranov n/Topľou 1 898
Ø Rekonštrukcia elektroinštalácie – DD a DSS Humenné 300
Ø OMV – DD a DSS Továrne, DSS Bardejov a DSS Spišský Štvrtok 1 150
Ø Veľkokap. práčky – DSS Batizovce, DD a DSS Svidník, DSS Bardejov 1 463

Zdravotníctvo

Do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK k 1.1.2003 prešlo 5 nemocníc a 3 polikliniky z
pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Tieto zariadenia sú napojené na rozpočet PSK a boli
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financované vo forme kapitálových transferov. Pri delimitácii bol delimitovaný rozpočet v objeme
106 363 tis. Sk, ktorý po úprave predstavoval čiastku 106 359 tis. Sk. Kapitálový rozpočet pre
oblasť zdravotníctva bol tvorený z dotácie štátu na prenesené kompetencie.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2003 je vykazované v objeme 106 359
tis. Sk, čo je 100% k upravenému rozpočtu. Podkladom na prideľovanie prostriedkov pre
jednotlivé zdravotnícke zariadenia bol register investícií z MZ SR, ktorý bol súčasťou delimitácie.

Prostriedky kapitálového rozpočtu boli rozpísané na tieto investičné akcie:
(v tis. Sk)

Ø Rekonštrukcia chirurgického pavilónu – NsP Vranov nad Topľou 45 000
Ø Rekonštrukciu a modernizáciu chirurgického oddelenia – NsP Humenné 30 000
Ø Rekonštrukciu strechy – NsP Levoča 1 508

Kapitálové výdavky na nákup zdravotníckych strojov a prístrojov boli rozpísané a čerpané
nasledovne:

(v tis. Sk)
Ø NsP Humenné 15 672
Ø NsP Levoča 3 622
Ø NsP Stará Ľubovňa 3 918
Ø NsP Svidník 1 849
Ø NsP Vranov nad Topľou 4 523
Ø Poliklinika Sabinov 267

2004

1. Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov 2 979 830 tis. Sk bol rozpísaný podľa funkčnej klasifikácie
pre úrad samosprávneho kraja v objeme 78 510 tis. Sk, pre právnické osoby zabezpečujúce
verejnú autobusovú prepravu 233 716 tis. Sk, pre správu a údržbu ciest 437 672 tis. Sk, na činnosť
rozvojovej agentúry PSK 5 354 tis. Sk, pre kultúru 168 299 tis. Sk, pre vzdelávanie 1 497 022 tis.
Sk a pre sociálne zabezpečenie 559 257 tis. Sk.

Prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2004 podľa funkčnej a ekonomickej
klasifikácie je následovný:

Úrad PSK

Rozpočet bežných výdavkov Úradu PSK 78 510 tis. Sk pozostával z prostriedkov štátnej
dotácie na činnosť úradu a výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja v objeme 75 365
tis. Sk, z mimorozpočtových prostriedkov 188 tis. Sk a z vlastných príjmov PSK vo výške 2 957
tis. Sk.

Rozpočet Ú PSK bol rozpísaný do úrovne kategórií, položiek a podpoložiek a jeho
čerpanie je nasledovné:

V rámci rozpočtu bežných výdavkov Ú PSK boli pre kategóriu 610 – mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpísané finančné prostriedky v objeme 29 630 tis.
Sk. V priebehu sledovaného obdobia došlo k úprave tejto kategórie, v súvislosti s valorizáciou
miezd zamestnancov k l. augustu 2004, v zmysle uznesenia vlády SR č. 600 zo dňa 23. júna 2004
a miezd pre pracovníkov, vykonávajúcich výkon prenesenej kompetencie štátu v rámci Školského
úradu PSK celkom o 2 586 tis. Sk.
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Mzdové prostriedky za rok 2004 boli vyplatené v celkovom objeme 32 216 tis. Sk, čo
predstavuje 100,00 % k upravenému rozpočtu. V čerpaní miezd sú zahrnuté aj náklady na
vyplatenú mzdu pracovníčky Úradu PSK v zahraničí (Mgr. Tarasovová – Brusel) vo výške 1 174
tis. Sk.

V rámci platnej legislatívy v oblasti odvodových povinností zamestnávateľa, súvisiacich
s výplatou miezd zamestnancom, bol rozpísaný rozpočet kategórie 620 – poistné a príspevok do
poisťovní v podiele 34,65 % k rozpočtu miezd, t. j. 10 282 tis. Sk. V súvislosti s úpravou rozpočtu
kategórie 610 bol rozpočet odvodov upravený na 10 680 tis. Sk.

Z rozpočtu poistného bolo za rok 2004 odvedené do poisťovní 10 680 tis. Sk, čo je 100,00
% čerpanie rozpočtu. V objeme čerpania sa nachádzajú aj výdavky za zamestnávateľa v rámci
platieb na doplnkové dôchodkové poistenie v objeme 325 tis. Sk.

Pre kategóriu 630 – Tovary a služby bol rozpísaný rozpočet pre rok 2004 v objeme
25 110 tis. Sk. Za sledované obdobie bol tento rozpočet upravený na 33 040 tis. Sk.

Čerpanie k 31.12.2004 bolo vykázané v objeme 33 039 tis. Sk, čo je 100,00%
k upravenému rozpočtu. Mimorozpočtové prostriedky dosiahli v čerpaní tovarov a služieb čiastku
188 tis. Sk. Tieto prostriedky pozostávajú z náhrad poistného plnenia 150 tis. Sk a príspevku od
darcov 38 tis. Sk.

V rámci kategórie 630 – tovary a služby boli použité finančné prostriedky na činnosť
Z PSK a komisií zriadených pri Z PSK v celkovom objeme 7 323 tis. Sk.

V rámci transferov bol rozpísaný rozpočet v objeme 800 tis. Sk, po úprave v súvislosti so
schváleným VZN č. 5/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK je upravený rozpočet
v objeme 2 574 tis. Sk.

Čerpanie k 31. 12. 2004 bolo vykázané vo výške 2 574 tis. Sk. Prostriedky v rámci tejto
kategórie boli vynaložené na úhradu členského príspevku za členstvo v Združení Priemyselný
park Snina 26 tis. Sk, dotácia pre Združenie Biele kamene Snina v objeme 50 tis. Sk, na výplatu
nemocenských dávok zamestnancom úradu samosprávneho kraja 55 tis. Sk, poskytnutie dotácií
pre právnické osoby, mestá a obce v zmysle VZN č. 5/2004 v celkovom objeme 2 000 tis. Sk,
z toho dotácia pre NEFO PSK v objeme 1 000 tis. Sk, dotácia pre Mesto Vysoké Tatry 557 tis. Sk,
iné subjekty 443 tis. Sk a dotácia z rozpočtu úradu samosprávneho kraja pre Mesto Vysoké Tatry
443 tis. Sk.

Cestná doprava

V rámci cestnej dopravy bol schválený bežný rozpočet na vykrytie straty, ktorá vznikne
dopravcom pri výkonoch vo verejnom záujme v rámci Prešovského samosprávneho kraja
v objeme 201 916 tis. Sk. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravovaný predovšetkým
v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti správy a údržby ciest II. a III. kategórie, ktoré
dňom 1. 1. 2004 prešli do pôsobnosti PSK. Listom MF SR č. 190/2004-KM zo dňa 28. 1. 2004
bol stanovený limit na bežné výdavky pre správu a údržbu ciest PSK v zmysle delimitácie
v objeme 383 701 tis. Sk, z toho účelové finančné prostriedky vo výške 225 960 tis. Sk, ktoré boli
určené na údržbu a opravu ciest. Po ďalších úpravách, vyplývajúcich z dodatkov č. 1 a 2
k delimitačným protokolom ako aj z účelovej dotácie štátu pre jednotlivých dopravcov, rozpočet
pre cestnú dopravu k 31. 12. 2004 dosiahol objem 671 388 tis. Sk, z toho pre Správu a údržbu
ciest PSK 437 672 tis. Sk.
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Pre výkon kompetencií správy a údržby ciest bol zriadený Z PSK samostatný právny
subjekt „Správa a údržba ciest PSK“ ako rozpočtová organizácia, ktorej súčasťou je 7 vnútorných
organizačných jednotiek.

Pre SaÚC PSK boli rozpísané prostriedky podľa funkčnej klasifikácie následovne:
(v tis. Sk)

Ø 04.5.1.2 – Výstavba a oprava diaľnic a ciest 225 960
Ø 04.5.1.3 – Správa a údržba ciest 157 179
Ø 04.5.1.4 – Slovenská správa ciest 562

Po úpravách v priebehu roka rozpočet pre túto oblasť predstavoval 437 672 tis. Sk, z toho
účelové prostriedky na opravu a údržbu ciest 225 960 tis. Sk.

Čerpanie prostriedkov podľa jednotlivých kategórií SaÚC PSK bolo následovné:

V rámci kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
rozpočet k 31. 12. 2004 predstavoval 106 288 tis. Sk. Za sledované obdobie boli vykázané
výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej výške 106 288
tis. Sk, čo predstavuje čerpanie rozpočtu 100,00%. Prostriedky boli vyplatené pre 728
zamestnancov, z ktorých 17 je evidovaných na dobu určitú. Priemerná mzda vypočítaná na
prepočítaný stav zamestnancov 719 predstavovala 12 319,- Sk, čo výrazne zaostáva za
štatistickým priemerom v rámci SR, avšak na túto výšku priemernej mzdy má výrazný vplyv
počet zamestnancov zaradených do kategórie R ako aj vyšší počet sezónnych zamestnancov.

K vyplateným mzdám boli v zmysle platnej legislatívy za sledované obdobie vyplatené
odvody do poisťovní v celkovom objeme 38 053 tis. Sk, čo k upravenému rozpočtu 38 053 tis. Sk
predstavuje čerpanie 100,00 %. V rámci tejto kategórie boli vykonané aj platby na doplnkové
dôchodkové poistenie zamestnancov vo výške 1 828 tis. Sk.

Rozpočet na tovary a služby pre SaÚC PSK k 31. 12. 2004 predstavoval objem 290 637
tis. Sk. Výdavky v rámci tejto kategórie predstavovali celkom 290 637 tis. Sk, čo predstavuje
čerpanie rozpočtu 100,00%.

Výdavky na tovary a služby do úrovne položiek predstavovali:

Položka 631- cestovné výdavky obsahuje vyplatené cestovné náhrady na tuzemské pracovné cesty
vo výške 189 tis. Sk a na 4 zahraničné pracovné cesty 22 tis. Sk, ktoré boli realizované v rámci
výmeny skúsenosti v riadení cestnej dopravy do Českej republiky, Poľska a Ukrajiny.

Položka 632 – energie, voda a komunikácie, predstavovali úhrady za teplo, plyn a elektrickú
energiu vo výške 11 546 tis. Sk. Najvyššie výdavky boli čerpané za energiu a to v objeme 7 061
tis. Sk, čo predstavuje 61,0 % k rozpočtu tejto položky.

Položka 633 - materiál a služby, predstavovali výdavky v objeme 102 460 tis. Sk a to
predovšetkým za nákup obaľovanej drviny 14 239 tis. Sk, priemyselnej soli 16 178 tis. Sk,
všeobecného materiálu a dopravných značiek 28 106 tis. Sk.

Položka 634 – dopravné, predstavuje výdavky celkom objeme 80 038 tis. Sk. Prostriedky boli
vynaložené hlavne na nákup palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá
37 367 tis. Sk, na opravy diskov a duší 10 302 tis. Sk, na povinné zmluvné a havarijné poistenie
motorových vozidiel 6 195 tis. Sk a na opravy a údržbu motorových vozidiel 6 262 tis. Sk.
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Položka 635 - rutinná a štandardná údržba, vykazuje čerpanie v objeme 74 454 tis. Sk. Prostriedky
boli vynaložené predovšetkým na údržbu ciest vo výške 43 440 tis. Sk, z toho na súvislé opravy
ciest v rámci všetkých oblastí 33 720 tis. Sk, na údržbu vodorovného dopravného značenia a pod.

Položka 636 - nájomné a prenájom, vykazuje čerpanie v objeme 395 tis. Sk, z toho za prenájom
budov, priestorov a objektov 168 tis. Sk a prevádzkových strojov 223 tis. Sk.

Položka 637 – služby, vykazuje vynaložené finančné prostriedky v celkovom objeme 21 533 tis.
Sk. Výdavky predstavovali platby za vykonané revízie a kontrolu zariadení 1 467 tis. Sk, za
služby pri strážení objektov 6 820 tis. Sk, prevedené prostriedky do sociálneho fondu a pod.

V rozpočte pre kategóriu 640 - Bežné transfery k 31. 12. 2004 boli vyčlenené prostriedky
v celkovom objeme 236 410 tis. Sk, z toho pre SaÚC PSK 2 694 tis. Sk a pre dopravcov na krytie
straty z titulu vykonávania dopravy osôb vo verejnom záujme 233 716 tis. Sk.

V rámci SaÚC PSK predstavovali výdavky 2 694 tis. Sk, z toho na výplatu odstupného
pre 27 zamestnancov 1 983 tis. Sk, na výplatu odchodného pre 7 zamestnancov 413 tis. Sk a na
výplatu nemocenských dávok 218 tis. Sk.

Verejná autobusová doprava

Pre dopravcov na krytie straty z titulu vykonávania dopravy osôb vo verejnom záujme boli
poukázané prostriedky vo výške 233 716 tis. Sk dopravcom na základe zmlúv o výkonoch vo
verejnom záujme a obslužnosti územia vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na rok
2004, uzatvorených medzi PSK a dopravcami SAD Humenné a.s., SAD Poprad a.s., SAD Prešov
a.s. a BUS KARPATY s.r.o. v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov. Zmluvne bol dojednaný rozsah pravidelných výkonov na prímestských
a mestských linkách a rozsah úhrady straty, ktorá vznikne dopravcom pri výkonoch vo verejnom
záujme.

Napriek nepostačujúcej výške rozpočtových prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré
vykrývajú straty na výkonoch vo verejnom záujme zhruba v objeme 65 % sa podarilo v roku 2004
zabezpečiť obslužnosť územia bez väčších obmedzení v porovnaní s rokom 2003.

Prostriedky poukázané dopravcom boli vo výške rozpočtu bežného transferu
vyfinancované a čerpanie podľa jednotlivých dopravcov vrátane účelových finančných
prostriedkov následovne:

( v tis. Sk )

Organizácia Rozpočet 2004 Čerpanie 2004

SAD Poprad 53 950 53 950

z toho:

MVD Poprad 4 000 4 000

MVD Svit 400 400

MVD Kežmarok 600 600

MVD Levoča 400 400
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SAD Prešov 74 950 74 950

z toho:

MVD Bardejov 2 200 2 200

MVD Sabinov 0 0

SAD Humenné 87 660 87 660

z toho:

MVD Humenné 1 700 1 700

MVD Vranov 1 500 1 500

MVD Svidník 300 300

MVD Snina 300 300

BUS Karpaty, Stará Ľubovňa 17 156 17 156

z toho:

MVD Stará Ľubovňa 900 900

S P O L U 233 716 233 716

Kultúrne služby

Pre rok 2004 bol pre oblasť kultúry rozpísaný schválený rozpočet v objeme 160 760 tis.
Sk. V priebehu sledovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu a to z titulu valorizácie miezd
zvýšením o 3 878 tis. Sk a pridelením účelových finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR
v objeme 3 661 tis. Sk.

Upravený rozpočet pre oblasť kultúry k 31. 12. 2004 predstavoval objem 168 299 tis. Sk.
Tieto prostriedky boli v plnej miere použité na zabezpečenie činností v oblasti kultúry pre
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Rozpočet bežných transferov bol rozpísaný pre 2 divadlá v objeme 61 473 tis. Sk, pre 9
klubových a špeciálnych kultúrnych zariadení 28 983 tis. Sk, pre 7 knižníc 37 372 tis. Sk a pre 10
múzeí a galérií 40 471 tis. Sk.

Čerpanie bežného rozpočtu a hospodárenie kultúrnych zariadení podľa funkčnej
klasifikácie je nasledovné:

Divadlá

PSK je zriaďovateľom dvoch divadiel a to Divadla Alexandra Duchnoviča (ďalej len
DAD) v Prešove a Divadla Jonáša Záborského (ďalej len DJZ) v Prešove. Pre tieto zariadenia
bolo prerozdelených 61 473 tis. Sk, čo je 27 % z celkového rozpočtu kultúrnych zariadení PSK.

DAD v Prešove ukončilo rok 2004 s účtovným hospodárskym výsledkom + 2 tis. Sk, pri
ročnej výške odpisov 1 282 tis. Sk; DJZ ukončilo rok 2004 s účtovným hospodárskym výsledkom
– 24 809 tis. Sk, pri ročnej výške odpisov 25 407 tis. Sk. Celkové výdavky divadiel boli kryté
vlastnými príjmami na 14,70 %.



- 56 -

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia

Do tejto skupiny je zaradených 9 zariadení a tvoria ju osvetové strediská a hvezdárne,
ktorým bolo poukázaných 28 983 tis. Sk, čo predstavuje 17,22 % z celkového rozpočtu bežných
transferov pre kultúrne zariadenia. Za rok 2004 šesť zariadení dosiahlo stratu, 2 zariadenia
dosiahli vyrovnaný hospodársky výsledok a 1 zariadenie prebytok hospodárenia l tis. Sk.
Vlastnými príjmami boli kryté celkové výdavky na 17,18 %.

Knižnice

V pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je sedem knižníc. Pre tieto zariadenia bol
vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 37 372 tis. Sk, čo predstavuje 22,21%
z celkového rozpočtu kultúrnych zariadení PSK. Účtovný rok ukončili tri knižnice so stratou a tri
knižnice s kladným hospodárskym výsledkom a jedna s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.
Percentuálny podiel výdavkov krytých vlastnými príjmami je 16,28 %.

Múzeá a galérie

Pre múzeá a galérie bolo vyčlenených 24 % z celkového rozpočtu kultúrnych zariadení
PSK, čo predstavuje finančný objem 40 471 tis. Sk. Účtovný rok ukončili 3 zariadenia so stratou
a 6 zariadení s kladným hospodárskym výsledkom a jedno zariadenie s kladným hospodárskym
výsledkom. Najvyšší prebytok hospodárenia dosiahlo Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej
Ľubovni. Jeho výška predstavovala 1 061 tis. Sk. Podiel výdavkov krytých vlastnými príjmami je
28,58 % v rámci múzeí a galérií.

Podľa ekonomickej klasifikácie dotácia od zriaďovateľa bola použitá na mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 92 788 tis. Sk, na poistné a odvody
zamestnávateľa do poisťovní a NÚP v objeme 32 753 tis. Sk a na tovary a ďalšie služby 42 759
tis. Sk.

Kultúrne zariadenia vykázali náklady za rok 2004 v objeme 239 202 tis. Sk, ktoré boli
kryté výnosmi – dotácia zriaďovateľa 168 299 tis. Sk a vlastné zdroje 44 610 tis. Sk. Na základe
uvedeného v kultúre bola vykázaná strata vo výške – 26 293 tis. Sk. Kultúrne inštitúcie vykrývali
vlastnými zdrojmi 18,65 % podiel celkových nákladov.

Kultúrne organizácie dosiahli v roku 2004 19 % krytie celkových výdavkov vlastnými
zdrojmi, čo nasvedčuje tomu, že hospodárenie príspevkových organizácií nie je v súlade s § 38
ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách. Príspevková organizácia má uhrádzať výdavky na
prevádzkovú činnosť, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj jeho obstaranie v prvom rade
z vlastných zdrojov, iba v prípade ak vlastné zdroje nepostačujú na krytie uvedených potrieb,
zriaďovateľ môže poskytnúť príspevkovej organizácií príspevok.

Vzdelávanie

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania zabezpečoval financovanie
95 stredných škôl, z toho 20 gymnázií, 34 stredných odborných škôl, 28 stredných odborných
učilíšť a 13 stredných združených škôl, ktoré boli financované v rámci prenesených kompetencií
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR, prostredníctvom Krajského školského úradu
Prešov a 98 školských zariadení, z toho 49 stravovacích zariadení, 31 domovov mládeže, 11 škôl
v prírode, 2 štátne jazykové školy, 4 školské majetky a 1 zariadenie školských lesov, ktoré boli
financované v rámci originálnych kompetencií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR.
Z uvedeného počtu organizácií je 117 s právnou subjektivitou, ostatné sú ich vnútornou
organizačnou zložkou, ktoré spadajú výlučne do originálnych kompetencií – zariadenia stredných
škôl.
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V priebehu sledovaného obdobia roka 2004 došlo k viacerým zmenám v počte a štruktúre
stredných škôl a školských zariadení. Tieto zmeny sú výsledkom racionalizačných opatrení zo
strany PSK v súlade s koncepciou rozvoja školstva. Realizáciou uvedenej koncepcie došlo
k nasledovnému zlúčeniu týchto subjektov:

Ø k 1.9.2004 vznikla Združená stredná škola Medzilaborce zlúčením SOU Medzilaborce
a Strednej poľnohospodárskej školy v Medzilaborciach,

Ø k 1.9.2004 vznikla Združená stredná škola Humenné zlúčením SOU chemického
Humenné a Strednej priemyselnej školy v Humennom,

Ø k 1.9.2004 vznikla Združená stredná škola Sabinov zlúčením SOU poľnohospodárskeho
Sabinov a Strednej poľnohospodárskej školy v Sabinove,

Ø k 1.9.2004 vznikla Združená stredná škola Vranov nad Topľou zlúčením SOU
papierenského Vranov nad Topľou a Strednej priemyselnej školy drevárskej vo Vranove
nad Topľou.

Financovanie stredných škôl a školských zariadení v roku 2004 bolo zabezpečované
v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení a je postavené na normatívnom princípe podľa počtu žiakov.

V súlade s uvedenými zmenami pri financovaní školstva bol zostavený rozpočet vo výške
1 623 007 tis. Sk, ktorý v priebehu roka 2004 v rámci úprav rozpočtu bol znížený na l 497 022 tis.
Sk. Úpravy rozpočtu boli realizované na základe výsledkov dohodovacieho konania s MŠ SR, na
základe úprav limitov zo strany KŠÚ v Prešove a úprav o mimorozpočtové prostriedky v zmysle §
20 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Prostriedky pre školy boli prideľované na základe oznámených normatívov a výpočtov MŠ
SR. V prvej polovici roka boli rozpísané finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
v objeme 80 % mzdového normatívu a 75 % prevádzkového normatívu pre prenesené
kompetencie (gymnázia, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia a združené stredné
školy) a pre originálne kompetencie (domovy mládeže).

V rámci originálnych kompetencií boli prerozdelené finančné prostriedky na základe
prepočtu MŠ SR, kde bol stanovený iba jeden normatívny príspevok pre školské jedálne, školy
v prírode, školské majetky, školský les, jazykové školy a to na základe sledovaných výkonov -
počet vydaných hlavných, doplnkových jedál, skutočnej využiteľnosti ubytovacej kapacity (počet
lôžkodní) a pod..

V oblasti vzdelávania môžeme rozdeliť hodnotenie rozpočtu bežných výdavkov a jeho
čerpanie podľa druhu organizácií a to na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.
Rozpočet bežných výdavkov rozpočtových organizácií predstavoval objem 767 738 tis. Sk a pre
príspevkové organizácie v celkovej výške 721 754 tis. Sk.

Rozpočtové organizácie

Rozpočet bežných výdavkov v roku 2004 pre stredné školy a školské zariadenia
v pôsobnosti PSK ku koncu sledovaného obdobia bol rozpísaný v celkovej výške 767 738 tis. Sk.
Čerpanie bežných výdavkov k 31. 12. 2004 vykazujeme v objeme 775 079 tis. Sk, z toho 7 499
tis. Sk tvoria mimorozpočtové výdavky podľa § 20 zákona o rozpočtových pravidlách. Bez
mimorozpočtových výdavkov rozpočtové organizácie vyčerpali z rozpočtu bežných výdavkov
objem 767 580 tis. Sk, čo predstavuje 99,98 % podiel.
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Mimorozpočtové výdavky pozostávali zo sponzorských darov v objeme 1 503 tis. Sk,
z prostriedkov na verejnoprospešné práce 204 tis. Sk, z príjmov od rodičov za stravu 5 785 tis. Sk
a z poistného plnenia 11 tis. Sk.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (kategória 610) bol 471 001 tis. Sk. V rámci mzdových prostriedkov bol vyplatený
objem 470 953 tis. Sk, vrátane mimorozpočtových výdavkov , čo predstavuje 99,99 %.

Rozpočet na odvody do poistných fondov (kategória 620) bol rozpísaný v podiele 34,65 %
z rozpočtu mzdových prostriedkov a to v objeme 162 903 tis. Sk. Čerpanie ku koncu sledovaného
obdobia vykazujeme v objeme 162 848 tis. Sk, vrátane mimorozpočtových výdavkov 43 tis. Sk,
čo je 99,97 %.

Výdavky na mzdy a odvody spolu predstavovali objem 633 801 tis. Sk, z toho
mimorozpočtové výdavky 156 tis. Sk, čo predstavuje 99,98 % k upravenému rozpočtu kategórie
610 a 620.

Rozpočet tovarov a služieb pre stredné školy a školské zariadenia tvorili prostriedky
štátnej dotácie v objeme 128 282 tis. Sk a prostriedky z vlastných príjmov samosprávneho kraja
vo výške 2 564 tis. Sk. Konečný upravený rozpočet kategórie tovarov a služieb predstavoval
čiastku 138 140 tis. Sk. Čerpanie vrátane mimorozpočtových prostriedkov bolo vo výške 138 079
tis. Sk, čo predstavuje 99,96 % upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje predstavovali 7 294
tis. Sk.

V rámci bežných výdavkov boli vyčlenené účelovo určené finančné prostriedky na:

Ø vzdelávacie poukazy v objeme 8 764 200,- Sk, kde čerpanie predstavuje 8 695 765,30 Sk,
čo je 99,22 %,

Ø financovanie súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v objeme 985 601,- Sk, z toho
čerpanie predstavuje 985 255,80, čo je 99,96 %,

Ø odchodné a bolestné 1 220 174,- Sk, kde bolo skutočne vyčerpaných 1 220 174,- Sk, čo je
100%,

Ø Infovek v rámci podprojektu „ Otvorená škola“ v sume 283 600,- Sk, ktorých objem bol
v plnej výške vyčerpaný,

Ø záchranné práce pri povodniach v roku 2004 v objeme 204 tis. Sk a to pre ŠM Čaklov
a ZSŠ služieb Prešov, tieto boli taktiež v objeme pridelenej dotácie vyčerpané,

Ø odstránenie havarijnej situácie po veternej smršti v sume 400 tis. Sk pre SOU spoločného
stravovania Horný Smokovec, čerpanie prostriedkov vykazujeme v 100 %- nej výške,

Ø financovanie projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania „ Enviroprojekt 2004“
pre Gymnázium Poprad v sume 47 400,- Sk, prostriedky vyčerpané, realizáciu podporného
projektu z rozpočtu MK SR pre Hotelovú akadémiu Prešov v objeme 330 tis. Sk, taktiež
čerpané v pridelenej výške rozpočtu,

Ø projekty financované z prostriedkov poskytnutých z výťažku lotérií alebo iných
podobných hier v roku 2004 v objeme 380 tis. Sk pre SOU A. Dubčeka 963, Vranov nad
Topľou, ktoré boli v plnej výške vyčerpané,

Ø nákup leteniek pre zamestnancov Gymnázia v Sabinove v sume 32 tis. Sk, ktoré neboli
vyčerpané z dôvodu neúčasti pedagogických pracovníkov na zahraničnej pedagogickej
stáži.

Z celkovo pridelených účelových finančných prostriedkov v objeme 12 646 975,- Sk bolo
vyčerpaných 12 546 195,10- Sk , čo predstavuje 99,20 %. Nevyčerpané finančné prostriedky boli
vrátené na účet KŠÚ v Prešove a sú predmetom zúčtovania zo štátnym rozpočtom.
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Rozpočet bežných transferov (kategória 640) pre oblasť školstva k 31.12 2004
predstavoval objem 724 978 tis. Sk, ktorý bol rozpísaný pre rozpočtové organizácie vo výške
3 506 tis. Sk a príspevkové organizácie vo výške 721 7472 tis. Sk.

Príspevkové organizácie

Financovanie príspevkových organizácií v rámci výkonu originálnych kompetencií bolo
zabezpečované zo štátnej dotácie poskytnutej MF SR, v rámci prenesených kompetencií z dotácie
poskytnutej KŠÚ v Prešove a z vlastných príjmov PSK v celkovom objeme 721 472 tis. Sk.
Prostriedky príspevkovým organizáciám boli poskytované formou bežného transferu.

Rozpočet bežných transferov (kategória 640) pre rok 2004 bol rozpísaný v objeme 721
472 tis. Sk, ktoré boli príspevkovým organizáciám poukázané v plnej výške, t. j. čerpanie je 100
% k upravenému rozpočtu.

Analýza hospodárenia príspevkových organizácií v rezorte školstva za rok 2004 ukázala,
že za sledované obdobie, t. j. za rok 2004 bola vykázaná strata v objeme – 100 736 982,- Sk.
Podľa typov škôl bol hospodársky výsledok nasledovný:

Ø školy v prírode – 656 678,- Sk
Ø jazykové školy + 61 571,- Sk
Ø školské majetky – 5 662 109,- Sk
Ø školské lesy – 489 112,- Sk
Ø stredné odborné učilištia – 75 569 094,- Sk
Ø združené stredné školy – 18 421 560,- Sk

Hlavná činnosť škôl je zameraná na poskytovanie stravovacích, kaderníckych,
kozmetických služieb, krajčírskej výroby, ubytovania, prenájmu hnuteľného a nehnuteľného
majetku, školiacich kurzov, ďalej sú to tržby z odborného výcviku žiakov, výrobno-obchodná
činnosť a pod. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti v prevažnej väčšine organizácií
neumožňovali vykryť straty z hlavnej činnosti.

Podnikateľská činnosť bola zameraná na vykonávanie zváračských kurzov a preškolení,
poskytovanie ubytovania a stravovania, zabezpečovanie posilovní a rehabilitačných úkonov,
vykonávanie reklamnej a propagačnej činnosti a podobne.

Zisk z uvedených činností po zdanení je zdrojom peňažných fondov, z ktorých prostriedky
sa využívajú v prospech školských zariadení.

Sociálne zabezpečenie

Pre zariadenia sociálnych služieb bol schválený rozpočet bežných výdavkov pre rok 2004
vo výške 500 961 tis. Sk. Za sledované obdobie bol upravený na 559 257 tis. Sk. Celkový
upravený rozpočet pozostáva zo štátnej dotácie na prenesené kompetencie v objeme 498 193 tis.
Sk, vlastné príjmy vo výške 53 850 tis. Sk a prostriedky z mimorozpočtových zdrojov 7 214 tis.
Sk.

Celkové čerpanie k 31. 12. 2004 bolo vykázané vo výške 559 239 tis. Sk, z toho 77 214
tis. Sk predstavujú mimorozpočtové výdavky. Čerpanie vrátane mimorozpočtových zdrojov
predstavuje 99,99 % k upravenému rozpočtu. Nedočerpané zdroje sú predmetom výsledku
hospodárenia. Tak ako v prípade regionálneho školstva, tak aj za oblasť sociálneho zabezpečenia
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môžeme rozdeliť hospodárenie s prideleným rozpočtom na rozpočtové organizácie a príspevkové
organizácie sociálneho zabezpečenia.

Rozpočtové organizácie

Do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK k 1. januáru 2004 pribudlo delimitáciou 5 zariadení
sociálnych služieb s právnou subjektivitou na základe prechodu kompetencií z Krajského úradu
v Prešove na PSK a 8 organizačných jednotiek bez právnej subjektivity (DSS Humenné -
Podskalka, DSS Ľubica, DSS – ZOS Medzilaborce, DSS Osadné a DSS Giraltovce), čím sa počet
organizácií sociálneho zabezpečenia z 20 zvýšil na celkový počet 25. Nové zariadenia sú
zamerané na poskytovanie sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a dospelých
občanov.

Personálne vybavenie zariadení spočíva v zamestnávaní pracovníkov rôznych profesií.
Zariadenia v roku 2004 mali spolu 1 404 zamestnancov. Podľa profesijnej štruktúry sú to odborní
a administratívni zamestnanci 148, vychovávatelia 101, pomocní zdravotnícki zamestnanci 33,
sociálni zamestnanci 101, psychológovia 2, opatrovateľky 377, manuálni zamestnanci 294,
zamestnanci stravovacích prevádzok 168, špeciálny pedagóg 1, zamestnanci zabezpečujúci
zdravotný stav 141 a ostatní 38.

Činnosť týchto zariadení bola zameraná predovšetkým na zvyšovanie kvality starostlivosti
o dospelých občanov a detí, ktorí sú na pomoc odkázaní. K tomuto cieľu boli zamerané aj
usmernenia na nákup výpočtovej techniky, didaktických pomôcok, materiálov na ergoterapiu
a pod. Jedná sa o prostriedky na zlepšenie života občanov. V procese reformy sociálnej sféry boli
zariadenia vedené k vypracovaniu transformačných projektov, ktorých cieľom je zvýšenie kvality
poskytovania sociálnych služieb v duchu súčasných trendov chápania sociálnej práce. So
zmenami zahrnutými v transformačných projektoch úzko súvisí problematika profesionalizácie
a zvyšovania kvalifikovanosti zamestnancov predovšetkým v kategórii odborných zamestnancov.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2004 pre rozpočtové organizácie bol vo
výške 439 221 tis. Sk, z ktorého bolo čerpané 439 205 tis. Sk, čo je 100,00 % k upravenému
rozpočtu, vrátane mimorozpočtových prostriedkov vo výške 7 214 tis. Sk v zmysle § 20 zákona
NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Podľa ekonomickej klasifikácie bol rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové
organizácie rozpísaný a čerpaný nasledovne:

Za sledované obdobie v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania bol upravený rozpočet vo výške 196 534 tis. Sk. Skutočné čerpanie bolo
v objeme 196 536 tis. Sk, z ktorých mimorozpočtové výdavky tvorili 66 tis. Sk. Rozpočet tejto
kategórie bol čerpaný vo výške 100 % upraveného rozpočtu.

V rámci platných zákonov boli k mzdám vykonané odvody poistného a príspevku do
poisťovní vo výške 69 797 tis. Sk, vrátane mimorozpočtových výdavkov 21 tis. Sk, čo je
k upravenému rozpočtu čerpanie na 100,00 %.

Upravený rozpočet na tovary a ďalšie služby bol vo výške 170 958 tis. Sk. Skutočné
čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 170 942 tis. Sk, z toho mimorozpočtové výdavky v
čiastke 7 127 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu predstavuje 99,99 % .

Z upraveného rozpočtu bežných transferov 1 930 tis. Sk bolo čerpaných 871 tis. Sk na
výplatu odstupného, 210 tis. Sk na odchodné do starobného dôchodku, 166 tis. Sk na vreckové
chovancom a na výplatu nemocenských dávok zamestnancom 674 tis. Sk. Prehľad čerpania
rozpočtu je uvedený v prílohe č. 7.
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Príspevkové organizácie

Pre rok 2004 pre právnické a fyzické osoby (tzv. neštátne subjekty) poskytujúce prevažne
sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov na území PSK boli rozpočtované bežné transfery vo výške 90 440 tis. Sk, ktoré
v priebehu roka boli upravené na objem 120 036 tis. Sk upraveného rozpočtu. Finančný príspevok
bol subjektom poskytnutý na zmluvnom základe vo výške 120 035 tis. Sk, v súlade so zmenami
zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov č. 45/2004 Z. z.
z 20 januára 2004 a č. 141/2004 Z. z. zo 14. marca 2004 podľa druhov sociálnych služieb
v prepočte na počet občanov, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie sociálnej služby podľa
zákona o sociálnej pomoci a v prepočte na príslušné obdobie, v ktorom súkromní poskytovatelia
poskytovali sociálne služby.

Objem dotácie pre jednotlivé právnické a fyzické osoby bol, na základe návrhu Komisie
sociálnej pomoci, predmetom schvaľovania v Zastupiteľstve PSK.

V priebehu roka boli vykonávané štvrťročné kontroly vyúčtovania finančného príspevku
u všetkých subjektov. Na základe zistených nedostatkov bola krátená výška príspevku. Ku koncu
sledovaného obdobia bol vykonaný predpis na vrátenie 766 tis. Sk. Vrátené prostriedky budú
zdrojom príjmu rozpočtu PSK, nakoľko sa jedná o prostriedky poskytnuté z vlastných príjmov
PSK.

Rozvojová agentúra PSK

Rozvojová agentúra PSK (ďalej len RA PSK) bola zriadená uznesením Zastupiteľstva
PSK č. 120/2003 zo dňa 17. júna 2003, ako príspevková organizácia.

Poslaním agentúry v rámci verejnej činnosti je najmä príprava a koordinácia prác na
príprave strategických dokumentov regionálneho rozvoja (ďalej len RR) v rámci PSK, príprava
programov a projektov RR v súlade so strategickými dokumentmi Európskej komisie, vlády SR
a PSK, poskytovanie konzultácií súvisiacich s prípravou a realizáciou programov a projektov,
koordinácia prác na príprave programov a projektov, podpora a vyhodnocovanie projektov RR
a realizácia aktivít, zameraných na rozvoj regiónu. RA PSK zamestnávala k 31. 12. 2004 13
zamestnancov.

Financovanie RA PSK bolo zabezpečené v rámci vlastných zdrojov PSK. Prostriedky boli
organizácii pre rok 2004 rozpísané v objeme 5 000 tis. Sk vo forme bežných transferov na
rovnakej úrovni. Po realizácii úprav dosiahol rozpočet bežných výdavkov RA PSK celkový
objem 5 354 tis. Sk. Rozpočet v objeme upraveného rozpočtu bol RA PSK poukázaný zo strany
samosprávneho kraja v stanovenej výške, t. j. čerpanie je v objeme 100 %.

Bežné transfery boli použité na úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) v objeme 1 359 tis. Sk, poistné a príspevok
zamestnávateľa do poisťovní a NÚP (kategória 620) vo výške 500 tis. Sk a na tovary a ďalšie
služby (kategória 630) v objeme 3 347 tis. Sk.

V rámci tovarov a ďalších služieb boli finančné prostriedky použité na úhradu cestovných
výdavkov 620 tis. Sk, na nákup služieb od externých subjektov 2 276 tis. Sk, telefónne poplatky
275 tis. Sk, na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky 12 tis. Sk, nákup kancelárskych
strojov a ďalšieho vybavenia 262 tis. Sk, nákup kancelárskych potrieb 211 tis. Sk, na úhradu
stravovania zamestnancom 79 tis. Sk, za subdodávky na realizáciu projektov, súvisiacich
s činnosťou RA PSK 1 902 tis. Sk a pod.
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Podľa účtovnej závierky k 31.12.2004 RA PSK dosiahla zisk 510 tis. Sk, pričom náklady
predstavovali objem 7 105 tis. Sk a výnosy 7 615 tis. Sk.

Hospodársky výsledok bol ovplyvnený prijatým grantom na realizáciu projektov v rámci
programu „ Základná infraštruktúra...“

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov PSK na rok 2004 bol krytý dotáciou štátu na činnosť
úradu samosprávneho kraja, pre oblasť kultúry, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti,
dopravy, vzdelávania, t. j. na prenesené, ako aj na originálne kompetencie, ako aj krytý vlastnými
zdrojmi samosprávneho kraja.

Celkový rozpočet kapitálových výdavkov v objeme 278 760 tis. Sk bol čerpaný vo výške
278 736 tis. Sk. Nevyčerpané prostriedky vo výške 13 tis. Sk boli poukázané na účet MF SR a na
účet KŠÚ v Prešove vo výške 12 tis. Sk, ako výsledok zúčtovania dotácie so štátnym rozpočtom.
Jednalo sa o nevyčerpané účelové prostriedky poskytnuté v rámci projektov rezortných
ministerstiev a MF SR.

Čerpaním rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sa
zaoberá nasledujúca časť materiálu.

Úrad PSK

Kapitálové výdavky v roku 2004 boli rozpísané vo výške 10 000 tis. Sk. Po realizovaných
úpravách v priebehu roka ich objem predstavuje 14 954 tis. Sk. V rámci rozpočtu Úradu PSK
vykazujeme čerpanie v objeme 14 954 tis. Sk, t. j. 100,00 % k upravenému rozpočtu. Finančné
prostriedky vyčlenené pre úrad samosprávneho kraja boli použité nasledovne:

Ø úhrada za softvér a licencie v rámci informačného systému 9 550 tis. Sk,
Ø nákup budov (odkúpenie majetkového podielu budovy „Barlička“) 800 tis. Sk,
Ø nákup kancelárskych strojov a prístrojov 2 700 tis. Sk,
Ø nákup osobného automobilu 403 tis. Sk,
Ø nákup ostatných kapitálových aktív a zhodnotenie majetku 1 500 tis. Sk.

Cestná doprava

Pre správu a údržbu a správu ciest v súlade s prechodom kompetencií v tejto oblasti k 1. 1.
2004 bol zo strany MF SR pridelený limit štátnej dotácie v objeme 16 695 tis. Sk. Po ďalších
úpravách v priebehu roka 2004, rozpočet pre túto oblasť predstavoval bol vo výške upraveného
rozpočtu 20 695 tis. Sk. Z rozpočtu k 31. 12. 2004 bolo investovaných 20 691 tis. Sk, čo
predstavuje čerpanie rozpočtu na 99,98 %. Nevyčerpané prostriedky vo výške 4 tis. Sk boli
vrátené na účet štátneho rozpočtu a sú predmetom zúčtovania s MF SR.

Rozpočet kapitálových výdavkov bol použitý za správu a údržbu ciest nasledovne:

Ø rekonštrukcia kancelárskych priestorov budovy SaÚC PSK 4 162 tis. Sk,
Ø výstavba garáži (Levoča) 1 488 tis. Sk,
Ø generálna oprava sypača (Bardejov) 1 446 tis. Sk,
Ø generálna oprava LIAZ (Svidník) 1 380 tis. Sk,
Ø nákup výpočtovej techniky 1 365 tis. Sk,
Ø dofinancovanie rekonštrukcie dielne (Vranov nad Topľou) 1 315 tis. Sk,
Ø telekomunikačný systém (Stará Ľubovňa) 1 000 tis. Sk,
Ø nákup osobného motorového vozidla 700 tis. Sk,
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Ø rekonštrukcie mostov a ciest 665 tis. Sk,
Ø nákup snehovej radlice 1 230 tis. Sk,
Ø nákup nakladača UNC 1 107 tis. Sk,
Ø rekonštrukcia zariadenia na umývanie vozidiel 400 tis. Sk,
Ø ostatné kapitálové výdavky 433 tis. Sk.

Účelové prostriedky na rekonštrukciu mosta pri obci Štrba v objeme 4 000 tis. Sk boli
odvedené na depozitný účet na základe udelenej výnimky z MF SR a budú použité v roku 2005.

Rozvojová agentúra PSK

Z vlastných príjmov Úradu PSK boli pre Rozvojovú agentúru PSK vyčlenené prostriedky
v objeme 1 840 tis. Sk.

Tieto boli v rámci kapitálových výdavkov čerpané na nákup výpočtovej techniky v objeme
280 tis. Sk, na nákup osobného automobilu vo výške 400 tis. Sk a za vypracovanie projektovej
dokumentácie v objeme 1 160 tis. Sk v rámci spolufinancovania projektu „Pilotný projekt
rekonštrukcie a zabezpečenia energetickej efektívnosti, škôl, sociálnych a kultúrnych zariadení
patriacich pod VÚC- z Grantovej schémy regionálneho rozvoja“.

Kapitálové transfery boli vyčerpané v plnej výške 1 840 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie
100,00% k upravenému rozpočtu.

Zdravotníctvo

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vychádzal z prevzatého registra investícií od
MZ SR a po schválení štátneho rozpočtu pre rok 2004 bol upravený na objem 102 343 tis. Sk, z
toho dotácia štátu na prenesené kompetencie vo výške 100 216 tis. Sk, prostriedky rezervného
fondu 1 147 tis. Sk a vlastné príjmy PSK 930 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
za rok 2004 je vykazované v objeme 102 343 tis. Sk, čo je 100 % k upravenému rozpočtu.

Podkladom na prideľovanie prostriedkov pre jednotlivé zdravotnícke zariadenia bol
register investícií prevzatý z MZ SR a rozhodnutie komisie zdravotníckej pri Z PSK. Prostriedky
kapitálového rozpočtu boli rozpísané na tieto investičné akcie:

Individuálna investičná výstavba:
(v tis. Sk)

Ø Rekonštrukcia chirurgického pavilónu – NsP Vranov nad Topľou 44 357
Ø Rekonštrukciu a modernizáciu chirurgického oddelenia – NsP Humenné 30 000

Kapitálové výdavky na nákup zdravotníckych strojov a zariadení:
(v tis. Sk)

Ø NsP Humenné 11 665
Ø NsP Levoča 787
Ø NsP Stará Ľubovňa 12 247
Ø NsP Vranov nad Topľou 1 707
Ø NsP Svidník 107
Ø Poliklinika Sabinov 276

Okrem týchto výdavkov bola realizovaná elektrická prípojka pre NsP Humenné v hodnote
1 147 tis. Sk.
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Kultúrne služby

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v objeme 15 000 tis. Sk bol ku koncu
sledovaného obdobia upravený na 32 788 tis. Sk. Rozpočet kapitálových výdavkov tvorí dotácia
štátu z kapitoly MF SR v objeme 26 000 tis. Sk, z toho bolo 11 000 tis. Sk účelovo určených
v súlade s realizáciou úlohy B. l. uznesenia vlády SR č. 833/20004 a to v čiastke 6 000 tis. Sk pre
DJZ Prešov na rekonštrukciu strechy a v čiastke 5 000 tis. Sk na nákup špeciálneho vozidla pre
DAD Prešov a 1 486 tis. Sk ako dotácia štátu z MK SR, účelovo určená na krytie výdavkov
v rámci schválených projektov kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti samosprávneho kraja. Čiastka
5 352 tis. Sk je krytá vlastnými zdrojmi samosprávneho kraja v rámci rozdelenia výsledku
hospodárenia za rok 2003.

Rozpočet kapitálových výdavkov bol v oblasti kultúry čerpaný v objeme 32 780 tis. Sk, čo
predstavuje čerpanie 99,98 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpané prostriedky vo výške 8 tis. Sk
boli vrátené na účet štátneho rozpočtu SR. Jednalo sa o účelové prostriedky poskytnuté na nákup
dopravného prostriedku na prepravu – špeciálne upravené sťahovacie vozidlá na prevoz kulís pre
DAD Prešov.

Z prideleného objeme štátnej dotácie boli financované nasledovné investičné akcie
v oblasti kultúry:

(v tis. Sk)
Ø DJZ Prešov – rekonštrukcia historickej budovy 4 099
Ø DJZ Prešov – rekonštrukcia strechy 6 000
Ø DAD Prešov – špeciálne vozidlá na prepravu kulís 5 000
Ø Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa – nákup OMV 400
Ø Podtatranské osvetové stredisko Poprad – nákup osobného motorového vozidla 400
Ø Podduklianske osvetové stredisko Svidník – rekonštrukcia objektu hvezdárne 3 000
Ø Vihorlatská hvezdáreň Humenné – dostavba objektu 908
Ø Vihorlatská hvezdáreň Humenné – EZS pre AO Kolonica 80
Ø Podtatranská knižnica Poprad – osobné motorové vozidlo 400
Ø Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov - regionálno-informačné centrum 226
Ø Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov - rekonštrukcia strechy 496
Ø Šarišská galéria Prešov – zbierkový fond – kúpa 80
Ø Šarišská galéria Prešov – projektová dokumentácia 23
Ø Krajské múzeum Prešov – stavebné úpravy podkrovia 560
Ø Krajské múzeum Prešov – rekonštrukcia strechy 1 800
Ø Vihorlatské múzeum Humenné – osobné motorové vozidlo 400
Ø Šarišské múzeum Bardejov – osobné motorové vozidlo 400
Ø Múzeum A. W. Medzilaborce – osobné motorové vozidlo 400
Ø Múzeum A. W. Medzilaborce – výstavba kotolne a rekonštrukcia objektu 1 328

Investičné akcie financované zo zdrojov minulých rokov – rezervný fond, ako výsledku
hospodárenia za rok 2003:

Ø Vihorlatská hvezdáreň Humenné - projekt PHARE CBC 60
Ø Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov – projekt PHARE CBC 42
Ø Podtatranská knižnica Poprad – projekt VIRTUA 169
Ø Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov – projekt VIRTUA 207
Ø Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa – projekt VIRTUA 145
Ø Okresná knižnica D. G. Bardejov – projekt VIRTUA 154
Ø Vihorlatská knižnica Humenné – projekt VIRTUA 149
Ø Podduklianska knižnica Svidník – projekt VIRTUA 144
Ø Hornozemplínska knižnica Vranov – projekt VIRTUA 170
Ø Šarišské múzeum Bardejov – osobné motorové vozidlo – doplatok 151
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Ø Šarišské múzeum Bardejov – PD (Obnova múzea ľudovej architektúry) 73
Ø Šarišské múzeum Bardejov – PD (Rekonštrukcia objektu ŠM) 248
Ø Múzeum moderného umenia A. W. Medzilaborce – OMV – doplatok 50
Ø Múzeum moderného umenia A. W. Medzilaborce – výstavba kotolne 1 834
Ø Múzeum Kežmarok – rekonštrukcia objektu 480
Ø Vlastivedné múzeum Hanušovce – sanácia obvodového muriva 398
Ø Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa – odvlhčenie a terénne úpravy 330
Ø Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa - kanalizačná prípojka 49

Podkladom na realizáciu a financovanie investičných akcií za oblasť kultúry bol pre
rozostavané investičné akcie platný register investícií ako aj zaradenie nových investičných akcií
a nákup strojného vybavenia a dopravných prostriedkov.

Vzdelávanie

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre rok 2004 v objeme 199 477 tis. Sk, za
oblasť vzdelávania, bol upravený ku koncu sledovaného obdobia na 87 327 tis. Sk. Rozpočet
tvorili zdroje štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie vo výške 51 801 tis. Sk, prostriedky
pridelené z MŠ SR a KŠÚ v Prešove v objeme 6 442 tis. Sk, prostriedky z výťažku lotérií a iných
podobný hier 96 tis. Sk, vlastné prostriedky z výsledku hospodárenia za rok 2003 v objeme
28 941 tis. Sk a mimorozpočtové zdroje 47 tis. Sk.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za školstvo vykazujeme v objeme 87 315 tis.
Sk, čo je 99,99 % k upravenému rozpočtu vrátane mimorozpočtových zdrojov.

Podkladom pre rozdeľovanie kapitálových výdavkov pre jednotlivé školy a školské
zariadenia bol register investícií. Kapitálové výdavky za oblasť vzdelávania podľa jednotlivých
investičných akcií boli nasledovné:

(v tis. Sk)
SPŠ Snina - výmena okien – dofinancovanie 295
SPŠ Poprad – rekonštrukcia školskej jedálne 1 365
SOU chemické Humenné - výstavba plynovej kotolne 1 151
Gymnázium Poprad, Kukučínova – rekonštrukcia kuchyne 561
Gymnázium Sabinov - výstavba viacúčelovej telocvične 26 105
SOU poľnoh. Lipany – rekonštrukcia priestorov DM 528
SOU služieb Humenné – plynofikácia objektu 2 379
Gymnázium Lipany - plynofikácia objektu (PD) 85
Obchodná akadémia Svidník - zriadenie elektrickej a dátovej siete 50
SOU poľnohospodárske Lipany - plynofikácia objektu (PD) 60
Školský majetok Čaklov - nadzemná nádrž na pohonné látky 465
ZSŠ Snina – rekonštr. priestorov odb. výcviku – dofinancovanie 1 751
SOU Vranov n/T.- rekonštrukcia strechy s nadstavbou 2 533
SOU textilné Svit – rekonštrukcia strechy – dofinancovanie 3 399
SOU poľnohospodárske Lipany - výstavba kotolní 2 200
OA Stará Ľubovňa - prestavba a dostavba objektu na ul. Jarmočnej 8 000
SOU elektrotechn. Poprad-Matejovce - prístavba šatní a náraďovne 139 916
SOU odevné Svidník – rekonštrukcia parovodu 41
ZSŠ poľnohosp. Bardejov – rekonštrukcia objektu odb. výcviku 357
ZSŠ služieb Kežmarok – rekonštrukcia kotolne - dofinancovanie 1 899
DM A. Duchnoviča Prešov - výstavba kotolne 2 929
Gymnázium Stockela Bardejov - rekonštr. objektu - hydroizolácie 363
SPŠ stavebná Prešov – rekonštrukcia rozvodov ÚK 4 445
SOU služieb Humenné – rekonštrukcia vykurovania školy 2 317
SOU služieb Humenné – rekonštrukcia vykurovania telocvične 1 902
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ZSŠ služieb Prešov - II. etapa výstavba kotolne 5 000
SPŠ elektrotechnická Prešov – rekonštrukcia telocvične 952
Gymnázium Snina - Infovek 2004 100
Gymnázium Lipany - Infovek 2004 68
Gymnázium Konštantínova Prešov - Infovek 2004 80
Gymnázium Stockela Bardejov - Infovek 2004 60
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa - Infovek 2004 80
Stredná poľnohospodárska škola Kežmarok - Infovek 2004 93
ZSŠ drevárska Vranov nad Topľou- Infovek 2004 45
SPŠ elektrotechnická Prešov - Infovek 2004 70
SPŠ odevná Svidník - Infovek 2004 100
SOU elektrotechnické Poprad-Matejovce - Infovek 2004 100
SOU elektotechn. Stropkov - rekonštr. strechy obj. soc. zariadení 2 281
SPŠ odevná Svidník - výstavba kotolne 2 800
SOU lesnícke Sigord -2 kotly 350 kW 632
Hotel. akadémia Prešov - prístroje a zariad. do šk. kuchyne a reštaurácie 2 000
SOU Vranov n/T.- laser do učebne kozmetiky 96
SPŠ Bardejov – rekonštrukcia telocvične 997
SPŠ strojnícka Prešov – rekonštrukcia telocvične 1 497
SPŠ Snina - rekonštrukcia telocvične 293
SPŠ Bardejov – rekonštrukcia sociálnych zariadení 1 000
ZSŠ J. Andraščíka Bardejov – rekonštrukcia budovy 950
ZSŠ hotelových služieb Humenné - kabínové dvere pre 2 výťahy 93
Gymnázium Vranov nad Topľou - výstavba stravovne 2 200

Okrem uvedených akcií v oblasti školstva boli čerpané kapitálové výdavky v menšom
rozsahu predovšetkým na rekonštrukcie sociálnych zariadení, na zateplenie budov, nákup
výpočtovej techniky, nákup technických prístrojov a pod.

Sociálne zabezpečenie

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2004 pre oblasť sociálneho zabezpečenia
predstavoval objem 18 813 tis. Sk, z čoho 9 261 tis. Sk predstavovala dotácia štátu, prostriedky
z rezervného fondu 9 182 tis. Sk a 370 tis. Sk predstavovali mimorozpočtové prostriedky.

Kapitálové výdavky k 31. 12. 2004 boli čerpané v celkovej výške 18 813 tis. Sk, čo
predstavuje 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Výdavky z mimorozpočtových zdrojov vo výške 370 tis. Sk boli použité na plynofikáciu
pracovnej dielne pre Krízové stredisko Starej Ľubovni, vybudovanie altánku a kozubu v DSS
ALIA v Bardejove a zakúpenie zdvíhacieho zariadenia „Guldmann“ pre ťažko pohyblivých
klientov v DSS Ľubica.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií je nasledovné:

Ø DD DSS Továrne - výmena okien dofinancovanie 267 tis. Sk,
Ø DSS Kalinov - rekonštrukcia a modernizácia objektov (PD) 477 tis. Sk,
Ø RhS Hanušovce - rekonštrukcia objektu 981 tis. Sk,
Ø DSS Stropkov - rekonštrukcia podkrovia 1 008 tis. Sk,
Ø DSS Brezovička - rekonštrukcia strechy, podkrovia a prístavba výťahu 832 tis. Sk,
Ø DSS Humenné Podskalka - prekrytie rehabil. bazénu, výmena okien 182 tis. Sk,
Ø DSS Petrovany – rekonštrukcia a dostavba –Orkucany (PD) 1 943 tis. Sk,
Ø DSS Alia Bardejov - regulácia teplej vody 250 tis. Sk,
Ø DSS Kellerova - rekonštrukcia objektu SOU 2 230 tis. Sk,
Ø DSS Jabloň - práčka 2 ks 449 tis. Sk,
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Ø DSS Spišské Podhradie - práčka 2 ks 458 tis. Sk,
Ø DSS Spišský Štvrtok - rekonštrukcia práčovne 1 600 tis. Sk,
Ø DSS Kalinov - veľkokapacitná práčka 383 tis. Sk,
Ø DSS Batizovce - osobné motorové vozidlo (8+1) 1 000 tis. Sk,
Ø DSS Ličartovce - práčka 4 ks 240 tis. Sk,
Ø DSS Petrovany - práčka 2 ks 430 tis. Sk,
Ø DSS Volgogradská Prešov - modernizácia budov a odstránenie bariér 897 tis. Sk,
Ø DSS Volgogradská Prešov - osobné motorové vozidlo 1 000 tis. Sk,
Ø DSS Dúbrava – kuchynský robot 185 tis. Sk,
Ø ZOS Nová Sedlica - ČOV 672 tis. Sk,
Ø DSS Legnava - sušička 114 tis. Sk,
Ø DSS Legnava - veľkokapacitná práčka 211 tis. Sk,
Ø DSS Stropokov - osobné motorové vozidlo 700 tis. Sk,
Ø DSS Vranov nad Topľou - signalizačné zariadenie 55 tis. Sk,
Ø RhS Hanušovce nad Topľou - signalizačné zariadenie 56 tis. Sk,
Ø DD DSS Tovarné - signalizačné zariadenie 41 tis. Sk,
Ø DD DSS Svidník - osobné motorové vozidlo 580 tis. Sk,
Ø RhS Hanušovce nad Topľou - odvádzanie zrážkových vôd 369 tis. Sk,
Ø DSS Ľubica - zdvíhacie zriadenie 36 tis. Sk,
Ø DSS Stropkov - plynový varný kotol KG 150-0 130 tis. Sk,
Ø DSS Stropkov - kombinovaný sporák 135 tis. Sk,
Ø DSS Bardejov- Kellerova - stroje a zariadenia do kuchyne 201 tis. Sk.

Nevyčerpané prostriedky z účelovej dotácie poskytnutej na projektovú dokumentáciu pre
DSS Petrovany v objeme 5 tis. Sk boli vrátené na účet Ministerstva práce sociálnych vecí s rodiny
SR. V menšom rozsahu boli použité prostriedky na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení a pod.
Prehľad kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 10.

2005

Bežné výdavky

Upravený rozpočet bežných výdavkov PSK pre rok 2005 bol rozpísaný v celkovom
objeme 2 978 537 tis. Sk, z ktorého bolo za obdobie 1. polroka použitých 1 231 064 tis. Sk, čo
predstavuje 41,33 % k upravenému rozpočtu.

Nasledujúca časť materiálu pojednáva o upravenom rozpočte a predpokladanom čerpaní
do konca roka 2005.

Úrad PSK

Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2005 pre Úrad PSK je v objeme 92 962 tis.
Sk. Po úpravách sa predpokladá jeho objem 107 906 tis. Sk. Upravený rozpočet bol rozpísaný
podľa ekonomických kategórií následovne:

(v tis. Sk)
Ø 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 34 539
Ø 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 12 070
Ø 630 - Tovary a služby 48 038
Ø 640 - Bežné transfery 13 259

Do konca roka 2005 sa predpokladá čerpanie do výšky upraveného rozpočtu.
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Doprava

Pre oblasť dopravy bol na rok 2005 schválený bežný rozpočet v celkovej výške 579 125
tis. Sk. Po realizovaných úpravách rozpočtu samosprávneho kraja sa predpokladá objem 604 839
tis. Sk, z toho pre Správu a údržba ciest PSK 407 786 tis. Sk a pre dopravcov vykonávajúcich
autobusovú dopravu vo verejnom záujme 194 053 tis. Sk.

Verejná autobusová doprava

Prostriedky pre jednotlivých dopravcov boli prerozdelené následovne:
(v tis. Sk)

Ø SAD Prešov a. s. 67 316
Ø SAD Humenné a.s. 71 716
Ø SAD Poprad a.s. 41 495
Ø Bus Karpaty s.r.o., Stará Ľubovňa 13 526

Rozvojová agentúra PSK

V rozpočte PSK na rok 2005 pre Rozvojovú agentúru PSK v rámci vlastných zdrojov boli
vyčlenené prostriedky v celkovom objeme 5 809 tis. Sk. Za 1. polrok 2005 boli tejto organizácii
poskytnuté prostriedky vo forme bežného transferu v objeme 2 220 tis. Sk. Po transformácii RA
PSK na Agentúru regionálneho rozvoja PSK boli zostavajúce prostriedky do výšky schváleného
rozpočtu v objeme 3 589 tis. Sk poukázané vo forme členského príspevku v zmysle schváleného
uznesenia č. 299/2004 z 24. zasadnutia Z PSK zo dňa 14. 12. 2004.

Kultúrne služby

Pre oblasť kultúry na rok 2005 boli v rozpočte PSK vyčlenené prostriedky v celkovej
výške 171 026 tis. Sk. Prostriedky boli rozpísané pre 28 príspevkových organizácií v pôsobnosti
PSK. Ku koncu roka 2005sa predpokladá úprava rozpočtu do výška celkom 174 526 tis. Sk.

Vzdelávanie

Schválený bežný rozpočet na rok 2005 pre úsek školstva je vo výške 1 611 448 tis. Sk,
z toho na výkon originálnych kompetencií 160 556 tis. Sk. Po úpravách rozpočet bude
predstavovať celkový objem 1 538 849 tis. Sk, z toho pre výkon originálnych kompetencií
170 556 tis. Sk.

Sociálne zabezpečenie

Pre sociálnu oblasť boli v schválenom rozpočte PSK na rok 2005 vyčlenené prostriedky
v celkovom objeme 545 363 tis. Sk. Po úpravách sa predpokladá jeho výška 554 197 tis. Sk,
z toho pre neštátne subjekty 92 616 tis. Sk.

2. Kapitálové výdavky

Kapitálový rozpočet PSK na rok 2005 bol schválený vo výške 241 438 tis. Sk. Tento
rozpočet bol pre jednotlivé úseky činností rozpísaný podľa investičných akcií a následne
schválený na 25. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 15.2.2005 prijatím uznesenia č. 330/2005.
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Po úpravách sa predpokladá jeho celkový objem 296 682 tis. Sk. Podľa jednotlivých
oblastí bol prerozdelený následovne:

(v tis. Sk)
01.1.1.7 - Vyššie územné celky (Úrad PSK) 19 990
04.5 - Doprava 23 487
07.3.1 - Zdravotníctvo 45 100
08.2 - Kultúrne služby 27 062
09.2 - Vzdelávanie 63 727
10 - Sociálne zabezpečenie 17 316

Výdavky do konca roka 2005 podľa jednotlivých oblastí sa predpokladajú do výšky
upraveného rozpočtu a to predovšetkým na tieto investičné akcie:

Úrad PSK

Kapitálový rozpočet Úradu PSK predstavuje výšku 19 990 tis. Sk.

Prostriedky budú použité na nákup licencií programu Fabasoft – správa registratúry, platby za
internetový portál, rozšírenie licencií pre PaM, rozšírenie funkcionality SPIN a to v celkovej
výške, na nákup výpočtovej techniky, na nákup osobného automobilu a na združenú investíciu
Kolkáreň Veľký Šariš.

Doprava

Kapitálový rozpočet pre oblasť správy a údržby ciest na rok 2005 bol stanovený v objeme
17 000 tis. Sk, ktorý bol v priebehu sledovaného obdobia upravený na celkovú výšku 23 487 tis.
Sk.

Prostriedky v priebehu roka budú vynaložené na rekonštrukciu kancelárskych priestorov
SaÚC PSK, na nákup výpočtovej techniky vo výške, na nákup telekomunikačného systému pre
oblasť Stará Ľubovňa, na nákup osobného motorového vozidla pre správu v Humennom,
rekonštrukcie ciest a podobne.

Zdravotníctvo

V schválenom rozpočte PSK na rok 2005 boli pre oblasť zdravotníctva vyčlenené
prostriedky vo výške 78 282 tis. Sk, ktoré boli v priebehu sledovaného obdobia upravené na
objem 45 100 tis. Sk. Za sledované obdobie sa predpokladá čerpanie rozpočtu v plnej výške.

Kultúrne služby

Kapitálový rozpočet na rok 2005 pre oblasť kultúry je v objeme 27 062 tis. Sk.

Prostriedky do konca roka 2005 budú preinvestované na tieto investičné akcie:

Ø rekonštrukcia budovy Osvetového strediska Vranov nad Topľou,
Ø nákup ozvučovacej techniky pre Ľubovnianske osvetové stredisko,
Ø nákup kopírovacieho stroja pre Šarišské osvetové stredisko,
Ø vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vihorlatské osvetové stredisko Humenné,
Ø rekonštrukciu dreveného kostolíka v Bardejovských kúpeľoch pre Šarišské múzeum

Bardejov,
Ø sanáciu muriva pre Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n/Topľou,
Ø rekonštrukciu objektu Hvezdárne Roztoky,
Ø rekonštrukciu strechy DJZ
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Ø a ďalšie plánované investičné akcie.

Do konca roka 2005 sa predpokladá čerpanie do výšky upraveného rozpočtu.

Vzdelávanie

Kapitálový rozpočet na rok 2005 pre oblasť školstva bol schválený v celkovej výške 113
000 tis. Sk, ktorý bol v priebehu roka 2005 upravený na celkový objem 163 727 tis. Sk.

Prostriedky do konca roka budú vyčerpané v plnej výške na plánované investície a to
predovšetkým na tieto investičné akcie:

Ø Výstavba kotolne, DM A. Duchnoviča Prešov
Ø Výstavba stravovne, Gymnázium Vranov n/Topľou
Ø SPŠ Poprad, prístavba dielní
Ø SPŠ Poprad, rekonštrukcia jedálne
Ø OA Stará Ľubovňa, prístavba a dostavba objektu
Ø ZSŠ služieb Prešov, výstavba telocvične
Ø SPŠ odevná Svidník, výstavby kotolne
Ø ZSŠ Humenné, rekonštrukcia striech
Ø SOU drevárske Prešov, rekonštrukcia strechy, zateplenie
Ø SOU elektr. Poprad, prístavba šatní
Ø SOU lesnícke Bijacovce, rekonštrukcia strechy
Ø SOU lesnícke Sigord, kotly
Ø Gymnázium Lipany, výstavba kotolne
Ø Stredná lesnícka škola Prešov, veľkokapacitné kuchynské zariadenie
Ø SOU lesnícke Sigord, oplotenie ihriska
Ø SOU Svidník, rekonštrukcia budov
Ø SOU textilné Svit, rekonštrukcia podkrovia
Ø SOU Vranov n/Topľou, výstavba kotolne
Ø SOU elektrotechnické Prešov, basketbalové koše
Ø Školské lesy Cemjata, elektro. a rozvod vody
Ø ZSŠ drev. Vranov n/Topľou, spolufinancovanie „Mini ihriska“
Ø SOU Bardejov, spolufinancovanie „Mini ihriska“
Ø Školský majetok Čaklov, výstavba skleníkov
Ø SPŠ strojnícka Prešov, spolufinancovanie „Mini ihriska“
Ø Čerpanie na ostatných investíciách spolu

10. Sociálne zabezpečenie

Kapitálový rozpočet pre oblasť sociálnej pomoci na rok 2005 bol schválený vo výške
9 156 tis. Sk. Po úprave v do konca roka 2005 predstavuje objem 17 316 tis. Sk.

Čerpanie do konca roka 2005 sa očakáva do výšky upraveného rozpočtu.

Prostriedky budú vynaložené predovšetkým na tieto investičné akcie :

Ø rekonštrukciu objektu SOU pre DSS Kellerova Bardejov
Ø strojné vybavenie pre DD a DSS Nová Sedlica
Ø rekonštrukcia práčovne, DSS Spišský Štvrtok
Ø rekonštrukcia strechy a prístavba výťahu, DSS Brezovička
Ø prekrytie rehabilitačného bazénu, DSS Humenné – Podskalka
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b) ďalšie činnosti na úseku rozpočtovania a financovania:

Ø tvorba návrhov rozpočtu v rámci PSK
Ø príprava rozborov hospodárenia a čerpania rozpočtových prostriedkov v štvrťročných

intervaloch
Ø tvorba záverečných účtov za každé účtovné obdobie
Ø príprava návrhov na úpravy rozpočtu, príprava zmlúv a realizácia zmluvných prevodov
Ø tvorba analýz hospodárenia jednotlivých organizácií
Ø tvorba rozpisov rozpočtu a spracovanie rozpočtových opatrení, evidencia o zmenách

rozpočtu
Ø prideľovanie finančných prostriedkov formou platobných poukazov, limitných oznámení

podľa oznámenia MF SR a KŠÚ Prešov pre rozpočtové a príspevkové organizácie
Ø spracovanie platobných poukazov a limitných oznámení pre mimorozpočtové prostriedky
Ø priebežné spracovanie prehľadov a analýz o čerpaní rozpočtu výdavkov a plnenie príjmov

v tabuľkovej forme
Ø kontrola upraveného rozpočtu v štvrťročných intervaloch za RO a PO, kontrola zostáv za

podriadené organizácie
Ø sledovanie čerpania rozpočtu za všetky podriadené organizácie a realizácia úprav rozpočtu

v zmysle funkčnej klasifikácie
Ø spracovanie podkladov podľa požiadaviek MF SR, KŠÚ Prešov a iných nadriadených

orgánov

Financovanie škôl a školských zariadení zabezpečuje oddelenie mimorozpočtových
odvetvových činnosti.

Za sledované obdobie v tejto oblasti došlo pri financovaní k najväčším legislatívnym
zmenám, pričom finančné prostriedky sú v zmysle oznámenia MF SR, MK SR, ÚV SR
a Krajského školského úradu v Prešove , predtým Krajského úradu v Prešove boli pre rozpočtové
a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pridelené finančné prostriedky
nenormatívne na financovanie:

Ø podprojektu otvorená škola – INFOVEK (rok 2002 – 2005)
Ø podprojekt enviromentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2004
Ø vzdelávacie poukazy (rok 2004-2005)
Ø finančné prostriedky na pokrytie nákladov na výkon záchranných prác počas povodní

v roku 2004
Ø na zabezpečenie obvodných a krajských súťaží žiakov škôl a školských zariadení podľa §

3 ods.2 zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských
zariadení (rok 2002-2004)

Ø na základe žiadostí škôl poskytnuté finančné prostriedky na odchodné a bolestné
Ø finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR na zakúpenie počítačových zostáv
Ø dotácia na poskytnutie sociálnych štipendií pre žiakov rómskej komunity
Ø dotácia na odstránenie havarijnej situácie po veternej smršti 19.11.2004

Oddelenie zabezpečuje financovanie škôl a školských zariadení v tomto zložení:

Počet zariadení spolu v pôsobností PSK súkromné a cirkevné
Rok 2002 172 146 26
Rok 2003 171 144 27
Rok 2004 193 193 0
Rok 2005 183 183 0
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c) Správa majetku

Na úseku správy majetku boli zabezpečované činnosti v súlade so zákonom NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Odbor financií
a správy majetku v oblasti správy majetku vykonával činnosti spojené s odsúhlasovaním
nájomných zmlúv pre podriadené organizácie, uskutočňoval zmluvné prevody nehnuteľného
majetku PSK, realizoval ponukové konania na odpredaj nehnuteľného majetku a zabezpečoval
návrhy na zápisy vlastníckeho práva

d) Regulácia cien

Kompetencie v oblasti regulácie cien v zmysle novely zákona č. 520/2003 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov prešli dňom
1.1.2004 kompetencie pre reguláciu cien z OÚ na VÚC. Činnosť na tomto úseku bola zameraná
na určovanie maximálnej ceny tovaru v súlade s ustanovením § 20 ods. 5 písmena a) zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

e) Účtovníctvo

Úlohou oddelenia účtovníctva je zabezpečiť spracovanie účtovníctva ako celku správneho toku
ekonomických informácií pre riadiacich pracovníkov a vedenie úradu v súlade s platnými
zákonmi, právnymi predpismi .

Pre správnu realizáciu platných zákonov a právnych predpisov oddelenie účtovníctva
vypracovalo vnútorné smernice, účtovné predpisy, pomocou ktorých Ú PSK zabezpečuje
postupnosť účtovných dokladov.

Ø Zásady na vykonanie zákona č. 502/2001 finančnej kontroly a o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach PSK

Ø Doplnky k obehu účtovných dokladov
Ø Rámcová účtová osnova
Ø Číslovanie - okruhov účtovných dokladov,
Ø Príkazy riaditeľa úradu na vykonanie inventarizácie ÚPSK
Ø Príkaz riaditeľa úradu k zabezpečeniu ročnej účtovnej závierky pre ÚPSK
Ø Príkazy predsedu PSK k zabezpečeniu ročnej účtovnej závierky za rozpočtové

a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Ø Pokyny a usmernenia pre riadené rozpočtové a príspevkové organizácie

Okrem spracovania pokynov pre riadené organizácie boli realizované porady a školenia,
zamerané na :

Ø Usmerňovanie spracovania výkazov, v rámci programu IBEU : účtovníctvo – zostavy,
vstupy, dodávateľské a odberateľské faktúry, majetok, sklady

Ø Aplikácia účtovej osnovy a postupov účtovania pre RO a PO
Ø Aplikácia zákona č.502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v podmienkach riadených organizácií RO a PO
Ø Aplikácia zmien zákona o účtovníctve, zákona o cestovných náhradách, zmene a doplnkov

rozpočtovej klasifikácii
Ø Samostatne boli riešené problémy s aplikáciou rozpočtovej klasifikácie pre príspevkové

organizácie
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Vedúca oddelenia účtovníctva, členka riešiteľskej skupiny pre problematiku
automatizovaného spracovania účtovníctva sa zúčastňovala na riešení nových úloh pri zmene
legislatívy pre VUC, na riešení problémov na zvládnutie a zabezpečenie úloh v oblasti
účtovníctva, rozpočtovej klasifikácie, spracovania priebežných zmien v účtovnom rozvrhu,
zapracovaní zmien do účtovných výkazov a sumarizačného programu, príprav štvrťročných
výkazov a ročnej účtovnej závierky.

Podľa potrieb Úradu Prešovského samosprávneho kraja zabezpečuje zriadenie účtov
v bankových inštitúciách.

Zabezpečuje celkový obeh jednotlivých účtovných dokladov od prvotnej evidencie
došlých faktúr až po ich úhradu a následné zaúčtovanie.
Oddelenie zabezpečuje celkový presun finančných prostriedkov na účtoch od decentralizačnej
dotácii, daňových a vlastných finančných prostriedkov a ich následne zaúčtovanie až po
usporiadanie hospodárskeho výsledku k 31.12. daného účtovného obdobia.
Účtovanie na jednotlivých bankových účtoch a účtoch v Štátnej pokladnici je podľa rámcového
účtovného rozvrhu, tak ako to ukladá Zákon o účtovníctve a Opatrenie MF a SR z 11.decembra
2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie
územné celky a následné opatrenie MF a SR z 24. novembra 2004.

Od roku 2003 oddelenie zabezpečuje úhradu a účtovanie poskytnutých prostriedkov

Štvrťročne preberá, kontroluje, odsúhlasuje náväznosti za rozpočtové a príspevkové organizácie
následne sumarizuje 5 výkazov 4X ročne za PO a 7 výkazov 6X ročne za RO a nahráva do
systému Štátnej pokladnice a následne odsúhlasené predkladá na Ministerstvo financií Slovenskej
republiky tieto účtovné výkazy :

Ø Súvahu
Ø Výkaz ziskov a strát
Ø Čerpanie rozpočtu
Ø Stavy a obraty
Ø Príjmy
Ø Výdavky
Ø Fin FAP 5- 04
Ø Fin FAP 6-01
Ø Výkaz ziskov a strát
Ø Tržby a výrobné náklady
Ø Finančné operácie

Poskytuje metodickú a konzultačnú činnosť pre riadené rozpočtové a príspevkové organizácie
v oblasti účtovníctva, inventarizácie majetku a rozpočtovníctva.

f)Iné činnosti vykonávané na úrovni vedenia odboru

Do tejto oblasti sú zatriedené činnosti vykonávané vedúcou odboru vo vzťahu k vedeniu
Úradu PSK, predsedovi PSK, Zastupiteľstvu PSK, vonkajším inštitúciám, rezortným
ministerstvám a pod.

Sú to predovšetkým tieto činnosti :

Ø príprava a predkladanie materiálov na rokovanie vedenia Úradu PSK
Ø príprava a predkladanie materiálov na rokovanie finančnej a majetkovej komisie pri

Zastupiteľstve PSK
Ø príprava a predkladanie materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK
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Ø pripomienkové konania zákonov a iných právnych noriem v rámci legislatívneho procesu
MF SR

Ø rokovania a porady v rámci odboru
Ø a pod.

Štatistické hodnotenie konkrétnych činností podľa jednotlivých oddelení za obdobie rokov
2002 – 2005 je uvedené v tabuľkovom prehľade.

Odpočet práce za odbor financií a správy majetku 2002 2003 2004 2005

Pracovníci

Počet pracovníkov 16 17 19 19

Činnosti vykonávané na úrovni vedenia odboru

Predkladaný materiál do Zastupiteľstva PSK 9 19 28 23
Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK 8 11 11 8

Komisia pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK 6 10 9 7
Pripomienkové konania zákonov zaslané MF SR 5 16 19 7

Pracovné porady 2 17 28 16

Služobné cesty 15 18 14 5

Došlá a odoslaná korešpondencia za odbor financií a správy majetku 1 925 4 982 7 585 5102

Oddelenie rozpočtu a správy majetku
Rozpočet a jeho plnenie
Príprava rozpočtu PSK 1 1 1 1

Úpravy rozpočtu predkladané do Zastupiteľstva PSK 3 4 4 4
Správy o hospodárení a plnení rozpočtu 3 3 3 3

Výročné správy o hospodárení "Záverečný účet" 1 1 1
Vyhotovenie sumarizačných prehľadov 21 38 61 49

Spracovanie podkladov k rozborom hospodárenia 16 25 33 18

Spracovanie prehľadov o záväzkoch a pohľadávkach 0 24 24 16
Spracovanie analýz a prehľadov o hospodárení organizácií a Úradu
PSK 16 41 59 35
Vydané rozhodnutia

z toho:

Rozpočtové opatrenia 297 483 565 429

Vyhotovené platobné poukazy 413 520 970 497
Vyhotovenie avíz o platbe 453 520 970 562

Spracovanie platobných poukazov pre mimorozpočtové prostriedky 90 180 213 65
Tabuľkové prehľady k úprave rozpočtu a úhradám 35 97 124 118

Limitné oznámenia 152 234 282 0

Zadávanie rozpočtu do úrovne podpoložiek 663 753 966 752

Prostriedky z lotérii 15 6 6 0
Prostriedky z fondov (PRO SLOVAKIA) MK SR 20 20 42 4

Prostriedky z Úradu vlády SR 0 0 0 16
Prostriedky z iných zdrojov 0 0 10 4
Kontrolná činnosť
z toho:

Účtovné výkazy pri uzávierkach 174 321 352 264
Kontrola delimitačných protokolov 73 0 0 0
Dotácie v zmysle VZN č. 5/2004

Počet žiadateľov o dotáciu v zmysle VZN č. 5/2004 93 87
Dotácie schválené predsedom 12 30

Dotácie schválené zastupiteľstvom 2 7

Príprava materiálov do finančnej komisie 11 7

Príprava materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK 3 3
Úsek správy majetku PSK
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Preberanie majetku - delimitačné protokoly 1 186 8 5
Vypracovanie zmlúv o prevode správy hnuteľného a nehnuteľného
majetku 28 8 26 32
Vypracovanie návrhov na zápis nehnuteľnosti do vlastníctva PSK 28 121 5 28
Vypracovanie návrhov na zápis nehnuteľnosti do správy organizáciám
v pôsobnosti PSK 28 121 5 1
Odsúhlasovanie a schvaľovanie nájomných zmlúv 134 333 275 185

príprava materiálov na rokovanie majetkovej komisie 6 10 9 7
Zmluvné prevody nehnuteľného majetku

Vyňatie majetku zo správy organizácie 9 34 82
Zmluvné prevody nehnuteľného majetku – realizované 9 34 82

Realizované ponukové konania na odpredaj nehnuteľného majetku 3 5 6

Podané žiadosti o zmluvné prevody nehnuteľného majetku PSK 57 55 68

Zamietnuté žiadosti o zmluvné prevody nehnuteľného majetku PSK 25 21 19
Účtovné vysporiadanie odpredaného majetku 9 34 82

Zápis nehnuteľného majetku do správy katastra - zmena vlastníka 9 34 82
Metodická činnosť vo vzťahu k správcovským organizáciám
Vypracovanie návrhu a zmien "Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom PSK" 1 1 1
Vypracovanie metodického pokynu "Cenová mapa a postup na
uzatváranie NZ" 1
Vypracovanie usmernenia na odpredaj nehnuteľného majetku PSK 1 1
Vypracovanie vzorových protokolov o odovzdaní nehnuteľného
majetku 1
Hnuteľný majetok

Počet zasadnutí krajskej škodovej komisie 1 2 1
Počet prerokovaných žiadostí 12 20 2

Rozhodnutie predsedu o odpísaní pohľadávok 13 2

Rozhodnutie zastupiteľstva o odpísaní pohľadávok 6 -

Rozpracované žiadosti 5
Počet zasadnutí krajskej inventarizačnej komisie 2 3 2

Počet prerokovaných žiadostí 16 42 10
Rozhodnutia predsedu o naložení s prebytočným a neupotrebiteľným
majetkom 2 2
Úsek cenový

Počet žiadateľov o určenie maximálnej ceny 8 4

Počet vydaných cenových výmerov 8 1

Oddelenie mimorozpočtových a odvetvových činností
Vydané rozhodnutia

z toho:
vyhotovené platobné poukazy 1 250 2470 2500 4250

vyhotovenie avíz o platbe 1 250 2 950 2450 3950
spracovanie platobných poukazov pre mimorozpočtové prostriedky 180 380 560 500

tabuľkové prehľady a analýzy 452 460 620 842

limitné oznámenia 946 1 052 1125 0
zadávanie rozpočtu do podpoložiek v programe IBEU (pre
príspevkové org.) 3 000 1 920 0 0
zadávanie rozpočtu do podpoložiek v programe SPIN (pre
príspevkové organ.) 0 0 2250 3541
spracovanie účtovných dokladov 1 500 2 520 2930 3992

vyhotovenie sumarizačných prehľadov k delimitačným protokolom 55 0 0 0

vyhotovenie dodatkov k delimitačným protokolom 20 0 0 0
Rozpočet a jeho plnenie
z toho:

zber a evidencia rozborov hospodárenia 688 720 736 368

zber a evidencia požiadaviek k úprave rozpočtu 350 450 501 600
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zber, evidencia a spracovanie tabuliek pre potreby MŠ SR 680 1056 2354 3450
distribúcia a zber korešpondencie za organizácie formou e-mailu a ich
spracovanie 860 901 2450 3620
vyhotovenie rozpisu rozpočtu a spracovanie rozpočtových opatrení
a úpravy 890 1380 1450 1420
Kontrolná činnosť

z toho:
kontrola delimitačných protokolov 146 0 0 0

kontrola účtovných závierok 720 720 736 368

Oddelenie účtovníctva
Prehľady výstupov z odd. účtovníctva

tabuľkové prehľady 14 19 17 3

spracovanie a priradenie k účtom EO+OŠ 440 358
spracovanie účtovného rozvrhu podľa platnej účtovej osnovy a FS 1 144 2 025 2300 1795

spracovanie a účtovanie dokladov 3 669 7 110 8230 11380
spracovanie a predkladanie výkazov na MFSR a Datacentra 910 2 088 0 0

spracovanie a predkladanie výkazov v tisícoch do Datacentra 680 680 0 0

spracovanie cestovných príkazov - tuzemské za pracovníkov ÚPSK 450 973 772 453
spracovanie cestovných príkazov - tuzemské za poslancov +
neposlancov 268 289 366 263

spracovanie cestovných príkazov -zahraničné za pracovníkov ÚPSK 78 158 166 122

spracovanie štatistických výkazov 21 23 36

spracovanie prehľadov o hospodárskom výsledku za organizácie 1 1 2
Banka
zriadenie účtov v bankovej inštitúcií 9 9 14 31

vyhotovené príkazy na úhradu 2305 2 805 900 411
vyhotovené platobné poukazy OFP 1743 1869 196 316

zaevidovanie došlých faktúr do evidencie faktúr 562 965 1501 970

Kontrolná činnosť
z toho:

účtovné výkazy 910 2088 2864 1614

predbežná kontrola platobných poukazov - formálna správnosť 2305 2834 1697 1286

kontrola delimitačných protokolov 151 0 0 2
vykonanie metodicko - kontrolnej činnosti 2 10 6 0
Iná činnosť

poskytovanie metodickej činnosti pre organizácie 177 180 179 179
spracovanie rýchleho hlásenia pre MFSR 12 12 0 7

vykonané porady pre organizácie 5 3 4 2
spracovanie pokynov pre organizácie 12 11 10 9

spracovanie vnútorných smerníc pre činnosť ÚPSK 9 11 9 2

z toho:

vypracovanie zásad obehu účtovných dokladov a jeho doplnkov 1 1 1
vypracovanie zásad na vykonanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
podmienkach PSK 1 1 1
vypracovanie účtovného rozvrhu 1 1 1 1

vypracovanie plánu inventúr pre Ú PSK 1 1 1

vypracovanie číslovania - číselné rady účtovných dokladov 1 1 1 1

spracovanie príkazov riaditeľa Ú PSK na vykonanie inventúr 3 5 3
spracovanie príkazov riaditeľa Ú PSK k zabezpečeniu ročnej
uzávierky pre PSK 1 1 1

Sprac. Príkazov predsedu k vykonaniu účtovnej uzávierky 2 2 2

spracovanie prehľadov výsledku hospodárenia za Ú PSK 1 1 1

spracovanie ročnej účtovnej závierky + poznámky na MFSR 1 1 1
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príprava, spracovanie a riešenie požadovaných údajov za Ú PSK –
AUDIT 3 3 3 1
príprava, riešenie a spoluúčasť pri aplikácií modulov v programe SPIN 4 4

príprava prehľadov o čerpaní rozpočtu PSK analýzy - z účtovníctva 4 4 4 2
účasť na riešení legislatívnych zmien pre aplikáciu na VÚC -
riešiteľská skupina 4 4 4 3
Štátna pokladnica
vyhotovenie zoznamov pre usporiadanie stromov klientov 179 10

nahrávanie výkazov do systému ŠP – výkazníctvo 2864 1614

spracovanie účtovných dokladov v systéme ŠP - účtovníctvo 73

Prehľad bežných výdavkov PSK za obdobie 2002 -2004

Funkčná klasifikácia
Ekonomická
klasifikácia

2002 2003 2004 2005 rozpočet

a b 1 2 3 4

PSK 600 1 173 049 2 359 125 2 979 650 2 978 537

Z toho:

01.1.1.7 ÚPSK 600 41 440 64 175 78 510 107 906
v tom:

610 16 276 26 653 32 217 34 539
620 5 665 9 792 10 680 12 070
630 19 499 27 655 33 039 48 038
640 75 2 574 13 259

z toho:644
(VZN č.5) 2 000 7 000

04.5..doprava 600 126 022 179 281 671 388 604 839
v tom:

610 106 288 110 729
620 38 053 39 850
630 290 637 258 958
640 126 022 179 281 236 410 195 302

z toho:644
(SAD) 126 022 179 281 233 716 194 053

06.2 Rozvoj obcí a
VÚC 600 3 855 5 354 2 220

v tom:

640 3 855 5 354 2 220

08.2. Kultúrne služby 600 114 697 155 736 168 299 174 526
v tom:

640 114 697 155 736 168 299 174 526

09. Vzdelávanie 600 681 632 1 531 018 1 496 860 1 534 849
v tom:

610 201 419 402 307 470 953 440 902
620 75 799 150 993 162 848 153 796
630 47 931 121 026 138 079 331 027
640 356 483 856 692 724 980 609 124

z toho: PO 356 346 855 149 721 472
10.Sociálne
zabezpečenie 600 186 523 425 060 559 239 554 197

v tom:
610 68 979 153 794 196 534 187 340
620 26 055 57 928 69 797 67 274
630 59 124 131 224 170 945 205 941
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640 32 365 82 114 121 963 93 642
z toho
642(NS) 32 335 81 641 120 035 92 616

Prehľad kapitálových výdavkov PSK podľa rezortov za obdobie 2002-2004
(v tis. Sk)

Funkčná klasifikácia
Ekonomická
klasifikácia

2002 2003 2004 2005 rozpočet

a b 1 2 3 4

PSK 700 84 234 281 045 278 736 296 592

Z toho:
01.1.1.7 ÚPSK 700 21 891 15 231 14 954 19 900

04.5..Doprava 700 0 0 20 691 23 487

06.2 Rozvoj obcí (RA
PSK) 700 0 0 1 840 0

07.3.1 Zdravotníctvo 700 0 106 359 102 343 45 100

08.2. Kultúrne služby 700 15 013 20 688 32 780 27 062

09. Vzdelávanie 700 44 689 122 525 87 315 163 727

10.Sociálne
zabezpečenie 700 2 641 16 242 18 813 17 316

Predaj majetku PSK za roky 2002-2005
(v tis. Sk)

Ekonomická Text 2002 2003 2004 2005 Spolu
klasifikácia k 20.10.05

230 Kapitálové príjmy 11 5 327 25 306 28 267 58 911
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4.2 OBLASŤ REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU

Vznik odboru: 1.1.2002

Počet pracovníkov odboru podľa rokov:
Rok 2002 - 8
Rok 2003 - 15
Rok 2004 - 12
Rok 2005 - 16

Kompetencie

1. vykonáva stratégie regionálneho rozvoja,
2. koordinuje úlohy súvisiace so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho

rozvoja územia,
3. koordinuje plnenie koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,
4. koordinuje plnenie koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
5. spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,

samosprávnymi krajmi a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi pri príprave
operačných programov a Národnom rozvojovom pláne,

6. vypracúva, vyhodnocuje plnenie jednotlivých programov medzinárodnej spolupráce na
regionálnej úrovni a podieľa sa na ich uskutočňovaní,

7. monitoruje a hodnotí rozvoj územia samosprávneho kraja a vypracúva správy
o hospodárskom rozvoji a sociálnom rozvoji samosprávneho kraja,

8. zabezpečuje vzájomnú spoluprácu s ďalšími samosprávnymi krajmi a rozvoj spolupráce
s územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie pri
výkone samosprávy,

9. pripravuje podklady pre zriadenie územnej agentúry na podporu regionálneho rozvoja,
10. vedie evidenciu programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho

kraja a obcí,
11. podieľa sa pri vytváraní a udržaní trvalo udržateľného rozvoja samosprávneho kraja,
12. vypracúva a vyhodnocuje plnenie jednotlivých programov cezhraničnej spolupráce na

regionálnej úrovni a podieľa sa na ich uskutočňovaní

Legislatíva – svoju činnosť odbor vykonáva v zmysle:

Ø zákona č. 416/2001 Z. z., o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky.

Ø zákona č. 503/2001 Z. z., o podpore regionálneho rozvoja,
Ø zákona č. 351/2004, Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore

regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvná spolupráca – odbor zabezpečuje aj činnosti vyplývajúce zo zmlúv:

Ø Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci počas implementácie opatrenia 3.4: Renovácia
a rozvoj obcí uzatvorená medzi MVRR SR a PSK (podpísaná 11/2004),

Ø Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená medzi MH SR a PSK (podpísaná
05/2004),
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Ø Zmluva o implementácii programov „INTERREG IIA Slovenská republika – Poľská
republika“ a „Program susedstva Slovenská republika – Maďarská republika – Ukrajina“
na obdobie rokov 2004 – 2006 uzatvorená medzi MVRR SR a PSK (podpísaná 09/2004).

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK

V zmysle platnej legislatívy má Prešovský samosprávny kraj (PSK) vypracovaný
strednodobý rozvojový dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom PSK v decembri 2003. Je to program
cielených opatrení, prípadne intervencií, navrhnutý pre oživenie ekonomického a sociálneho
rozvoja kraja

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
kraja“ bol spracovaný na základe Zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja,
v zmysle § 9, ktorý rámcovo vymedzuje jeho obsah.

Program je záväzný pre orgány samosprávneho kraja, odborné útvary úradu PSK
a samosprávnym krajom zriadené právnické osoby v zmysle zakladateľských zmlúv.

Pre úspešnú realizáciu Programu je významná súčinnosť s partnerskými organizáciami,
osobitne so samosprávou obcí a miest, podnikateľskou sférou, združeniami právnických osôb
a ďalšími osobami.

Tento dokument je potrebné vnímať hlavne v rovine kompetencií, ktoré boli legislatívne
presunuté na samosprávny kraj. Priamo môže Prešovský samosprávny kraj ovplyvňovať do určitej
miery oblasť technickej infraštruktúry, cesty II. a III. triedy, regionálny rozvoj, cestovný ruch
a cezhraničnú spoluprácu, územný rozvoj, kultúru, sociálnu oblasť, zdravotníctvo a školstvo.
Ostatné oblasti len formou intervencií a ovplyvňovaním formou partnerstva.

Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej
republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené zvlášť v nariadení Rady (ES)
č. 1266/1999 (toto nariadenie formuluje všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch).
Dokument nadväzuje na spracovanú Stratégiu regionálnej politiky Prešovského samosprávneho
kraja, schválenú zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja v júli 2002 a rešpektuje
Národný plán regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je Regionálny
operačný program regiónu NUTS II Slovensko – Východ, schválený v marci 2001.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja je
strednodobým dokumentom, na základe ktorého sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na
úrovni kraja s dôrazom na sociálno-ekonomickú sféru. Možno ho charakterizovať ako program
cielených opatrení, prípadne intervencií, navrhnutý pre oživenie ekonomického a sociálneho
rozvoja kraja. Pre samosprávny kraj sa stane základným programovým dokumentom, na základe
výsledkov ročného hodnotenia bude prebiehať jeho priebežná aktualizácia a doplňovanie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja má
konkretizovať strategické ciele a rozvojové aktivity stanovené v Stratégii regionálnej politiky
Prešovského samosprávneho kraja vo forme konkrétnych opatrení a projektov, určiť ich nositeľov
a navrhnúť spôsob financovania a implementácie. V súlade s § 9 Zákona o podpore regionálneho
rozvoja obsahuje najmä:

Ø analýzu ekonomického a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,
charakteristiku silných a slabých stránok jeho jednotlivých častí a hlavné smery jeho
rozvoja (problémové oblasti),
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Ø určenie okresov a obcí, ktorých rozvoj je potrebné podporovať s ohľadom na potrebu
rovnováhy v rozvoji samosprávneho kraja,

Ø úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry,
v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach,

Ø návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.

V júli roku 2002 Úrad Prešovského samosprávneho kraja – Odbor regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu v Prešove vypracoval Návrh Stratégie regionálnej politiky Prešovského
samosprávneho kraja, ktorý schválilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 16. júla 2002. V nadväznosti na to zabezpečil Odbor regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu Úradu Prešovského samosprávneho kraja, v spolupráci so zástupcami ďalších
partnerov (mestá, obce, štátna správa, zamestnávatelia, vysoké školy, mimovládne organizácie
a iné významné inštitúcie na území Prešovského kraja) vypracovanie Návrhu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. V priebehu mesiacov
august až september roku 2002 boli spracované jeho časti: I., II., III.. Zostávajúce časti programu
boli do zastupiteľstva predložené na jeho 11. riadne zasadnutie v marci roku 2003, kde poslanci
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK schválili s pripomienkami a doporučili
materiál dať na pripomienkové konanie a v dopracovanej verzii predložiť opäť na rokovanie
Zastupiteľstva PSK. Finálna verzia dokumentu bola schválená v Zastupiteľstve PSK v decembri
2003 a je zverejnená na webovej stránke PSK.

Program je spracovaný s cieľom dosiahnuť jednotné poňatie obsahu a formy prezentácie
programových dokumentov vypracovávaných v Slovenskej republike na úrovni súčasných
štandardov Európskej únie a zabezpečiť ich porovnateľnú úroveň. Z tohto dôvodu využíva
metodické postupy a prvky pri spracovaní programových dokumentov Európskej únie a jej zásad
pre poskytovanie podpory z verejných rozpočtov.

Jednotlivé problémové oblasti boli aktualizované a upravené pracovnými skupinami,
zloženými so zástupcov (pracovníkov) rôznych úrovní štátnej správy, regionálnych orgánov,
odborných inštitúcií, podnikateľov, vysokých škôl, komôr a záujmových organizácií,
regionálnych rozvojových agentúr a ďalších odborníkov ( 7 pracovných skupín – podľa
problémových oblastí, v každej cca 10 odborníkov). Činnosť týchto skupín koordinoval
a usmerňoval Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu Prešovského samosprávneho
kraja v Prešove. Jednotlivé dielčie výstupy boli prezentované a zverejňované, čím bolo umožnené
pripomienkovanie programu širokou verejnosťou a odborníkmi, ktorí sa spracovania nezúčastnili
priamo. V súčasnosti pripravujeme aktualizáciu a vyhodnotenie tohto dokumentu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja je
rozvojovým dokumentom vypracovaným pre obdobie rokov 2004 – 2006, ktorého cieľom je
prispievať k vyváženému sociálno-ekonomickému rozvoju Prešovského samosprávneho kraja, ku
znižovaniu medziregionálnych i vnútro krajských rozdielov.

Regionálny operačný program na úrovni NUTS II Slovensko . Východ na programovacie obdobie
2007 - 2013

V novembri 2004 začal Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Košickým samosprávnym
krajom proces prípravy Regionálneho operačného plánu na úrovni NUTS II Slovensko-východ (
Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj) programovacie obdobie 2007 - 2013

Košický a Prešovský samosprávny kraj (KSK, PSK) patria zo sociálno-ekonomického
hľadiska medzi najmenej rozvinuté oblasti Slovenskej republiky a oba kraje patria medzi 10
najzaostalejších regiónov Európskej únie. Je to následkom ťažkého transformačného procesu
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v regióne, nedostatočne rozvinutej dopravnej, technickej i občianskej infraštruktúry, ale aj
vplyvom periférneho postavenia regiónu Slovensko-východ ( a to nielen z geografického hľadiska
ale aj z hľadiska poskytovania rozvojových impulzov z národnej úrovne).

Doteraz PSK a KSK tvorili regionálnu politiku viac-menej samostatne a Programy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) krajov majú rozpracované na úrovni NUTS III, bez
výraznejšieho vzájomného prepájania. Obidva východoslovenské kraje však majú, okrem
zemepisnej blízkosti, veľmi silné ekonomické a sociálne prepojenie a obidva kraje čelia
podobným problémom, súvisiacim najmä s regionálnymi disparitami v porovnaní s ostatnými
regiónmi Slovenska (nízka konkurencieschopnosťou, vysoká miera nezamestnanosti,
infraštruktúrna a kapitálová poddimenzovanosť). Rozhodnutie oboch regionálnych
samosprávnych orgánov o úzkej vzájomnej spolupráci, na základe partnerstva, a taktiež začatie
procesu prípravy spoločnej stratégie rozvoja - Regionálneho operačného programu na úrovni
NUTS II adresuje prvoradú a nevyhnutnú rozvojovú potrebu regiónu Slovensko-východ.

Partnerský proces prípravy spoločného Regionálneho operačného programu na úrovni
NUTS II regiónu Slovensko - Východ na programovacie obdobie 2007 – 2013, v súlade
s programovacím obdobím EÚ, odzrkadľuje vôľu blízko spolupracovať, buduje regionálne
kapacity na postupné manažovanie EÚ pomoci a je tiež unikátnou príležitosťou oboch krajov pre
využitie spoločných zdrojov (ľudských, materiálnych, informačných či finančných).

V doterajšom procese je základným dosiahnutým míľnikom vypracovanie Návrhu
rozvojových tém a priorít regiónu NUTS II Slovensko – Východ, ktorý bol schválený v júni 2005
zastupiteľstvami obidvoch samosprávnych krajov. Pokračovanie procesu bude ďalej prebiehať
v troch líniách:

Ø rozpracovanie rozvojových tém, priorít a strategických cieľov do opatrení, špecifických
cieľov a aktivít potrebných na ich naplnenie,

Ø navrhnutie rozhodovacieho a implementačného modelu RoP Slovensko – Východ,

Ø komunikácia a odborná previazanosť s procesom prípravy Národného strategického
referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013.

V júli 2005 bol schválený Projekt POKER, podaný PSK v rámci Operačného programu
Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3 – Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry
v oblasti regionálnej politiky, aktivita B – Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky. Hlavný cieľ
projektu je posilnenie partnerského rámca spolupráce aktérov regionálneho rozvoja v regióne
Slovensko – Východ (NUTSII).

Implementácia opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
ukončil 30.6.2005 druhé kolo prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z európskych
fondov v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj
obcí.

Súčasne prebieha hodnotiaci proces žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
Opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí OP ZI, ktoré boli predložené v prvom kole výzvy
s termínom uzávierky 31.1.2005.

I. výzva II. výzva
Aktivita A Aktivita B Aktivita A Aktivita B

Počet projektov 98 71 85 51
Požadovaná výška fin. prostriedkov v Sk spolu 1 040 216 180,-
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Predpokladaná alokovaná čiastka pre Prešovský samosprávny kraj je cca 200 mil. Sk na obidve
výzvy.

Prípravy a budovania priemyselných parkov.

Činnosť odboru RRaCR ÚPSK v oblasti budovania priemyselných parkov mala v období
rokov 2002-2005 podporný charakter formou vydávania podporných stanovísk Prešovského
samosprávneho kraja, resp. stanovísk o súlade projektového zámeru žiadateľa (mestám a obciam)
o nenávratný finančný príspevok zo Sektorového operačného programu Priemysel a služby
z opatrenia 1.2 „Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry“ s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja PSK. Stanoviská PSK boli vydávané k lokalitám Prešov-Záborské, PP
Huncovce, Vranov nad Topľou-Ferovo, PP Za traťou-Lipany, PP Poprad-Matejovce, PP Dlhé
Klčovo, PP Snina.

Priebežne boli pripravované propagačné materiály pre záujemcov o informácie
o lokalitách vhodných na umiestnenie priemyselných parkov (napr. Kia/Hyundai v spolupráci
s agentúrou SARIO a mestom Prešov-plocha Prešov-Grófske, pre potreby zastúpenia PSK
v Bruseli, zástupcov Nórskeho kráľovstva, Švajčiarska atď.) vrátane aktualizovaných zoznamov
vhodných plôch spolu s informáciami o sociodemografickom a ekonomickom prostredí
v Prešovskom kraji podľa spádových oblastí. Uvedené informačné materiály boli pripravené aj
v jazykových mutáciách.

Bola vypracovaná „Urbanistická štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov vo
vybraných oblastiach SR – Prešovský kraj“ a „Štúdia využiteľnosti územia pre umiestnenie
priemyselnej výroby v koridore rozvojovej osi Prešov-Košice pozdĺž diaľnice D1“, pričom
uvedené štúdie vznikli na základe zadania Prešovského samosprávneho kraja.

Urbanistická štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach SR –
Prešovský kraj obsahuje o.i. informácie o 7 lokalitách priemyselných parkov s ukončeným
environmentálnym hodnotením, 11 územno-výrobných zoskupeniach (hnedých plochách) a 10
lokalít v schválených a spracovávaných ÚPD. Štúdia využiteľnosti územia pre umiestnenie
priemyselnej výroby v koridore rozvojovej osi Prešov-Košice pozdĺž diaľnice D1 identifikuje 29
lokalít pre umiestnenie priemyselnej výroby.

K úspechu patrí projekt Rekonštrukcie výrobných hál Snina s výškou schválenej pomoci
(nenávratného finančného príspevku) vo výške 94 834 700,- Sk, kde došlo k vytvoreniu
záujmového združenia PP Snina za účasti Prešovského samosprávneho kraja.

K ďalším úspešne zrealizovaným a rozvíjajúcim sa priemyselným parkom na území
Prešovského kraja patrí napr. Humenné-Gutmanovo, Poprad Matejovce, Spišský Hrhov, či
zámery v lokalitách pri Prešove (Záborské, Haniska-Záturecká).

Napriek tomu sa súvislosti s priemyselnými parkami stále často objavujú problémy ako:
Ø nevysporiadané, resp. komplikované vlastnícke vzťahy (vysoký počet majiteľov

pozemkov v jednej lokalite)
Ø nedostatočné prostriedky obecnej/mestskej samosprávy na spolufinancovanie
Ø nedostatočná prístupová infraštruktúra (prioritne cestná)
Ø nepripravenosť území (napr. inžinierskych sietí atp.)
Ø v prípade pripravených lokalít problematické zisťovanie doplňujúcich informácií

o technických parametroch a možnostiach priemyselných parkov podľa požiadaviek
potenciálnych záujemcov

Ø pozemkoví špekulanti (napr. v prípade PP Poprad-Matejovce)
Ø záujem najmä o väčšie výrobné plochy (haly) v existujúcich priemyselných lokalitách
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Prešovský samosprávny kraj sa od svojho vzniku prezentoval:

Ø v roku 2003 na Travel Tour vo Varšave
Ø v rokoch 2003,2004,2005 na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Holiday World

v Prahe
Ø na zahraničných prezentáciách - Brusel (2x)
Ø v Írsku
Ø v Španielsku

Počas prezentácií PSK na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Holiday World
v Prahe sa zástupcovia PSK stretli so zástupcami partnerského Pardubického kraja, zástupcami
VÚC zo Slovenska, zástupcami krajských úradov ČR, novinármi, tour operátormi, zástupcami
marketingu a reklamy. Na poslednom veľtrhu cestovného ruchu v roku 2005 sa zúčastnilo 643
vystavovateľov zo 46 krajín sveta. Celkový počet návštevníkov prekročil 32 000.

V rámci našej návštevy v Poľsku sa okrem bilaterálnych vzťahov a nadväzovaní
partnerstiev riešila aj otázka zlepšenia spolupráce a komunikácie pri aktivitách organizovaných
Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Poľsku, ktoré priamo súvisia s rozvojom regiónu
Prešovského samosprávneho kraja. Výstavu navštívilo takmer 40 000 návštevníkov.
Prezentovalo sa 443 vystavovateľov.

Pri našej prezentácii v Írskom Corku náš prezentačný stánok PSK navštívil aj mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec SR v Dubline, Ján Gábor, minister zahraničných vecí SR, Eduard
Kukan, generálny riaditeľ pre bilaterálnu spoluprácu MZV SR, Juraj Migaš i starosta Corku,
Colm Burke.
Obyvatelia írskeho mesta Cork mali záujem dozvedieť sa informácie o Slovensku. Svedčila o tom
aj zaplnená hlavná ulica Sv. Patrika, na ktorej sa v prvý deň vstupu do EÚ, predstavil Prešovský
samosprávny kraj ako populárna turistická destinácia so širokými možnosťami rekreácie, turistiky
a športu

V Španielskej Cordobe sa PSK spropagoval ako kraj príležitostí v rámci uskutočnenia
zasadania COESO.

Na Slovak week sa PSK prezentoval ako kraj , ktorý v rámci novej pristupujúcej krajiny
má obrovský potenciál vrátane potenciálu na rozvoj CR Slovensky týždeň bol organizovaný v
spolupráci s Európskou komisiou, Misiou SR pri ES a Úradom vlády, ktorý zahrnul akciu do
kampane vstupu SR do EU. Za Slovensko sa na akcii zúčastnil Podpredseda vlády Csaky ako
najvyšší predstaviteľ. Akcia vzišla z iniciatívy Európskej komisie, ktorá chcela postupne
predstaviť všetky prístupové krajiny svojim úradníkom.

Prešovský samosprávny kraj sa s ďalšími partnerskými regiónmi úspešne prezentoval v
Bruseli. Spoločenské podujatie partnerských regiónov pod názvom Partnership of Regions in the
Enlarged EU sa uskutočnilo 17. júna 2004 na zastúpení Baden-Wurtembersko v Bruseli. Regióny
Tübingen, Pardubický kraj, Abruzzo, Dolné Sliezsko a PSK predstavili svoje lokality a ich
špecifiká.

Na prezentácii sa zúčastnilo asi 300 mienkotvorných predstaviteľov. Podujatie prišli
podporiť komisár P. Balázs, prezident Výboru regiónov P. Straub a mimoriadnu podporu získal
Prešovský kraj účasťou komisára J. Figeľa, predsedu vlády M. Dzurindu a ministra E. Kukana. Na
akcii predseda PSK predstavil Prešovský kraj a poukázal na význam spolupráce na európskej,
národnej a regionálnej úrovni.

V súčasnej dobe končí úvodná fáza projektu v spolupráci z Francúzskymi expertmi.
V rámci tejto úvodnej fázy spoločného projektu sa uskutočnili štyri stretnutia zástupcov PSK
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a Horných Pyreneí, čoho výsledkom bude podpísanie protokolu o vzájomnej spolupráci v oblasti
rozvoja CR.

Prešovský samosprávny kraj v súčasnej dobe predkladá projekt Centrum. Tento projekt by
mal byť financovaný z finančných mechanizmov EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
Projekt sa skladá zo štyroch subprojektov a ťažiskovým subprojektom projekt zameraný na rozvoj
cestovného ruchu.

Implementácia programov
INTERREG IIIA SR/PL a Program susedstva HU-SK-UA
na úrovni VÚC Prešov

V rámci týchto programov PSK predstavuje regionálny sprostredkovateľský orgán, ktorý
má delegované kompetencie predovšetkým v procese administrovania Fondu mikroprojektov a
tiež u projektov väčšieho rozsahu na základe Zmluvy o implementácii programov INTERREG
IIIA SR/PL a Program susedstva HU-SK-UA medzi PSK a MVRR SR podpísaná dňa 7.9.2004.
Bližšia špecifikácia zodpovedností je uvedená v Interných manuáloch PSK pre tieto programy.

Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu PSK spolupracuje s pri implementácii
týchto programov s Agentúra regionálneho rozvoja (ARR PSK). Zameriava sa najmä na
administratívne spracovávanie a hodnotenie predkladaných projektov.

Úlohy vyplývajúce z implementácie programu INTERREG IIIA SR/PL a Programu susedstva
HU-SK-UA a praktické skúsenosti:

Ø Informovanie verejnosti a poradensko-konzultačná činnosť. Uskutočnili sa informačné
workshopy pred každou výzvou, bol prekvapujúci záujem (cca 100 ľudí na každom
infodni).

Ø Zriadenie Poradného výboru PSK, štatútu a rokovacieho poriadku PV PSK. Spolupráca
s hodnotiacou komisiou je veľmi dobrá

Ø Predkladanie, prijímanie a analýza žiadostí o poskytnutie NFP. Najväčší nápor žiadateľov
bol pred koncom platnosti výziev a v posledný deň uzávierky, problémy spočívali
v nekompletnosti a nejasnosti informácií vo formulároch pre žiadateľov.

Ø Hodnotenie žiadostí o poskytnutie NFP Poradným výborom PSK. Hodnotenie prebehlo
bez problémov, sú tu zastúpení experti vo všetkých potrebných oblastiach. Poradný výbor
na základe vopred stanovených hodnotiacich hárkov a bodového ohodnotenia vyhodnotil
všetky žiadostí o NFP.

Ø V súčasnosti odbor RR a CR implementuje projekty technickej asistencie oboch.
Programov (Administratívno-technické zabezpečenie Programu iniciatívy spoločenstva
INTERREG IIIA SR/PL na úrovni PSK, Administratívno-technické zabezpečenie
Programu susedstva HU-SK-UA na úrovni Vyššieho územného celku PSK).

Ø Zároveň sa implementuje tzv. Umbrella Project (Zastrešenie Fondu mikroprojektov.
INTERREG IIIA SR/PL v Prešovskom kraji)

Výzvy a aktuálny stav prijatých žiadostí o NFP v rámci programov INTERREG IIIA SR/PL
a Program susedstva HU-SK-UA

V januári 2005 vydalo MVRR SR priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP
v rámci programu INTERREG IIIA SR/PL pre opatrenia 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2. Prvá uzávierka
predkladania žiadostí o NFP bola 24.3.2005. Celkovo bolo predložených 37 projektov.
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Počet projektov schválených v prvej výzve:
Opatrenie Poč. schval.

projektov
1.1 Technická a komunikačná infrastruktura 9 1 521 287.-EUR
1.2 Ochrana životného prostredia 2 616 459,- EUR,
2.1 Rozvoj ĽZ a podpora podnikania) 4 494 925.-EUR
2.2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva) 6 486 646.-EUR
Spolu 21 3 119 317.- EUR.

V súčasnosti sa pripravujú zmluvy o NFP k schváleným projektom na MVRR SR. Druhá
uzávierka predkladania žiadostí o NFP je 17.10.2005.

Dňa 9.5.2005 vydal PSK výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci programu
INTERREG IIA SR/PL pre opatrenie 2.3 Fond Mikroprojektov. Uzávierka žiadostí o NFP bola
13.6.2005. Celkovo bolo predložených 43 žiadostí o NFP v rámci PSK. V súčasnosti sa čaká na
zasadnutie Riadiaceho podvýboru, ktorý má kompetenciu schvaľovacieho procesu a bude sa
konať 21.-22.9.2005 v Strečne. Na projekty je vyčlenená suma 316 666.-EUR.

Dňa 10.3.2005 vydalo MVRR SR priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP
v rámci Programu susedstva HU-SK-UA pre opatrenia 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3. Uzávierka
predkladania žiadostí o NFP bola 10.6.2005. Celkovo v rámci PSK bolo predložených 17 žiadostí
o NFP. V súčasnosti sa čaká za koordinačným stretnutím všetkých zainteresovaných VÚC-iek,
ktoré sa uskutoční 19.9.2005. Na tomto stretnutí sa dohodne mechanizmus rozdeľovania
finančných prostriedkov pre jednotlivé VÚC-ky. Následne, zasadnutie SRV sa predpokladá
3.10.2005.

Výzva PSK na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Programu susedstva HU-SK-UA pre
opatrenie 1.3 Fond Mikroprojektov sa očakáva v októbri 2005.

Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Rozhodnutím o zriadení príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou zo dňa 17. júna
2003 Prešovský samosprávny kraj s účinnosťou od 1. júla 2003 zriadil Rozvojovú agentúru
Prešovského samosprávneho kraja so sídlom: Námestie mieru 2, Prešov. Svoju praktickú činnosť
zahájila RA PSK dňa 2.9.2003, vymenovaním Ing. Benesa Artúra do funkcie riaditeľa agentúry
a prijatím štyroch zamestnancov na pracovné pozície – projektový manažér a sekretárka riaditeľa
formou výberového konania.

Finančný a materiálno - technický chod Rozvojovej agentúry PSK bol zabezpečovaný
dotáciami z rozpočtu PSK na každý kalendárny rok formou pridelenia kapitálových a bežných
transferov .

Za účelom efektívnejšieho zapojenia sa do procesu využívania prostriedkov EÚ na
regionálny rozvoj, ako aj za účelom pomoci ďalším subjektom v regióne – hlavne obciam
v oblasti využívania finančných mechanizmov EÚ, bol spracovaný návrh transformácie
Rozvojovej agentúry PSK na Agentúru regionálneho rozvoja PSK, ako združenia právnických
osôb.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojich zasadnutiach dňa 26.10.2004
uznesením číslo 273/2004 a 14.12.2004 uznesením číslo 299/2004 schválilo vznik Agentúry
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „ARR PSK“) a zároveň
transformáciu Rozvojovej agentúry Prešovského samosprávneho kraja na ARR PSK. V tejto
súvislosti ARR PSK prebrala k 1.3.2005 všetkých zamestnancov Rozvojovej agentúry PSK,
referencie, všetky kompetencie a činnosti súvisiace s implementáciou a realizáciou schválených
projektov.
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Predmet činnosti ARR PSK:
Ø príprava a koordinácia práce na príprave strategických dokumentov regionálneho rozvoja

v Prešovskom kraji a regiónu NUTS II - Východné Slovensko,
Ø príprava programov a projektov regionálneho rozvoja v súlade so strategickými

dokumentmi Európskej komisie, Vlády SR a Prešovského samosprávneho kraja,
Ø poskytovanie konzultačných služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou programov a

projektov,
Ø koordinácia prác na príprave programov, projektov a ďalších dokumentov a zadávanie

týchto externým firmám a konzultantom,
Ø všestranné prispievanie k rozvíjaniu integračného vedomia občanov na princípoch

budovania spoločnej Európy,
Ø aktívne prispievanie k regionálnemu rozvoju, rozvoju malého a stredného podnikania, k

rozvoju cestovného ruchu v súlade so zásadami partnerstva, trvalo udržateľného rozvoja,
Ø realizácia a podpora implementácie už schválených projektov a programov,
Ø aktívne vyhľadávanie a podporu finančne, technicky, materiálne, odborne, ekologicky

trvalo udržateľných projektov,
Ø informovanie príslušných subjektov v rámci kraja o dostupnosti jednotlivých programov a

projektov,
Ø organizovanie školení, zameraných na zvýšenie povedomia o európskej regionálnej

politike, o možnostiach podpory regionálneho rozvoja a na zvýšenie administratívnych
kapacít na prípravu a čerpanie fondov EÚ v rámci regiónu,

Ø propagácia regiónu doma a v zahraničí a získavanie investorov pre región,
Ø príprava, koordinácia a realizácia aktivít cezhraničnej spolupráce,
Ø realizácia praktických aktivít zameraných na regionálny rozvoj, podporu zamestnanosti,
Ø spolupráca so všetkými slovenskými a zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré

majú záujem pomôcť naplniť poslanie a ciele združenia.

Rozvojová agentúra PSK a Agentúra regionálneho rozvoja PSK počas svojej pôsobnosti sa
zapojila do rôznych výziev formou kompletného spracovania projektov a následne
implementáciou schválených projektov.

Projekty v roku 2003

Do výziev financovaných z predvstupových fondov (PHARE) Rozvojová agentúra PSK
podala v roku 2003 5 projektov v celkovej žiadanej výške 305 427 EUR
Z celkového počtu podaných projektov boli dva projekty schválené a tri zamietnuté.

Projekty v roku 2004

RA PSK v spolupráci s PSK a subjektami v pôsobnosti PSK podala v rámci troch výziev v
OP ZI a SOP PS v roku 2004 22 projektov v celkovej žiadanej výške 606,422 mil. Sk. 4 projekty
boli schválené, 4 schválené s podmienkou a zaradené do zásobníka projektov, jeden zamietnutý
ostatné sú v procese hodnotenia.

Rozvojová agentúra PSK vypracovala v spolupráci so Slovenskou obchodnou
a priemyselnou komorou Prešov a Živnostenskou komorou Prešov projekt v rámci iniciatívy
spoločenstva EQUAL pod názvom Dovzdelávanie „šité na mieru“ ako cesta k posilneniu
adaptability ľudských zdrojov v objeme 10,906 mil. Sk, ktorý bol už schválený a je v procese
realizácie. V súčasnosti jeho realizáciu zabezpečuje Agentúra regionálneho rozvoja PSK ako
nástupnícka organizácia RA PSK.
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Projekty v roku 2005

RA PSK v spolupráci s odborom RR a CR PSK vypracovala projekty v rámci OP ZI:

opatrenie 3.2: Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný
sektor:

Ø 1 projekt – Inteligentný región 3,745 mil. Sk
Ø 1 projekt – Pilotná sieť VPBI 5,382 mil. Sk

opatrenie 3.3: Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
Ø 1 projekt - POKER 5,501 mil. Sk

Projekty boli schválené a v súčasnosti sa implementujú.

ARR PSK vypracovala projekty v rámci OP ZI opatrenie 3.4: Renovácia a rozvoj obcí
projektov – pre obce PSK 175,236 mil. Sk

ARR PSK vypracovala pre obce Prešovského samosprávneho kraja v rámci Grantovej
schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov 7 projektov v celkovom objeme
530 330,33 EUR. Projekty sú v štádiu hodnotenia.

ARR PSK v rámci aktuálnych výziev na podávanie projektov financovaných
z predvstupových prostriedkov Phare a Sektorového operačného programu Ľudské zdroje podala
projekty:
SOP ĽZ opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom
zlepšiť kvalifikáciu

1 projekt 1,9 mil. Sk
Phare CBC Iniciatíva pre vonkajšiu hranicu v celkovej čiastke 176 522 EUR

ARR PSK ako Technický sekretariát programov „Program susedstva Maďarsko – Slovensko –
Ukrajina “ a „INTERREG III A Slovenská republika/Poľská republika “

Na základe zmluvy medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja a Prešovským
samosprávnym krajom boli niektoré kompetencie pri implementácii vyššie uvedených programov
prenesené z Riadiaceho výboru /MVaRR SR/ na Prešovský samosprávny kraj. Následne na to
bola ARR PSK poverená Prešovským samosprávnym krajom na výkon technického sekretariátu
oboch spomínaných programov .

Partnerský programu INFO REGION

Na základe dvojročných skúseností ARR PSK spustila v mesiaci máji Partnerský program
INFO REGION, ktorý je určený pre všetky subjekty z regiónu PSK. Základnou myšlienkou je
celoročná starostlivosť o partnerov v oblasti informačnej, konzultačnej, v oblasti projektového
manažmentu, v oblasti školiacej a implementačnej za účelom pozdvihnutia vedomostnej úrovne
o možnostiach financovania rozvojových aktivít z EÚ fondov a tým dosiahnutie znižovania
disparít a zabezpečovania harmonického rozvoja regiónu. Členmi partnerského programu sa môžu
stať: mestá a obce Prešovského samosprávneho kraja, subjekty v pôsobnosti PSK, miest a obcí,
neziskové organizácie, malí a strední podnikatelia.

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v súčasnosti zastáva
významnú úlohu pri regionálnom rozvoji Prešovského samosprávneho kraja a vyrovnávaní
regionálnych disparít formou aktívneho využívania EÚ fondov a iných nástrojov v prospech
rozvoja regiónu. Je stabilnou organizáciou s pevnou personálnou a materiálno technickou
štruktúrou, ktorá spolupracuje so všetkými relevantnými partnermi Prešovského regiónu
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v prospech rozvoja regiónu. Jej význam vzrastie v budúcnosti v súvislosti s implementáciou
Regionálneho operačného programu NUTS II Slovensko - Východ.

Prostriedky čerpané z fondov EÚ v rámci Prešovského kraja

Predvstupové fondy za VÚC Prešov
Názov fondu Počet realizovaných projektov Suma hodnôt celkových

oprávnených nákladov
projektov

Spolu ISPA 1 760 539 000 Sk
Spolu SAPARD 105 526 462 351 Sk
Spolu PHARE 206 656 104 751 Sk
Spolu za
predvstupové fondy

312 1 943 106 102 Sk

Spracované podľa údajov MŽP SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, NADSME, Úradu vlády
SR

Spracované podľa údajov evidovaných v ITMS k termínu 23.8.2005

Kohézny fond za VÚC Prešov
Počet realizovaných projektov Suma hodnôt celkových oprávnených

nákladov projektov
1 1 977 619 000 Sk

Spolu za KF 1 1 977 619 000 Sk

Spracované podľa údajov z Ministerstva životného prostredia SR k 30.6.2005

Spolu za štrukturálne fondy a iniciatívy 203 8 700 540 860 Sk
Spolu za KF 1 1 977 619 000 Sk
Spolu za predvstupové fondy 312 1 943 106 102 Sk
Všetko spolu za kraj 516 12 621 265 962

Prostriedky čerpané z fondov EÚ za odbory ÚPSK a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Za úrad 16 87 758 808 Sk
Za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 16 186 987 106Sk

PSK + Mesto Snina 1 94 834 700 Sk

Implementácia INTERREG IIIA a Program susedstva
k 13.9.2005 – rozpočítané proporcionálne

350 000 000 Sk

Implementácia OP ZI Opatrenie 3.4 Renovácia
a rozvoj vidieka k 13.9.2005 – rozpočítané

proporcionálne

267 639 024 Sk

spolu 33 987 219 638 Sk

Štrukturálne fondy EÚ podľa programovej štruktúry VÚC Prešov
Operačný program priorita Počet realizovaných

projektov
Suma hodnôt projektov

Spolu za SOP Priemysel a služby 15 713 823 312 Sk
Spolu za SOP Ľudské zdroje 78 6 432 112 861 Sk
Spolu za SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 80 919 305 697 Sk
Spolu za OP Základná infraštruktúra 26 546 516 421 Sk
Spolu za štrukturálne fondy 199 8 611 758 291 Sk
Spolu INTERREG IIIA 2 820 800 Sk
Spolu EQUAL 2 87 961 769 Sk
Spolu za štrukturálne fondy a iniciatívy 203 8 700 540 860 Sk



Zoznam projektov za úrad PSK

K
ód

Program/op
atrenie

Názov projektu Žiadateľ Rozpočet
projektu

Investičné
výdavky

Neinvestičn
é výdavky

Spolufinanc
ovanie

Náklady na
spracovanie

(audity,
tech.dok.,

štúdie)

Začiatok
projektu

Koniec
projektu

Poznámk
a

1 GS RĽZ
Phare

Rozvoj strategických
akčných plánov a budovanie
partnerstva na regionálnej,
subregionálnej a miestnej

PSK - Odbor
RRaCR ÚPSK

75 000 EUR

(2 921 475 Sk)

75 000 EUR

(2 921 475,-
Sk)

0 08/2004 06/2005

2 GS RĽZ
Phare 2001

Integrácia zdravotne
postihnutých podporovaným
zamestnávaním

PSK - Odbor
sociálny ÚPSK

23 959 EUR

(933 275 Sk)

23 959 EUR

(933 275,-
Sk)

0 01/2004 09/2004
ukončen
ý

3 GS RĽZ
Phare

Posilňovanie
zamestnateľnosti
zvyšovaním kvalifikácie a
flexibility pracovnej sily

RA PSK 50 919 EUR

(1 742 025 Sk)

44 721,2
EUR

(1 742 025,-

0 05/2004 03/2005
ukončen
ý

4 GS RR
Phare

Pilotný projekt
rekonštrukcie a
zabezpečenia energetickej
efektívnosti vybraných

RA PSK 91 900 EUR

(3 579 781 Sk)

91 900 EUR

(3 579 781,-
Sk)

37 600 EUR

(1 464 633,-
Sk)

07/2004 05/2005
ukončen
ý

5 INTERREG
IIIC

„Robinwood“ - Integrácia
prístupov ku využitiu
biomasy na regionálnej
úrovni

PSK - Odbor
RRaCR ÚPSK
(partner –
úroveň NUTS

6 597 394
EUR

6 597 394
EUR

(256 988 28

75 000 EUR

(2 921 475,-

07/2004 06/2006 Pre PO
11 700 00
0 Sk

6 SOP Ľudské
zdroje
Opatrenie
3.2.

Profesionalizácia
zamestnancov – zvyšovanie
kvality sociálnych služieb
v Prešovskom

PSK
(partner
Akadémia
vzdelávania)

151 409 EUR

(5 904 960 Sk)

151 409
EUR

(5 897 835,-

7 571 EUR

(294 913,-
Sk)

01/2005 08/2006

7 VI. rámcový
program

Regionálna inovačná
stratégia PSK

PSK - Odbor
RRaCR ÚPSK

342 692 EUR

(13 348 881,-
Sk)

342 692
EUR

(13 348 881,

19 440 EUR

(757 246,-
Sk)

12/2004 2006 Pre PO
3 313 440
Sk

8 PHARE
CBC

Lávka cez Dunajec Gmina Czorstyn
PL

381 940 EUR

(14 877 709

381 940
EUR

47 743 EUR

(1 859 733,-

PSK je
partner
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9 INTERREG
IIIA SR/PL
2.3

Zastrešenie Fondu
mikroprojektov v PSK

PSK – Odbor
RRaCR

316 000 EUR

(12 008 000

316 000
EUR

0 11/2004

10 TA
INTERREG
IIIA SR/PL

Administr-tech.
zabezpečenie adminidtrácie
programu

PSK - Odbor
RRaCR

12 000 EUR

(456 000 Sk)

3 720 EUR

(141 360,-

8 280 EUR

(314 640,-

600 EUR

(22 800,-

01/2005 12/2005

11 TA
Progr.suseds
tva

Administr-tech.
zabezpečenie
Administrácie programu

PSK - Odbor
RRaCR, RA
PSK

12 000 EUR

(456 000 Sk)

3 050 EUR

(115 900,-

8 950 EUR

(340 100,-

600 EUR

(22 800,-

01/2005 12/2005

12 EQUAL „Do Vzdelávanie šité na
mieru“ ako cesta ku
posilňovaniu adaptability

SOPK, RA
PSK, ŽK

10 906 000 Sk 10,906 mil.
Sk

Podaný
15.10.2004

13 OP ZI 3.2
B2

PSK – inteligentný región PSK – RRaCR 3 744 930 Sk 3 744 930,-
Sk

- 269 000,- Sk - 1.10.2005 1.10.200
6

14 OP ZI 3.2
B3

PSK – pilotná sieť VPBI PSK - RRaCR 5 382 113 Sk 5 382 113,-
Sk

- 187 000,- Sk - 1.10.2005 1.10.200
6

15 OP ZI 3.3 POKER – komunikácia,
partnerstvo, spoločné
východiská a zámery pre
NUTS II

PSK - RRaCR 5 501 100 Sk - 5 501 100,-
Sk

275 060,- Sk - 1.4.2005 30.6.200
6

16 Program
susedstva
(HU-SK-
UA)

Zastrešenie Fondu
mikroprojektov v PSK

RRaCR 114 000 EUR

(4 332 000 Sk)

114 000
EUR

(4 332 000,-

0 30.5.05
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Zoznam projektov za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

K
od

Program/op
atrenie

Názov projektu Žiadateľ Rozpočet
projektu

Investičné
výdavky

Neinvestičné
výdavky

Spolufinanco
vanie

Náklady
na

spracovan
ie (audity,
tech. dok.,

štúdie)

Začiatok
projektu

Koniec
projektu

Poznámka

1 OP ZI -
3.1.3.

Zlepšenie úrovne
poskytovaných sociálnych
služieb v DSS Kalinov

DSS Kalinov 13 600 000 Sk 13,6 mil. Sk 680 tis. Sk V realizácii

2 OP ZI -
3.1.2.

Zvýšenie kvality a rozsahu
poskytovaných
zdravotníckych služieb

NsP Stará Ľubovňa 105 600 000
Sk

105,6 mil.Sk 5,28 mil. Sk
v hodnotení

3 OP ZI -
3.1.4.

Knižnica - inštitúcia
vzdelávania a
spoločenského života pre
všetky sociálne skupiny

Okresná knižnica D.
Gutgesela Bardejov

2 120 000 Sk 2,12 mil. Sk 106. tis. Sk
v realizácii

4 OP ZI -
3.1.4.

Remeselná tradícia -
progresívna cesta do
modernej Európy

Podduklianske
osvetové stredisko
Svidník

8 690 000 Sk 7,289 mil. Sk
(schválená
suma)

434,5 tis. Sk 40 000 Sk 5/2005 10/2005
v realizácii

5 OP ZI -
3.1.1.

Zvýšenie štandardu
výchovno - vzdelávacieho
procesu a poskytovaných
služieb

ZSŠ služieb Prešov 3 610 000 Sk 3,61 mil. Sk 180,5 tis. Sk
V realizácii

6 PHARE
CBC
2003/2002

Talenty regiónu Podtatranské
osvetové stredisko v
Poprade

406 000 Sk 0,406 mil. Sk 40,6 tis. Sk 06/2005 08/2004 v realizácii

7 PHARE
CBC
2003/2002

Cesty minulosti – cesty
súčasnosti

Vlastivedné múzeum
v Hanušovciach nad
Topľou

457 000 Sk 0,457 mil. Sk 45,7 tis. Sk 06/2005 08/2004 v realizácii

8 PHARE
CBC
2003/2002

Spoznanie sa cez hviezdy Vihorlatská
hvezdáreň v
Humennom

1 502 000 Sk 1,502 mil. Sk 162,4 tis. Sk 07/2005 08/2004 v realizácii

9 PHARE
CBC
2003/2002

Jarmok zábavy Hornošarišské
osvetové stredisko
Bardejov

650 000 Sk 0,650 mil. Sk 64,9 tis. Sk 06/2005 08/2004 v realizácii

10 PHARE
CBC

Ženy v modernej Európe Podduklianske
osvetové stredisko

812 000 Sk 0, 812 mil. Sk 81,2 tis. Sk 06/2005 08/2004 v realizácii
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2003/2002 vo Svidníku

11 INTERREG
IIIA SR/PL
1.1

Modernizácia cesty č.
III/558027 Ulič – Uličské
Krivé - Zboj

Správa a údržba ciest
PSK

11 323 412 Sk 5% z celkovej
sumy

schválený

12 INTERREG
IIIA SR/PL
1.1

Modernizácia cesty č. II/545
v úseku Zborov – štátna
hranica PR

Správa a údržba ciest
PSK

15 942 000 Sk 5% z celkovej
sumy

schválený

13 INTERREG
IIIA SR/PL
1.1

Modernizácia cesty č.
III/5445 Kurov – štátna
hranica PR

Správa a údržba ciest
PSK

14 706 200 Sk 5% z celkovej
sumy

schválený

14 INTERREG
IIIA SR/PL
1.1

Modernizácia cesty č.
III/55621 Vápeník

Správa a údržba ciest
PSK

2 247 363 Sk 5% z celkovej
sumy

schválený

15 INTERREG
IIIA SR/PL
1.1

Modernizácia cesty
III/55723 Roztoky

Správa a údržba ciest
PSK

3 980 195 Sk 5% z celkovej
sumy

schválený

16 INTERREG
IIIA SR/PL
2.2

Postavíme mosty z hviezd Hvězdáreň a
planetárium Prešov

1 340 936 Sk 5%
z celkovém
sumy

schválený



Prostriedky čerpané z fondov EÚ v rámci Prešovského kraja

Predvstupové fondy za VÚC Prešov
Názov fondu Počet realizovaných projektov Suma hodnôt celkových

oprávnených nákladov
projektov

Spolu ISPA 1 760 539 000 Sk
Spolu SAPARD 105 526 462 351 Sk
Spolu PHARE 206 656 104 751 Sk
Spolu za
predvstupové fondy

312 1 943 106 102 Sk

Spracované podľa údajov MŽP SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, NADSME, Úradu vlády
SR

Spracované podľa údajov evidovaných v ITMS k termínu 23.8.2005

Kohézny fond za VÚC Prešov
Počet realizovaných projektov Suma hodnôt celkových oprávnených

nákladov projektov
1 1 977 619 000 Sk

Spolu za KF 1 1 977 619 000 Sk

Spracované podľa údajov z Ministerstva životného prostredia SR k 30.6.2005

Spolu za štrukturálne fondy a iniciatívy 203 8 700 540 860 Sk
Spolu za KF 1 1 977 619 000 Sk
Spolu za predvstupové fondy 312 1 943 106 102 Sk
Všetko spolu za kraj 516 12 621 265 962

Štrukturálne fondy EÚ podľa programovej štruktúry VÚC Prešov
Operačný program priorita Počet realizovaných

projektov
Suma hodnôt projektov

Spolu za SOP Priemysel a služby 15 713 823 312 Sk
Spolu za SOP Ľudské zdroje 78 6 432 112 861 Sk
Spolu za SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 80 919 305 697 Sk
Spolu za OP Základná infraštruktúra 26 546 516 421 Sk
Spolu za štrukturálne fondy 199 8 611 758 291 Sk
Spolu INTERREG IIIA 2 820 800 Sk
Spolu EQUAL 2 87 961 769 Sk
Spolu za štrukturálne fondy a iniciatívy 203 8 700 540 860 Sk
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4.3 OBLASŤ SOCIÁLNA

Vznik odboru: 2. 3. 2002

1. Personálne zabezpečenie odboru

Počty zamestnancov odboru a ich vývoj znázorňuje tabuľka

Počet pracovníkov 2002 2003 2004 2005
Celkový počet zamestnancov 11 10 10 10
Stav zamestnancov na jednotlivých oddeleniach:

vedúci odboru 1 1 1 1
Oddelenie poradenstva a registrácie (oddelenie služieb) 5 4 4 4
Oddelenie riadenia sociálnych zariadení

4 4 4 4
Samostatný odborný pracovník 1 1 1 1

Fluktuácia zamestnancov
Na odbore sa vystriedalo celkom 17 zamestnancov, pričom:
Ø jeden bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie (poslanec NR SR)
Ø jeden odchod do dôchodku
Ø jeden na dobu určitú
Ø jeden úspešné výberové konanie na funkciu riaditeľa DSS
Ø traja na základe vlastnej žiadosti (práca v zahraničí, práca v DSS)

Odbornosť zamestnancov:
Ø Osem ukončené VŚ druhého stupňa
Ø Jeden ukončené VŠ prvého stupňa
Ø Jeden študujúci na VŠ

Vzdelávanie zamestnancov:
Ø účasť na školeniach zameraných na zmeny v legislatíve
Ø mediána komunikácia
Ø užívateľské programy

Kompetencie

Celková činnosť odboru vyplynula z § 71a zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, ktorý novelizoval zákon NR SR
č. 195/1998 Z.z o sociálnej pomoci. Všetky kompetencie boli definované ako originálny výkon
samosprávneho kraja, s financovaním prostredníctvom decentralizačnej dotácie a to:

Samosprávny kraj prostredníctvom odboru sociálneho pri výkone samosprávnej pôsobnosti
v zmysle zákona o sociálnej pomoci:

a) vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho
poradenstva na svojom území,

b) rozhoduje:
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1. o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju
organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o
úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,

2. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych
služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu
úhradu,

3. o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 zákona o sociálnej pomoci platiť úhradu
za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju
organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito
osobami,

4. o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo
zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,

5. o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie
sociálnych služieb podľa tohto zákona (ďalej len "registrácia"),

6. o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, z registra
subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby (ďalej len "register"),

7.o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa
tohto zákona,

c) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a
rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo
príspevkovú organizáciu,

d) zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 4 zákona o
sociálnej pomoci a môže zriaďovať a kontrolovať zariadenie sociálnych služieb uvedené v
§ 18 ods. 2 zákona o sociálnej pomoci,

e) uzatvára dohodu:

1. o úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako
svoju organizačnú jednotku, s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2 zákona o sociálnej
pomoci,

2. o počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5 zákona o sociálne pomoci, ak sa
občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju
organizačnú jednotku,

f) prijíma žiadosti o registráciu,

g) vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vykonáva výmaz z
registra a oznamuje vykonanie výmazu z registra,

h) vedie register a je orgánom, ktorému

1. subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, predkladá doklady
potrebné na jeho registráciu,

2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby oznamuje skutočnosti
uvedené v § 74 ods. 4 zákona o sociálnej pomoci,
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3. subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, oznamuje zmenu
poskytovania sociálnej služby a skončenie poskytovania sociálnej služby,

i) uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu
službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej
ochrany (ďalej len "finančný príspevok") subjektu, ktorý poskytuje sociálnu službu alebo
sociálne poradenstvo, alebo vykonáva sociálnu prevenciu, alebo vybrané činnosti
sociálnoprávnej ochrany na jeho území, zmluvu o poskytovaní finančného príspevku obci
a zmluvu o poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku,

j) kontroluje:

1. úroveň poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň
vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností
sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorí poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto
zákona,

2. hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu
pomoc podľa tohto zákona, a obci a kontroluje hospodárenie s jednorazovým
účelovým finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu
pomoc podľa tohto zákona,

k) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v
písmene a kontroluje ich plnenie,

l) plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom, ktoré súvisia s poskytovaním sociálnych
služieb subjektami, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona,

m) spolupracuje s obcami, okresnými úradmi, krajským úradom, so subjektami, ktoré
poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a s ďalšími právnickými osobami a
fyzickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci, a koordinuje ich činnosť,

n) vedie evidenciu zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

o) koordinuje činnosť obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v
sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,

p) organizuje výchovno-rekreačné tábory pre deti,

r) organizuje spoločné stravovanie.

 Dňom 1.7.2002 prešlo do kompetencie PSK 20 zariadení sociálnych služieb s právnou
subjektivitou, 25 organizačných jednotiek (útulky, domovy osamelých rodičov a zariadenia
opatrovateľských služieb) a 2 zariadenia pestúnskej starostlivosti.

K 1.1.2003 OÚ odstúpili spisovú dokumentáciu výkonu opatrovateľskej služby
v celkovom počte 106 opatrovaných v 34 obciach. Najvyšší počet opatrovaných bol v okresoch
Stará Ľubovňa a Sabinov. Výkon opatrovateľskej služby bol ukončený 1.1.2004 novelou zákona
o sociálnej pomoci, ktorou bola táto pôsobnosť delegovaná na obce.

K 1.1.2004 zároveň samosprávnemu kraju bola stanovená zriaďovacia pôsobnosť DSS pre
deti a k tomuto dátumu boli PSK delimitované 4 DSS pre deti, 1 kombinované zariadenie DSS
a ZOS s právnou subjektivitou a 7 krízových stredísk bez právnej subjektivity, ktoré boli
pričlenené k DSS podľa spádového DSS s právnou subjektivitou

2. Zariadenia v poskytujúce sociálne služby na území PSK
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Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Okres Názov ZSS Pričlenené org. jednotky Adresa
Kapacita

Forma
pobytu

Domov sociálnych služieb ALIA Ťačevská 38, Bardejov 70 C

Domov pre osamelých rodičov
Lipová 40, Bardejov.
N.Ves

3 P

Útulok
Kacvinského 13,
Bardejov

10 P

Bardejov

Domov sociálnych služieb DÚHA
ul. 29. augusta 4,
Bardejov

20 D,T

Domov sociálnych služieb Humenné-Podskalka 75 D,T,C

Zlúč. zariad. soc. služieb "LILA" pozostávajúce z: Čsl. Armády 14,
Humenné

A) Krízového strediska 14 P

B) Rehabilitačného strediska 14 D

C) Domova pre osamelých rodičov 1 P
Domov sociálnych služieb Jabloň 78 70 C

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Mierová 63, Humenné 23 15 C C

Humenné

Útulok Kukučínova 1, Humenné 20 P
Domov sociálnych služieb Gen. Svobodu 139,

Ľubica
18 D,T,C

Krízové stredisko Starý Trh 38, Kežmarok 10 P

Kežmarok

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SNP 8, Spišská Stará Ves 10 6 C C
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Hviezdoslavova 1,

Spišské Podhradie
110 C

Levoča

Domov sociálnych služieb Nám. slobody 256,
Spišský Štvrtok

120 C

Domov sociálnych služieb Kalinov 70 C

Domov pre osamelých rodičov
Dobrianskeho 53,
Medzilaborce

3 P

Útulok
Dobrianskeho 53,
Medzilaborce

4 P

Útulok pre máldež
Dobrianskeho 52,
Medzilaborce

8 P

Medzila-
borce

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Ševčenkova 681,
Medzilaborce

34 10 C C

Domov sociálnych služieb Družstevná 25, Batizovce 165 D,T,C,P
Domov pre osamelých rodičov Družstevná 25, Batizovce 5 P

Poprad

Útulok SNP 12, Svit 35 P

Domov sociálnych služieb Ličartovce 98 100 C

Domov sociálnych služieb Važecká 3, Prešov 20 D,T
Domov pre osamelých rodičov Lidická 3, Prešov 2 P

Krízové stredisko Hlavná 58, Prešov 8 P
Domov sociálnych služieb Volgogradská 5, Prešov

155 D,T,C

Prešov

Domov sociálnych služieb MUDr. Vladimíra
Pospíšila

Petrovany 114 90 C,T

Domov sociálnych služieb Brezovička 62 18 C
Rehabilitačné stredisko Kpt. Nálepku 7, Lipany 12 D

Sabinov

Domov pre osamelých rodičov J. Borodáča 8, Sabinov 9 P
Domov sociálnych služieb Dúbrava 41 75 C
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Nová Sedlica 50 8 15 C C

Domov sociálnych služieb Osadné 89 70 C

Snina

Spojené zariadenie sociálnych služieb "Nádej": Čs. armády 1594/5, Snina
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A:Rehabilitačné stredisko 18 D
B: Krízové stredisko 14 A,P
Domov sociálnych služieb Legnava 72 63 C

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Mierová 88, Stará
Ľubovňa 143 20 C C

Stará
Ľubovňa

Krízové stredisko
Zámocká 7, Stará
Ľubovňa 15 A

Domov sociálnych služieb Hlavná 80/50, Stropkov 100 C

Rehabilitačné stredisko
Mat. Slovensk. 904/22,
Stropkov

10 D

Stropkov

Útulok
Mat. Slovensk. 904/22,
Stropkov

16 P

Domov sociálnych služieb Školská 646, Vranov n/T. 20 D,T

Domov pre osamelých rodičov
Komenského 29,
Hanušovce n/T.

2 P

Útulok
Sídl. 1. mája B/1, Vranov
n/T.

8 P

Rehabilitačné stredisko
Komenského 29,
Hanušovce n/T.

8 D

Krízové stredisko Ružová 80, Vranov n/T. 10 P

Vranov
n/T

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tovarné 117 110 60 D,C C
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SNP 4, Svidník 64 64 C C

Domov sociálnych služieb
Kukorelliho 17,
Giraltovce

121 D,C

Svidník

Útulok Dukelská 83, Giraltovce 12 P
Zariadenie pest. starostlivosti** Hlavná 8, Dlhá Lúka 10 C
Zariadenie pest. starostlivosti** Pánska 16, Dlhá Lúka 5 C

Bardejov

Zariadenie pest. starostlivosti**
Jabloňová 7, Bard. Nová
V.

5 C

Svidník Zariadenie pest. starostlivosti** Kečkovce 58 3 C

PO a FO poskytujúce sociálne služby podľa zákona o sociálnej pomoci:

Okres Druh a názov sociálnej pomoci Adresa Kap
acita

Forma
pobytu

Zriaďovateľ

Bardejov Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých

Hertník 85, Hertník 59 D,T,C Integračné
zariadenie, KOR-
GYM, n. o.

Domov sociálnych služieb pre
dospelých

Orechová - Skleníky,
Bardejovská Nová Ves

18 D VRBOVNICA, n. o.

Domov dôchodcov Hertník 90 11 C Domov dôchodcov
HERTNÍK, n. o.

Zariadenie opatrovateľskej služby ul. Sv. Jakuba 21,
Bardejov

30 P NsP Sv. Jakuba, n.
o.

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Stocklova 9, Bardejov Arcidiecézna charita
Košice

Organizovanie spoločného
stravovania

Františkánov 2, Bardejov VIA, n. o.

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Jiráskova 6, Bardejov Slovenský zväz
telesne
postihnutých, KC
Prešov

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Dlhý rad 8, Bardejov Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Humenn
é

Zariadenie opatrovateľskej služby budova DM SOU
Služieb, Mierová
1973/79, Humenné

30 P M. V. Centrum
sociálnej a
opatrovateľskej
starostlivosti

Krízové stredisko a útulok /ZSS
Dakini/

Sokolovská 2, Humenné 20,
10

P Pro Familia
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Opatrovateľská služba /Agentúra
opatrovateliek SČK/

Kukoreliho 60, Humenné SČK, územný
spolok

Prepravná služba Budovateľská 24,
Humenné

Jaroslav Gavulič

Organizovanie spoločného
stravovania /Jedáleň pre dôchodcov/

Kukorelliho 10,
Humenné

Arcidiecézna charita
Košice

Charitatívno sociálne centrum -
poradenstvo a prevencia

Kukoreliho 10, Humenné Arcidiecézna charita
Košice

Humenn
é

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Kukorelliho 34,
Humenné

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Dobrianskeho 3,
Humenné

Pro Familia

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Kukorelliho 60,
Humenné

Slovenský zväz tel.
postihnutých,OC
Humenné

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Mierová 4, Humenné Slovenský zväz
sluchovo
postihnutých, KRC
Prešov

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Kukorelliho 60,
Humenné

Úrad Slovenského
zväzu zdravotne
postihnutých

Kežmaro
k

Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých /Stacionár DSS/

Pod Lesom 6, Kežmarok 20, 5 D Mesto Kežmarok

Domov soc. služieb pre dospelých
/Dom Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie/

Žakovce 30, Žakovce 29 C Inštitút Krista
Veľkňaza

Domov pre osamelých rodičov /Dom
Márie Magdalény/

Žakovce 30, Žakovce 12 C Inštitút Krista
Veľkňaza

Útulok a resocializačné stredisko
/Dom Božského Srdca Ježišovho/

Žakovce 30, Žakovce 40,
10

P Inštitút Krista
Veľkňaza

Útulok a resocializačné stredisko
/Dom Božieho milosrdenstva/

Gen. Svobodu 34,
Ľubica

13, 2 P Inštitút Krista
Veľkňaza

Útulok Tatranská 71, Veľký
Slavkov

10 P Stred.Evanj.DIAKO
NIE "útulok -Dom
na polceste" so
sídlom vo
V.Slavkove

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Kostolné námestie 18,
Kežmarok

Spišská katolícka
charita

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Vrbovská 45, Ľubica Spišská katolícka
charita

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Hviezdoslavova 26,
Spišská Belá

Spišská katolícka
charita

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Záhradná 2, Kežmarok ZPMP "Pomoc v
živote"

Levoča Domov dôchodcov a domov soc.
služieb, org. spoloč. stravovania
/Dom Charitas sv. J. Bosca/

Kapitulská 3, Spišské
Podhradie

29 C Spišská katolícka
charita

Domov dôchodcov a domov soc.
služieb, org. spoloč. stravovania
/Dom Charitas sv. Vincenta de Paul/

Vyšný Slavkov 121,
Vyšný Slávkov

13 C Spišská katolícka
charita

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Námestie majstra Pavla
49, Levoča

Spišská katolícka
charita

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Mariánske námestie 96,
Spišské Podhradie

Spišská katolícka
charita

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencia

Štúrová 36, Levoča Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Medzilab
orce

Detský domov sv. Nikolaja Duchnovičova 506,
Medzilaborce

59 C Prešovská
pravoslávna
eparchia
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Zariadenie opatrovateľskej služby a
domov dôchodcov

Komenského 134/4,
Medzilaborce

10,
10

P, C NsP Medzilaborce

Domov dôchodcov Výrava č. 86 Oľšinkov p.
Výrava

20 C Radosť n. o.

Organizovanie spoločného
stravovania /Stravovacie zariadenie/

Svetlice 2, Svetlice Obec Svetlice

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Mestský úrad, Mierová
24 Medzilaborce

Slovenský zväz
telesne
postihnutých, OC
Humenné

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Mierova 326/4,
Medzilaborce

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Poprad Domov sociálnych služieb /Dom
Charitas Sv. rodiny/

Čenčice 2, Janovce 7 C Spišská katolícka
charita

Domov dôchodcov a Domov
sociálnych služieb

Vila Hollý - Kvetnica,
Poprad

29 C Jeseň Života, n. o.

Domov dôchodcov Lučivná 40 C GOEX, n. o.
Zariadenie opatrovateľskej služby,
org.spoloč.stravovania /Dom SČK/

Sobotské námestie 49,
Poprad

13 P SČK, územný
spolok

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Alžbetina 372/5, Poprad Spišská katolícka
charita

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Jilemnického 32, Svit Spišská katolícka
charita

Poprad Opatrovateľská služba Administratívna budova
č. 2455, Kvetnica -
Poprad

Léthé n. o.

Opatrovateľská služba /Agentúra
opatrovateľskej služby/

Mnoheľova 26, Poprad SČK, územný
spolok

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Námestie sv. Egídia 11,
Poprad

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Podtatranská 1/149,
Poprad

Slovenský zväz
sluchovo
postihnutých, KRC
Prešov

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Mnoheľová 26, Poprad Slovenský zväz
telesne
postihnutých, KC
Prešov

Prešov Domov sociálnych služieb pre deti
/DSS Slniečko/

Čapajevova 27, Prešov 21 D OZ Detské Srdce

Domov dôchodcov a Domov
sociálnych služieb

Demjata 261, Tulčík 48 C DRC Prešov n. o.

Domov dôchodcov a domov soc.
služieb /DD a DSS Sestier IBMV/

Kmeťovo stromoradie 4,
Prešov

33 C Inštitút
Preblahoslavenej
Panny Márie

Domov dôchodcov a domov soc.
služieb /Dom pokojnej staroby
F.Majocha/

Námestie sv. Jakuba 30,
Veľký Šariš

50 C Arcidiecézna charita
Košice

Detský domov Prešov - Cemjata 4,
Prešov

15 C Detské centrum "Pre
Teba" n. o.

Zariadenie opatrovat. služby,
opatrovateľská služba

Sládkovičova 14, Prešov 20 P NÁDEJ n. o.

Zariadenie opatrovat. služby /Dom
Sv. Kozmu a Damiána /

Rumanova 6, Prešov 17 P Kongregácia Sestier
Služobníc
Nepoškvrnenej
Panny Márie

Resocializačné stredisko /Dom
Charitas/

Jarková 79, Prešov 17 P Gréckokatolícka
diecézna charita

Útulok /Nocľaháreň ARCHA / Pod Táborom 33, Prešov 53 P Gréckokatolícka
diecézna charita

Zariadenie chráneného bývania a
resocializačné stredisko /Domov

Pod Táborom 33, Prešov 16, 4 C, P Gréckokatolícka
diecézna charita
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nádeje/

Organizovanie spoločného
stravovania /Jedáleň pre dôchodcov/

Grófske nádvorie 1,
Fintice

Obec Fintice

Prešov Organizovanie spoloč. stravovania
/Vývarovňa pre dôchodcov /

Jarková 45, Prešov SČK, územný
spolok

Organizovanie spoločného
stravovania

Široké 185, Široké OÁZA n. o. Široké

Prepravná služba Karpatská 18, Prešov ZOM
Opatrovateľská služba Sabinovská 60, Prešov Samaritán n,o.
Sociálne centrum v Prešove - sociálne
poradenstvo a prevencia

pod Táborom 33, Prešov Gréckokatolícka
diecézna charita

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Masarykova 16, Prešov Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Sibírska 24, Prešov Slovenský zväz
telesne postihnutých
KC Prešov

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Hlavná 134, Prešov Slovenský zväz
sluchovo
postihnutých, KRC
Prešov

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Bayerova 8, Prešov OZ Návrat

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Matice slovenskej 13,
Prešov

OZ BARLIČKA

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Námestie mieru 2,
Prešov

Úrad Slovenského
zväzu zdravotne
postihnutých

Sabinov Domov dôchodcov a domov soc.
služieb /Dom pokojnej staroby/

Hviezdoslavova 826,
Lipany

62 C Arcidiecézna charita
Košice

Domov dôchodcov a domov soc.
služieb /Centrum sociálnych služieb/

J. Borodáča 7, Sabinov 6 C Mesto Sabinov

Rómske komunitné centrum -sociálne
poradenstvo a prevencia

Kapitána Nálepku 19,
Lipany

Arcidiecézna charita
Košice

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Klub dôchodcov, MsÚ
Krivianská 1, Lipany

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Snina Útulok a domov pre osamelých
rodičov, organizovanie spol.
stravovania /Dom Humanity/

ul. 1. mája 882/17, Snina 11, 8 C SČK, územný
spolok

Opatrovateľská služba /Agentúra
SČK/

ul. 1. mája 882/17, Snina SČK, územný
spolok

Snina Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Strojárska 2060, Snina Slovenský zväz
telesne
postihnutých, OC
Humenné

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Dom Humanity SČK, ul.
1. mája 882/17, Snina

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

St.Ľubov
ňa

Domov sociálnych služieb pre deti
/Dom sv. Anny/

Letná 7, Stará Ľubovňa 8 D Gréckokatolícka
diecézna charita

Domov dôchodcov a zariadenie
opatrovateľskej služby

Jarabina 8, 4 C, P Obec Jarabina

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Námestie sv. Mikuláša
21, Stará Ľubovňa

Spišská katolícka
charita

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Letná 7, Stará Ľubovňa Gréckokatolícka
diecézna charita

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Čirč 144 Gréckokatolícka
diecézna charita

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Dom kultúry, Nám. Gen.
Štefánika, St. Ľubovňa

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Stropkov Rómske komunitné centrum - Šarišská 148, Stropkov Arcidiecézna charita
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sociálne poradenstvo a prevencia Košice

Svidník Domov sociálnych služieb pre deti
/Integračné centrum pre mentálne
postihnutých/

D. Millyho 448/1,
Svidník

20 D Náš dom n.o,
Svidník

Dom sv. Jozefa - útulok Dlhá 505/9, Svidník 20 P Spoločnosť
priateľov, detí,
mládeže a rodiny

Opatrovateľská služba /Charitatívna
služba v rodinách/

Pavlovičova 170/3,
Svidník

Gréckokatolícka
diecézna charita

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Budova AB, Sovietskych
hrdinov 200, Svidník

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Budova AB, Sovietskych
hrdinov 200, Svidník

Slovenský zväz
telesne
postihnutých, KC
Prešov

Vranov
n./T.

Útulok a zariadenie chráneného
bývania /Charitný dom pre mládež/

Lúčna 812, Vranov nad
Topľou

10,
10

P, C Arcidiecézna charita
Košice

Opatrovateľská služba, organizovanie
spol. stravovania /Dom Humanity/

Štúrova 355, Vranov nad
Topľou

SČK, územný
spolok

Vranov
n./T.

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Hornozemplín.knižnica,
MR Štefánika 875/200,
Vranov

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Dobrianskeho 1619,
Vranov nad Topľou

Slovenský zväz
telesne
postihnutých, OC
Humenné

Poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie

Hronského 1811, Vranov
nad Topľou

JÓNA, n. o.

Celková kapacita ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 2426 klientov, o ktorých zabezpečuje
starostlivosť celkom 1394 zamestnancov.

V ZSS iných právnických a fyzických osôb je celkom 819 klientov. Okrem služieb v pobytových
zariadeniach PO a FO zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnostiach, prepravnú službu a
poradenstvo

3. Finančné náklady na sociálne zabezpečenie
Vývoj potreby finančných prostriedkov podľa jednotlivých rokov, zariadenia sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK graf

Upravený rozpočet pre sociálne zabezpečenie za II. polrok 2002, rok 2003,2004
a schválený rozpočet na rok 2005

v tis. Sk

II.polrok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005

Upravený rozpočet celkom 183 232 424 622 559 257 554 197

z toho
ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK 150 897 337 341 436 618 458 981

PO-FO- subjekty poskytujúce sociálnu
pomoc 32 335 81 641 120 036 92 616

Opatrovateľská služba 0 5 640 3 0

Rekreácie 0 0 2 600 2 600

Vývoj rozpočtu ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

500 000
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Hospodárenie zariadení sociálnych služieb počas celého sledovaného obdobia nesprevádzali
žiadne dlhy. Záväzky, až na malé výnimky nepresiahli lehotu 30 dní. Výška pohľadávok za služby
je mesačne odborom sociálnym sledovaná a analyzovaná.

Vývoj pohľadávok za služby v rokoch 2002 -2005:

Najčastejšie dôvody vzniku pohľadávok:
Ø úhrada za služby klientom, ktorí zomreli (tieto pohľadávky sú predmetom dedičského

konania)
Ø zabezpečenie pohrebu
Ø neplnenie vyživovacej povinnosti rodičov
Ø úhrada za služby klientom, ktorých dôchodok je vo vybavovaní

Vývoj využitých kapitálových výdavkov v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Vo výraznej miere zariadenia sociálnych služieb požadovali kapitály predovšetkým na
strojné investície ako: veľkokapacitné práčky, sušičky, motorové vozidlá, počítače, chladiace
boxy a chladničky, sporáky signalizačné zariadenia, zdvíhacie zariadenia. Zo stavebných
investícií boli uspokojované predovšetkým požiadavky na rekonštrukciu striech, okien,
modernizáciu objektu, plynofikáciu, projektovú dokumentáciu.
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Nárast požiadaviek právnických a fyzických osôb súvisel predovšetkým so zmenami
v legislatíve. Kým v roku 2002 podľa platnej vyhlášky financovanie PO a FO bolo v rozmedzí 50
-100% priemerných bežných výdavkov, v roku 2004 sa systém financovanie zmenil tri krát.
Rozpočet pre tieto subjekty bol značne ovplyvnený nesystémovým prvkom schváleným v NR SR,
kde bolo osobitne a účelovo pre tieto subjekty na Slovensku vyčlenených 350 mil. SK, čo sa
samozrejme premietlo aj do rozpočtu PSK. Skutočné požiadavky subjektov však vysoko
prekračovali možnosti rozpočtu PSK. Ako príklad pre rok 2005 subjekty požadovali cca 162 mil.
Sk, ale zastupiteľstvom PSK s prihliadnutím na ďalšie kompetencie PSK vyplývajúce z platnej
legislatívy bolo odsúhlasených pre PO a FO celkom 92 616.- Sk

V priebehu rokov 2003 – 2005 boli z registra poskytovateľov sociálnych služieb pre
neplnenie účelu vymazané tieto subjekty: PRO-DIAL, humanitná spoločnosť (pohľadávka 286 tis.
Sk) a SANITAL, n.o., Humenné (pohľadávka 53 tis. Sk). V roku 2005 Odbor sociálny stanovil
povinnosť vrátiť alikvotný podiel poskytnutého príspevku pre ÚS SČK Snina (291 tis. Sk),
Spišskú katolícku charitu ( 2561,028 tis. Sk) a Občan pre spoločnosť, o. z. Ľubiša (37,294 tis. Sk)
ako neoprávnene použité. Celkový objem pohľadávok k 12.9.2005 predstavuje čiastku 3 522
322,1.- Sk. Tieto pohľadávky sú vymáhané v zmysle platnej legislatívy.

Vývoj vyčlenených finančných prostriedkov pre právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne
služby podľa zákona o sociálnej pomoci registrované PSK, vývoj pohľadávok a stav ich
vymáhania znázorňujú nasledujúce grafy

Dôležité dokumenty odboru
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb

Predstavuje základný strategický dokument rozvoja sociálnych služieb v PSK po prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. Tento dokument bol schválený
Zastupiteľstvom PSK uznesením č.24/2002 z 21.mája 2002. Je dokumentom otvoreným

Vývoj rozpočtu PO-FO subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc
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a pravidelne vyhodnocovaným na základe Uznesenia ZPSK č.150/2003 zo dňa 7.10.2003
v mesiaci február a august v bežnom roku.

Obsahuje celkom 20 úloh, ktoré sú definované ako stále alebo s konkrétnym termínom
splnenia. Problémy s plnením sú:
Ø vytvorenie centra autistov (nezáujem v kraji)
Ø prebudovanie veľkokapacitných zariadení na malé (viazané na finančné zdroje)
Ø realizáciou transformačného procesu v ZSS (vzdelanostná úroveň zamestnancov ZSS a ich

predsudky)
Ø vytváraním komunitných centier, centier sociálnych služieb (finančné zdroje,

nepochopenie členov KSP)

Koncepcia prípravy a ďalšieho vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb
poskytujúcich sociálne služby v PSK

Tento dokument bol prerokovaný a vzatý na vedomie na 10 zasadnutí Z PSK 28.1.2003.
Priamo nadväzuje na Koncepciu rozvoja sociálnych služieb a súvisí s transformáciou sociálneho
systému. Definuje tieto základné ciele:
Ø úlohy, formy postupy povinnosti vzdelávania zamestnancov ZSS
Ø optimalizáciu kvalifikačnej pripravenosti zamestnancov ZSS
Ø rozvíjať manažérske, odborné a sociálne kompetencie zamestnancov
Ø zvyšovať motiváciu zamestnancov v oblasti vzdelávania

VZN č.2/2003 a jeho doplnky
Schválené ZPSK dňa 28.1.2003 uznesením č. 84/2003. Ustanovuje bližšie podmienky registrácie
služieb subjektami, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 v platnom
znení a o poskytovaní finančného príspevku týmto subjektom. Dodatok VZN bol schválený ZPSK
dňa 6. apríla 2004 uznesením č. 204/2004.
S týmto VZN priamo súvisí metodický pokyn PSK č.1/2004 pre subjekty vykonávajúce sociálnu
prevenciu alebo vybrané činnosti sociálno právnej ochrany a sociálne poradenstvo v zmysle
zákona o sociálnej pomoci v platnom znení. Obsahom je metodika evidencie klientov
a kvalifikačné predpoklady poradcov od čoho sa aj odvíja prípadná výška príspevku na predmetné
činnosti poradenstva.

VZN č.3/2003 a jeho doplnky
Schválené Uznesením ZPSK č. 93/2003 zo dňa 25.3.2003. Ustanovuje:
Ø podrobnosti o stravovaní
Ø výšku stravnej jednotky, úhradu za prípravu stravy
Ø spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za opatrovateľskú službu, prepravnú službu,

stravovanie, používanie vlastného elektrospotrebiča, dohľad
Ø spôsob určenia výšky odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci v rámci záujmovej činnosti

alebo pracovnej terapie v ZSS
Ø podmienky poskytovania osobného vybavenia
Ø úschovu cenných vecí v ZSS
Ø počet detí v skupine v DSS
Ø úhrady za služby poskytované nad rámec ďalšej starostlivosti v ZSS

Tento dokument bol upravovaný celkom 2 krát a to uznesením Z PSK č. 204/2004 a č. 349/2005.

Sprievodca sociálnymi službami v PSK vrátane aktualizácie
Obsahuje stručné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb na území PSK podľa
jednotlivých okresoch a podľa zriaďovateľov (PSK, mestá a obce, PO a FO). Je prístupný
v tlačenej podobe a na www stránke PSK.

4. Iné činnosti odboru
Projekty spracované odborom:
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A. Integračné zariadenie (DSS, chránené bývanie, podporované zamestnávanie ako súčasť
integrácie občanov s mentálnym postihnutím do spoločnosti)
Cieľ projektu: Jednorázovo spracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie terajšieho objektu
SPOŠ v Sabinove (miestna časť Orkucany )pre účely DSS Petrovany s cieľom skvalitnenia
životných podmienok obyvateľov DSS Petrovany, vytvorenia komunitného bývania
podporovaného zamestnávania v jednotlivých objektoch vyčleneného areálu. V rámci ERĽZP
PSK pripravuje zlepšenia podmienok osôb s mentálnym postihom, ktorým sú poskytované služby
v DSS MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch

Rozpočet projektu ( v tis. Sk ): 3.000.000 Sk
Z toho:
Vlastné zdroje (minimálne 10 %): PSK 150.000 Sk z vlastných príjmov
Zdroje subjektov participujúcich na projekte: 150.000 Sk DSS MUDr. Vladimíra Pospíšila
z kapitoly sociálne zabezpečenie
Požadovaná suma z rozpočtu MPSVR SR : 2.700.000 Sk
Získaná suma: 300 000.- Sk postačovala na spracovanie štúdie rekonštrukcie objektov
v Orkucanoch na účely poskytovanie sociálnych služieb

B. Integrácia zdravotne postihnutých podporovaným zamestnávaním

Celkové oprávnené náklady
projektu

Čiastka požadovaná od NÚP % celkových nákladov projektu

EUR 46 013,72 EUR 46 013,72 % 100

Cieľom projektu bolo integrovať zdravotne postihnutých formou podporovaného zamestnávania
a tým aj zlepšiť zamestnateľnosť najmä dlhodobo nezamestnaných v Prešovskom kraji,
obnovením si profesných zručností pracovných a sociálnych návykov, znížiť úroveň
nezamestnanosti a prispieť k ekonomickej a sociálnej súdržnosti kraja. Projekt sa vzťahoval
k opatreniu č. 2a a 2b. Cieľovou skupinou prvej a druhej aktivity týkajúcej sa výberu a zaradenia
vhodných účastníkov boli najmä dlhodobo nezamestnaní, nezamestnaní nad 40 rokov, ženy,
vracajúce sa na trh práce s odborným vzdelaním, resp. všetky skupiny dlhodobo nezamestnaných
s kvalifikáciou, ktorí boli po dlhšiu dobu vyradení z pracovného procesu a mali záujem pracovať
s osobami so zdravotným postihnutím. Cieľom projektu je profesná príprava na samozamestnanie
( vytvorenie si vlastnej agentúry na prácu so zdravotne postihnutými) a zamestnanie
v zariadeniach sociálnej starostlivosti v okresoch Prešov a Levoča. Spájaním integrácie zdravotne
postihnutých v zariadeniach sociálnych služieb s podporovaným zamestnávaním zdravých
občanov sa vytvoril pilotný projekt na území republiky, ktorý je bežne realizovaný v krajinách
Európskej únie.
Po ukončení projektu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK našlo
pracovné uplatnenie celkom 15 účastníkov projektu z radov nezamestnaných. Ďalších 5
účastníkov našlo pracovné uplatnenie v iných inštitúciách

C. Vzdelávanie zamestnancov, zvyšovanie kvality sociálnych služieb v PSK
Priorita: 3 SOP ĽZ, Opatrenie: 3.2

Celkové oprávnené
Náklady projektu

Príspevok ESF Príspevok ŠR
Spolufinancovanie

PSK

5 904 960 Sk 4 371 087 Sk
1 238 625 Sk

295 248 Sk
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Projekt nadväzuje na Koncepciu sociálnych služieb po prechode niektorých pôsobnosti z orgánov
štátnej správy na VÚC a obce v PSK schválenú zastupiteľstvom PSK v máji 2002 a rozpracovaný
Systém vzdelávania zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v PSK schváleným
zastupiteľstvom PSK dňa 27.12.2002- uznesenie č. 24/2002- úloha č.B.7 a B.16.
Realizovaním projektu sa zavedie fungujúci systém ďalšieho vzdelávania zamestnancov
v sociálnych službách, ktorým sa posilnia ich sociálne zručnosti, odborné vedomosti a rozvoj
kľúčových kvalifikácii- odborné kompetencie (práca s počítačom), sociálne kompetencie
(schopnosť riešiť konflikt, komunikácia s klientom, kolegami, pracovať v tíme), osobnostné
kompetencie (flexibilita, samostatnosť, kreativita).
Partnerom v projekte je Akadémia vzdelávania v Prešove, ktorá bude zabezpečovať odborné
vzdelávacie aktivity a akreditované rekvalifikačné kurzy.
Ø zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov
Ø základy rozvoja osobnosti
Ø praktické zručnosti k výkonu sociálnej práce (práca s počítačom, opatrovateľstvo,

animátor voľného času, manuálna masáž, základné zdravotné úkony, prvá pomoc),
Ø zručnosti pre výkon rozšírených služieb v zariadeniach – základy manikúry a pedikúry,

kozmetická starostlivosť, kaderník, kaderníčka,
Ø získanie medzinárodných profesionálnych kontaktov – návšteva v zariadení sociálnej

pomoci v Rakúsku.
Inovatívnym prvkom v projekte je realizovanie kurzu Syndróm vyhorenia, ktorý bol spracovaný
na základe potrieb a bude akreditovaný MŠ SR. Tento kurz sa javí veľmi potrebný práve
v pomáhajúcich profesiách pri každodennom styku s klientmi.

Odborná príprava zamestnancov v projekte bude mať dosah na zlepšenie pozitívneho
terapeutického prostredia, ktoré je možné iba zmenou myslenia zamestnancov, zvýšenie kvality
poskytovania sociálnych služieb a v konečnom dôsledku spokojnosť klientov.

Projekty, na ktorých odbor zastupoval PSK ako partner inej inštitúcie:

„Spoločne pomáhame ženám“
Predkladateľ: Občianske združenie „PRO Família“ Humenné
Partner: Prešovský samosprávny kraj

Pilotný projekt bol zameraný na elimináciu rodovo podmieneného násilia páchaného na
ženách v rodine a spoločnosti vytváraním pomocných zariadení pre týrané ženy a nadväzoval na
Koncepciu sociálnych služieb.

Ciele:
Ø Vytvorením a overením fungovania partnerstva regionálnej samosprávy a MVO napomôcť

zavedeniu tohto nového prístupu medzisektorovej spolupráce pri riešení sociálnych
problémov a pri znižovaní sociálneho vylúčenia.

Ø Zavedenie komplexného modelu špecializovanej pomoci a služieb pre ženy obete
domáceho násilia, inštitucionalizáciou rodovo špecifického poradenstva a tréningom
pomáhajúcich profesií implementovať štandardy a odporúčania EÚ pre oblasť rovnosti
príležitostí žien a mužov a pre oblasť násilia páchaného na ženách.
Grand poskytla NOS – OSF vo výške 969.000,- Sk

Iné činnosti
rok 2002

zastupovanie VÚC v celoslovenských výboroch pre Ľudské zdroje a EU sociálnu stratégiu
príprava a realizácia výberových konaní na obsadenie pozície riaditeľ DSS v PSK 21
príprava pracovných náplní zamestnancov OS a riaditeľov DSS 30
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kontrola a pripomienkovanie delimitačných protokolov za ZSS 48
spracovanie analýzy sociálnej situácie obyvateľstva v Sr a v PSK 2
spracovanie analýzy financovania sociálnych služieb v rokoch 2000 - 2002 1
spracovanie analýzy pohľadávok v sociálnych službách
spracovanie systému vzdelávania v ZSS  1
úprava projektov pre RBRE 1
súčinnosť pri spracovaní PHaSR PSK
spracovanie registra sociálnych služieb
spracovanie návrhu štandardov sociálnych služieb
spracovanie kalkulácie nákladov na zriaďovanie centier sociálnej pomoci

konzultácie na predkladanie projektov na poskytovanie služieb podľa zákona o sociálnej pomoci
rok 2003
partnerstvo s o.z. Pro Familia pri projekte Spoločne pomáhame ženám
spracovanie výročných správ subjektov poskytujúcich sociálne služby
pripomienkovanie a súčinnosť pri spracovaní PHSR PSK
rozpracovanie NP ŽP ĽZP

spracovanie spravodajcu službami PSK
súčinnosť pri realizácii Dňa Európy
zabezpečenie a realizácia absolventskej praxe v spolupráci s NÚP KÚP
spracovanie predpísaných štatistických výkazov
analýza psychiatrických diagnóz v ZSS
analýza zdravotníckych výkonov v ZSS
analýza používania sieťových postelí v ZSS
analýza finančného dopadu VZN č.3/2003 na klientov
analýza využiteľnosti OJ
analýza nákladov na nakupované potraviny v ZSS
analýza pohľadávok a príčin ich vzniku v ZSS
organizácia 1. ročníka Dňa bez bariér
organizácia seminára k problematike ľudských práv v spolupráci s o.z. ANNWIN
Vzory rozhodnutí o opatrovateľskej službe
Vzory tlačív na výkon OS
Vzory mesačných výkazov predkladaných ÚPSK
Dodatky organizačných poriadkov
Transformačné projekty ZSS
pripomienkovanie nájomných zmlúv
vydanie zborníka príspevkov z medzinárodnej konferencie 1
poradenstvo pri spracovaní projektov registrácie 29
príprava materiálov pre www stránku 4
informatívna správa o poskytovaní poradenstva v PSK 1
poradenstvo poskytnuté starostom obcí 62
preklad materiálov do poľštiny 2
preklad materiálov do angličtiny 2
spracovanie VZN PSK č.2 1
spracovanie VZN PSK č.3 1

rok 2004
príprava komunitného plánu
spracovanie metodického pokynu č.1/2004 pre PO a FO poskytujúce sociálne služby 1
vyhodnotenie NAP ženy 1
vyhodnotenie koncepcie rovnosti príležitosti žien a mužov 1
prehodnotenie pracovných náplní zamestnancov OS a riaditeľov DSS 39
spracovanie a vyhodnotenie nástupnej praxe 3
posudzovanie projektov OP ZI a spracovanie projektových spisov 2
spracovanie stanovísk k projektom lotérie predkladaných ZSS 11
spracovanie podkladov pre oF a SM PSK (úprav RO ZSS a poukázanie finančného príspevku pre PO a
FO 131
spracovanie materiálov pre webstránku PSK
Organizovanie 2. ročníka Dňa bez bariér
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spracovanie štatistických výkazov pre ÚO a ŠÚ SR 13
činnosť v PSI Prešov, Sabinov, Poprad, Bardejov - spracovanie projektov 30
realizácia projektu Integrácia zdravotne postihnutých podporovaným zamestnávaním

spracovanie projektu (Vzdelávanie zamestnancov - zvyšovanie kvality sociálnych služieb v PSK

vyhodnotenie NAP životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím za PSK
spracovanie správy o plnení NAP ochrany starších ľudí
spracovanie podkladov pre web stránku
konzultácie s riaditeľmi ZSS a zamestnancami ZSS (organizačné poriadky , sociálny núdza, krízové
strediská, rozhodovanie, úschova cenných vecí, pohľadávky, poradovníky, zatrieďovanie zamestnancov

monitoring. ZSS delimitovaných kl 1.1.2004
spracovanie návrhov na reorganizáciu OJ ZSS v PSK
spracovanie zúčtovania finančných prostriedkov za opatrovateľskú službu pre KÚ v PO

rok 2005
Pripomienkovanie právnych predpisov 4
Posudzovanie projektov pre získanie OKP zamest. ZSS 16
Posudzovanie projektov RB RE 6
Vyhodnotenie Koncepcie sociálnych služieb 2
Spracovanie stanovísk k predkladaným projektom 3

Spracovanie materiálov pre web stránku Spracovanie príspevkov pre Spravodajcu PSK
Spracovanie podkladov –tabuliek pre MPSVR SR, Štatistický úrad SR, ... 7 7
Zastupovanie PSK v partnerstve vo FSR – Poprad, Bardejov, Prešov, Sabinov spoluúčasť na spracovaní
projektov PSI 6
Realizovanie projektu ESF – Profesionalizácia zamestnancov –zvyšovanie kvality sociálnych služieb
v PSK - vzdelávanie naväzuje na Koncepciu a Systém vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych
služieb.

spracovanie podkladov pre poskytnutie príspevku pre PO a FO poskytujúce soc. Služby
Aktívna účasť v Komisii pri Výbore NR SR 3
Vyhodnotenie Národného programu ochrany starších ľudí 1
Vyhodnotenie Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím
vo všetkých oblastiach života 1
Vyhodnotenie Programu ozdravenia výživy obyvateľstva SR 1

Spracovanie pokladov pre OF a správy majetku (pohľadávky, záväzky, rozpočet, úpravy rozpočtu
činnosť krízových stredísk + metodika výkazníctva za ambulantný pobyt
činnosť v monitorovacom výbore IS EQUAL 3
činnosť v monitorovacom výbore SOP ĽZ 4
Príprava a organizovanie 3. ročníka Dňa bez bariér
spracovanie výstupov pre projekt COESO 5
prehľady pre odbor RRaCR PSK
Koncepčné a koordinačné činnosti:
Medzinárodná spolupráca: Poľsko- Malopoľské vojvodstvo, Česká republika – Pardubický kraj,
Maďarsko – EGER, Taliansko – región Abruzzo, príprava na spoluprácu s Francúzskom – Horné
Pyreneje, ukrajina 6
Organizovanie a realizácia výberových konaní na pozíciu riaditeľ ZSS (Nová Sedlica, Spišská Stará
Ves, Giraltovce, Osadné 4
Spracovanie zásad na vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľ ZSS v PSK 1
Súčinnosť pri spracovaní ROP

Činnosť rozhodovacia: 2002 2003 2004 2005 spolu
1)rozhodovanie v prvom stupni

o zamietnutí žiadosti právnických a fyzických osôb o
registráciu na poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č.
195 0 3 3 4 10
o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa
z.č.195 0 6 1 6 13
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o zákaze poskytovať sociálnu službu podľa z.č.195 z registra
subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby 1 1 0 0 2
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto
opatrovateľskú službu 0 256 0 0 256
o prerušení konania 0 7 1 8
o zastavení konania 0 2 2 4
2) rozhodovanie v druhom stupni 0
vo veciach v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a
rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako
rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu 0 10 7 3 20

Činnosť registračná a evidenčná 2002 2003 2004 2005 spolu
prijímanie žiadostí o registráciu

0 5 7 5 17
vedenie registra a v súvislosti s tým preberanie dokladov
potrebných na registráciu subjektu, alebo zmenu v registri o
subjekte ktorý poskytuje, alebo chce poskytovať sociálne služby 8 6 3 3 20
vykonávanie zápisu do registra, oznamovanie vykonania zápisu
do registra, vykonávanie výmazu z registra a oznamovanie
vykonania výmazu z registra 0 10 5 16 31
vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb vo svojom
územnom obvode 44 38 41 38 161

Činnosť uzatvárania dohôd a zmlúv

25 79 94 31 229

Činnosť kontrolná 0
kontrola spisovej dokumentácie 90 152 253 145 640

kontrola úrovne poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho
poradenstva a úrovne vykonávania sociálnej prevencie alebo
vykonávania vybraných činnosti SPO subjektom, ktorý poskytuje
sociálnu pomoc 8 4 38 9 59
- kontrola hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým
subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa z.č.195, a obci a
hospodárenia s jednorázovým účelovým finančným príspevkom
poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc

44 38 191 87 360
stanovenie povinnosti vrátiť fin príspevok v tis. Sk

0 280 234,4
2

800 3 314
kontrolovanie plnenia uložených opatrení 0 2 25 3 30
prešetrenie sťažností 17 0 31 7 55
prešetrenie podaní 0 0 0 3 3

Rozhodovanie v druhom stupni vo veciach v ktorých v správnom konaní v prvom stupni
koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú alebo

príspevkovú organizáciu

2 002 2 003 2 004 2 005 spolu
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výkon kontroly v ZSS 2 6 23 18 49
kontrola vyúčtovania príspevku PO a FO 44 307 191 87 629
kontrola výkazov ZSS

0
1

620 1 580 945 4 145
kontrola výkazov opatrovateľskej služby 0 963 0 0 963
kontrola výkonu opatrovateľskej služby v rodine 0 74 0 0 74
kontrola kariet ZSS 20 147 50 27 244

Vydané rozhodnutia: 2002 2003 2004 2005 spolu
vydané rozhodnutia 0 278 20 11 309
v prvom stupni: 0 0
opatrovateľská služba 0 256 0 0 256
registrácia , výmaz, zákaz, prerušenie konania 0 12 13 6 31
v druhom stupni 0 7 7
opatrovateľská služba 0 10 0 0 10
uzatvorené dohody a zmluvy 0 110 94 6 210
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 0 49 65 31 145
dodatky ku zmluvám o príspevku 25 30 29 25 109
dohody o povinnosti platiť za úhradu za OS 0 31 0 0 31
spracované metodické materiály 9 12 5 5 31

Porady odboru 2002 2003 2004 2005 spolu
vnútorné porady 10 30 16 24 80
porady oddelení 58 55 44 157
porady so zástupcami registrovaných subjektov 3 2 1 6
porady s KÚ 1 1 0 0 2
porady so ZSS 2 6 7 3 18
porady organizované MPSVR SR 7 4 7 9 27
porady s ostatnými VÚC 2 3 2 3 10
účasť na seminároch, školeniach 6 6 13 10 35
organizovaný seminár 0 1 1 0 2
organizovaná medzinárodná konferencia

0 1 0 0 1
iné rokovania (obec, ÚP, OZ, SČK 5 6 252 54 317

Iné aktivity 2002 2003 2004 2005 spolu
pripomienkovanie právnych predpisov 2 10 5 4 21
posudzovanie projektov odbornej spôsobilosti

23 30 23 19 95
posudzovanie transformačných projektov

0 40 25 50 115

Zasadnutie komisie sociálnej pomoci 2002 2003 2004 2005 spolu
počet zasadnutí 9 12 14 9 44
počet výjazdov( 8 4 5 17
neuznášania schopné 1 2 0 0 3
poslanecký prieskum 2 1 2 0 5
počet uznesení 9 9 9 14 8 40
počet uložených úloh 14 20 23 15 72
počet materiálov na rokovanie KSP ? 30 38 37 105
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Kapitálové výdavky - sociálne zariadenia, rok 2005

Organizácia-názov investičnej akcie Rozpočet PSK/2005
DD a DSS Nová Sedlica-strojné vybavenie 406
DSS Spišský Štvrtok-rekonštr.práčovne 1 198
DD a DSS St.Ľubovňa-prístavba a rek.kuchyne 2 577
DSS Brezovička-rek.strechy,podkrovia a prístavba výťahu 0
DSS Humenné-Podsk.-prekryt.reh.bazénu 1 800
DSS Dúha Bardejov - rekonš.objektu SOU 0
DSS Osadné-zriadenie chráneného bývania /10% spoluúč. 150
DSS Dúha Bardejov-protipož. dvere 2 ks 0
DSS Dúha Bardejov-prekrytie strechy 0
DSS Kalinov- stojné investície do kuchyne 0
DSS Kalinov - rekonštr. uholne na skladové priestory 0
DSS Batizovce - rekonštr. kanalizácie 0
DSS Petrovany - sušička prádla 2 ks 0
DSS Prešov,Vážecká-kombinovaný sporák do kuchyne 0
DSS Prešov,Volgogradská-zdvíhacie zariadenie 2 ks 0
DSS Prešov, Volgogradská-kúpacie lôžko 0
DSS Dúbrava-el. pánva do kuchyne 0
DD a DSS Nová Sedlica-rekonštr. suterénu 0
DSS Legnava - osobné motorové vozidlo 0
DSS Stropkov - prevádzkový výťah na stravu 0
DD a DSS Svidník - varný kotol 0
DD a DSS Spišská Stará Ves-vyprac. PD 0
DD a DSS Tovarné-práčka 0
DSS a ZOS Medzilaborce - elektrický robot 0
DSS Spišský Štvrtok-vzduchotechnika kuchyne 0
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4.4 OBLASŤ ZDRAVOTNÍCTVA

Vznik odboru: 1.7.2002

Počet pracovníkov odboru podľa rokov:
Rok 2002 - 6
Rok 2003 - 6
Rok 2004 - 6
Rok 2005 - 6

Pôsobnosť a činnosti odboru

Odbor zdravotníctva pripravuje materiály na, rokovania zdravotníckej komisie
a zastupiteľstva z oblasti zdravotníctva.

Odbor zdravotníctva koordinuje výkon územnej samosprávy pri realizácii zdravotníckej
starostlivosti ako aj činnosti štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení sídliacich a /alebo/
pôsobiacich na území vyššieho územného celku.

Odbor zdravotníctva vo svojom rozhodovaní využíva možnosť konzultácií s Odborným
kolégiom vedúceho odboru zdravotníctva.

Odbor zdravotníctva aktívne spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky pri realizácii štátnej zdravotnej politiky, konzultuje s poslancami NR SR prerokovávané
zákony z oblasti zdravotníctva, spolupracuje so zložkami Štátneho zdravotného ústavu
v Prešovskom regióne.

Odbor zdravotníctva sa aktívne podieľa na koordinačnej spolupráci pri riešení problémov
so všetkými odbormi zdravotníctva samosprávnych krajov, najmä však s Odborom zdravotníctva
Košického samosprávneho kraja.

Odbor zdravotníctva spolupracuje so zdravotnými poisťovňami, profesijnými
zdravotníckymi organizáciami, odborovými organizáciami, zložkami Slovenského červeného
kríža, primátormi miest a obcí . 

Odbor zdravotníctva pri prešetrovaní sťažností a výkone kontroly spolupracuje s Hlavným
kontrolórom a Útvarom kontroly PSK, zriaďuje ad hoc komisie so zástupcami profesijných
organizácií a krajských odborníkov menovaných MZ SR.

Odbor zdravotníctva spolupracuje s ostatnými odbormi Úradu PSK k uplatneniu
vzájomnej výhodnosti.

Odbor zdravotníctva ukladá riaditeľom zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK povinnosti vyplývajúce z potreby realizácie efektívnej reformy zdravotníckych
zariadení.

Odbor zdravotníctva pravidelne v dvojmesačných intervaloch zvoláva porady riaditeľov
SZŠ.

Odbor zdravotníctva spolupracuje s Odborom zabezpečenia úloh mimoriadnych situácií
Prešovského kraja pri FNsP J.A.Reimana.

Ďalšie činnosti odboru zdravotníctva vyplývajú zo zákona NR SR č. 416/2001 o prechode
niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zákona NR SR č.
277/94 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 302/2001 o samospráve vyšších
územných celkov, zákona č. 313/2001 o verejnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 219/2002 o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní
zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona NR SR 98/1995 o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a iných právnych
predpisov.
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Ø vydáva fyzickým alebo právnickým osobám rozhodnutia o povolení poskytovať zdravotnú
starostlivosť v neštátnych zariadeniach, ambulanciách, vrátane staníc lekárskej služby prvej
pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach
ambulantnej starostlivosti, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, dialyzačných
strediskách, poliklinikách, samostatných zariadeniach spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek, v nemocniciach I. typu, v nemocniciach s poliklinikou I. typu,
v nemocniciach s poliklinikou II. typu, liečebniach pre dlhodobo chorých, v geriatrických
centrách, v psychiatrických liečebniach, v psychiatrických nemocniciach a psychiatrických
stacionároch a v centrách pre liečbu drogových závislostí, v zubných technikách
a dopravných zdravotných službách, v prípade že zdravotnícke zariadenie nezriadil alebo
nezaložil samosprávny kraj /§ 31 ods. 4 a 5 zák. NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti v znení zákona č. 118/2002 Z. z. v spojení s § 32 cit. zákona./

Ø rozhoduje o novom druhu a rozsahu činnosti, mieste výkonu činnosti alebo zmene osoby
odborného zástupcu alebo štatutárneho orgánu, ktoré nie sú zmenou údajov uvedených
v povolení v zmysle § 33 ods. 4 zák. NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov

Ø rozhoduje o zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom
zdravotníckom zariadení, pri ktorom je príslušný na vydanie povolenia

Ø rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení / § 78 ods. 1
písm. a zákona č.277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov/

Ø rozhoduje o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe
v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho
zariadenia alebo pracovného zaťaženia / § 78 ods. 1 písm. b a § 7 ods. 4 zákona č. 277/1994
Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov/,

Ø spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pri určovaní siete
zdravotníckych zariadení

Ø spolupracuje s okresným úradom a s krajským úradom
Ø podieľa sa na plnení úloh civilnej ochrany na úseku zdravotníctva
Ø vydáva stanoviská k odbornému zameraniu, umiestneniu a určenému zdravotníckemu

obvodu k povoleniam na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych
zriadeniach, ktorým vydáva povolenie ministerstvo zdravotníctva,

Ø vymedzuje zdravotnícke obvody neštátnych zdravotníckych zariadení a vykonáva ich
Ø zmeny, stanoviska k zdravotnému obvodu a vymedzeniu zdravotného obvodu alebo

vykonanie jeho zmeny vydáva len v prípade, že stanovisko nevydáva príslušná stavovská
organizácia

Ø podieľa sa na koncepčnom zabezpečení zdravotníctva v samosprávnom kraji
Ø spolupracuje so stavovskými organizáciami
Ø spolupracuje so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou alebo inou zdravotnou poisťovňou,

najmä pri vydávaní povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych
zdravotníckych zariadeniach

Ø vedie register zdravotníckych zariadení s miestom výkonu činnosti na území kraja
a v rozsahu určenom Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky, informuje o vydaných,
zrušených a zaniknutých povoleniach na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych
zdravotníckych zariadeniach, ako aj o zmenách údajov vo vydaných povoleniach, pravidelne
polročne informuje tiež ministerstvo zdravotníctva v ním určenom rozsahu

Ø na základe žiadosti držiteľa povolenia vyznačuje zmenu údajov uvedených v povolení, ak
ide o zmenu mena a priezviska držiteľa povolenia, miesta trvalého pobytu držiteľa
povolenia, v prípade právnickej osoby môže vyznačiť aj zmenu jej sídla, mena a priezviska
odborného zástupcu alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnymi orgánmi /§ 33 ods. 4 zák. NR SR
č. 277/1994 Z. z.

Ø vykonáva dozor nad dodržiavaním podmienok na prevádzku neštátnych zdravotníckych
zariadení a kontrolu úrovne a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v nich,
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v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva so stavovskými organizáciami krajskými
a okresnými úradmi / §35 zák. NR SR č. 277/1994 Z. z./

Ø zvoláva porady vedúcich pracovníkov štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení
v kraji a podľa potreby vzhľadom na prerokúvanú problematiku prizýva na porady
zástupcov ministerstva zdravotníctva, iných orgánov štátnej správy, orgánov územnej
samosprávy, zdravotných poisťovni, stavovských organizácií, príp. profesijných združení
a odborných spoločností, hlavných, krajských a okresných odborníkov v jednotlivých
medicínskych odboroch /§ 4 zákona č. 302/2001 Z. z./

Ø koordinuje činnosť štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení, ktoré sa nachádzajú na
území kraja a spolupracuje s komisiami v nich zriadenými / § 74 ods. 1 písm. a/ a c/ zák. NR
SR č. 277/1994 Z. z.

Ø podieľa sa na organizačnom zabezpečení odvodového konania brancov podľa požiadaviek
vojenskej správy / § 76 ods. 3 písm. g/ zák. NR SR č. 277/1994, č. 241/1998 Z. z. č.
222/1996 Z. z. č. 173/1995 Z. z. č. 117/1998 Z. z./

Ø je členom krajskej havarijnej komisie, plní úlohy na úseku zdravotníctva vyplývajúce
z činnosti tejto komisie, spolupracuje so štátnym krajským hygienikom a farmaceutom

Ø v prípade potreby zastupovania zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným
štátnym zdravotníckym zariadením alebo neštátnym zdravotníckym zariadením / § 26 ods. 2
písm. b./, § 78 ods. 1 písm. c/ zák. NR SR č. 277/1994 Z. z./

Ø zriaďuje a spravuje stredné zdravotnícke školy v zmysle dikcie zákona 416/2001 Hl. XIX §
78 ods. a Z. z.

Ø vydáva povolenie na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne, výdajne
zdravotníckych pomôcok, výdajne ortopedicko protetických zdravotníckych pomôcok
a výdajne audioprotetických zdravotníckych pomôcok

Ø rozhoduje a určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok
v prípade rozhodnutia vydaného podľa § 11 ods. 4 v spolupráci s orgánom štátnej správy

Ø vydáva záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone kontroly na
úseku humánnej farmácie vyplývajúceho zo zákona č. 140/1998 Z. z., a v súvisiacich
ustanoveniach zákona č. 139/ 1998 Z. z. v pôsobnosti príslušného kraja,

Ø farmaceut samosprávneho kraja na úseku humánnej farmácie koordinuje a odborne
usmerňuje činnosť farmaceutov v oblasti humánnej farmácie,

Ø farmaceut samosprávneho kraja na úseku humánnej farmácie kontroluje zaobchádzanie
s liekmi a zdravotníckymi pomôckami a nakladanie so zásobami liekov a zdravotníckych
pomôcok podľa zákona č. 139/1998 Z. z. a podľa zákona č. 140/1998 Z. z. na území kraja,

Ø schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne
zdravotníckych pomôcok, výdajne ortopedicko protetických zdravotníckych pomôcok
a výdajne audioprotetických zdravotníckych pomôcok,

Ø organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní
s príslušnou stavovskou organizáciou,

Ø kontroluje poskytovanie lekárenskej starostlivosti v kraji v súlade so zákonom č. 140/1998
Z. z. a so zákonom č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov
v spolupráci s príslušným krajským odborníkom v príslušnom odbore, prípadne so
stavovskou organizáciou, alebo v spolupráci s krajským štátnym farmaceutom,

Ø zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov
a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo
zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky,

Ø zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR, týkajúcich sa
humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie,

Ø zabezpečuje plnenie úloh uložených orgánom štátnej správy, týkajúcich sa humánnej
farmácie a účelnej farmakoterapie,

Ø vydáva stanoviská vyplývajúce z rozhodovacej činnosti a kontrolnej činnosti na úseku
humánnej farmácie,

Ø vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly
a navrhuje orgánu štátnej správy uloženie pokuty,
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Ø vydáva záväzné opatrenia v súvislosti s organizovaním pohotovostných služieb po
prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,

Ø v súlade so zákonom č. 140/1998 Z. z. predkladá návrhy na postupy v rozhodovacom konaní
príslušnému orgánu,

Ø odborne spolupracuje s krajskými odborníkmi vo farmaceutických odboroch pri
vypracovávaní koncepcie

Ø vedie register verejných lekární, pobočiek lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok,
výdajní ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a výdajní audioprotetických
zdravotníckych pomôcok podľa pokynov Ministerstva zdravotníctva SR.

Ø kontroluje zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami v súlade s platnou právnou
úpravou v zariadeniach poskytujúcich lekárenskú starostlivosť v pôsobnosti samosprávneho
kraja,

Ø na základe žiadosti orgánov štátnej správy vykonáva kontrolnú činnosť vo farmaceutických
zriadeniach zriadených v samosprávnom kraji v súlade s ustanoveniami zákona č. 140/1998
Z .z.,

Ø vedie evidenciu a zabezpečuje spracovávanie údajov pomocou automatizovaného
informačného systému, jednotného pre všetky samosprávne kraje podľa pokynov MZ SR,

Ø vykonáva kontrolu úrovne poskytovania lekárenskej starostlivosti v súlade so zákonom č.
140/1998 Z. z. zákonom č. 139/1998 Z. z. a zákonom č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom
poriadku v znení neskorších predpisov,

Ø vydáva posudky v súlade s vykonávaním kontrolnej činnosti,
Ø posudzuje výsledky inventarizácie omamných látok a psychotropných látok v rozsahu

kompetencií vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
Ø podnety a návrhy súdu vyplývajú z kontrolnej činnosti v štátnych zariadeniach

poskytujúcich lekárenskú starostlivosť na území príslušného kraja v súlade so zákonom č.
140/1998 Z. z.,

Ø oznamuje orgánom štátneho dozoru a orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie,
alebo odcudzenie záznamov o omamných látkach a psychotropných látkach, zistenia strát
omamných látok a psychotropných látok,

Ø navrhuje uloženie pokuty za porušenie povinností uložených zákonom č 140/1998 Z. z., a vo
vzťahujúcich sa paragrafoch zákona č. 139/1998 Z. z.,

Ø zabezpečuje vzťah k obciam vyplývajúci z kontrolnej činnosti v neštátnych zariadeniach
zriadených na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v príslušnom kraji, v prípade pokynov
orgánov štátnej správy z výkonu kontrolnej činnosti vo farmaceutických zariadeniach,

Ø zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa
humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie,

Ø rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,
Ø spolupracuje so stavovskými organizáciami pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č.

140/1998 Z. z. a v súvisiacich paragrafoch zákona č. 139/1998 Z. z.
Ø zabezpečuje i plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona č. 140/1998 Z. z. podľa

metodických pokynov MZ SR
Ø pripravuje podklady pre vestník samosprávneho kraja v súlade a v rozsahu požiadaviek

samosprávneho kraja.

Zdravotnícke zariadenia s priamou pôsobnosťou odboru

Do pôsobnosti odboru boli delimitované k 01.07.2002:

a) stredné zdravotnícke školy. V rámci Prešovského samosprávneho kraja príprave
pracovníkov pre zdravotníctvo sa venujú stredné zdravotnícke školy:

Ø štátne v Prešove, Humennom, Levoči a Poprade (v odboroch zdravotnícky asistent,
sanitár, masér, masér pre zrakovo handicapovaných), ktorých zriaďovateľom je PSK,
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Ø cirkevné v: Prešove a Svidníku, ktorých zriaďovateľmi sú biskupské úrady
jednotlivých cirkvi.

b) zdravotnícke zariadenia

Poliklinika Sabinov
Prehľad dlhov po lehote splatnosti k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Palivá Energia Potraviny Lieky ŠZM Poistné Ostatné Spolu:
261 57 910 951 822 3 001

Prehľad nákladov na lieky a ŠZM k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Náklady
na lieky

Náklady
na
zdravot.
materiál a
pomôcky

Náklady
spolu:

86 1 705 1791

Finančné prostriedky určené na prevádzku k 31.12.2002 (v tis. Sk) : 24 491

Finančné prost. poskytnuté zdravotnými poisťovňami za výkony k 31.12.2002

22 630

Stav na účte fondu reprodukcie k 31.12.2002 : (v tis. Sk) 37

Prehľad stavu pohľadávok voči ZP k 31.12.2002 : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa Ostatné Spolu:

1 769 127 126 58 357 2 794 5 231

Prehľad záväzkov podľa stavu k 31.12.2002 voči : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa

Fondu
zamestnanosti Ostatné Spolu:

194 1 1 11 1 099 43 3 482 4831

Penále - (v tis. SK) 50

Poliklinika Nový Smokovec

Prehľad dlhov po lehote splatnosti k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Palivá Energia Potraviny Lieky ŠZM Poistné Ostatné Spolu:
106 65 963 68 1232

Prehľad nákladov na lieky a ŠZM k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Náklady
na lieky

Náklady
na
zdravot.
materiál a
pomôcky

Náklady
spolu:

267 267
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Finančné prostriedky poskytnuté zdravotnými poisťovňami za výkony k 31.12.2002

/uviesť iba skutočne obdržané finančné prostriedky/ (v tis. Sk) : 4521

Prehľad stavu pohľadávok voči ZP k 31.12.2002 : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa +
Persp. Ostatné Spolu:

217 10 11 32 87 13 370

Prehľad záväzkov podľa stavu k 31.12.2002 voči : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa

Fondu
zamestnanosti Ostatné Spolu:

82 5 876 239 1202

Penále -: (v tis. SK) 0

Poliklinika Giraltovce
Prehľad dlhov po lehote splatnosti k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Palivá Energia Potraviny Lieky ŠZM Poistné Ostatné Spolu:
285 126 0 1 111 42 351 916

Prehľad nákladov na lieky a ŠZM k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Náklady
na lieky

Náklady
na
zdravot.
materiál a
pomôcky

Náklady
spolu:

3 80 83

Finančné prostriedky určené na prevádzku k 31.12.2002 (v tis. Sk) : 6000

Finančné prostriedky poskytnuté zdravotnými poisťovňami za výkony k 31.12.2002

2863

Stav na účte fondu reprodukcie k 31.12.2002 : (v tis. Sk) 10000

Prehľad stavu pohľadávok voči ZP k 31.12.2002 : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa Ostatné Spolu:

140 1 53 2 4 0 1159 1360

Prehľad záväzkov podľa stavu k 31.12.2002 voči : (v tis. Sk)
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VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa

Fondu
zamestnanosti Ostatné Spolu:

24 0 0 0 0 0 0 1136 1160

Penále - (v tis. SK) 12

NsP Vranov nad Topľou
Prehľad dlhov po lehote splatnosti k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Palivá Energia Potraviny Lieky ŠZM Poistné Ostatné Spolu:
0 5357 1797 8144 4408 60796 49050 129552

Prehľad nákladov na lieky a ŠZM k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Náklady na
lieky

Náklady na
zdravot.
materiál a
pomôcky

Náklady
spolu:

16800 8731 25531

Finančné prostriedky určené na prevádzku k 31.12.2002 (v tis. Sk) : 156062

Finančné prostriedky poskytnuté zdravotnými poisťovňami za výkony k 31.12.2002

135803

Stav na účte fondu reprodukcie k 31.12.2002 (účet v banke) (v tis. Sk) 162

Stav na účte fondu reprodukcie k 31.12.2002 (účet 916) (v tis. Sk) 90 874

Prehľad stavu pohľadávok voči ZP k 31.12.2002 : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota ZP Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa Ostatné Spolu:

26834 1530 1841 2155 909 3336 36605

Prehľad záväzkov podľa stavu k 31.12.2002 voči : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota ZP Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa

Fondu
zamestnanosti Ostatné

2821 209 93 241 4774 45314 11382 69312

Penále - (v tis. SK) 24592
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NsP Svidník

Prehľad dlhov po lehote splatnosti k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Palivá Energia Potraviny Lieky ŠZM Poistné Ostatné Spolu:
0 5 164 884 6 310 3 099 50 029 73 695 139 696

Prehľad nákladov na lieky a ŠZM k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Náklady
na lieky

Náklady
na
zdravot.
materiál a
pomôcky

Náklady
spolu:

14 432 6 659 21 091

Finančné prostriedky určené na prevádzku k 31.12.2002 (v tis. Sk) : 58 767

Finančné prostriedky poskytnuté zdravotnými poisťovňami za výkony k 31.12.2002

102 709

Stav na účte fondu reprodukcie k 31.12.2002 : (v tis. Sk) 211

Prehľad stavu pohľadávok k 31.12.2002 : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

ZP
Perspektíva

Sociálna
poisťovňa Ostatné Spolu:

11 769 1 240 1 392 327 982 10 338 0 2 714 28 762

Prehľad záväzkov podľa stavu k 31.12.2002 voči : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

ZP
Perspektíva

Sociálna
poisťovňa

Fondu
zamestnanosti Ostatné Spolu:

5 177 179 105 0 2 018 307 31 710 13 710 94 169 147 309

Penále - (v tis. SK) 36 855

NsP Humenné

Prehľad dlhov po lehote splatnosti k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Palivá Energia Potraviny Lieky ŠZM Poistné Ostatné Spolu:
0 12847 1871 13943 8186 155606 18397 210850

Prehľad nákladov na lieky a ŠZM k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Náklady
na lieky

Náklady
na
zdravot.
materiál a
pomôcky

Náklady
spolu:

35123 17465 52588
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Finančné prostriedky určené na prevádzku k 31.12.2002 (v tis. Sk) : 337142

Finančné prostriedky poskytnuté zdravotnými poisťovňami za výkony k 31.12.2002

241689

Stav na účte fondu reprodukcie k 31.12.2002 : (v tis. Sk) 6787

Prehľad stavu pohľadávok k 31.12.2002 : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa Ostatné Spolu:

36094 7483 16853 4614 7621 0 7130 79795

Prehľad záväzkov podľa stavu k 31.12.2002 voči : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa

Fondu
zamestnanosti Ostatné Spolu:

3736 858 202 21 10047 80274 13173 78106 244585

Penále - (v tis. SK) 58168

NsP Levoča

Prehľad dlhov po lehote splatnosti k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Palivá Energia Potraviny Lieky ŠZM Poistné Ostatné Spolu:
4232 625 886 4028 1429 30769 2152 44121

Prehľad nákladov na lieky a ŠZM k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Náklady
na lieky

Náklady
na zdravot.
materiál a
pomôcky

Náklady
spolu:

12289 12682 24971

Finančné prostriedky určené na prevádzku k 31.12.2002 (v tis. Sk) : 236286

Finančné prostriedky poskytnuté zdravotnými poisťovňami za výkony k 31.12.2002

197103

Stav na účte fondu reprodukcie k 31.12.2002 : (v tis. Sk) 151

Prehľad stavu pohľadávok voči ZP k 31.12.2002 : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa Ostatné Spolu:

9177 249 1285 561 1597 13127 25996
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Prehľad záväzkov podľa stavu k 31.12.2002 voči : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa

Fondu
zamestnanosti Ostatné Spolu:

1735 4 737 436 1164 30041 324 29193 63634

Penále - (v tis. SK) 576

NsP Stará Ľubovňa

Prehľad dlhov po lehote splatnosti k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Palivá Energia Potraviny Lieky ŠZM Poistné Ostatné Spolu:
0 4748 1365 4383 5305 23312 9969 49082

Prehľad nákladov na lieky a ŠZM k 31.12.2002 (v tis. Sk)

Náklady
na lieky

Náklady
na
zdravot.
materiál a
pomôcky

Náklady
spolu:

9943 14031 23974

Finančné prostriedky určené na prevádzku k 31.12.2002 (v tis. Sk) : 202347
* vrátane
fin.
prostriedkov
z oddĺženia

Finančné prostriedky poskytnuté zdravotnými poisťovňami za výkony k 31.12.2002

124185

Stav na účte fondu reprodukcie k 31.12.2002 : (v tis. Sk) 3906

Prehľad stavu pohľadávok voči ZP k 31.12.2002 : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa Ostatné Spolu:

4886 185 1528 87 1013 0 9113 16812

Prehľad záväzkov podľa stavu k 31.12.2002 voči : (v tis. Sk)

VšZP Apollo

ZZP
Sidéria-
Istota

ZP
Dôvera

Spoločná
ZP

Sociálna
poisťovňa

Fondu
zamestnanosti Ostatné Spolu:

2855 26 151 30 5240 11430 6034 34723 60489

Penále - (v tis. SK) 0
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Tab. Porovnanie záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2003 a 31. 12. 2004

Nemocnice s poliklinikou
Záväzky r. 2003 Humenné Levoča St. Ľub. Svidník Vranov Spolu:

El. energia 4 671 188 2688 2908 366 10 821
Vodné a stočné 5 571 2820 1047 1773 2064 13 275
Plyn, para, teplo 9 020 6979 6817 6907 10821 40 544
Lieky 8 923 5579 3415 4263 10320 32 500
ŠZM 3 000 2464 4504 3862 3149 16 979
Potraviny 1 617 1457 370 937 1588 5 969
Daňový úrad 2 311 1268 2935 9097 6691 22 302
Sociálna poisľovňa 33 825 48917 11265 19390 28069 141 466
Fond zamestnanosti 3 393 341 1934 2893 2856 11 417
Zdravotné poisťovne 5 037 5085 2870 3073 2574 18 639

Ostatné 35 098 14574 14438 12312 21540 97 962

Spolu 112 466 89672 52 283 67415 90038 411 874

Nemocnice s poliklinikou
Záväzky r. 2004 Humenné Levoča St. Ľub. Svidník Vranov Spolu:
k 31. 12. 2004
El. energia 3 942 223 5 433 6 367 1 931 17 896
Vodné a stočné 4 719 239 2 758 1 128 917 9 761
Plyn, para, teplo 9 786 1873 13 149 10 676 9 130 44 614
Lieky 11 699 2752 7 839 9 908 14 607 46 805
ŠZM 2 868 1106 7 489 3 914 5 627 21 004
Potraviny 1 745 448 388 728 1 717 5 026
Daňový úrad 765 710 2 661 9 487 7 612 21 235
Sociálna poisľovňa 65 620 44854 27 155 41 904 62 457 241 990
Fond zamestnanosti 0 0 1 885 2 893 0 4 778
Zdravotné poisťovne 2 051 6890 2 404 1 497 1 798 14 640

Ostatné 19 748 8971 16 455 35 071 22 002 102 247

Spolu 122 943 68066 87 616 123 573 127 798 529 996

Nemocnice s poliklinikou
Záväzky k 31.7. 2005 Humenné Levoča St. Ľub. Svidník Vranov Spolu:

El. energia 3 306 0 5 903 7 125 1 624 17 958
Vodné a stočné 2 227 0 1 998 624 993 5 842
Plyn, para, teplo 10 137 0 13 333 11 611 0 35 081
Lieky a ŠZM 17 107 0 17 627 12 735 25 484 72 953

Potraviny 1 823 0 228 720 1 702 4 473
Daňový úrad 711 0 4 038 10 679 7 320 22 748
Sociálna poisťovňa 104 460 0 36 906 66 350 105 056 312 772
Fond zamestnanosti 2 948 0 1 885 3 877 0 8 710
Zdravotné poisťovne 1 391 0 1 902 9 934 2 689 15 916

Ostatné 36 551 0 15 085 10 865 39 134 101 635

Spolu 180 661 0 98 905 134 520 184 002 598 088
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Nemocnice s poliklinikou
Pohľadávky r. 2003 Humenné Levoča St. Ľub. Svidník Vranov Spolu:

Zahraničné ZP 68 39 78 0 36 221
Sociálna poisťovňa 13 0 13
VšZP 22 524 20914 8684 10626 14857 77 605
spoločná ZP 11 226 3263 1942 1942 1692 20 065
VZP Dôvera 5 351 263 131 186 1428 7 359
CHZP Apollo 8 700 427 156 858 2002 12 143
ZZP Sideria - Istota 16 524 4553 2050 1733 3084 27 944
ZP Perspektíva 13 696 13127 0 10338 13815 50 976
Spolu poisťovne 78 089 42586 13054 25684 36914 196 327

Ostatné 21 346 8109 3211 2727 3184 38 577

Spolu 99 435 50695 16 265 28410 40098 234 903

Nemocnice s poliklinikou
Pohľadávky r. 2004 Humenné Levoča St. Ľub. Svidník Vranov Spolu:
k 31. 12. 2004
Zahraničné ZP 39 39 67 209 78 432

Sociálna poisťovňa 2 7 14 13 36
VšZP 29 822 35697 19 673 13 750 6 970 105 912
spoločná ZP 6 812 5806 1 282 1 943 48 15 891
VZP Dôvera 4 772 380 -145 110 -455 4 662
CHZP Apollo 7 151 555 128 405 1 308 9 547
ZZP Sideria - Istota 13 258 4072 2 052 1 843 2 206 23 431
ZP Perspektíva 13 696 13127 0 10 338 13 816 50 977
Spolu poisťovne 75 552 59676 23 064 28 612 23984 210 888

Ostatné 22 307 22019 13562 19153 11 005 88 046

Spolu 97 859 81695 36 626 47 765 34989 298 934

Nemocnice s poliklinikou
Pohľadávky k 31.7.2005 Humenné Levoča St. Ľub. Svidník Vranov Spolu:

Zahraničné ZP 43 0 139 912 77 1 171
Sociálna poisťovňa 0 0 0 0 0 0
VšZP 32 360 0 27 408 23 172 19 480 102 420
spoločná ZP 6 302 0 1 973 2 706 1 249 12 230
VZP Dôvera 4 365 0 41 280 1 085 5 771
CHZP Apollo 8 609 0 241 624 1 742 11 216
ZZP Sideria - Istota 12 675 0 2 983 2 057 2 225 19 940
ZP Perspektíva 13 696 0 10 338 13 816 37 850
Spolu poisťovne 78 050 0 32 785 40 089 39 674 190 598

Ostatné 23 467 0 13 876 19 476 11 586 68 405

Spolu 101 517 0 46 661 59 565 51 260 259 003
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Zastupiteľstvo PSK na svojom 19. zasadnutí uznesením č. 218/2004 bod B schválilo návrh
opatrení, ktoré boli vypracované na základe finančno-ekonomickej analýzy piatich nemocníc s
poliklinikou v pôsobnosti PSK.

Sú to tieto opatrenia:
1. Zastaviť zadlžovanie nemocníc s poliklinikou a to tak, aby sa neprekračoval zmluvne

dohodnutý objem zdravotníckych výkonov. V rámci zmluvne dohodnutých
zdravotníckych výkonov so zdravotnými poisťovňami vytvoriť priestor zhruba 15 %,
v rámci ktorých by sa riešili akútne stavy.

2. Opätovne prehodnotiť prebytočný majetok s návrhom na odpredaj.
3. Obmedziť stavebné investície a dislokovať drahé techniky podľa potrieb kraja.
4. Spracovávanie dokumentu určujúceho štruktúru, sieť a špecializáciu pracovísk

v nemocniciach z hľadiska potrieb samosprávneho kraja.
5. Zavedenie systému strategického riadenia a realizácie strategického dokumentu

v nemocnici a zavedenie systému štandardných operačných pracovných postupov
v nemocnici.

6. Zmapovať reálny dopyt zdravotníckej starostlivosti a prispôsobiť ponuku za marginálnej
finančnej spoluúčasti pacienta.

7. Transformácia zdravotníckych zariadení.

Opatrenia 1, 2, 3, 4 sú rozpracované v tomto návrhu kritérií na hodnotenie ročného
hospodárenia v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti PSK.

1. Cieľ dosiahnutia efektívneho hospodárenia

1. Preukázať znižovanie resp. stabilizáciu fixných nákladov (napr. náklady na mzdy a
odvody, energiu, hospodársku dopravu, údržbu, náklady technicko–hospodárskych
služieb, náklady na správu).

2. Stabilizovať variabilné náklady (napr. náklady na lieky, krv, špeciálny zdravotný materiál,
stravu, zdravotnú dopravu) v nadväznosti na objem poskytnutých výkonov.

3. Zastaviť rast nového dlhu.
4. Dosiahnuť kladný hospodársky výsledok .

Návrh Koncepcie transformácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti PSK bol prijatý
zastupiteľstvom PSK v decembri 2003.

Návrh Koncepcie informatizácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti PSK:

Komponent "Informačné systémy pre podporu riadenia zdravotníctva"

Účelom tohto komponentu je podpora rozvoja zdravotníckej informatiky na Slovensku a
podpora procesu jej integrácie. V rámci riešenia komponentu bude definovaná stratégia
zdravotníckej informatiky, navrhnuté potrebné legislatívne a organizačné opatrenia pre jej
implementáciu, realizovaný výber prípadne definovanie štandardov zdravotníckej informatiky a
navrhnutý spôsob ich zavedenia pre podporu integračného procesu zdravotníckej informatiky.

Uvedené ciele sa budú realizovať v rámci riešenia dvoch projektov:
1. Národné dátové centrum pre zdravotníctvo (NDCZ)
2. Štandardy zdravotníckej informatiky

Tento návrh nebol vo vedení prijatý dňa 25.05.2005
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Projekt modernizácie systému zdravotníctva

V júni 2002 vláda schválila koncepčný zámer Projektu modernizácie systému zdravotníctva. V
Zákone o štátnom rozpočte na rok 2003 bola možnosť čerpania úveru zo Svetovej banky vo výške
3,6 mld. Sk a zároveň už v roku 2003 možnosť použiť vo výške 400 mil. Sk. Cieľom
navrhovaného projektu bolo prispieť k realizácii nevyhnutných reformných opatrení,
predovšetkým v oblastiach vyžadujúcich veľké investície ,a tým k ďalšej modernizácii
zdravotníckeho systému Slovenskej republiky prostredníctvom :

a) Informatizácie zdravotníctva s cieľom vytvorenia štandardizovaného informačného
prostredia s možnosťou následného nasmerovania súkromných investícií do tohto systému
spracovávajúceho riešenia v oblasti zdravotníckej informatiky.

b) Zvýšenia alokatívnej a technickej efektívnosti v systéme zdravotníctva zavedením
systémových zmien. Vyjasnenia právneho postavenia nákupcov, poskytovateľov a
pacientov v zdravotníckom systéme a konkretizáciou rozsahu zdravotnej starostlivosti
hradenej z verejných zdrojov. Realizácie opatrení na zlepšenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti v lôžkových zdravotníckych zariadeniach najmä v oblastiach manažmentu
riadenia, marketingu, kvality a efektívnosti.

c) Monitorovania a usmerňovania verejnej mienky a komunikácie reformy. Zdravotnícka
problematika zahŕňa v sebe široké spektrum zložitých tém s citlivým vnímaním verejnosti
na spôsob interpretácie ich riešenia.

d) Zavedenie systému kvality. Podporovaním vzniku Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.

e) Vytvorenie systému sociálnej medicíny.

f) Vzdelávania a manažmentu riadiacich pracovníkov. Vytvorenie systému vzdelávania,
odbornej a manažérskej prípravy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Pokračovanie transformačného procesu zdravotníckych zariadení

Zdravotnícke zariadenia v poslednej dobe zaznamenali zmeny z vynútenia, pretože dlhy si
samy vyvinuli tlak k odbúravaniu neefektívnych činností. Transformačné kroky boli
determinované prijatím materiálu Koncepcia transformácie zdravotníckych zariadení v decembri
2003.

V jej intenciách bola prenesená zriaďovateľská právomoc:

Polikliniky v Novom Smokovci na mesto Vysoké Tatry k 01.07.2004,
Polikliniky v Giraltovciach a Sabinove na príslušné mestá k 01.07.2005,
Nemocnice s poliklinikou v Levoči na mesto Levoča 01.01.2005,
z Nemocnice s poliklinikou v Starej Ľubovni vznikla nezisková organizácia Ľubovnianska
nemocnica k 01.10.2005,
pokračuje proces výberu investora na prenájom NsP vo Svidníku
pokračuje proces transformácie NsP vo Vranove nad / Topľou na neziskovú organizáciu
a bude potrebné v novom volebnom období transformovať NsP v Humennom.

Aj ďalšie pokračovanie transformačného procesu nesie tie isté prvky s dôrazom na
zachovanie dosiahnutej úrovne kvality poskytovaných zdravotníckych služieb. Obmedzené zdroje
vedú k absencii reálnej tvorby fondu reprodukcie s poklesom možnosti nákupu potrebnej
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techniky, ale tiež povážlivo k zníženiu reprodukcie odborného ľudského potenciálu. V štruktúrach
riadenia jednotlivých zdravotníckych zariadení dominujú medicínsky vzdelaní profesionáli
s variabilnou úrovňou kvalifikácie v oblasti manažovania podniku a firemnej stratégie.
V dôsledku toho je využívanie základných nástrojov riadenia v nemocniciach úmerné
manažérskej kvalifikácii.

Kapitálové výdavky - zdravotníctvo, rok 2005

Organizácia-názov investičnej akcie Rozpočet PSK/2005
NsP Vranov n/T.- rekonštrukcia chirurgického pavilónu 0
NsP Svidník-počítačový tomograf Toshiba 8 788
NsP Humenné- RTG zariadenie 6 100
Ns P St.Ľubovňa-rek.tep.hospodárstva a odd.lieč.výživy 0
NsP Vranov n/T.- nerozpísané 0
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4.5 OBLASŤ ŠKOLSTVA A TELESNEJ KULTÚRY

Vznik odboru 1. 7. 2002

Personálne zabezpečenie

Počet pracovníkov odboru podľa rokov:
Rok 2002 - 9 5 VŠ/4 SŠ
Rok 2003 - 9 5 VŠ/4 SŠ
Rok 2004 - 10 7 VŠ/3 SŠ
Rok 2005 - 10 7 VŠ/3 SŠ

Kompetencie:

Ø spracovanie agendy pre zriadenie a zrušenie škôl a školských zariadení (stredné školy,
učilištia, strediská praktického vyučovania, záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem
jazykových škôl pri základných školách, základné umelecké školy, domovy mládeže,
zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb škole,
školy v prírode),

Ø spracovanie agendy k vymenúvaniu a odvolávaniu riaditeľov škôl a školských zariadení,

Ø spravovanie škôl a školských zariadení, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom, a
zabezpečovanie potrieb vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu,

Ø vykonávanie kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi
prostriedkami, ktoré im pridelil, a kontrola účelovosti hospodárenia s majetkom
samosprávneho kraja v správe školy a školského zariadenia,

Ø zabezpečenie stravovania a ubytovania žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach,

Ø vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je
zriaďovateľom,

Ø určenie strednej školy alebo školského zariadenia, ktoré budú plniť ďalej úlohy zrušenej školy
alebo školského zariadenia,

Ø spracovanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,

Ø schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo
školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,

Ø telesnej kultúry - riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovaného obcami a rozpracúvanie
koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja,

Ø samosprávny kraj prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia vo
svojej územnej pôsobnosti najmä:

a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,

b) rozpočet a materiálne podmienky na činnosť školy alebo školského zariadenia,

c) personálne a sociálne podmienky zamestnancov školy a školských zariadení,

d) požiadavky samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích
služieb poskytovaných v školách a v školských zariadeniach a spôsob úhrady nákladov
zvýšených z tohto dôvodu,

e) návrhy na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,

f) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.
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Ø vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov stredných škôl
a školských zariadení, v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov
a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský úrad.

Ø v spolupráci s krajským úradom samosprávny kraj zabezpečuje ubytovanie zahraničným
lektorom pôsobiacim v školách a školských zariadeniach v jeho pôsobnosti.

Od 1. 7. 2004 došlo k ďalšiemu prechodu kompetencií z orgánov štátnej správy na
samosprávu. Odborne spôsobilí zamestnanci odboru začali zabezpečovať prenesený výkon štátnej
správy na úseku školstva ako aj ďalšiu administratívno-správnu činnosť na jednotlivých úsekoch
územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány
územnej samosprávy v zmysle ustanovení, a to:

Ø rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
ktorej je zriaďovateľom samosprávny kraj,

Ø kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy
a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,

Ø vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom
samosprávny kraj, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,

Ø poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých je
zriaďovateľom.

Na odbor boli prenesené aj ďalšie povinnosti vo veci spracovávania a predkladania
štatistických zisťovaní orgánom štátnej správy predovšetkým pre oblasť financovania
regionálneho školstva. Odbor vypracoval štatistické podklady pre určenie normatívneho príspevku
zo štátneho rozpočtu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Následne pri zistení
nezrovnalostí v databáze MŠ SR zabezpečil ich odstránenie.

V roku 2002 odbor zabezpečil v zmysle platných právnych predpisov 6 výberových konaní
na obsadenie funkcie riaditeľa školy/školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Odbor v roku 2004 zabezpečil realizáciu 82 výberových konaní na obsadenie funkcie
riaditeľa školy/školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

V roku 2003 odbor zabezpečil voľby členov do Územnej školskej rady PSK, ktorá je 11
členná a pozostáva zo zástupcov pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl
v územnej pôsobnosti PSK, zvolených zástupcov rodičov, delegovaného zástupcu samosprávneho
kraja, delegovaného zástupcu orgánov štátnej správy, zástupcu organizácie, ktorá sa podieľa na
výchove a vzdelávaní vrátane zástupcu odborovej organizácie pracovníkov školstva a vedy ako aj
zástupcu žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti PSK.

Od 1. 1. 2005 odbor zabezpečuje kompletné štatistické zisťovanie v oblasti školstva, ktoré
je v zákonom stanovených termínoch prekladané orgánom štátnej správy. Tieto činnosti boli
presunuté z KŠÚ v rámci vytvorenia Školského úradu PSK.

Sieť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a jej racionalizácia

Odbor školstva a telesnej kultúry Prešovského samosprávneho kraja od 1. 7. 2002 prebral do
svojej územnej pôsobnosti 161 škôl a školských zariadení, a to:

Ø osemročné gymnázia v počte 4, z toho 1 súkromné a 3 cirkevné,

Ø gymnázia v počte 25, z toho 1 súkromné a 4 cirkevné,

Ø stredné odborné školy v počte 44, z toho 5 súkromné,

Ø stredné odborné učilištia v počte 43, z toho 4 súkromné a 1 cirkevné,

Ø združené stredné školy v počte 4,
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Ø domovy mládeže v počte 4,

Ø jazykové školy v počte 4, z toho 2 súkromné,

Ø školy v prírode v počte 11,

Ø školské hospodárstva v počte 5,

Ø učilištia v počte 17.

Z uvedeného počtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bolo 20
gymnázií, 39 stredných odborných škôl, 38 stredných odborných učilíšť, 4 domovy mládeže, 2
jazykové školy, 11 škôl v prírode, 5 školských hospodárstiev, 17 učilíšť a 4 združené stredné
školy.

K 1. septembru 2002 v dôsledku vzniku Združenej strednej školy v Snine došlo k zlúčeniu
SOU poľnohospodárskeho, SOU strojárskeho a Obchodnej akadémie. Daným racionalizačným
krokom sa znížil počet stredných odborných učilíšť na 41, zároveň sa znížil počet stredných
odborných škôl na 43 a zvýšil sa počet združených stredných škôl na 5.

Na základe uvedených zmien bol stav počtu škôl a školských zariadení k 31. 12. 2002
nasledovný:

Ø gymnáziá v počte 20,

Ø stredné odborné školy v počte 38,

Ø stredné odborné učilištia v počte 36,

Ø združené stredné školy v počte 5,

Ø domovy mládeže v počte 4,

Ø jazykové školy v počte 2,

Ø školy v prírode v počte 11,

Ø školské hospodárstva v počte 5, z toho 4 školské majetky a 1 školské lesy,

Ø učilištia v počte 16.

Odbor aj v roku 2003 vzhľadom na zlú finančnú situáciu v oblasti regionálneho školstva
pokračoval v optimalizácii siete škôl a školských zariadení.

Od 1. 1. 2003 vznikli ďalšie združené stredné školy, a to:

ZSŠ odevná, Prešov (zrušené SOU odevné a SPŠ odevná)

ZSŠ obchodu a služieb, Kežmarok (zrušené SOU služieb a DOŠ)

ZSŠ služieb, Prešov (zrušené SOU služieb a DOŠ)

ZSŠ poľnohospodárska, Bardejov (zrušené SOU poľnohospodárske a Stredná poľnohospodárska
škola).

Od 1. 9. 2004 vznikli tieto združené stredné školy:

ZSŠ Humenné (zrušené SOU chemické a SPŠ),

ZSŠ Medzilaborce (zrušené SOU a SPoŠ),

ZSŠ Sabinov (zrušené SOU poľnohospodárske a SPoŠ),

ZSŠ drevárska Vranov nad Topľou (zrušené SOU papierenské a SPŠ drevárska).

Od 1. 7. 2005 vznikli tieto združené stredné školy a spojené školy:
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ZSŠ Svit (zrušené SOU, SOU textilné a SPŠ M. Curie-Sklodowskej),

ZSŠ Vranov nad Topľou (zrušené SOU a SPŠ odevná),

ZSŠ Stropkov (zrušené SOU elektrotechnické a SPŠ),

Spojená škola Prešov (zrušené Gymnázium a SOU elektrotechnické),

Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Prešov (zrušené Gymnázium T.
Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským a ZŠ T. Ševčenka s vyučovacím jazykom
ukrajinským),

Spojená škola Svidník (zrušená Obchodná akadémia a ZŠ).

Pre nezhody medzi riaditeľmi škôl ako aj poslancami Z PSK za volebný obvod Bardejov
nedošlo k racionalizácii siete škôl v okrese Bardejov.

V roku 2004 v zmysle schválených racionalizačných opatrení Zastupiteľstvom PSK a na
základe finančných analýz sa pristúpilo aj k riešeniu fungovania škôl v prírode. Odbor pripravil
podklady, ktoré boli predložené na schválenie Zastupiteľstvu PSK vo veci vyradenia škôl
v prírode zo siete školských zariadení. Zastupiteľstvom bolo schválené vyradenie 9 škôl v prírode,
a to: ŠvP v Mikovej, ŠvP v Chmeľovej, ŠvP Dukla v Kežmarských Žľaboch, ŠvP Ľ. Kukorelliho
v Mlynčekoch, ŠvP 1. mája v T. Lomnici, ŠvP A. Sládkoviča v Hranovnickom Plese, ŠvP
v Drienici, ŠvP v Rokytove pri Humennom a ŠvP v Juskovej Voli.

Na základe žiadostí PSK Ministerstvo školstva SR vyradilo v roku 2004 zo siete len ŠvP
v Mikovej, ŠvP v Chmeľovej a ŠvP v Juskovej Voli.

V roku 2005 MŠ SR súhlasilo s vyradením ŠvP Ľ. Kukorelliho v Mlynčekoch a ŠvP A.
Sládkoviča v Hranovnickom Plese. V septembri 2005 MŠ SR nesúhlasilo s vyradením ostatných
škôl v prírode, a tým v zmysle platných právnych predpisov nie je možné dané školy zrušiť.

Počas racionalizácie siete škôl, nedochádzalo len k zlučovaniu škôl ale aj k uvoľňovaniu
priestorov a k efektívnejšiemu využívaniu priestorov vo vlastníctve PSK. Počas hodnoteného
obdobia došlo k nasledovným zmenám:

Ø presťahovanie Strednej poľnohospodárskej školy v Sabinove do priestorov terajšej
Združenej strednej školy v Sabinove,

Ø presťahovanie SOU (strojárskeho) vo Svidníku do uvoľnených priestorov SOU odevného
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku,

Ø presťahovanie žiakov ubytovaných v DM pri SPŠ M. Curie - Sklodowskej vo Svite do
priestorov DM pri SOU textilnom vo Svite (v súčasnej dobe Združenej strednej školy vo
Svite),

Ø presťahovanie Dievčenskej odbornej školy v Poprade zo súkromných priestorov do
priestorov vo vlastníctve PSK a v správe SOU stavebného v Poprade,

Ø presťahovanie Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove
z priestorov vo vlastníctve cirkvi na Dilongovej ulici do priestorov Mesta Prešov na
Sládkovičovej ulici.

Vychádzajúc z finančnej analýzy odbor školstva v spolupráci s OF a SM PSK pripravil
podklady na prenájom školských majetkov, a to: ŠkM v Sabinove, ŠkM v Čaklove a ŠkM v
Kežmarku. Prenájom ŠkM v Sabinove a ŠkM v Čaklove sa zrealizoval na základe výsledku
verejno-obchodnej súťaže. Vzhľadom na skutočnosť, že jediný záujemca o prenájom ŠkM
v Kežmarku neakceptoval podmienky dané v súťaži, v súčasnej dobe sa pripravuje vyhlásenie
novej súťaže na prenájom daného školského zariadenia.

Každoročne v zákonom stanovenom termíne predkladá MŠ SR návrhy na zmeny v sieti
študijných a učebných odborov a tým sa snaží v čo najkratšej dobe upraviť sieť tak, aby
v maximálnej možnej miere vyhovovala požiadavkám trhu práce.
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Prehľad o počte žiakov v stredných školách PSK

Školský rok G SOŠ SOU a U SZŠ ZSŠ Spolu

2001/2002 9 477 12 285 16 345 1 709 0 39 816

2002/2003 9 947 11 877 15 615 1 356 2 279 41 074

2003/2004 10 823 12 618 14 479 1 351 4 780 44 051

2004/2005 10 629 11 529 11 463 753 7 087 41 461

Poznámka: Počet žiakov v šk. roku 2005/2006 nie je možné uviesť z dôvodu práve
prebiehajúceho štatistického zisťovania.
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Prehľad o počte pedagogických zamestnancov

Školský rok 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005

Počet pedag. zamestnancov 3 043 3 119 3 200 2 998

- z toho externí 433 419 305 231

Počet ost. pedag. zam. 919 922 932 800

Spolu 4 395 4 460 4 437 4 029
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Prehľad o počte pedagogických zamestnancov
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3. Financovanie škôl a školských zariadení

Medzi najzávažnejšie problémy v oblasti školstva a telesnej kultúry PSK, ktoré sa vyskytli
po prechode zriaďovateľskej pôsobnosti bolo nízke finančné krytie potrieb jednotlivých škôl
a neexistujúca možnosť navýšenia finančných prostriedkov na prevádzku v roku 2002 zo strany
PSK.

Taktiež sa začali objavovať aj prvé prípady havarijných stavov v školách a v školských
zariadeniach, pričom školy a školské zariadenia nemali vytvorené rezervy pre dané prípady.

Pri delimitácii majetku škôl a školských zariadení sme sa stretli aj so skutočnosťou, že
majetok škôl a školských zariadení v niektorých prípadoch nebol právne ošetrený LV, školám
a školským zariadeniam chýbali finančné prostriedky na pokrytie záväzkov voči dodávateľom. Pri
delimitácii školy a školské zariadenia preniesli záväzky vo výške 73 265 192,54 Sk * na
samosprávny kraj.

Samosprávny kraj poskytol školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti nasledovný objem finančných prostriedkov vo forme kapitálových výdavkov:

Rok 2002 2003 2004 2005 Spolu

Výška FP v tis. Sk 44 689 * 122 525 * 87 315 * 163 727 * 418 256

Organizácia-názov investičnej akcie Rozpočet PSK/2005
DM A.Duchnoviča Prešov -výstavba kotolne 1 050
Gymnázium Sabinov-výstavba viacúčel.telocvične 17 880
Gymnázium J.Rimavského Levoča-rek.strechy 5 000
Gymnázium Poprad-úprava interiéru školy 100
Gymnázium Vranov n.T./výstavba stravovne 4 804
SPŠ Poprad-prístavba dielní odb.výcviku 5 000
SPŠ Poprad-rekonštr.priestorov na šk.jedáleň 791
OA St.Ľubovňa,ul.Jarmočná-prestavba a dostavba obj. 21 500
ZSŠ odevná Prešov - rek.obvod.plášťa 26 600
ZSŠ služieb Prešov-II.etapa-výstavba telocvične 9 424
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SPŠ odevná Svidník- výstavba kotolne 0
ZSŠ Humenné-rekonštr.striech-etapa:"Telocvičňa" 2 704
SOU drevárske Prešov-rek.strechy a zatepl.objektu 4 493
SOU elektr.Poprad-Matejovce-prístavba šatní 897
SOU lesnícke Bijacovce-rek.strechy stravovania 3 000
SOU Lipany-rek.objektu DM 137
SOU Lipany-výstavba kotolne 176
SOU lesnícke Sigord-2 ks kotlov 1 325
ZSŠ J.Andraščíka Bardejov-vzduchot.,podhľad, ele 800
ZSŠ poľn.Bardejov-výstavba kotolne 650
Hotelová akadémia O.B.Kežmarok-cukrárenská pec 150
Gymnázium Lipany-výstavba kotolne,plyn.prípojka 2 204
SOU elekt.Poprad-Matejovce-vodov.prípojka 500
OA Prešov-plynový kotol do šk.jedálne 200
OA Prešov-schodolez 300
SOU stavebné Prešov-veľkokapac.kuchynské zariad. 400
Stredná lesnícka škola Prešov-veľkokapac.kuch.zariad. 580
Stredná zdravotn.škola Prešov-rekonštr.kotolne/vypr.PD 0
OA Sabinov-rekonštr.šk.kuchyne a jedálne na 2 učebne 492
SOU lesnícke Sigord-oplotenie ihriska 350
ZSŠ Snina-prívod teplej vody 100
ZSŠ Snina- rekonštr.kanalizácie 150
SOU Svidník-rekonštr. budov 3 619
SOU textilné Svit-rek.podkrovia, zatepl.objektu riad.ZSŠ 4 000
SOU Vranov n.T.-výstavba kotolne 1 180
SOU elektr.Prešov-basketbalové koše 500
ZSŠ Snina-výstavba spojovacej chodby 119
Školské lesy Cemjata-elek.a vod.rozvody do Berecínky 476
Str. lesnícka škola Prešov-20% spolufin."Mini ihriska" 0
SOU elekt.Poprad-Matejovce-20% spolufin."Mini ihriska" 0
ZSŠ drev.Vranov n/T.-20% spolufin."Mini ihriska" 245
SOU pod Vinbargom Bardejov-20% spolufin."Mini ihrisk." 240
Školský majetok Čaklov-výstavba skleníkov/dofinanc. 466
SOU strojárske Bardejov-rekonštr. strechy školy 0
SPŠ strojnícka Prešov-rekonštr. telocvične 0
SPgŠ levoča-rekonštr.kasární 0
ZSŠ Medzilaborce-rekonštr.dielní 0
SOU stavebné Prešov- rekonštr. strechy 0
Gymnázium Medzilaborce-rekonštr. strechy 0
Gymnázium Snina-rek.soc. zariadení 0
ZSŠ obch.a sl.Kežmarok-rek.priest.,nákup prístr.kozm.sal. 0
SPŠ Bardejov-modernizácia vykurovania 3 700
SPŠ strojn.Prešov-výstavba "miniihriska" 20% spoluuč. 250
SPŠ elektr. Prešov-nákup technol.zariadení do výd.jedál 190
SOU Lipany-protipožiarne zabezp.objektu 903
ZSŠ Vranov n/T.-strojné vybavenie učebne (z lotérií) 0
Hotelová akadémia Prešov-Infovek 2005 0
Stredná poľnoh.škola Kežmarok-Infovek 2005 0
Gymnázium Giraltovce-Infovek 2005 0
ZSŠ obchodu a služ.Kežmarok-strojné vybavenie dielní 0
ZSŠ obchodu a služ.Kežmarok-stavebné úpravy 0
Gymnázium Poprad-úprava priestorov objektu školy 271
SOU stavebné Humenné-strojné vybavenie 32
Škola v prírode Detský raj Tatr.Lesná-rek.objektu 600
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ZSŠ poľn.Bardejov-rek.objektu odb.výcviku 6 853
Škola v prír.J.jesenského Tatr.Lomnica-rek.spojov.chodby 0
Stredná lesnícka škola Prešov-výstavba ihriska 200
SOU Lipany-povrchová úprava ihriska asfaltom 190
ZSŠ drev.Vranov n/T.-rek.diel.a sklad.priest.a odber tepla 660
Šk.jedáleň pri DM A.Duchn.Prešov-3-rúrová pec - 2ks 230
Šk.jedáleň pri SPŠ Bardejov -el.varný kotol 115
SPŠ strojnícka Prešov-prípr.práce pre výst."Miniihriska" 445

V roku 2005 bola daná do užívania nová viacúčelová telocvičňa v správe ZSŠ služieb
v Prešove, zrekonštruované objekty OA v Starej Ľubovni a zrekonštruovaná budova SOU
strojárskeho vo Svidníku a nová školská jedáleň vo Vranove nad Topľou.

V roku 2005 došlo k prenájmu školských majetkov, čím sa sledovala úspora finančných
prostriedkov vzhľadom na skutočnosť, že školské zariadenia od 1. 1. 2005 sú originálnou
kompetenciou samosprávneho kraja a sú financované z jeho príjmov. Na rok 2005 bol stanovený
upravený rozpočet na vyššie uvedené zariadenia vo výške 19 346 tis. Sk, z toho: Čaklov 6 912 tis.
Sk, Sabinov 6 062 tis. Sk, Kežmarok 6 372 tis. Sk. Realizáciou vyššie uvedených dvoch
prenájmov došlo k úspore cca 6 000 tis. Sk len v roku 2005. Ušetrené finančné prostriedky bude
môcť PSK vynaložiť na rozvoj ďalších škôl alebo školských zariadení.

Iné aktivity

Odbor v roku 2002 sa podieľal na vypracovaní projektu v spolupráci s Nórskym
kráľovstvom, v rámci ktorého sa uskutočnila návšteva zástupcov PSK v partnerskom kraji More
og Romsdal, kde boli dohodnuté ďalšie podmienky spolupráce v oblasti školstva.

Následne dve školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK boli zapojené prostredníctvom
dielčích projektov do slovensko-nórskej spolupráce. Spolupráca medzi našimi a nórskymi školami
prebieha aj v súčasnosti.

V rámci vyššie uvedenej spolupráce bola odborom pripravená aj zrealizovaná návšteva
riaditeľov nórskych stredných škôl na Slovensku v roku 2003.

Zamestnanci odboru v roku 2003 začali koordinovať a metodicky riadiť prípravu
a realizáciu projektov z fondov EÚ, čo sa prejavilo aj na zvýšenej činnosti škôl pri vypracovávaní
a predkladaní projektov. Daná činnosť je nepretržitá.

V roku 2003 odbor v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania
a Saskatchewanským inštitútom aplikovanej vedy a technológie v Kanade pracoval na projekte
ITAD, ktorý bol zameraný na tvorbu strategického plánu pre odborné vzdelávanie s dôrazom na
skvalitnenie prístupu vzdelávania pre znevýhodnenú skupinu obyvateľov. V rámci projektu boli
realizované tri zahraničné pracovné cesty do Kanady, v rámci ktorých sme získali poznatky
o systéme kanadského školstva a systéme strategického plánovania pre odborné vzdelávanie
v Kanade. Výstupom projektu bolo spracovanie príručky Strategické plánovanie a strategický
regionálny plán pre odborné vzdelávanie. Súčasťou projektu bola aj národná konferencia, ktorej
sa zúčastnili zástupcovia všetkých samosprávnych krajov, zástupcovia Ministerstva školstva,
zahraniční partneri, ktorým bol prezentovaný celý proces strategického plánovania. Do projektu
boli zapojené dve školy, a to SOU poľnohospodárske v Starej Ľubovni a SOU lesnícke
v Bijacovciach. Tieto školy za pomoci kanadských partnerov vypracovali vlastné strategické
plány pre odborné vzdelávanie a bola im kanadským partnerom poskytnutá materiálna pomoc.
Projekt bol úspešne ukončený v roku 2004.

V druhej polovici roka 2003 odbor začal pripravovať vznik pilotného centra v spolupráci
s Cechom predajcov a servisov motorových vozidiel pri Združení automobilového priemyslu SR.
Jedným z cieľov vyššie uvedenej organizácie je aj zriadenie pilotných centier vzdelávania pre
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autopriemysel. Na základe prieskumu podmienok škôl do daného projektu bolo zaradené SOU
dopravné v Prešove, ktoré od šk. roka 2005/2006 realizuje daný projekt.

V roku 2003 odbor vypracoval Koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na roky 2003 až 2012. Daný materiál bol schválený bez výhrad
Zastupiteľstvom PSK.

V zmysle uznesenia Z PSK odbor v auguste 2005 predložil plnenie Koncepcie rozvoja
škôl a školských zariadení PSK do roku 2012 za uplynulé obdobie. Úlohy vytýčené v koncepcie
boli splnené v stanovených termínoch. Došlo k racionalizácii siete škôl, čo sa odrazilo
v efektívnejšom využití finančných prostriedkov.

V súčasnej dobe je rozpracovaná aj koncepcia rozvoja telesnej kultúry s výhľadom do roku
2015, avšak nie je možné ju predložiť na schválenie Z PSK z dôvodu prípravy nových
legislatívnych noriem v oblasti telesnej kultúry a športu.

Odbor už druhý rok pripravuje medzinárodnú súťaž Priateľské kraje v zjednotenej Európe,
ktorej účastníkmi sú aj Malopoľské vojvodstvo, nemecký kraj Durínsko a Žilinský samosprávny
kraj. V roku 2004 sa medzinárodné kolo, ktorému predchádzali školské, obvodné a krajské kolo,
konalo v Mysleniciach pri Krakove. V októbri 2005 odbor zabezpečuje účasť víťazov krajského
kola vo Weimare v Durínsku.

Odbor sa podieľa na organizácii športových súťaží a iných podujatí organizovaných
samosprávnym krajom. Každoročne v spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení
pripravuje Európsky deň rodičov a priateľov škôl.

V roku 2002 vznikla pri odbore Rada riaditeľov ako poradný orgán vedúceho odboru.
Členmi rady sú zvolení zástupcovia riaditeľov za jednotlivé typy škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Rada riaditeľov poskytuje odbornú a poradenskú činnosť pri
riešení úloh medzi regionálnymi potrebami a požiadavkami na kvalifikovanú prípravu na
povolanie, spolupracuje pri optimalizácii siete stredných škôl v zmysle schválenej Koncepcie
rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK do roku 2012 ako aj pri
získavaní podkladov, stanovísk, informácií a návrhov na riešenie problémov v oblasti školstva.

V roku 2003 pri odbore vznikla Rómska rada, ktorej poslaním je riešenie problematiky
rómskych žiakov na všetkých typoch škôl v územnej pôsobnosti PSK.

V roku 2004 odbor obsahovo pripravil Študentský expres, ktorý slúžil ako sprievodca po
stredných školách v Prešovskom samosprávnom kraji. Obsahoval aktuálnu ponuku študijných
a učebných odborov všetkých stredných škôl na školský rok 2004/2005. Daný materiál obdržali
všetky základné a stredné školy v Prešovskom kraji. Bol určený predovšetkým rodičom žiakov,
ktorí sa rozhodovali pre svoje budúce povolanie.

V tomto roku odbor sa spolupodieľal na nadviazaní spolupráce v oblasti odborného
vzdelávania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK so strednými školami v Slovinsku. Do danej
spolupráce sa aktívne zapojili, prostredníctvom výmenných pobytov, Hotelová akadémia
v Prešove, SOU obchodné v Prešove a ZSŠ obchodu a služieb v Kežmarku.

Odbor od svojho vzniku zabezpečoval činnosť Komisie školstva, telesnej výchovy a športu
pri Z PSK.

Aj napriek prechodu ďalších kompetencií v roku 2004 zo štátu na samosprávu, a tým
rozšíreniu pracovných činností odboru, odbor pracoval bez navýšenia zamestnancov.

Pri neustále sa meniacej legislatíve odbor vykonáva čoraz viac činností v rámci
preneseného výkonu štátnej správy, avšak počet zamestnancov zostáva nezmenený, čo
v konečnom dôsledku zvyšuje nároky na prácu zamestnancov odboru. Na kvalite plnenia úloh sa
to však neodráža, úlohy sú plnené riadne a včas.
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4.6 OBLASŤ KULTÚRY

Vznik odboru 1. 4. 2002

Počet pracovníkov odboru podľa rokov:
Rok 2002 - 5
Rok 2003 - 5
Rok 2004 - 5
Rok 2005 - 5

Kompetencie

a/ Zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie, riadenie a kontrola organizácií a zariadení
Ø pripravuje návrhy na zriadenie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie, kultúrnych zariadení

(knižnice, múzeá, galérie, osvetové strediská, hvezdárne a planetária, divadlá a umelecké
telesá), určuje ich odborné zameranie a územnú pôsobnosť a vytvára organizačné,
ekonomické, materiálno – technické a personálne podmienky na ich činnosť, kontroluje
ich činnosť a hospodárenie v zmysle platných zákonov.

b/ Ochrana pamiatkového fondu
Ø zabezpečuje vytváranie podmienok na ochranu pamiatkového fondu, vyjadruje sa

k návrhom na vyhlásenie a zrušenie pamiatkových území a spolupracuje s orgánmi štátnej
správy na ochranu pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní kultúrnych
pamiatok a pamiatkových území na území samosprávneho kraja.

c/ Predkladanie návrhov príslušným orgánom
Ø vypracúva analýzy stavu jednotlivých oblastí kultúry a predkladá návrhy na ich ďalší

rozvoj podľa požiadaviek príslušných orgánov
Ø spracúva koncepcie
Ø rozpracúva programy, projekty a úlohy krátkodobého a dlhodobého rozvoja jednotlivých

oblastí kultúry na území samosprávneho kraja
Ø pripravuje návrhy na podporu vybraných okruhov divadelných aktivít formou účelových

prostriedkov a podporu kultúrnych aktivít národnostných menšín na území samosprávneho
kraja.

d/ Podiel na príprave a zostavovaní rozpočtu
Ø zúčastňuje sa na tvorbe a schvaľovaní rozpočtov a schvaľovaní rozpočtov kultúrnych

zariadení, ktorých zriaďovateľom je PSK, navrhuje a predkladá návrhy na rozpis
účelových príspevkov v oblasti kultúry z rozpočtu samosprávneho kraja.

e/ Kultúrne aktivity
Ø zabezpečuje kultúrny program na podujatiach organizovaných PSK
Ø propagácia PSK na medzinárodných kultúrnych akciách

f/ Príprava a realizácia projektov v oblasti kultúry na území PSK

Ø vyhľadávanie grantových výziev všetkých typov (predvstupová pomoc, štrukturálne
fondy, grantové schémy, súkromné nadácie a fondy)

Ø identifikácia možných ďalších donorov v oblasti podpory kultúrnych aktivít
Ø distribúcia získaných a verifikovaných informácií do siete kultúrnych organizácií
Ø následná konzultácia v rámci prípravy jednotlivých projektov kultúrnych organizácií

(investičných aj neinvestičných)
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Ø príprava, spracovanie, zhromažďovanie dokumentácie pre jednotlivé typy projektov
v prípadoch, keď oprávneným žiadateľom je VÚC (identifikácia žiadateľa, podporná
dokumentácia)

Ø poskytovanie expertízy v rámci realizácie a spracovania projektov všetkých typov
Ø evidencia a databáza projektov a získaných mimorozpočtových prostriedkov
Ø vytváranie databázy interregionálnych a transregionálnych partnerstiev
Ø medziodborová konzultácia a spolupráca pri interdisciplinárnych projektoch

1.4. Medziodborová činnosti

Odbor kultúry PSK v období rokov 2002 - 2005 rozvinul a prehĺbil spoluprácu s Odborom
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. V oblasti zabezpečovania funkčnosti kultúry hlavne v
sociálno-ekonomickom rozvoji regiónov sme vytvorili priestor v rámci Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a to aktívnym podieľaním sa na jeho
príprave a pripomienkovaní. Zároveň sa týmto spôsobom hľadajú nové formy uplatnenia
kultúrnych zariadení s dôrazom na aktualizáciu ich aktivít. Postavenie kultúrnych zariadení sa
vzhľadom na ich špecializáciu a regionálnu pôsobnosť rozširuje o aktivity v oblasti cestovného
ruchu – ako aktívnych činiteľov aj v oblasti možných budúcich investícií, hlavne v budovaní
ubytovacích kapacít

1.5. Medzinárodná spolupráca

Odbor kultúry Ú PSK je spoluorganizátorom mnohých významných medzinárodných aktivít.
Medzi najvýznamnejšie patria Multikultúrny festival Galícia. V tomto roku sa konal jeho tretí
ročník. Hlavným organizátorom je nadácia Dedičstvo v Poľsku. Festivalu sa zúčastňujú
profesionálni aj amatérski umelci z 11 krajín. Prebieha súčastne v troch štátoch: Poľsko –
Przemysl, Ukrajina – Ľvov, Slovensko – Prešov.

V roku 2003 PSK na festivale reprezentovali FS Chemlon z Humenného, umeleckí remeselníci
z Prešovského regiónu, a amatérske divadlo Etudy z Kendíc.

V roku 2004 festivalu sa zúčastnili profesionálni herci DJZ Prešov, ktorí účinkovali na Ukrajine aj
v Poľsku. V Prešove sme privítali umelcov z Ukrajiny, Poľska a Slovenska.

V roku 2005 sme sa akcií v zahraničí v rámci festivalu Galícia nezúčastnili pre nedostatok
finančných prostriedkov. Uskutočnila sa len výstava fotografií poľského autora v Šarišskom
osvetovom stredisku v Prešove.

Na Slovanskom dni vo Varšave v roku 2004, ktorý usporiadal Slovenský inštitút vo
Varšave nás reprezentovali FS Magura z Kežmarku, šermiarska skupina Sarus z Prešova
a umeleckí remeselníci zo Svidníckeho regiónu.

Slovenského dna v Krakove v roku 2005 sa zúčastnili FS Bukovina zo Sečovskej Polianky
a umeleckí remeselníci z Prešovského okresu.

1.6. Ostatná činnosti

Odbor kultúry Ú PSK bol hlavným organizátorom 1. reprezentačného plesu VÚC. Pri
oceňovaní významných osobností každoročne zabezpečujeme kultúrny program. Významným
domácim aj zahraničným návštevám pripravujeme zápis do Pamätnej knihy PSK.

1. 7. Zmeny v správcovstve nehnuteľného majetku

Odbor kultúry Ú PSK po súhlase Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK
a schválení Zastupiteľstvom PSK vykonal k 30. 6. 2003 delimitáciu Hvezdárne. v Roztokoch,
ktorá prešla zo správy Hvezdárne a planetária v Prešove, do správy Podduklianského osvetového
strediska vo Svidníku. Do správy MMUAW v Medzilaborciach sme získali od Mesta
Medzilaborce priestory v ktorých múzeum sídli za 1 Sk.
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2. Kultúrne organizácie
Odbor kultúry Ú PSK v súčasnosti spravuje 28 organizácií. (7 regionálnych osvetových

stredísk, 7 regionálnych knižníc, 10 múzeí a galérií, 2 hvezdárne, 2 divadlá), ktoré sú lokalizované
v 10 mestách PSK, a to: Prešov – 7 zariadení, Poprad – 4, Humenné – 4, Bardejov –3, Stará
Ľubovňa – 3, Svidník –2, Vranov nad Topľou – 2, Hanušovce nad Topľou –1, Kežmarok –1,
Medzilaborce –1.

Tieto kultúrne zariadenia boli do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK delimitované k 1. aprílu
2002 z pôsobnosti Krajského úradu v Prešove.

2.1. Regionálne osvetové strediská

2. 1. 1. Opodstatnenie regionálnych osvetových stredísk:

Regionálne osvetové strediská majú svoje osobité postavenie v miestnej i regionálnej
kultúre. Charakterom svojej práce sa významnou mierou podieľajú na príprave, tvorbe a realizácii
regionálnej kultúry.

Hlavným poslaním ROS je najmä odborno-poradenské a metodické pôsobenie vo vzťahu
k jednotlivcom, združeniam občanov, kultúrnym organizáciám a ďalším subjektom pôsobiacim
v miestnych podmienkach a participujúcim v miestnej (obecnej) kultúre.

ROS spravujú v PSK pomerne rozsiahle budovy, ktoré patria majetkovo-právne pod VÚC,
pričom nadbytočné priestory sú prenajímané iným subjektom za úhradu.

Špecifikom ROS v porovnaní s inými subjektami pôsobiacimi v miestnej i regionálnej
kultúre je to, že ROS sú jediné, ktoré vytvárajú tlaky na systémové zabezpečovanie celoplošného
pokrytia im prislúchajúceho spádového územia v celom spektre kultúrno-osvetového pôsobenia
na rôzne vekové kategórie zodpovedajúcimi formami a metódami.
Môžeme uviesť napr. tieto údaje zo štatistiky za rok 2003:

Štatistické údaje:

Podujatia kultúrno-
osv. činnosti

2002 2003 2004 2005

Súťaže, festivaly a
prehliadky

202 244 257 238

Výchovno-vzdel.
podujatia

695 748 746 412

Kultúrno spoloč.
podujatia

170 202 212 150

Iné osv. aktivity 156 183 218 109
Spolu 1223 1377 1433 909

Odborne usmerňovali: 17 folklórnych súborov a 60 folklórnych skupín
30 amatérskych divadelných súborov
45 kolektívov moderného a spoločenského tanca
oblasť amatérskej fotografie, filmu, výtvarníctva, remesiel.

Pod gesciou ROS sa ročne uskutoční 16 krajských prehliadok, 3 celoslovenské aj
s medzinárodnou účasťou, ktoré nadväzujú na miestne, obvodné a okresné súťaže, čím do pohybu
dostávajú a do jednotlivých umeleckých žánrov zapájajú takmer 9 % najmä mladých ľudí
v Prešovskom kraji.
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Pozornosť je venovaná kultivácii rómskeho obyvateľstva, výchove k plánovanému
rodičovstvu, prevencii a boju proti negatívnym prejavom toxikománie, alkoholizmu a drogovej
závislosti.

2. 1. 4. Významné podujatia ROS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
P. č. Organizácia Názov Miesto

podujatia konania
1. Šarišské osv. stred X. Gorazdov literárny Prešov

Prešov Prešov
2. Vihorlatské osv. stred. Zemplín špiva Humenné

Humenné i hutori
Výtvarné spektrum Humenné
Spevy môjho rodu Humenné
III.Karpatské bienále Ukraj. SK
grafiky detí a mládeže PL,Maď.
III.Medzinárodný výtv. Brekov
plenér

3. Hornozemplín.osv.stred Rómske talenty Čaklov
Vranov n/T Mládež spieva Vranov n/T

Šaffova ostroha Dlhe Klčovo
Hornozemplínske slávnosti Vranov

Ekumenický festival RJEKA Vranov
4. Podduklianske osv.stred. Nositelia tradícií Svidník

Svidník
Slávnosti kultúry Svidník
Rusínov-Ukrajincov SR
650.výr.I.písomnej Svidník
zmienky o meste Svidník
FACE 2005 Svidník

5. Ľubovnianske osv.stred. Jakobianske vešiľa Jakobany
Stará Ľubovňa

Poetická Ľubovňa St.Ľubovňa
DÚHA St.Ľubovňa
Festival folkóru Rusínov Kamienka
Dni nemeckej kultúry Chmelnica
Spišských Nemcov
Folkórne slávností Čirč
piesni a tancov
Uchovaj a chráň tradície Jarabina
svojich predkov

6. Podtatranské osv. stred. Festival Slov.a Českej Levoča
Poprad neprofesionálnej

tvorby
Zamagurské folklórne Červený
slávnosti Kláštor
Medzinárodný festival PP,KK
krojovaných bábik LE
Európske tradície Nová
v Tatrách Lesná

7. Hornošarišské osv. stred Slávnosti Rusínov a Beloveža
Bardejov Ukrajincov /650.výr.

1.pís. zmienky obce/
Šarišské slávnosti Raslavice

piesní a tancov
Okresná folklórna Tarnov
prehliadka
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Makovická struna Bardejov
Cyrilometodské slávnosti Bardejov

ekumenickej jednoty

2. 2. Hvezdárne a planetária

Hvezdárne majú rozvinutú medzinárodnú spoluprácu hlavne s prihraničnými krajinami tak
ako aj ostatné kultúrne inštitúcie Poľskom, Ukrajinou. Svojimi astronomickými pozorovaniami
prostredníctvom internetu sú zapojené do rôznych celosvetových pozorovaní. Komunikujú
s astronomickými ústavami v USA, Kanade, V. Británii a pod.

2. 2. 4. Najvýznamnejšie aktivity

Čo vieš o hviezdach?" - každoročne sa organizujú krajské a okresné kolá celoštátnej
vedomostnej súťaže v troch vekových kategóriách.

"Vesmír očami detí" - každoročne sa organizuje okresné kolo celoštátnej výtvarnej súťaže v
piatich kategóriách.
"Deň astronómie" - každoročne sa organizuje v rámci medzinárodnej iniciatívy v nedeľu
pred alebo po jarnej rovnodennosti
"Deň kozmonautiky" - každoročne sa organizuje popoludnie pri príležitosti výročia prvého
letu človeka do vesmíru - J. Gagarina
"Svetový kozmický týždeň"

Najvýznamnejším podujatím Vihorlatskej hvezdárne v Humennom bolo v roku 2002
medzinárodné sympózium MAEC pri príležitostí 50. výročia založenia Hvezdárne v Humennom.

1. 3. Regionálne knižnice

2. 3. 2. Medzinárodná spolupráca

 Medzinárodná spolupráca regionálnych knižníc sa týka partnerstiev na spoločných
projektoch a aktivitách v Českej a Poľskej republike.

2. 3. 3. Budúce ciele

Regionálne knižnice pre svojich návštevníkov periodicky organizujú množstvo kultúrnych
podujatí. Medzi najobľúbenejšie a najvýznamnejšie sú: Noc s Andersenom – noc plná podujatí
pre aktívnych členov knižníc, Knihovnícky jarmok – prezentácia knižníc počas Týždňa
slovenských knižníc. Besedy s významnými osobnosťami Slovenskej literatúry.

2. 4. Divadlá

Prešovský samosprávny kraj je zriaďovateľom dvoch profesionálnych divadiel – Divadlo
Jonáša Záborského v Prešove a Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. Ich činnosť sa
sústreďuje predovšetkým na prípravu a prezentáciu vlastných divadelných predstavení v mieste
svojho sídla (Prešov) a formou zájazdov a hosťovania aj v iných mestách a obciach SR.

Medzinárodná spolupráca divadiel sa týka hlavne výmeny umeleckých súborov
v jednotlivých krajinách. Divadlo Alexandra Duchnoviča spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami
Rusínov žijúcich v karpatskom regióne predovšetkým Srbska, Čiernej Hory, Poľska a Maďarska.

2. 5. Múzeá a galérie
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Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Ø Otvorenie pobočky múzea v priestoroch HZOS vo Vranove nad Topľou

Ø Medzinárodná konferencia v rámci projektu Cesty minulosti – cesty súčasnosti

Šarišské múzeum

Ø Premiestnenie a rekonštrukcia dreveného kostola z Mikulášovej

Ľubovnianske Múzeum

Ø Otvorenie výstavy poľských korunovačných klenotov

Krajské múzeum v Prešove

Ø Otvorenie novej etnografickej expozície Na gazdovskom dvore

Ø Výstava liečivých rastlín spojená s predajom

Ø Michal Bosák – americký bankár zo Šariša

Tatranská galéria v Poprade

Ø Sympózium Umelci Tatrám (2002 – 2005)

2004

Ľubovnianske múzeum

Ø Medzinárodný seminár: Miesto kultúrnych organizácií v tvorbe cestovného ruchu

Múzeum v Kežmarku

Ø Dní židovskej kultúry

Ø Európske ľudové remeslo

2003

Krajské múzeum v Prešove

Ø Významní lekárnici regiónu Šariš - Weberove dni /celoslovenská konferencia so
zahraničnou účasťou/

Tatranská galéria v Poprade

Ø Medzinárodné sochárske sympózium Vyšné Ružbachy

Šarišské múzeum
Ø Získanie ceny "Múzeum roka 2003“

2002
Krajské múzeum v Prešove

Ø Trojvýročie hasičstva na Slovensku



- 144 -

Ø Archeologický výskum slovanského mohylníka v Prešove - Cemjate

Múzeum v Kežmarku

Ø Turistické odkrývanie Tatier (vlastná výstava). Výstava bola inštalovaná v družobnom
múzeu – Múzeum St.Fischera v Bochni (Poľsko). Mala pozitívny ohlas zo strany
verejnosti.

2. 6. Príprava a implementácia projektov kultúrnych zariadení v pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja.

Regionálne kultúrne zariadenia, ktoré boli do 1.4.2002 v pôsobnosti Krajského úradu so
sídlom v Prešove nemali v oblasti prípravy a implementácie projektov dostatok skúseností, hlavne
z dôvodu že ako štátne príspevkové organizácie neboli vymedzené v okruhoch oprávnených
žiadateľov v programoch dostupných v rámci predvstupovej pomoci. Po prechode týchto
zariadení do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja môžeme konštatovať,
že až do septembra 2002 organizácie získavali mimorozpočtové prostriedky hlavne zo zdrojov
Ministerstva kultúry SR a Štátneho fondu rozvoja kultúry Pro Slovakia.

V roku 2002 a následne v období 1. kvartálu 2003 regionálne príspevkové organizácie ešte
neboli definované v okruhu oprávnených žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, teda mohli
sa uchádzať o podporu výlučne v rámci možností Ministerstva kultúry SR, súkromných nadácií,
dary a sponzorské príspevky podnikov a firiem.

Až počnúc 2. kvartálom 2003 došlo k zaradeniu regionálnej samosprávy a ňou zriadených
organizácií do okruhu oprávnených žiadateľov v rámci predvstupovej pomoci a následne aj
štrukturálnych fondov. Preto za nosné obdobie projektovej prípravy považujeme až obdobie
počnúc 2. kvartálom 2003 po súčasnosť.

Na základe strategického materiálu Koncepcia rozvoja kultúry na území PSK, schváleného
uznesením zastupiteľstva č. 264/2004 z 22. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva PSK, odbor
kultúry Ú PSK rozšíril svoju činnosť o nasledujúce aktivity:

Ø vyhľadávanie grantových výziev všetkých typov (predvstupová pomoc, štrukturálne
fondy, grantové schémy, súkromné nadácie a fondy)

Ø identifikácia možných ďalších donorov v oblasti podpory kultúrnych aktivít
Ø distribúcia získaných a verifikovaných informácií do siete kultúrnych organizácií
Ø následná konzultácia v rámci prípravy jednotlivých projektov kultúrnych organizácií

(investičných aj neinvestičných)
Ø príprava, spracovanie, zhromažďovanie dokumentácie pre jednotlivé typy projektov

v prípadoch, keď oprávneným žiadateľom je VÚC (identifikácia žiadateľa, podporná
dokumentácia)

Ø poskytovanie expertízy v rámci realizácie a spracovania projektov všetkých typov
Ø evidencia a databáza projektov, projektových zámerov, úspešnosti a

mimorozpočtových prostriedkov
Ø vytváranie databázy inter regionálnych a transregionálnych partnerstiev
Ø medziodborová konzultácia a spolupráca pri interdisciplinárnych projektoch

Nasledujúce údaje spracované v tabuľke poskytujú prehľad získaných mimorozpočtových
prostriedkov do kapitoly kultúry v období od 1.4.2002 až 30.8.2005.

PREHĽAD O ZÍSKANÝCH MIMO ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOCH /V TIS. SK/
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NÁZOV
ORGANIZÁCIE

ROK 2002 ROK 2003 ROK 2004 ROK 2005 SPOLU

0 43 190 186 419Šarišské osvetové
stredisko v Prešove

248 81 256 343 928Vihorlatské osvetové
stredisko v Humennom

82,4 24,3 125,2 0 231,9Hornozemplínske
osvetové stredisko vo
Vranove n/T

216,6 101,5 509,3 7897,2 8724,6Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku

38,5 70 789,62 90 988,12Hornošarišské osvetové
stredisko vo Vranove n/T

35 79,5 292,8 131 538,3Ľubovnianske osvetové
stredisko v Starej
Ľubovni

220 281,3 413 0 914,3Podtatranské osvetové
stredisko v Poprade

0 268 73 1700 2041Hvezdáreň a planetárium
v Prešove

432 1474 1385 46 3337Vihorlatská hvezdáreň v
Humennom

72,9 58 395 205 730,9Knižnica P.O.
Hviezdoslava v Prešove

45 17,2 0 0 62,2Vihorlatská knižnica v
Humennom

202 102 303 0 607Hornozemplínska
knižnica vo Vranove nad
Topľou

10 60 143 0 213Podduklianska knižnica
vo Svidníku

5 13 15 2120 2153Knižnica Dávida
Gutgesela v Bardejove

35 224 93 0 352Ľubovnianska knižnica v
Starej Ľubovni

312 436 336 0 1084Podtatranská knižnica v
Poprade

24 620,2 431,3 587 1662,5Krajské múzeum v
Prešove

85 430 348 22 885Vihorlatské múzeum v
Humennom

0 361 627,55 200 1188,55Vlastivedné múzeum v
Hanušovciach nad
Topľou

40 328 685 0 1053Šarišské múzeum v
Bardejove

650 2200 2400 0 5250Ľubovnianske múzeum v
Starej Ľubovni

0 0 327 237,4 564,4
Múzeum v Kežmarku

280 749,41 912 294 2235,41Podtatranské múzeum v
Poprade

0 0 0 139 139Múzeum moderného
umenia A.Warhola v
Medzilaborciach

MEDZISÚČET I 3033,4 8021,41 11049,77 14197,6 36302,18
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PREHĽAD O ZÍSKANÝCH MIMO ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOCH /V TIS. SK/

NÁZOV
ORGANIZÁCIE

ROK 2002 ROK 2003 ROK 2004 ROK 2005 SPOLU

117 320,5 348 90 875,5
Šarišská galéria v Prešove

179 103 40 2000 2322Tatranská galéria v
Poprade

250 500 200 0 950Divadlo Alexandra
Duchnoviča v Prešove

0 1000 375 375 1750Divadlo Jonáša
Záborského v Prešove

MEDZISÚČET II 546 1923,5 963 2465 5897,5

SÚČET I + II 36302,18+5897,5 42199,68

Regionálne kultúrne zariadenia v pôsobnosti Prešovského

samosprávneho kraja získali za obdobie rokov 2002 - 2005

z mimorozpočtových zdrojov prostriedky vo výške: 42 199 680 Sk.

Kapitálové výdavky - kultúrne zariadenia, rok 2005

Organizácia-názov investičnej akcie Rozpočet PSK/2005
DJZ Prešov -rekonštr.strechy 2 883
Poddukl.osvet.stred.Svidník-rek.objektu Hvezdáreň Roztoky 7 875
Šarišské múzeum Bardejov-rek.drev.kostolíka/Bard.Kúpele 2 500
Ľubovn.osvet.stredisko St.Ľubovňa-vysporiad.pozemkov 60
Ľubovn.osvet.stredisko St.Ľubovňa-ozvučovacia technika 200
Ľubovn.múzeum-hrad St.Ľubovňa-rek.hradného múra 1 000
Vlastivedné múzeum Hanušovce n.T.-sanácia obvod.muriva 800
Šarišské osvetové stredisko Prešov-kopírovací stroj 150
Hornozempl.osvet.stredisko Vranov n.T.-rekonštr.objektu 980
Vihorl.osvet.stredisko Humenné-rekonštr.objektu 800
Šarišské osvetové stredisko Prešov-výpočt.technika 35
Šarišské osvetové stredisko Prešov-úžitkové motor.vozidlo 650
Knižnica P.O.Hviezd.Prešov-"Region.infor.-tur.centrum"- PD 0
Vihorl.múzeum Humenné-rek.soc.zar.,studne a osvetl.skan. 0
Podtatr.osvet.stred.poprad-rek.objektu v Sp.Sobote 0
Podtatr.knižnica Poprad-rek.presklennej obvod.steny 941
Tatranská galéria poprad-rek.objektu/vypr. PD 450
DJZ Prešov -"Multifunkčné centrum"-vyprac.PD 476

Na základe uvedeného prehľadu konštatujeme, že sme dosiahli stav, ktorým napĺňame
opatrenia schválenej Koncepcie rozvoja kultúry na území PSK, a to konkrétne:
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Ø viac zdrojové financovanie kultúry – tvorené príspevkom zriaďovateľa, vlastnými
zdrojmi a mimo rozpočtovými prostriedkami, ktoré zahŕňajú granty, sponzorské
príspevky a dary

Ø aktivácia a motivácia organizácií – samostatné vyhľadávanie potenciálnych možností
pre prípravu projektov

Ø progresívne plánovanie aktivít – finančná analýza, nákladovo-príjmová analýza,
príprava podkladov

Ø sieťovanie organizácií – zastúpenie siete organizácií spoločnou reprezentáciou,
spolupráca na projektoch

Ø podpora partnerstiev na regionálnej a medzi regionálnej úrovni – cez partnerstvá
hraničiacich regiónov až k partnerstvám na európskej úrovni

Ø funkčnosť a trvalá udržateľnosť kultúry – zlepšenie a zefektívnenie toku financií,
získanie manažérskych zručností, rozvoj ľudských zdrojov v organizáciách a
efektívnejšie využívanie moderných technológií

Programovacie obdobie 2004 – 2005 sme využili na ukončenie implementácie projektov
podporených v rámci predvstupových fondov a prípravu projektov financovaných zo
štrukturálnych fondov. Podobne ako pri program PHARE, aj v štrukturálnych fondoch sme sa
sústredili hlavne na oblasť cezhraničnej spolupráce. Najvyšší počet uzavretých partnerstiev je
s Poľskou republikou, nasledujú partnerstvá vytvorené na Ukrajine a v Maďarsku. Podávané
projekty sú opäť investičného aj neinvestičného charakteru, s početnou prevahou neinvestičných
projektov, zameraných na podporu kultúrnych a kultúrno-vzdelávacích aktivít.
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4.7 OBLASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Vznik odboru: 1. 02. 2003

Počet pracovníkov – nárast ako nastupovali:
K 1. 1. 2003 1 pracovník 1 VŠ/ 0 SŠ
K 1. 2. 2003 2 pracovníci 2 VŠ / 0 SŠ
K 1. 4. 2003 4 pracovníci 2 VŠ /1 BC / 1 SŠ
K 1. 7. 2003 5 pracovníci 3 VŠ / 1 BC/ 1 SŠ

• Kompetencie:

a) obstarávanie územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a územno-plánovacej dokumentácie
(ÚPD) regiónu
Ø zverejňovanie oznámenia v procese obstarávania ÚPD a ÚPP spôsobom v mieste

obvyklým (o začatí obstarávania, o prerokovaní zadaní, ÚPP, konceptu riešenia
a návrhu ÚPD)

Ø zverejňovanie ÚPD a ÚPP v procese prerokovania k verejnému nahliadnutiu
Ø organizovanie verejného prerokovania so zabezpečením všeobecne zrozumiteľného

výkladu
Ø prijímanie a vyhodnocovanie stanovísk a pripomienok vznesených v rámci

prerokovania ÚPD a ÚPP v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov

Ø zverejňovanie všeobecne záväzných nariadení (VZN), ktorými sa vyhlasuje záväzná
časť ÚPD

b) pôsobnosť orgánu územného plánovania
c) schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu
d) schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí

Do pôsobnosti orgánu územného plánovania patrí:
Ø spracovanie stanovísk k zadaniam urbanistických štúdií podľa §4 ods. 3 stavebného

zákona,
Ø spracovanie stanovísk vydávaných v rámci prerokovaní ÚPP a ÚPD miest a obcí

podľa paragrafov 20 až 23 stavebného zákona,
Ø dávanie vyjadrenia k investičným zámerom rozvojových projektov, ktoré podľa §7

zákona č. 127/1994 Z. z. (zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) v znení
neskorších predpisov, podliehajúcim zisťovaciemu konaniu

Ø zakladanie a evidovanie územno-technických podkladov a ostatných podkladov
v zmysle §7a zákona č.50/1976

Ø spracovávanie stanovísk ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom
regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovne z hľadiska koordinácie
územnotechnických vzťahov,

Ø monitorovanie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia regiónu,
Ø sledovanie jeho ekologickej stability a únosnosti zaťažovania územia,
Ø kontrolovanie dodržiavania uplatňovania regulatívov priestorového usporiadania

a funkčného využívania územia pri strete záujmov

Doplnková činnosť odboru:
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Ø tvorí koncepcie územného plánovania a priestorového rozvoja v súlade so stratégiou,
zásadami a prioritami štátnej environmentálnej politiky vo väzbe na regionálne
koncepcie

Ø sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území,

Ø vyhľadáva a identifikuje vhodné projekty z fondov EÚ v oblasti územného
plánovania, životného prostredia, cestovného ruchu, priemyslu a hospodárstva, kde
konečným prijímateľom je Prešovský samosprávny kraj;

Ø poskytuje odborné poradenstvo v oblasti územného plánovania, životného prostredia,
cestovného ruchu, priemyslu a hospodárstva pre RA PSK pri spracovávaní projektov
podľa predpísaného formátu žiadosti a záväznej osnovy projektu, poskytuje
a predkladá informácie tlačovému oddeleniu PSK o projektoch v oblasti územného
plánovania, životného prostredia, cestovného ruchu, priemyslu a hospodárstva,
vykonáva práce na tvorbe projektov v zmysle „Interného manuálu postupov pre
projektovanie a implementáciu štrukturálnych fondov Európskej únie“ spracovaného
ÚPSK – body 2,5,7 - 7.5

Činnosť odboru – prehľad:

Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2004:

V zmysle uznesenia vlády č. 473 z 9. mája 2002, v ktorom vláda Slovenskej republiky
uložila predsedom samosprávnych krajov zabezpečiť obstaranie a schválenie zmien a doplnkov
ÚPN VÚC jednotlivých krajov, sme v marci začali obstarávať Zmeny a doplnky veľkého
územného celku Prešovského kraja. Podľa §16 a §18 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v zmysle §19b ods. 1, sme
zverejnili oznámenie o začatí obstarávania „Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja“.
OD 01.08. 2003 sa začali práce na spracovaní tohto dôležitého dokumentu. Spracovateľom bola
Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum krajinno-ekologického plánovania so sídlom
v Prešove. Zodpovedným riešiteľom bol Ing. arch. Marián Rajnič – autorizovaný inžinier na
spracovanie územných plánov. Hlavným dôvodom obstarania Zmien a doplnkov ÚPN VÚC
Prešovského kraja bolo:

Ø zosúladenie ÚPN VÚC zo záväznými časťami nadradenej územno-plánovacej
dokumentácie „Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 ( KURS 2001 )“,
ktoré boli vyhlásené nariadením vlády SR č. 528 Z. z. z 15. septembra 2002,

Ø preskúmanie možnosti rozvoja hospodárskej základne s prioritou umiestnenia
priemyselných parkov,

Ø preskúmanie ÚPN VÚC z hľadiska zmien územno-technických, hospodárskych
a sociálnych podmienok v území.

Proces obstarania a spracovania Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja prebiehal
v dvoch etapách:

1. etapa – spracovanie Urbanistickej štúdie pre umiestnenie priemyselných parkov vo
vybraných oblastiach SR, ktorú sme obstarali v termíne apríl - jún 2003.

2. etapa – spracovanie Návrhu Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja v termíne
august – október 2003.
Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 50/1996 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

v znení neskorších predpisov sme zverejnili dňa 20.11.2003 oznámenie o prerokovaní Návrhu
Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením
vlády SR č. 679 Z. z. z roku 2002, ktorým sa zmenilo a doplnilo nariadenie vlády SR č. 216 Z. z.
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z roku 1998. Dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým samosprávnym krajom, mestám,
obciam a právnym subjektom sme zaslali oznámenie jednotlivo. Návrh Zmien a doplnkov ÚPN
VÚC Prešovského kraja bol vystavený na verejné nahliadnutie od 20.11.2003 po dobu 30,dní
v priestoroch Ú PSK na odbore ÚP, ochrany a tvorby ŽP. Po prerokovaní Návrhu ÚPN VÚC
Prešovského kraja a po zapracovaní pripomienok od dotknutých subjektov bol pripravený jeho
čistopis. Na 20. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 22.06.2004 uznesením č. 228/2004 bol Návrh
ÚPN VÚC Prešovského kraja schválený a bola vyhlásená jeho záväzná časť Všeobecne záväzným
nariadením č. 4/2004. Tento Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli od 31.06.2004 po dobu 30 dní.
Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 30.07.2004.

ÚPN VÚC PK je spracovaný v textovej a grafickej časti. Textová časť pozostáva zo
smernej a záväznej časti. Smerná časť rozširuje a naväzuje na obsahovú stránku pôvodného
územného plánu veľkého územného celku PK a na prvé Zmeny a doplnky ÚPN VÚC, ktoré boli
schválené v roku 2002. Záväzná časť je spracovaná v úplnom znení s grafickým rozlíšením písma
z ktorého je jasné, ktoré regulatívy sú v pôvodnom znení a ktoré sú navrhnuté v novom znení.
Pôvodne znejúce regulatívy sú tie, ktoré sú uvedené v Nariadeniach vlády SR č. 679 Z. z. z roku
2002 a č. 111/2003 Z. z..

Tatranský komunikačný systém a ochrana životného prostredia

K tvorbe tohto projektu bolo PSK prizvané mestom Zakopané. Projekt bol financovaný zo
Spoločného fondu malých projektov Poľsko – Slovensko Phare 2001. Projekt rieši priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie územia Euroregiónu Tatry, okrem okresu Spišská Nová Ves.
Najprv sa spracovala analýza územia z hľadiska legislatívnych noriem, kompetencií samospráv,
ochrany prírody, rozmiestenia centier cestovného ruchu a zhodnotenia skutkového stavu
komunikačného systému t.j. posúdenia dopravnej a železničnej dostupnosti celého územia
Vysokých Tatier ako na Poľskej strane, tak aj na Slovenskej strane . V projekte je zhodnotená
jestvujúca dopravná infraštruktúra, ako pomalá a nepostačujúca z pohľadu územných plánovačov
z Poľskej strany. Bol navrhnutý nový model rozvoja železničnej infraštruktúry a boli
zadefinované trasy cyklomagistrál na Poľskej strane. Na Slovenskej strane sú cyklomagistrály
v dotknutom území z väčšej časti už zrealizované. Výsledkom tohto projektu bol návrh „Modelu
dopravnej siete Poľskej a Slovenskej Podtatranskej oblasti“.

Štúdia využiteľnosti územia pre umiestnenie priemyselnej výroby v koridore rozvojovej osi
Prešov – Košice pozdĺž diaľnice D1.

Na základe rokovaní najvyšších predstaviteľov Prešovského a Košického samosprávneho
kraja o potenciálnom využití územia medzi Prešovom a Košicami pozdĺž diaľnice D1 pre vznik
priemyselného parku strategického významu vznikla potreba obstarať „Štúdiu využiteľnosti
územia pre umiestnenie priemyselnej výroby v koridore rozvojovej osi Prešov – Košice pozdĺž
diaľnice D1“. Predmetný dokument rieši využiteľnosť dotknutého územia pre rozvoj priemyselnej
výroby. Pre vypracovanie urbanistickej štúdie bolo vymedzené nasledujúce územie:
a/ v Prešovskom regióne katastrálne územie obcí: Haniska, Záborské, Kendice, Petrovany,
Drienovská Nová ves, Drienov, Ličartovce, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské
Bohdanovce.
b/ v Košickom regióne katastrálne územie obcí: Nová Polhora, Ploské, Kráľovce, Budimír,
Vajkovce.

V návrhu bolo zhodnotených 30 lokalít na 12 katastrálnych územiach obcí v Prešovskom
kraji, z toho 11 obcí má schválenú alebo rozpracovanú ÚPD, pričom všetky obce uvažujú
s návrhom priemyselných plôch. V Košickom kraji 4 katastrálne územia, z toho iba obec Ploské
má schválený ÚPN, v ktorom s takouto funkčnou plochou neuvažovali.

Spracovateľ predložil ideu urbanizácie priestoru, ktorá vyžaduje najnáročnejšie technické
a finančné riešenie - návrh polyfunkčného zemného telesa vytvárajúce protipovodňovú ochranu
s komunikáciou, ktoré je v prevažnej miere jednostranné, niekoľkokrát pretína rieku Torysa, čo
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spochybňuje ochrannú funkciu aj predpoklady udržiavania a skvalitňovania hydrického
biokoridoru.

Na základe stanoviska a konzultácií so Slovenským vodohospodárskym podnikom je
potrebné pre možné využitie tohto územia ešte vypracovať vodohospodársku štúdiu s návrhom
protipovodňových opatrení so zachovaním krajinno-ekologických prvkov a ochranou
regionálneho biokoridoru.

Námety pre aktualizáciu nadradenej územnoplánovacej dokumentácie Koncepcie územného
rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001).

V septembri minulého roku nás požiadalo Ministerstvo výstavby regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu o vyhodnotenie rešpektovania záväzných zásad a regulatívov územného
rozvoja vyhlásených Nariadením vlády č. 528/2002 Z. z. t. j. KURS 2001 v našich koncepčných
a programových dokumentoch zameraných na rozvoj nášho samosprávneho kraja. Pri obstarávaní
aktualizácie našej územnoplánovacej dokumentácie sme našli určité rozdiely medzi našimi
regulatívmi a regulatívmi zadefinovanými v KURS 2001 , ktoré sme museli rešpektovať. Tieto
návrhy a námety na doplnenie do KURS 2001 boli zapracované v smernej časti ÚPN VÚC
Prešovského kraja – Zmeny a doplnky 2004 a tie sme zaslali na MV a RR.

Návrh systémových opatrení na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia
a cestovného ruchu z pohľadu ochrany životného prostredia

Z iniciatívy MH SR sme sa podieľali na tvorbe systémových opatrení, týkajúcich sa
zníženia stupňa ochrany v NP a CHKO a na analýze vplyvov ochrany životného prostredia na
rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu v dotknutých obciach nachádzajúcich sa
v chránených územiach. V zmysle Uznesenia vlády č. 106 z 9.02.2005 sme požiadali jednotlivé
obce o zaslanie návrhov na prehodnotenie hraníc chránených území resp. zníženia stupňa ochrany
v súvislosti s rozvíjajúcimi sa aktivitami v oblasti cestovného ruchu na ich území. Dostali sme
konkrétne návrhy od 13 obcí nachádzajúcich sa v NP a CHKO. Tieto boli zaslané a zapracované v
materiáli, ktorý pripravilo MH SR na prerokovanie do vlády SR.

Štúdia stresových javov medzi ochranou prírody, rozvojom cestovného ruchu, priemyslom
a dopravy v prihraničnom území SK – UA.

V mesiaci júl sme podali žiadosť o finančné prostriedky z Programu susedstva HU – SK –
UA, na projekt „Štúdia stresových javov medzi ochranou prírody, rozvojom cestovného ruchu,
priemyslom a dopravy v prihraničnom území SK – UA“. V rámci tohto projektu budeme mať
možnosť podrobnejšie preskúmať región vhodný pre rozvoj cestovného ruchu a navrhnúť pre toto
územie nové aktivity, ktoré by v budúcnosti mali vplyv na zvýšenie zamestnanosti v tomto
regióne. Žiadosť zatiaľ nebola schválená ale je v riešení. Rozpočet na tento projekt je navrhnutý
vo výške 140 000 Eur a partnerom z Ukrajiny bude agentúra pre životné prostredie. Prijímateľom
financií bude PSK.
Doplnkové aktivity odboru:

Ø V rámci spolupráce s Francúzskym regiónom Horné Pyreneje v oblasti cestovného
ruchu sme navštívili spolu aj s odborom RR a CR v mesiaci február tento francúzsky
región so zástupcami samospráv a podnikateľských subjektov činných v cestovnom
ruchu. Tejto služobnej cesty sa zúčastnili aj zástupcovia združenia Biele Kamene.
Recipročne francúzsky experti navštívili naše strediská cestovného ruchu. Taktiež
vypracovali k projektu Biele Kamene hodnotiacu správu.

Ø Od januára do marca tohto roku sme boli zapojení do projektu Prešovskej univerzity
„Environmentálny manažment – kvalita vody v Prešovskom samosprávnom kraji
z hľadiska jej vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva“, ktorého výsledkom bol zborník
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s prednáškami expertov v dotknutej problematike a taktiež tieto prednášky boli
prezentované na medzinárodnom kolokviu 8 apríla 2005. Za náš kraj tam boli dve
odborné prednášky jedna z nášho oboru a jedna z odboru zdravotníctva.

Ø V rámci dobrovoľnej pomoci Vysokým Tatrám pri odstraňovaní následkov zimnej
kalamity z roku 2004 sme zorganizovali za spolupráce z mestom Vysoké Tatry
týždenné pobyty v dotknutom území. Ubytovanie bolo zabezpečené v zariadení PSK
v škole v prírode Janka Jesenského v Tatranskej Lomnici. Ubytovanie a strava bola pre
účastníkov zadarmo, len doprava bola na vlastné náklady. O túto aktivitu bol veľký
záujem z celého Slovenska. Pomoc Tatrám bola v období od 22. 08 – 29. 10. 2005

Ø V septembri 2005 sa uskutočnil seminár o cestovnom ruchu a o rozvoji vidieka, ktorý
sme zorganizovali spolu s odborom regionálneho rozvoja a cestovného ruchu za účasti
expertov z Francúzska. Seminár bol zorganizovaný pre mikroregióny, združenia obcí
a združenia cestovného ruchu.

Ø V mesiaci september sa konal odborný seminár o platnej legislatíve v odpadovom
hospodárstve pre cieľovú skupinu starostov obcí. Na zorganizovaní tohto seminára sa
podieľali Prešovská regionálna a priemyselná komora a ÚPSK – odbor ÚPN, ochrany
a tvorby ŽP.

Ø Spolu s mimovládnymi organizáciami SOVS (Spoločnosť pre ochranu vtáctva na
Slovensku) a DAPHNE (Inštitút aplikovanej ekológie) a Krajským úradom životného
prostredia organizujeme odborný seminár chránené vtáčie územia v Prešovskom kraji
a hospodárenie v nich. Tento seminár je určený pre všetky obce nachádzajúce sa vo
vtáčích územiach Prešovského kraja, ktorých je v našom kraji 183. Seminár sa
uskutoční dňa 29. septembra 2005.
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4.8 OBLASŤ DOPRAVY

Vzník odboru 1.4.2002

Počet pracovníkov odboru podľa rokov:
Počet VŠ/SŠ

r. 2002 - 6 5 / 1
r. 2003 - 6 5 / 1
r. 2004 - 6 5 / 1
r. 2005 - 6 5 / 1

Odbor dopravy a pozemných komunikácií Prešovského samosprávneho kraja za obdobie
od 1. 4. 2002 (kedy vznikol) až 31. 7. 2005 vykonával zverené agendy v zmysle zákona NR SR č.
416/2002 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky a to na úseku dopravy, na úseku dráh a na úseku pozemných komunikácií. Všetky
uvedené agendy vykonával v súlade s ustanoveniami rezortných právnych predpisov, zákona
o správnom konaní, zákona o samospráve vyšších územných celkov, zákona o sťažnostiach,
zákona o petíciách a ďalších predpisov, ako aj v súlade s uzneseniami dopravnej komisie
a zastupiteľstva PSK.

Prehľad agendy na odbore dopravy a PK:

Agenda 2002 2003 2004 2005 Spolu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prijaté podania 1 062 778 1 429 1 111 4 380

Vydané rozhodnutia 293 78 16 13 400

Schválenie cest. poriadkov 47 59 71 45 222

Vyjadrenia k cestám - - 70 80 150

Sťažnosti - 9 5 13 27

Petície 1 - 1 - 2

Vlastnú činnosť odboru po prechode pôsobností v rozsahu ustanovenom zákonom z orgánov
štátnej správy na samosprávny kraj možno rozdeliť na:

- úsek cestnej dopravy,
- úsek dráh,
- úsek pozemných komunikácií.

1. Činnosť na úseku cestnej dopravy:

Najpodstatnejšia časť činnosti úseku cestnej dopravy (ďalej CD) za dané obdobie spočívala v
zabezpečovaní funkčnosti verejnej pravidelnej autobusovej dopravy, ktorá prešla zo štátu na
samosprávny kraj, a ktorá bola a v súčasnosti na území Prešovského kraja realizovaná vo
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verejnom záujme 4 dopravcami a to SAD Prešov, Poprad, Humenné a BUS Stará Ľubovňa. Mimo
verejného záujmu je pravidelná autobusová doprava zabezpečovaná ďalšími podnikmi SAD v SR,
ako aj súkromnými dopravcami. Súčasťou tejto činnosti je udelenie – neudelenie dopravných
licencií na vykonávanie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na území nášho kraja, prípadne
osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy na území nášho kraja, resp. aj na územie iných krajov,
rozhodovanie o zmenách dopravných licencií, rozhodovanie o prerušení konaní a o zastavení
konaní a vybavovanie odvolaní. V rámci tohto procesu bolo za dané obdobie vydaných 388
rozhodnutí, pričom najväčší počet vydaných rozhodnutí bol v roku 2002, kedy došlo
k transformácii dopravcov na akciové spoločnosti, t.j. vydávaniu nových dopravných licencií.
Udeľovanie a zmeny dopravných licencií sa riadia správnym konaním, v rámci ktorého bolo nutné
dodržať predpísané náležitosti a postupy. Pracovníci úseku CD v nemalej miere podávali aj
písomné stanoviská pre príslušné samosprávne kraje a MDPT SR v rámci ich konaní o udelení –
zmene dopravných licencií pre dopravcov v SR, ktorí požiadali o vedenie liniek autobusovej
dopravy do nášho kraja.

Najrozsiahlejšia agenda, ktorá nespadá pod režim správneho konania, je schvaľovanie
cestovných poriadkov liniek verejnej pravidelnej autobusovej dopravy alebo ich zmien.
V priebehu daného obdobia úsek CD obdržal podania na riešenie vykonávania autobusovej
dopravy a to buď zo strany obcí, miest, cestujúcej verejnosti alebo priamo zo strany dopravcov.
V rámci riešenia konkrétnych žiadostí pracovníci úseku CD rozhodli v 222 prípadoch o schválení
cestovných poriadkov na konkrétnych linkách, resp. rozhodli o schválení – neschválení
konkrétnej zmeny v cestovnom poriadku príslušných liniek. Vo väčšine prípadov konečným
verdiktom predchádzali samostatné rokovania s dotknutými stranami – obcami, mestami
a dopravcami.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti úseku CD bolo spracovanie zmlúv o výkonoch vo verejnom
záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na jednotlivé roky, ktorým predchádzali
rokovania s dotknutými dopravcami. Na rokovaniach sa dojednával rozsah prepravných výkonov
na prímestských a mestských linkách vo verejnom záujme, ktoré boli dopravcovia nútení prevziať
a ktoré by z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonali vôbec alebo nevykonali
v požadovanom rozsahu pre ich ekonomickú nevýhodnosť. Taktiež sa dojednával rozsah úhrady
straty, ktorá vzniká dopravcom pri daných výkonoch vo verejnom záujme. Úsek CD v rámci
činnosti spracoval návrhy rozdelenia dotácií na jednotlivé roky, t. j. výšku úhrady straty
z rozpočtu PSK a predkladal ich na schválenie predsedovi PSK. Zároveň v priebehu daných
období úsek CD sústreďoval predpísané podklady, ktoré slúžili na sledovanie hospodárenia
verejných dopravcov. Uvedené podklady boli využívané na predmetné rokovania o zabezpečovaní
dopravy a poslúžili aj na prípravu rozpisu dotácií a samotnú prípravu zmlúv o výkonoch vo
verejnom záujme na jednotlivé roky, resp. pre spracovanie doplnkov k zmluvám.

V rámci procesu zabezpečovania verejnej pravidelnej autobusovej dopravy odbor dopravy
a PK spracoval vo februári 2005 podklady a pripravil návrh znenia cenového výmeru PSK,
ktorým sa rozhodnutím predsedu PSK stanovili maximálne ceny vo vnútroštátnej pravidelnej
autobusovej doprave osôb u prepráv do 100 km s platnosťou od 1. 3. 2005.

Odbor dopravy a PK spracoval a zaslal MDPT SR v roku 2002 pripomienky k vykonávacím
vyhláškam k zákonu o cestnej doprave a vo februári 2005 aj pripomienky k príprave novely
zákona o cestnej doprave, ktorá by mala upresniť spôsob uplatňovania preneseného výkonu
štátnej správy a financovanie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy.

 Za účelom jasných kritérií pri vybavovaní podaní odbor dopravy a PK pripravil v máji 2005
návrh Metodického pokynu o spôsobe udeľovania dopravných licencií na vykonávanie verejnej
pravidelnej autobusovej dopravy a spôsobe schvaľovania cestovných poriadkov v rámci
pôsobnosti PSK, ktorý po podpise predsedom PSK nadobudol platnosť od 1. 7. 2005.
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V mesiaci jún 2005 odbor dopravy a PK pripravil Návrh na riešenie zabezpečovania verejnej
pravidelnej autobusovej dopravy metódou verejnej súťaže. O jeho realizácii a konečnej podobe sa
zatiaľ nerozhodlo.

V rámci celkovej činnosti na úseku CD pracovníci vykonali v 24 prípadoch aj výkon
odborného dozoru zameraného na dodržiavanie všeobecných a osobitných povinností dopravcov
v zmysle ustanovení zákona o cestnej doprave. Po zistení nedostatkov sa pristúpilo aj k uloženiu
opatrení na dodržiavanie osobitných povinností dopravcov bez sankcií. V rámci tohto úseku bolo
prešetrených aj 27 sťažností, ktoré smerovali k činnosti dopravcov v pravidelnej autobusovej
doprave a odboru dopravy a PK.

V priebehu daného obdobia sa pracovníci úseku CD zúčastnili viacerých rokovaní k príprave
Integrovaného dopravného systému medzi Železničnou spoločnosťou, Dopravným podnikom
mesta Prešov, Slovenskou autobusovou dopravou Prešov, Košickým a Prešovským
samosprávnym krajom. Konkrétne riešenia zatiaľ neboli prijaté.

 Taktiež v priebehu daného obdobia sa odbor dopravy a PK zúčastňoval na celoslovenských
poradách vedúcich odborov dopráv samosprávnych krajov a rokovaniach a seminároch
organizovaných MDPT, MF SR a inými organizáciami.

2. Činnosť na úseku dráh:

Činnosť na úseku dráh možno rozdeliť na činnosť stavebného úradu a činnosť dráhového
úradu pre trolejbusovú dopravu. V rámci pôsobnosti stavebného úradu a dráhového úradu
pracovníci úseku dráh vydali 7 prvostupňových rozhodnutí. Jednalo sa o stavebné a kolaudačné
rozhodnutia pre žiadateľa Dopravný podnik mesta Prešov a. s. z dôvodu stavebnej činnosti na
trolejbusovej dráhe v meste Prešov, ako aj zmenu rozhodnutia o prevádzkovaní trolejbusovej
dráhy a zmenu rozhodnutia o prevádzkovaní dopravy na dráhe. V rámci pôsobnosti dráhového
úradu pracovníci úseku schvaľovali zmeny cestovných poriadkov trolejbusových liniek.

Do tohto úseku činnosti možno zaradiť aj rokovania so Železničnou spoločnosťou Košice,
ktorá v danom období prerokovávala so samosprávnym krajom návrhy cestovných poriadkov na
príslušný rok a zmeny v cestovných poriadkoch železničnej dopravy v príslušných rokoch.

3. Činnosť na úseku pozemných komunikácií:

Pracovníci na úseku pozemných komunikácií sa za dané obdobie, resp. v rokoch 2002 a 2003
venovali príprave prechodu kompetencií zo štátu na samosprávne kraje v zmysle zákona č.
416/2001 Z. z., t. j. prechodu ciest II. a III. triedy z Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy
ciest v Bratislave do pôsobnosti samosprávneho kraja a zúčastňovali sa mnohých pracovných
rokovaní s dotknutou organizáciou, MDPT SR a ostatným samosprávnymi krajmi. Ďalšie
rokovania sa uskutočňovali k majetkovo-právnemu vysporiadaniu pozemkov pod cestami II. a III.
triedy. Hlavná činnosť v roku 2004 bola zameraná na prípravu, konzultáciu a spracovanie
delimitačných protokolov súvisiacich s prechodom kompetencií, čo si vyžiadalo účasť na
množstve rokovaní so zainteresovanými stranami. K 31. 12. 2005 neboli podpísané protokoly
o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku, ktoré boli zo strany samosprávneho kraja
spracované a odoslané na odsúhlasenie GR SSC v Bratislave.

Pracovníci na úseku pozemných komunikácií sa ako zástupcovia majetkového správcu ciest II.
a III. triedy zúčastňovali rokovaní na obvodných úradoch dopravy a PK k povoľovacím konaniam
na cestách II. a II. triedy, vydávali stanoviská k projektovým dokumentáciám žiadateľov,
podieľali sa na výkone správy ciest v správe PSK, príprave zabezpečení zimnej údržby ciest,
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poskytovali informácie a podklady k príprave a výstavbe ciest pre MDPT SR, informovali MDPT
SR o zjazdnosti ciest, v spolupráci so SÚC PSK zabezpečovali stavebno-technické vybavenie
ciest a v roku 2005 sa podieľali na celoštátnom sčítaní dopravy.

Na danom úseku sa riešilo za dané obdobie 5 sťažností.

V súlade so zákonom NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prešli od 1.4.2002 do zriaďovateľakej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja kompetencie v oblasti verejnej autobusovej
dopravy a povinnosť uhrádzať straty alebo jej časti dopravcom poskytujúcim vnútroštátnu
pravidelnú autobusovú dopravu vo verejnom záujme.

r. 2002
Na základe zmlúv č. 1,2,3 a 4/2002 o výkonoch vo verejnom záujme a obslužnosti územia

vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na rok 2002 medzi dopravcami (Slovenská
autobusová doprava Humenné, a.s., Slovenská autobusová doprava Poprad, š. p., Slovenská
autobusová doprava Prešov, a. s. a BUS Karpaty, s. r. o.) a Krajským úradom v Prešove,
ako pôvodným zriaďovateľom, ktoré boli ošetrené dodatkom k predmetnej zmluve bola uhradená
dotácia na vykrytie strát pre jednotlivých dopravcov :

Poskytnutá dotácia z toho: MVD
(v Sk)

SAD Humenné 46 387 000 3 000 000
SAD Poprad 29 025 000 5 175 000
SAD Prešov 41 992 500 3 450 000
BUS Karpaty 8 617 500 1 050 000

S p o l u : 126 022 000 12 675 000

r. 2003
V náväznosti na zákon NR SR č. 168/1996 Zb. o cestnej doprave v znení jeho neskorších

zmien a vydaní vykonávanej vyhlášky MDPT SR a v súlade so zákonom NR SR č. 750/2002 Z. z.
o štátnom rozpočte na rok 2003 boli vypracované zmluvy na vykrytie týchto strát. V súlade
s uvedenými zákonmi bola určená výška dotácie na vykrytie strát, ktoré vznikajú dopravcom pri
výkonoch vo verejnom záujme. Tieto dotácie boli uhradené dopravcom na základe Zmlúv
o uzatvorení budúcej zmluvy, Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej doprave na rok 2003 a Dohody o zmene zmluvy o výkonoch vo verejnom
záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na rok 2003 vo výške:

Poskytnutá dotácia z toho: MVD

(v Sk)
SAD Humenné 65 931 000 4 000 000
SAD Poprad 40 740 000 6 900 000
SAD Prešov 60 021 500 4 600 000
BUS Karpaty 12 589 000 1 400 000

S p o l u : 179 281 000 16 900 000
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Z uvedenej čiastky poskytnutej dotácie na rok 2003 bola suma 177 281 000,-Sk poskytnutá
zo štátneho rozpočtu a 2 000 000,- Sk boli poskytnuté z vlastných príjmov PSK.

r. 2004
Na rok 2004 boli v zmysle zákona o cestnej doprave uzatvorené s jednotlivými

dopravcami Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy, Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme vo
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na rok 2004, Doplnok č. 1 k zmluve o výkonoch vo
verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na rok 2004, Doplnok č. 2
k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na
rok 2004 a Doplnok č. 3 k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej
autobusovej doprave na rok 2004 . Na základe týchto zmlúv a ich doplnkov bola vypracovaná
výška dotácii pre jednotlivých prepravcov:

Poskytnutá dotácia z toho: MVD

(v Sk)
SAD Humenné 87 660 000 3 800 000
SAD Poprad 53 950 000 5 400 000
SAD Prešov 74 950 500 2 200 000
BUS Karpaty 17 156 000 900 000

S p o l u : 233 716 000 12 300 000

Z celkovej čiastky poskytnutej dotácie 233 716 000 Sk bola Ministerstvom financií SR
v zmysle § 1 zákona č. 598/2003 Z. z o štátnom rozpočte na rok 2004 a a v súlade s § 6 zákona
NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov poskytnutá
mimoriadna účelovo určená dotácia v objeme 40 000 000.- Sk.

r. 2005
Schválený rozpočet na rok 2005 bol v objeme 179 053 000,- Sk. Úpravou rozpočtu na 29.

zasadnutí Z PSK uznesením číslo 393/2005 bol tento rozpočet zvýšený o 15 000 000,- Sk na
celkový objem 194 053 000,- Sk. Z uvedeného rozpočtu bolo v súlade so zákonom na základe
Zmlúv o uzatvorení budúcej zmluvy uzatvorenej podľa § 289 a následne Obchodného zákonníka,
Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave na I. polrok, Doplnok
č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave na I. polrok
2005 a Doplnok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej
doprave na I. polrok 2005 rozdelených pre dopravcov:

Poskytnutá dotácia

(v Sk)
SAD Humenné 71 716 000
SAD Poprad 41 495 000
SAD Prešov 67 316 000
BUS Karpaty 13 526 000

S p o l u : 194 053 000
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4.9 SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PSK A VEREJNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) bola zriadená
s účinnosťou od 1.12.2003 ako rozpočtová organizácia Prešovského samosprávneho kraja na
základe Uznesenia 152/2003 zo dňa 7.10.2003.

Hlavným účelom a predmetom činnosti organizácie je výkon vlastníckych práv
Prešovského samosprávneho kraja k cestám v jeho vlastníctve, samotná správa a údržba ciest, ich
súčastí a príslušenstva a tiež investičná činnosť na cestách vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja.

Transformačný proces Slovenskej správy ciest na Správu a údržbu ciest Prešovského
samosprávneho kraja

Podľa § 24b), ods.1) v spojení s ods.2) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na organizáciu z vlastníctva štátu a
správy Slovenskej správy ciest dňom 1. január 2004 na Prešovský samosprávny kraj prešli všetky
práva a povinnosti. Ustanovenie tohto všeobecne záväzného predpisu bolo realizované „Dohodou
o prechode majetku a s ním súvisiacich práv a povinností z vlastníctva štátu v správe Slovenskej
správy ciest na Prešovský samosprávny kraj“, ktorú dňa 29.12.2003 uzavreli Slovenská republika,
zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Prešovský
samosprávny kraj.

Protokolárne odovzdanie a prevzatie vecí a súvisiacej dokumentácie malo byť vykonané
najneskôr do 31.12.2004. Veci, ktoré sú predmetom prechodu vlastníckych práv sú špecifikované
v čiastkových delimitačných protokoloch v zmysle § 24 b), ods. 3 zákona č.416/2003 Z.z. medzi
Slovenskou správou ciest a Prešovským samosprávnym krajom. Delimitačný protokol o
rozdelení prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2004 z kapitoly MDPaT SR na Prešovský
samosprávny kraj - rozdelenie prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2004 za účelom
zabezpečenia plynulého financovania správa, údržby, opráv a rozvoja ciest II. a III. triedy bol
podpísaný 21.1.2004.

Delimitovaný rozpočet na rok 2004:
600 Bežné výdavky 383,701 mil. Sk
700 Kapitálové výdavky 16,695 mil. Sk
Výdavky celkom 400,396 mil. Sk
Počet zamestnancov 748 osôb

Počet delimitovaných zamestnancov oproti pôvodnej štruktúre Slovenskej správy ciest
nezahŕňal 11 zamestnancov, ktorí boli delimitovaní na SSC IVSC Košice za účelom správy ciest
I. triedy. Rozpor vo výške pridelených mzdových prostriedkov medzi pôvodným návrhom
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a prepočtom Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja bol riešený na úrovni generálneho riaditeľa sekcie cestnej infraštruktúry
MDPaT SR, čoho výsledkom bolo navýšenie mzdových prostriedkov o +1,3 mil. Sk.

Poslanie a úlohy organizácie v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja pre správu
a údržbu ciest II. a III. triedy vyžadovali nové organizačné usporiadanie vzťahu medzi bývalými 7
zložkami Slovenskej správy ciest a krajskou zložkou SÚC PSK, ktoré boli zapracované do novej
organizačnej schémy organizácie. Od 1.2.2004 bol zriadený odbor spoločných činností na úrovni
krajskej zložky Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, ktorý dopracoval
konečné znenie Organizačného poriadku organizácie s účinnosťou od 1.4.2004 po
predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa. K 1.3.2005 bola vytvorená funkcia hlavný ekonóm
rozpočtu, ktorá do doby nadobudnutia účinnosti Organizačného poriadku zodpovedala za
ekonomickú oblasť organizácie.
Organizačný poriadok ustanovil organizačné usporiadanie, právomoc a zodpovednosť vedúcich
zamestnancov a pôsobnosť 7 vnútorných organizačných jednotiek oblastí (4000):
Ø 4100 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov,
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Ø 4200 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné,
Ø 4300 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Poprad,
Ø 4400 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov,
Ø 4500 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Stará Ľubovňa,
Ø 4600 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Svidník,
Ø 4700 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Vranov nad Topľou.

(ďalej len „VOJ oblasti“)
a riadiacej zložky 1000-3000 Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Ďalej boli
vytvorené ďalšie potrebné funkcie pre naplnenie účelu organizácie v rozsahu Zriaďovacej listiny.
Zjednotenie a optimalizácia rozsahu činností jednotlivých zamestnancov v oblastiach umožnilo
doplnenie riadiacej zložky SÚC PSK o funkčné miesta, ktoré centrálne zabezpečujú a koordinujú
výkon niektorých činností VOJ oblastí.

Vo väzbe na Organizačný poriadok organizácie a zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme sa uskutočnili v mesiaci marec 2004 výberové konania na miesta vedúceho
zamestnanca - riaditeľa a námestníka pre prevádzku VOJ oblastí. Následne tieto funkcie boli
obsadené menovaním od 1.4.2004, resp. od 1.5.2004.

Zároveň v I.Q 2004 započal proces revízie platných zmluvných vzťahov s obchodnými
partnermi bývalej Slovenskej správy ciest vo väzbe na výkon zimnej údržby ciest 2003/2004
a ďalších činností súvisiacich so správou a údržbou ciest II. a III. triedy.

Delimitačný proces prebiehal ďalej v priebehu roka 2004 podľa nasledovných okruhov:
Delimitačné protokoly uzavreté:

Ø Delimitačný protokol o rozdelení prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2004 z kapitoly
MDPaT SR na Prešovský samosprávny kraj - rozdelenie prostriedkov štátneho rozpočtu na
rok 2004 za účelom zabezpečenia plynulého financovania správy, údržby, opráv a rozvoja
ciest II. a III. triedy. Výška delimitovaného rozpočtu je 400,393 mil. Sk s počtom
zamestnancov 748.
Protokol bol podpísaný 21.1.2004.
Dodatkami k delimitačnému protokolu o rozdelení prostriedkov štátneho rozpočtu na rok
2004 z kapitoly MDPaT SR na Prešovský samosprávny kraj č.1/2004, 2/2004 a 3/2004
v roku 2004 boli prostriedky rozpočtu účelovo navýšené na celkovú výšku 450,749 mil. Sk.

Protokoly boli podpísané 18.11.2004, 30.11.2004 a 30.11.2004.

Ø Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku – delimitácia dopravných
prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení, dlhodobý drobný hmotný majetok, bežné
prostriedky, zásoby, finančné aktíva, ceniny a pohľadávky.
Delimitačný protokol bol podpísaný 7.10.2004.

Ø Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí softvérového vybavenia a licencií – delimitácia
programového vybavenia, súvisiacich licencií, práv a povinností.
Delimitačný protokol bol podpísaný 7.10.2004.

Ø Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí obstarávaného majetku – majetok obstaraný
a nezaradený na súvahovom účte 042.
Delimitačný protokol bol podpísaný 7.10.2004.

Ø Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí hmotného investičného majetku – delimitácia
jednotlivých dokončených stupňov projektových dokumentácií pripravovaných stavieb ciest
II. a III. triedy.
Delimitačný protokol bol podpísaný 7.10.2004.

Ø Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí záväzkov – delimitácia záväzkov vzniknutých
na jednotlivých Správach a údržbách SSC k 31.12.2003. Celkový objem finančných
záväzkov evidovaných v súvahe k 31.12.2003 predstavuje čiastku 15.532.525,85 Sk.
Delimitačný protokol bol podpísaný 7.10.2004.
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K vyššie uvedeným delimitačným protokolom Prešovský samosprávny kraj zmluvným vzťahom
previedol delimitovaný majetok do správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja.

Delimitačné protokoly neuzavreté.

Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku zapísaného do katastra
nehnuteľnosti – delimitácia stavieb a pozemkov, t.j. sklady, garáže, budovy, zastavané plochy,
dvory, ostatné plochy a pod. Predmetom odovzdania a prevzatia nie sú cesty a pozemky, na
ktorých sú vybudované.
Protokol bol odoslaný na odsúhlasenie SSC dňa 3.6.2004. SSC Bratislava spracováva potrebné
podklady na odovzdanie.

Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku nezapísaného do
katastra nehnuteľnosti - delimitácia stavieb a pozemkov, t.j. sklady, garáže, budovy, zastavané
plochy, dvory, ostatné plochy a pod. Predmetom odovzdania a prevzatia nie sú cesty a pozemky,
na ktorých sú vybudované.
Protokol bol odoslaný na odsúhlasenie SSC dňa 3.6.2004. SSC Bratislava spracováva potrebné
podklady na odovzdanie.

Čiastkový delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí cestného majetku.
Ø cesty s listom vlastníctva,

Ø cesty bez listu vlastníctva,

Ø mosty,
Ø bezpečnostné zariadenia,
Ø stromoradie,
Ø zariadenie pre zimnú údržbu,
Ø kanalizácia,
Ø pozemky pod cestami s listom vlastníctva,
Ø pozemky pod cestami bez listu vlastníctva.

Delimitačný protokol bol odoslaný na odsúhlasenie SSC dňa 24.11.2004 a opakovane na
základe žiadosti SSC zaslaný dňa 2.12.2004. V súčasnosti sú delimitačné protokoly v štádiu
odsúhlasovania a postúpene na autorizovanú geodetickú kanceláriu.

Proces prípravy a vzájomného odsúhlasovania delimitačných protokolov v roku 2004 bol
veľmi zdĺhavý, a tým došlo k nesplneniu článku 3, bod 2 Dohody o prechode majetku a s ním
súvisiacich práv a povinností z vlastníctva štátu v správe Slovenskej správy ciest na Prešovský
samosprávny kraj zo dňa 29.12.2003.

Vedenie organizácie muselo vyriešiť nepriaznivú situáciu z delimitačného protokolu
o odovzdaní a prevzatí záväzkov vzniknutých z hospodárenia Slovenskej správy ciest v roku
2003. Konkrétne rozpočtové opatrenia sa týkali redukcie výdavkov súvislých opráv krytov
vozoviek a niektorých činností bežnej údržby ciest a všetky boli k 31.12.2004 vykryté z rozpočtu
Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Vnútorné rozpočtové pravidlá organizácie
Celkový rozpočet je zo strany zriaďovateľa poskytovaný vo forme preddavku vo výške

1/12 ročného rozpočtu. Rozpočtové prostriedky sú v nadväznosti na existujúcu organizačnú
štruktúru a stupeň decentralizácie v systéme riadenia rozpísané na 7 VOJ oblastí a riadiacu zložku
SÚC PSK, pričom rozpis rozpočtu je vykonaný v súlade so zákonom č. 303/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách s cieľom zachovávať maximálnu hospodárnosť,
účelovosť a efektívnosť použitia prostriedkov rozpočtu.
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Rozpis rozpočtu na VOJ oblasti a pravidlá disponovania s ním má tiež väzbu na rozsah
právomocí a oprávnení VOJ oblastí konať v mene SÚC PSK.

Za plnenie úloh v rámci rozpísaného rozpočtu a dodržanie rozpočtových pravidiel je
zodpovedný riaditeľ VOJ oblasti. Za prioritu sa pritom považuje zachovanie prevádzkyschopnosti
ciest (zimná údržba ciest, letná údržba ciest), bežné opravy mostov a vozoviek na cestách II. a III.
triedy. Údržba ciest I. triedy na území PSK v roku 2004 je zabezpečovaná na základe zmluvného
vzťahu so SSC Bratislava.

VOJ oblasti hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa platnej funkčnej klasifikácie
(bežné výdavky, kapitálové výdavky) a s refundovanými prostriedkami za fakturáciu údržby ciest
I. triedy.

Metodika rozpisu finančných prostriedkov rozpočtu na VOJ oblasti je nasledovná:
Jednotlivým VOJ oblasti boli pridelené finančné prostriedky podľa systému rozdeľovania
rozpočtu, ktorý bola prevzatý zo Slovenskej správy ciest. Táto metodika vychádza z metódy
kriteriálneho pridelenia prostriedkov na správu a údržbu ciest - predpokladaných výdavkov na
krytie nákladov údržby a opráv jednotlivých súčastí ciest, pričom rozsah prác pre príslušnú VOJ
oblasť je vypočítaný s použitím technických údajov o cestách, t.j. dĺžka, plocha, atď..

Finančné prostriedky na bežnú údržbu sa prepočítavajú podľa analytických údajov
z predchádzajúcich rokov na 9 skupín (zimnú údržbu, vozovky – bežná údržba, dopravné
značenie, bezpečnostné zariadenia, cestné teleso a odvodnenie, mosty, ostatné cestné objekty,
sadovníctvo a zeleň, ostatné činnosti).

Princíp prerozdelenia vypočítaného rozpočtu bežných výdavkov príslušnej VOJ oblasti v rámci
funkčnej klasifikácie (ďalej len „FK“) 04.5.1.2, 04.5.1.3 a 04.5.1.4 je nasledovný:

A. Centrálny zdroj financovania -
v rámci existujúceho modelu riadenia z hľadiska účelnosti a efektívnosti sú vybrané druhy
dodávok tovaru, prác a služieb pre všetky VOJ oblasti obstarané a uhrádzané centrálne
z výdavkového účtu SÚC PSK, jedná sa o položky:
Ø posypové materiály, inertný materiál, oleje, nafta, obaľovaná drva, asfaltová

emulzia, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, bezpečnostné zariadenia,
strážna služba dodávateľským spôsobom, opravy ciest a mostov, a iné,

Ø výdavky súvisiace s mimoriadnymi udalosťami (havarijné stavy) mostov a ciest
B. Oblastný zdroj financovania -

v rámci delegovaných kompetencií a právomocí príslušná VOJ oblasť pod vedením
riaditeľa oblasti obstaráva a zabezpečuje všetky ostatné dodávky tovarov, prác a služieb,
ktoré súvisia s jej činnosťou, t.j. predovšetkým výdavky za energie, stravné lístky, bežné
opravy techniky a mechanizmov, nákupy všetkých druhov náhradných dielov, osobné
a ochranné pracovné pomôcky, kancelárske potreby, havarijné poistenie, revízie,
vysprávky ciest, časť výdavkov na rozvojovú dielňu).

Poznámky:
FK 04.5.1.2 – výstavba a oprava diaľnic a ciest
FK 04.5.1.3 – správa a údržba ciest
FK 04.5.1.4 – Slovenská správa ciest

Rozpočet
celkom

FK 04.5.1.2
FK 04.5.1.3
FK 04.4.1.4

Rozpočet FK 04.5.1.2
celkový

Rozpočet FK 04.5.1.3
oblastný, SÚC PSK

Rozpočet FK 04.5.1.4
celkový

Rozpočet FK 04.5.1.2
- z účtu VOJ oblasti

Rozpočet FK 04.5.1.2
- z centrálneho účtu SÚC PSK



- 162 -

ROZPOČET PRE ROK 2004 – BEŽNÉ VÝDAVKY, KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
v tis. Sk

kategória

FK
z toho:

Rozpis rozpočtu
r. 2004

600 – Bežné výdavky 225 96004.5.1.2

z toho 630 – Tovary a služby 225 960

600 – Bežné výdavky 157 17904.5.1.3

z toho: 630 – Tovary a ďalšie služby
640 – Bežné transfery

21 253

496
600 – Bežné výdavky 56204.5.1.4

z toho: -

600 – Bežné výdavky 383 701SPOLU :

700 – Kapitálové výdavky 16 695

Celkom: Rozpočet 400 396

Za obdobie 1.-12./2004 boli vykonané úpravy rozpočtu predovšetkým z dôvodov:
Ø valorizácie miezd (610) k 1.8.2004
Ø valorizácie odvodov (620) k 1.8.2004
Ø navýšenia Bežných transferov (640), presunom z FK 04.5.1.4 do FK 04.5.1.3 a z položky

Tovary a ďalšie služby (630) do položky Bežné transfery (640)
Ø navýšenie Príjmov celkom (200) a Bežných výdavkov (600) o mimorozpočtové zdroje

(poistné plnenia),
Ø krytia nákladov na záchranárske práce pri povodniach v r.2004,
Ø riešenia odmeňovania zamestnancov vykonávajúcich dispečersko-spravodajskú službu pri

výkone zimnej údržby ciest,
Ø odstraňovania povodňových škôd na cestách II. a III. tried,
Ø odstránenia dôsledkov veternej kalamity z 19.11.2004, dofinancovania opravy mosta č.556-

015 cez rieku Ondava pri obci Turany a dofinancovania bežnej a zimnej údržby ciest.

Uvedenými rozpočtovými opatreniami zo strany zriaďovateľa vrátane dodatkov
k delimitačnému protokolu o rozdelení prostriedkov štátneho rozpočtu 2004 z kapitoly MDPaT
SR na PSK bol navýšený rozpočet pre rok 2004 z čiastky 400 396 tis. Sk na čiastku 458 367 tis.
Sk (bežné a kapitálové výdavky). Pôvodný pridelený rozpočet na mzdové prostriedky vo výške
100 886 tis. Sk nepostačoval na vykrytie delimitovaného počtu 748 zamestnancov. Napätú
situáciu v oblasti čerpania bežných výdavkov organizácie takisto spôsobilo účinnosť zákona
č.462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (rapídne zníženie rezerv
v oblasti miezd z dôvodu vyplácania prvých 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnávateľom)
a zrušenie dohôd o pracovnej činnosti pre dispečersko-spravodajskú službu). V súlade
s organizačnou schémou boli prijaté optimalizačné opatrenia znížením stavu zamestnancov
v počte 34.
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ROZPOČET PRE ROK 2005 – BEŽNÉ VÝDAVKY, KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
v tis. Sk

kategória

FK

z toho:

Rozpis rozpočtu
r. 2005

600 – Bežné výdavky 227 50004.5.1.2

z toho 630 – Tovary a služby 227 500

600 – Bežné výdavky 172 57204.5.1.3

z toho: 630 – Tovary a ďalšie služby
640 – Bežné transféry

20 743

1 250
600 – Bežné výdavky 400 072SPOLU :

700 – Kapitálové výdavky 17 000

Celkom: Rozpočet 417 072

Za priority v priebehu roku 2005 sú považované:
Ø zabezpečenie štandardnej úrovne údržby ciest a to včítane ciest I. triedy, kde je údržba

vykonávaná na zmluvnom základe,
Ø sledovanie plnenia rozpočtu FK 04.5.1.2 a FK 04.5.1.3 za jednotlivé oblasti
Ø spracovanie podkladov pre obnovu povrchu vozoviek – program INTEREG III A
Ø projekt verejno-súkromného partnerstva PPP – realizácia prác súvisiacich s projektom

„Obnova povrchov vozoviek“
Ø odstraňovanie škôd na cestách II. a III. triedy, spôsobených povodňami v roku 2004, 2005.

Za obdobie 1.-06./2005 boli vykonané úpravy rozpočtu vo výške 14 201 196,- Sk, na riešenie:
Ø úhrady nákladov súvisiacich so záchrannými a zabezpečovacími prácami pri odstraňovaní

následkov veternej kalamity z 19.11.2004.
Ø nákupu špeciálneho motorového vozidla – sypač pre oblasť Vysokých Tatier
Ø čiastočného odstránenia škôd na cestách II. a III. tried poškodených povodňami

Kapitálové výdavky
Pre r.2004 boli vo väzbe na delimitačné protokoly rozpísané kapitálové výdavky vo výške

16.695 tis. Sk, ktoré boli dočerpané na čiastku 16.691 tis. Sk, zároveň bol rozpis v závere r.2004
dodatkom k delimitačnému protokolu upravený o + 4.000 tis. Sk účelovo na rekonštrukciu mostu
Štrba – prostriedky sú uložené v depozite.
Ťažisko čerpania kapitálových výdavkov r.2004 má väzbu na priority SÚC PSK, pričom účelovo
boli čerpané KV na:
Ø – rekonštr. kanc. priestorov vrátane projekt. dok. (SÚC PSK) 4.162 tis. Sk
Ø – výstavba garáží na str. Levoča (Poprad) 1.488 tis. Sk
Ø – generálna oprava sypača (Bardejov) 1.446 tis. Sk
Ø – generálna oprava LIAZ (Svidník) 1.380 tis. Sk
Ø – výpočtová technika a príslušenstvom (SÚC PSK) 1.365 tis. Sk
Ø – dofinancovanie rekonštrukcie dielne (Vranov n./T) 1.315 tis. Sk
Ø – telekomunikačný systém (S. Ľubovňa) 1.000 tis. Sk
Ø – ostatné 4.535 tis. Sk
Ø SPOLU 16.691 tis. Sk
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V rámci kapitálových výdavkov boli prioritné riešené pracovné podmienky pre zamestnancov
(kancelárske priestory a sociálne zariadenia, garáže) a štandardné vybavenie pracovísk
výpočtovou technikou.

Rozpis kapitálových výdavkov na rok 2005 je po úpravách v rámci rozpočtových opatrení vo
výške 23 487 tis. Sk. Za l.-6.mesiac bolo čerpanie vo výške 3 325 tis. Sk. Výdavky na
rekonštrukciu kancelárskych priestorov SÚC PSK boli vo výške 1 979 tis. Sk, nákup výpočtovej
techniky – server pre SUC PSK vo výške 250 tis. Sk, nákup telekomunikačného systému Stará
Ľubovňa vo výške 528 tis. Sk, nákup osobného automobilu oblasť Humenné vo výške 550 tis. Sk,
projektová dokumentácia vo výške 18 tis. Sk. Výdavky na ďalšie investičné akcie budú
realizované po ukončení verejných súťaží a po ukončení dodávok v ďalších mesiacoch roka.
Napriek nízkemu objemu kapitálových výdavkov pre rok 2005 bol zo strany SÚC PSK finančne
vykrytá náročná rekonštrukcia mosta III/018147-1 Štrba po povodňovej škode z roku 2001
a nákup špeciálneho motorového vozidla – sypač pre oblasť Vysokých Tatier.

Údržba ciest I. triedy na území PSK

Na základe Zmluvy na údržbu ciest I. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji s Investičná
výstavba a správa ciest Košice SÚC PSK vykonávala v roku 2004 údržbu a opravy ciest I. tried v
rámci PSK. Pre tieto výkony platili zmluvne odsúhlasené ceny jednotlivých položiek bez
mzdových nákladov. Finančné prostriedky (okrem miezd) vynaložené na túto činnosť boli
prostredníctvom fakturácie a následných refundácií vrátené späť do rozpočtu oblastí SÚC PSK.
Objem týchto prostriedkov za rok 2004 predstavuje čiastku 79 788 tis. Sk. Refundácie na oblasti
boli vo výške 79 534 tis. Sk, 115 tis. Sk tvoril príjem z nájomného za prenájom priestorov.

SÚC PSK vykonáva aj naďalej na základe zmluvy s IVSC Košice údržbu a opravy ciest I. tried
v roku 2005, pričom na základe dosiahnutých výsledkov je táto údržba zazmluvnená na obdobie 5
rokov, t.j. do roku 2009. Počas tohto obdobia na základe výsledkov spoločných rokovaní budú
predmetom fakturácie a následnej refundácie na oblasti SÚC PSK naviac aj mzdové náklady
zakalkulované do cien jednotlivých položiek. Pre rok 2005 je na údržbu ciest I. triedy na území
PSK zo strany objednávateľa vyčlenená čiastka 84 798 tis. Sk.

Obnova povrchov vozoviek vybraných úsekov cestnej siete na území Prešovského samosprávneho
kraja – PPP projekt

Cestný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja (ďalej PSK) sa nachádza
v podreprodukovanom stave. Technický stav ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke 2437 km je
neuspokojivý a nezabezpečuje ich prevádzkovú spôsobilosť. Zlý až havarijný stav vozoviek (32,5
% nevyhovujúcich a 15,2 % havarijných) vytvoril tlak na správcu ciest hľadať možnosti
financovania na obnovu ciest II. a III. triedy. Výška rozpočtu na rok 2005 vychádza zo zásad
fiškálnej decentralizácie a nevytvára priestor pre navýšenie prostriedkov bežných výdavkov na
zachovanie cykličnosti obnovy povrchov vozoviek.

Na základe vyššie uvedených skutočností Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja navrhla alternatívne možnosti navýšenia finančných zdrojov na obnovu
cestnej siete. Dňa 26.októbra 2004 prijalo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
Uznesenie č.270/2004, ktorým schválilo návrh projektu financovania súvislých opráv povrchov
vozoviek ciest II. a III. triedy v roku 2005 a uložilo rozdeliť finančnú čiastku 500 mil. Sk na
realizáciu projektu.

Dňa 29.3.2005 sa v zmysle uverejnených oznámení a súťažných podkladov verejnej
súťaže uskutočnilo otváranie obálok predložených ponúk verejnej súťaž, ktorej víťazom sa stal
uchádzač Inžinierske stavby, a.s. Košice. Ku konečnému zneniu zmluvy o dielo na predmet
obstarávania sa konali viaceré pracovné rokovania, na úrovni technických, ekonomických aj
štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvných strán. Zmluva o dielo s dodávateľom Inžinierske
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stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice bola podpísaná dňa 16.5.2005. V súlade s
harmonogramom realizácie diela sa koncom mája 2005 začali realizovať úseky určené pre obnovu
povrchov vozoviek vybraných úsekov cestnej siete na území Prešovského samosprávneho kraja.
K 31.8.2005 je zrealizovaných 150 úsekov z celkového počtu 203 úsekov. Reálny predpoklad
ukončenia projektu PPP je do konca októbra 2005, čo znamená obnovu 210 km dĺžky povrchov
vozoviek ciest.

Projekty spracované SÚC PSK pre financovanie zo zdrojov EÚ

Ø Modernizácia existujúcej cesty č. II/545 v úsekoch 33,547-36,069 km Zborov-Chmeľová
o výmere 15 888 m2 a 37,601-40,391 km odb. Regetovka – Becherov o výmere 16 740 m2

s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca.16 mil. Sk

Ø Modernizácia existujúcej cesty č. III/5445 v úseku 1,279-6,285 km Kurov-št.hranica PĽ
o výmere 30 035 s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca.14 mil. Sk

Ø Modernizácia existujúcej cesty č. III/55630 v úseku 0,000-5,100 km Krajná Poľana-
Bodružal o výmere 29 580 m2 s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca.12,5 mil. Sk

Ø Modernizácia existujúcej cesty č. III/55623 v úsekoch 2,900-4,000 km a 5,050-5,870 km
Vyšná Písana o výmere 10 300 m2 s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca.4,5 mil.
Sk

Ø Modernizácia existujúcej cesty č. III/55621 v úseku 9,400-10,060 km Svidnička o výmere 3
900 m2 s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca.1,8 mil. Sk

Ø Modernizácia existujúcej cesty č. III/55723 v úseku 1,250-2,650 km Roztoky o výmere 7
300 m2 s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca.3,3 mil. Sk

Ø Modernizácia existujúcej cesty č. III/558025 v úseku 0,000-9,000 km Topoľa-Runina
o výmere 50 900 m2 s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca.18 mil. Sk

Ø Modernizácia existujúcej cesty č. III/558027 v úseku 1,500-9,000 km Ulič-Krivé-Zboj
o výmere 45 000 m2 s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca.12 mil. Sk

Ø Modernizácia existujúcej cesty č. II/543 v úseku 0,000-15,700 km Hniezdne-Veľký Lipník
o výmere 75 040 m2 s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca. 23,5 mil. Sk

Ø Modernizácia existujúcej cesty č. III/54342 v úseku 2,500 – 5,500 km Lesnica o výmere 15
600 m2 s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca. 6,5 mil. Sk

Ø Dopravná štúdia rozvoja a prepojenia Uličskej a Ublianskej doliny s predpokladaným
rozpočtovým nákladom cca. 2 mil. Sk

Ø Oprava ciest v Ublianskej doline s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca. 11,670 mil.
Sk

Ø Projektová dokumentácia cesty III/54340 Stará Ľubovňa – otvorenie priestoru Levočských
vrchov pre vstup investorov s predpokladaným rozpočtovým nákladom cca. 3,5 mil. Sk

Povodňové škody

Organizácia v období rokov 2004 a 2005 rieši dopad škôd z povodní od roku 2001. Nový
spôsob financovania opráv povrchov vozoviek formou verejno-súkromných zdrojov v roku 2005
vytvoril priestor v rozpočte na riešenie odstraňovania najnutnejších opráv ciest a mostov
spôsobených následkami povodní.
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Vyčíslenie škôd a nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce na odstránenie následkov povodní v rokoch 2001 - 2005

Rok
Termín

povodní
Bardejov Humenné Poprad Prešov Stará Ľubovňa Svidník

Vranov nad
Topľou

SÚC PSK
celkom

ZZP
Škody 3 350 000 Sk - 26 050 000 Sk 5 400 000 Sk 96 592 000 Sk 8 120 000 Sk - 139 512 000 Sk

Dofinancovať 0 Sk - 9 220 000 Sk 3 100 000 Sk 22 275 000 Sk 3 120 000 Sk - 37 715 000 Sk

ZZP 0 Sk
Škody 1 351 000 Sk - - 5 400 000 Sk 6 751 000 Sk

Dofinancovať 0 Sk 2 900 000 Sk 2 900 000 Sk

ZZP 0 Sk

Škody 0 Sk
Dofinancovať 0 Sk

ZZP 233 000 Sk 62 466 Sk 210 000 Sk 1 168 000 Sk 312 666 Sk 25 000 Sk 227 350 Sk 2 238 482 Sk

Škody 2 750 000 Sk 3 610 000 Sk 1 240 000 Sk 5 350 000 Sk 10 893 000 Sk 13 155 000 Sk 30 800 000 Sk 67 798 000 Sk
Dofinancovať 2 750 000 Sk 3 610 000 Sk 1 240 000 Sk 5 350 000 Sk 10 893 000 Sk 13 155 000 Sk 30 800 000 Sk 67 798 000 Sk

ZZP 848 000 Sk 1 306 000 Sk 185 717 Sk 1 575 400 Sk 493 008 Sk 436 000 Sk 0 Sk 4 844 125 Sk

Škody 15 767 156 Sk 19 050 000 Sk 7 185 717 Sk 21 530 000 Sk 9 605 000 Sk 6 643 000 Sk 0 Sk 79 780 873 Sk
Dofinancovať 16 615 156 Sk 20 356 000 Sk 7 371 434 Sk 23 105 400 Sk 10 098 008 Sk 7 079 000 Sk 0 Sk 84 624 998 Sk

ZZP 30 000 Sk 966 000 Sk 20 000 Sk 650 000 Sk - 350 000 Sk 99 000 Sk 2 115 000 Sk
Škody 410 000 Sk 1 310 000 Sk 140 000 Sk 4 500 000 Sk - 11 605 000 Sk 3 715 000 Sk 21 680 000 Sk

Dofinancovať 440 000 Sk 2 276 000 Sk 160 000 Sk 5 150 000 Sk 0 Sk 11 955 000 Sk 3 814 000 Sk 23 795 000 Sk

ZZP 1 111 000 Sk 2 334 466 Sk 415 717 Sk 3 393 400 Sk 805 674 Sk 811 000 Sk 326 350 Sk 9 197 607 Sk

Škody 23 628 156 Sk 23 970 000 Sk 34 615 717 Sk 42 180 000 Sk 117 090 000 Sk 39 523 000 Sk 34 515 000 Sk 315 521 873 Sk
Dofinancovať 19 805 156 Sk 26 242 000 Sk 17 991 434 Sk 39 605 400 Sk 43 266 008 Sk 35 309 000 Sk 34 614 000 Sk 216 832 998 Sk

- verifikované škody Obvodnou povodňovou komisiou

2004

2005

2001

19.-25.5.2005
10-13.6.2005

19.7.2005
16.8.2005

2002

2003

26.7.2004 -
2.8.2004

V súčasnom období prebieha proces hodnotenia doterajšieho spôsobu riadenia vo vzťahu
k potrebám ciest II. a III. triedy. Hlavným cieľom je nájsť optimálny spôsob hospodárenia vo
väzbe na potreby cestného hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja.



Záver

Vážené panie poslankyne, Vážení páni poslanci,

na sklonku roku 2001 dali občania Slovenskej republiky samosprávnym inštitúciám
vyšších územných celkov v priamych voľbách po prvý raz mandát spravovať v ich mene veci
verejné. Bola to neľahká úloha na čo v konečnom dôsledku, vzhľadom na množstvo vykonanej
práce poukazuje aj tento materiál.

Podarilo sa nám s plnou vážnosťou vybudovať všetky inštitúty krajskej samosprávy ako aj
s plnou zodpovednosťou prevziať všetky kompetencie, ktoré nám v zmysle zákona č. 416/2001 Z.
z. delegoval štát.

Osobitnú pozornosť pri prenose týchto kompetencií v rámci decentralizácie sme venovali
finančnému zabezpečeniu Prešovského samosprávneho kraja. Od 1. januára 2005 bol spustený
nový systém financovania samosprávnych krajov prostredníctvom fiškálnej decentralizácie, ktorý
nadväzoval na vykonaný prechod kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávu. Tento
nový systém financovania v každom prípade posilnil samostatnosť a zodpovednosť
samosprávneho kraja pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb
občanovi a týmto prispel k stabilizácii príjmov kraja a jeho inštitúcií na dlhšie obdobie. Aj napriek
daným výhodám tohto systému financovania, Prešovský samosprávny kraj systematicky
poukazoval na niektoré skutočnosti, ktoré neboli zohľadnené pri spustení systému fiškálnej
decentralizácie, nakoľko východiskovou základňou pre jej určenie bol stav rozpočtu
samosprávnych krajov zhruba k polovici roku 2004 a tento už nezodpovedal počtu kompetencií,
ktoré prešli zo štátu na samosprávne kraje v roku 2005. Len pre porovnanie:

Ø v oblasti dopravy VÚC vyrovnával straty vo verejnom záujme v roku 2004 v objeme 70-
75% vykázaných strát dopravcami. Štát po štrajku dopravcov síce prerozdelil finančné
prostriedky pre SAD v decembri 2004 (v prípade Prešovského samosprávneho kraja vo
výške 40 mil. Sk), ale tieto prostriedky neboli zahrnuté v objeme podielovej dane.
Problematickou ostáva neustále rastúca cena pohonných látok. V tomto prípade je
potrebné položiť si otázku, či vyrovnávanie strát vo verejnom záujme je prenesenou alebo
originálnou kompetenciou.

Ø doposiaľ neboli vysporiadané pozemky pod cestami II. a III. triedy. Je otázne ako sa
s týmto problémom vysporiada štát, ktorý síce preniesol kompetenciu na samosprávne
kraje, ale sám nevie zabezpečiť dostatočnú reguláciu vodných tokov, čo spôsobuje škody
na cestách II. a III. triedy. V mnohých prípadoch nebola vykonaná regulácia tokov viac
ako 30 rokov.

Ø v podielovej dani sa neuvažovalo so zmenou v odmeňovaní pedagogických pracovníkov
v takom rozsahu, ako to bolo schválené zákonom č. 131/2005. VÚC nedisponuje
dostatočným objemom finančných prostriedkov na krytie nových tabuľkových platov a aj
samotný normatív na prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva
uvažoval iba s valorizáciou platov v objeme 5%, avšak nová platová úprava si vyžaduje 10
% nárast.

Ø v oblasti sociálneho zabezpečenia sa nepočítalo s tzv. nesystémovým prvkom vo výške
350 mil. Sk v rámci SR i keď PSK je región, v ktorom evidujeme nárast populácie
a taktiež nárast prestárlych občanov, vyžadujúcich si službu sociálneho zabezpečenia.
Problematické je teda financovanie sociálnych služieb, ktoré zabezpečujú právnické
a fyzické osoby, avšak finančné prostriedky im poskytuje samosprávny kraj. Štát v tomto
prípade zo zákona určuje výšku príspevku, čo považujeme za zásah štátu do
samosprávnych kompetencií VÚC. Aj v tomto prípade je na mieste otázka, či sa jedná
o prenesenú alebo originálnu kompetenciu, ak samospráva nemôže rozhodovať o výške
príspevkov.
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Základným kritériom z hľadiska prípravy návrhu fiškálnej decentralizácie bola celková
analýza rozdelenia originálnych a prenesených kompetencií. Predmetom fiškálnej decentralizácie
je dosiahnutie stavu financovania originálnych kompetencií z vlastných príjmov samosprávy.
Režim preneseného výkonu štátnej správy bude aj naďalej financovaný prostredníctvom
príslušnej rozpočtovej kapitoly v rámci štátneho rozpočtu.

V oblasti regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Košickým
samosprávnym krajom sa podieľa na príprave spoločného Regionálneho operačného programu
Slovensko – východ. Ide o zásadný programovací dokument na obdobie rokov 2007 – 2013,
prostredníctvom ktorého bude možné získavať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov
priamo v regióne. Východné Slovensko podobne ako iné regióny na úrovni NUTS II nebolo zatiaľ
ako celok dostatočne pripravené na regionálnu implementáciu pomoci z európskych fondov. Pre
využívanie tejto pomoci je mimoriadne dôležité, aby obidva kraje spoločne prešli z úrovne NUTS
III na úroveň NUTS II a tým prekročili politicky definované administratívne hranice krajov
v rámci prípravy a implementácie spoločného rozvojového plánu. Od júla 2004 do júna 2005 sa
z hľadiska prípravy primárnej databázy urobilo množstvo kvalitnej práce:

Ø vypracovala sa metodológia procesu a zostavili sa tímy na prípravu operačného
programu

Ø zmapovali sa strategické a koncepčné dokumenty na regionálnej, národnej a európskej
úrovni

Ø vypracovala sa komunikačná stratégia na prípravu programu
Ø spracovali sa rozvojové priority miest a mikroregiónov v regióne Slovensko – východ
Ø zostavil sa profil regiónu na úrovni NUTS II
Ø analyzovali sa plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK a KSK na úrovni NUTS

III
Ø identifikovali sa hlavné rozvojové problémy na úrovni NUTS II
Ø navrhli sa rozvojové témy, priority a hlavné strategické ciele pre daný program
Ø zastupiteľstvá oboch krajov schválili smerovanie rozvoja v regióne Slovensko –

východ

Oblasť regionálneho rozvoja z hľadiska svojho významu tvorí najdôležitejšiu súčasť
reťazca kompetencií, ktoré spravuje Prešovský samosprávny kraj. Preto je obzvlášť dôležité,
v budúcnosti získavať finančné zdroje prostredníctvom štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.
Práve v tomto funkčnom období sa vytvoril dobrý odrazový mostík pre príchod rôznych
finančných stimulov ale aj investorov v zmysle trvaloudržateľného rozvoja kraja. V danom
prípade chceme poukázať na závažnú skutočnosť, kde v rámci fiškálnej decentralizácie
finančných zdrojov pre samosprávne kraje sa neuvažovalo o zabezpečení zvýšenej potreby
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov v rámci prílevu zdrojov z Európskej
únie.

Predseda samosprávneho kraja počas štvorročného obdobia absolvoval množstvo
pracovných výjazdov do miest a obcí Prešovského kraja, kde v spolupráci s poslancami
Zastupiteľstva PSK a jej komisiami riešil najzávažnejšie problémy, ktoré vyplynuli z bežného
života. Vďaka tejto symbióze sa podarilo veľmi úspešne vyriešiť fakt, že organizácie v našej
zriaďovateľskej pôsobnosti už neprodukujú dlhy.

Zdravotníctvo v súčasnej dobe patrí medzi najviac problémové rezorty. Našou spoločnou
snahou bolo vytvoriť také podmienky, ktoré na jednej strane rešpektujú ústavné právo každého
občana na zdravotnícku starostlivosť a na strane druhej plnohodnotne sfunkčnia zdravotnícke
zariadenia tak, aby plnili svoje poslanie. Transformácia nemocníc II typu si určite vyžaduje väčší
časový priestor, ale v každom prípade sa nám podarilo vytvoriť systém ako a za akých podmienok
udržať dané nemocničné zariadenie ako službu občanovi bez toho, aby išlo do finančných strát.
Najväčším problémom ostáva odĺženie nemocníc štátom.
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Decentralizácia verejnej správy síce umožnila regionálnej samospráve podieľať sa na
správe veci verejných, ale duálny systém riadenia značne komplikuje procesy prenosu
kompetencií a len vďaka nesystémovému kroku štátu, ktorý vybudoval útvary špecializovanej
štátnej správy, značne spomaľuje a sťažuje výkon týchto kompetencií.

V otázkach cestnej dopravy je viac ako potrebné dobudovanie diaľničnej siete
a rýchlostných komunikácií, ktoré zatraktívnia prešovský región a napomôžu prílevu investičného
kapitálu. Vláda SR síce deklaruje vybudovanie diaľnic do roku 2010, ale reálne podmienky
súčasného stavu výstavby cestnej siete tento časový horizont pravdepodobne predĺžia.

Vážené panie poslankyne, Vážení páni poslanci,

tento analytický materiál vo svojom obšírnom prehľade hodnotí prácu, ktorú sme vykonali
v období štyroch rokov nášho funkčného obdobia. Samotná analýza má reálnu vypovedaciu
hodnotu a jednotlivé jej kapitoly hovoria o výsledkoch práce, ktorú sme vykonali na odbornej
báze. Mnohé systémové opatrenia, ktoré sme pripravili už našli svoje opodstatnenie a význam, ale
mnohé ešte čakajú na svoje uplatnenie. Podarilo sa to zvládnuť v prospech občana dobre
a kvalitne.


