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V tomto roku si vyššie územné celky pri-
pomínajú 10 rokov od svojho vzniku. V ro-
ku 2001 sme začínali od bodu nula. Netu-
šili sme, čo nás v nasledujúcich rokoch 
čaká. V porovaní s inými krajinami sme 
extrémne rýchlo museli zvládnuť vybu-
dovanie regionálnej samosprávy. Doslova 
„za pochodu“ sme preberali kompetencie 
v jednotlivých oblastiach a riešili ich fi-
nancovanie, z ničoho sme budovali úrad, 
ktorý to všetko zabezpečuje. Počas desia-

tich rokov sme prijímali zmeny, ktoré čas-
to prichádzali rýchlo a nečakane. Našou 
úlohou a hlavným cieľom bolo zvládnuť 
všetko, čo nám bolo odstúpené – technic-
ky, organizačne i finančne. Zabezpečovali 
sme nielen chod organizácií, ale aj ich mo-
dernizáciu, rozvojové projekty, jednotlivé 
rezorty sme racionalizovali, hľadali sme 
možnosti financovania.
Podarilo sa nám veľa. Do ciest sme postup-
ne investovali viac ako 100 miliónov €. 
Cestárom sme zabezpečili novú techniku. 
Prevzali sme a transformovali zdravotníc-
ke zariadenia. V jednotlivých okresoch 
sme racionalizovali systém stredných škôl, 
ktoré tiež prešli obrovskou modernizáciou 
v čiastke dosahujúcej 30 miliónov €. Stále 
znižujeme pasívny dlh v ďalších kultúrnych 
i sociálnych zariadeniach. Úspešne sme 
zrealizovali náš zámer – na rozvoj kraja 
efektívne využiť štrukturálne fondy a iné 
grantové schémy. Maximálne využívame 
Regionálny operačný program a rôzne ďal-
šie, hlavne cezhraničné programy. 
Tento proces ani zďaleka nie je na konci. 
Po desiatich rokoch si snáď môžeme pove-

dať, že systém fungovania krajskej samo-
správy je nastavený – a čo je dôležité – je 
nastavený dobre. S rozpočtom sme doteraz 
dokázali zabezpečiť naše základné kom-
petencie. A to tak, aby všetko bolo v pro-
spech občanov, obyvateľov nášho kraja. To 
máme na zreteli pri všetkom, čo robíme. 
Toto jubilejné desiate výročie vzniku Pre-
šovského samosprávneho kraja chceme 
využiť aj na to, aby sme vám kraj priblíži-
li. Preto sme na 27. októbra pripravili Deň 
Prešovského kraja. V tento deň budú pre 
vás bezplatne otvorené všetky naše múzeá 
a galérie, sú pripravené knižničné podu-
jatia a otvoríme dvere dokorán počas dňa 
otvorených dverí na Úrade Prešovského 
samosprávneho kraja, aby sme vám mohli 
predstaviť našu činnosť. Verím, že prijmete 
naše pozvanie na niektorú z aktivít, ktoré 
vám prezentujeme v tomto spravodaji. Dú-
fam, že sa stretneme v tento náš spoločný 
deň – deň nášho kraja. 

Peter Chudík 
predseda

Prešovského samosprávneho kraja 

Bezplatný vstup do múzeí a galérií • Podujatia v knižniciach • Deň otvorených dverí na Úrade PSK

PODUJATIA V KNIŽNICIACH
• Vymeò knihu za knihu! – každý, kto prinesie do ktorejko¾vek knižnice knihu o svojej obci alebo 

meste v Prešovskom kraji, dostane na výmenu publikáciu Vitajte v Prešovskom kraji. 
• Zápis nových èitate¾ov zadarmo 
• Odpustenie pokút za oneskorené vrátenie kníh 

Zo získaných publikácií Knižnica P.O. Hviezdoslava vybuduje špeciálne regionálne oddelenie
zamerané na Prešovský samosprávny kraj a jeho samosprávu.

Platí v regionálnych knižniciach PSK - Prešov, Bardejov, Poprad, Stará Ľubovňa, Humenné, Svidník, Vranov nad Topľou.

Vážení
obyvatelia kraja! 
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2001
1. decembra - Historicky prvé voľby do 
vyšších územných celkov. Prvým predse-
dom PSK sa stal MUDr. Peter Chudík. Do 
Zastupiteľstva PSK bolo zvolených 60 po-
slancov z 13 okresov. 

2002
1. apríla – Kraj prevzal kompetencie v ob-
lasti kultúry a svojou pôsobnosťou zastre-
šil 28 kultúrnych organizácií.


1. apríla - Kraj začal autobusovým do-
pravcom prispievať na vykrývanie strát vo 
verejnom záujme v prímestskej autobuso-
vej doprave. 


1. júla – Kraj začal zabezpečovať originál-
ne kompetencie i prenesený výkon štátnej 
správy v oblasti vzdelávania. Kraj prevzal 
do správy 127 stredných škôl a školských 
zariadení. 


1. júla - Kraj prevzal kompetencie v oblas-
ti sociálneho zabezpečenia a začal spravo-
vať 47 zariadení. 

2003
1. januára - Kraj prevzal do svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti päť nemocníc s po-
liklinikou a tri polikliniky.


22. mája – Otvorenie regionálneho zastú-
penia PSK v Bruseli.

2004
1. januára - Kraj prevzal 2 487,4 km ciest 
II. a III. triedy a 1 265 mostov. Až 48 % 
ciest bolo v nevyhovujúcom alebo hava-
rijnom stave. V nasledujúcich rokoch kraj 
postupne do ciest investoval viac ako 100 
miliónov eur. 


August - Prešovský kraj postihli povodne. 
Škody dosiahli 66,5 miliónov Sk. Finančná 
pomoc od Allianz – Slovenskej poisťovne 
vo výške 1 milión korún, Stredočeský kraj 
prispel sumou 500 tisíc českých korún 
a materiálnu pomoc v hodnote 100 000 
českých korún poskytol Pardubický kraj.  



19. novembra - Vysoké Tatry postihla ni-
čivá víchrica. Škody na regionálnych ces-
tách presiahli 27 miliónov korún.

2005 
1. januára – Prelom pre samosprávne kra-
je v oblasti financií. Bola zavedená fiškálna 
decentralizácia. Kraje tým získali väčšiu 
mieru samostatnosti a nové vlastné príjmy. 
Samosprávny kraj sa stal príjemcom dane 
z motorových vozidiel a čiastočne dane 
z príjmu fyzických osôb. 


Prvá etapa modernizácie cestnej siete 
– prostredníctvom PPP projektu (projekt 
verejno-súkromného partnerstva) v obje-
me 23 mil. €.


Prešovský kraj v lete postihli štyri vlny po-
vodní so škodami viac ako 100 miliónov 
korún. 

2006 
11. júla – Podpis úverovej zmluvy medzi 
Európskou investičnou bankou a Prešov-
ským samosprávnym krajom vo výške 1,3 
miliardy korún. Drvivá väčšina prostriedkov 
bola určená na opravu a rekonštrukciu ciest, 
mostov, križovatiek, ale i do technologické-
ho vybavenia Správy a údržby ciest PSK. 
Kraj však z týchto prostriedkov prefinan-
coval aj rekonštrukciu viacerých stredných 
škôl, kultúrnych a sociálnych zariadení. 

2007 
4. júla – Investícia 150 mil. Sk do techniky 
na zimnú údržbu pre Správu a údržbu ciest 
PSK. Nákup 12 kusov špeciálnych moto-
rových vozidiel. 

2008
15. apríla – Poslanci Z PSK schválili 95,3 
mil. Sk na opravy, rekonštrukcie a technic-
ké vybavenie stredných škôl. Na školách sa 
zrealizovalo celkom 43 investičných akcií. 
Sumu 44,4 mil. Sk získali domovy sociál-
nych služieb na opravy a zateplenie budov, 
nákup dopravných prostriedkov, vybavenie 
kuchýň a práčovní. Ďalších 30,5 milióna Sk 
bolo určených na oblasť kultúry. 



Jún – Neinvestičný fond PSK – NEFO, 
v grantovej schéme podporil 322 projek-
tov v oblasti kultúry, športu a sociálnych 
vecí, ktoré sa realizovali na území kraja. 
Ich hodnota dosiahla spolu 24 mil. Sk.  


Júl – PSK postihli ničivé povodne. Škody 
dosiahli 126,6 mil. Sk. 


15. októbra – PSK ukončil projekt Po-
znaj,  chráň a zhodnocuj kultúrne pa-
miatky a históriu pre rozvoj cestovného 
ruchu. Projekt umožnil investovať spolu 
80 mil. Sk do obnovy hradov Ľubovňa 
a Kežmarok, skanzenu v Bardejovských 
Kúpeľoch a renesančného kaštieľa v Hu-
mennom. 

2009 
Modernizácia stredných škôl z prostried-
kov ROP. PSK získal takmer 15 mil. € na 
rekonštrukciu 18 stredných škôl. Všetky 
realizované projekty boli zamerané na zni-
žovanie energetickej náročnosti. 


Tretie kolo modernizácie cestnej siete II. 
a III. triedy. Kraj v rámci ROP podal 14 žia-
dostí a získal 22,4 mil. € na modernizáciu 
ciest. Práce sa realizovali v nasledujúcom 
roku. 

2010
29. marca - Otvorenie detašovaného pra-
coviska PSK v Poprade. 


Jún – Ničivé povodne. Výška povodňo-
vých škôd dosiahla sumu 23,6 mil. €. Par-
dubický kraj poskytol PSK finančnú po-
moc v objeme 500 000 Českých korún.

2011
Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. 
triedy - 1. etapa. Projekt umožnil moderni-
záciu štyroch mostov v hodnote viac ako 
dva milióny eur. 

 
Október – Obnova renesančného paláca 
na hrade Ľubovňa ukončená. Celkový roz-
počet dosiahol 1,7 milióna €. Nová expozí-
cia bude otvorená v júli 2012. 

10 rokov PSK
v skratke 
10 rokov PSK10 rokov PSK
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PROGRAM V JEDNOTLIVÝCH MESTÁCH 

DEÒ PREŠOVSKÉHO KRAJA
27. októbra

Počas Dňa Prešovského kraja je vstup do všetkých expozícií a výstav múzeí a galérií PSK BEZPLATNÝ! 

PREŠOV
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
- Kam divák nevidí - exkurzie do zákulisia
- Prezentácia pripravovaného muzikálu Quo vadis (svetová 

premiéra 11.11. 2011)
HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM 
- 18.00 h – Beatles - hudobný program v planetáriu pre širokú 

verejnosť - vstup voľný
ŠARIŠSKÁ GALÉRIA 
- Bezplatné poradenské služby pre verejnosť (autorstvo, ošet-

renie diel a i.) v čase od 9.00 do 14.00 h
KNIŽNICA P. O. HVIEZDOSLAVA
- Besedy s regionálnymi autormi

HUMENNÉ
VIHORLATSKÉ MÚZEUM
- Prehliadka expozícií múzea (umelecko-historická, prírodo-

vedná, sakrálna, skanzen)
- Prehliadka celoslovenskej výstavy fotografií AMFO 2011
- Prednáška pre stredoškolskú mládež
 Fotografia - dokument doby (11.00 h)
- Premietanie filmu Znovuzrodenie lesa v prírodovednej ex-

pozícii (12.00, 13.00 h)

HANUŠOVCE NAD TOP¼OU
VLASTIVEDNÉ MÚZEUM 
Sídlo múzea - kaštieľ Hanušovce n/T. , 10.00 - 16.00 h
- Vstúpme do minulosti – interaktívna prehliadka expozície 

histórie - sprevádzanie v kostýme, vedomostné súťaže
- Poznajme a chráňme to živé okolo nás – prehliadka prírodo-

vednej histórie, vedomostné súťaže, poznávanie flóry a fauny 
- Ťažký čas cholery – dramatizované čítanie z veršovanej kro-

niky Andreja Čorbu, ev. a.v. farára z Hanušoviec o sedliackom 
povstaní z roku 1831 (v tomto roku si pripomíname 180. výro-
čie tohto najväčšieho ľudového povstania na východnom Slo-
vensku)

- Starý fortieľ – mladé ruky – remeselné činnosti v etnografic-
kej expozícii a Dielni starých remesiel s možnosťou vyskúšať 
si hrnčiarstvo, tkanie na krosnách, predtkáčske textilné techni-
ky, drvenie a mletie obilia, prácu s kovovým drôtom, písanie 
na voskovú tabuľku ...

BARDEJOV 

VRANOV NAD TOP¼OU
VYSUNUTÉ PRACOVISKO
VLASTIVEDNÉHO MÚZEA HANUŠOVCE
10.00 - 14.00 h
- Prehliadka múzea - vstup voľný
- Poznáme svoj kraj? - vedomostná súťaž z vlastivedných reá-

lií Prešovského kraja pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 
- Balada, baladienka - hudobno-poetické pásmo o ľudových ba-

ladách a autorských literárnych útvaroch z nich vychádzajúcich

POPRAD
PODTATRANSKÉ MÚZEUM
- Voľný vstup do expozícií v oboch budovách
 (Poprad, Spišská Sobota) 
- 15.00 h - otvorenie výstavy Knižná väzba
PODTATRANSKÁ KNIŽNICA
- Hodiny informačnej výchovy pre materské školy – MŠ na 

Okružnej ulici  – pobočka Juh 1 (9,15 a 10,30 h); súčasťou 
stretnutia bude divadielko  pod názvom Popros a požičaj. 

- „Spoznávame Prešovský kraj“ - história, súčasnosť a zau-
jímavosti Prešovského kraja – 7. ročník – ZŠ s MŠ Spišská 
Sobota – oddelenie umenia Spišská Sobota; oddelenie náučnej 
literatúry, sídlisko Západ

STARÁ ¼UBOVÒA
ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM
- Bezplatný vstup do hradu Ľubovňa a skanzenu
- Odborná prezentácia reštaurátorských prác ikonostasu v dre-

venom kostolíku z Matysovej
- Prezentácia výstavy Poľské korunovačné klenoty na hrade 

Ľubovňa spojená s premietaním filmu
ĽUBOVNIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO 
- 10.00 h - DOM KULTÚRY
DETI DEŤOM - regionálna prehliadka záujmovej umeleckej činnosti
- 14.00 h - AKADÉMIA  3. VEKU - Klub dôchodcov 
 VČELIE PRODUKTY A ICH VPLYV NA ZDRAVIE ČLOVE-

KA - beseda spojená s ochutnávkou miestnych včelích produktov. 
ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA 
- Deň otvorených dverí 
- Všimni si ma - knižný darček pre pacientov Ľubovnianskej  

nemocnice 

KNIŽNICA DÁVIDA GUTGESELA
- Vymeň knihu za knihu - platí aj pre knihy, ktoré boli vydané 

v roku 2009 a neskôr a nie sú zničené
- Predĺžené výpožičné hodiny od 10.00 do 17.00 h

SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA
- Deň otvorených dverí 
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KULTÚRNY PROGRAM
VO VESTIBULE NA PRÍZEMÍ:
• 10.00 PUĽS - vystúpenie 
• 11.00 Módna prehliadka – SPŠ Svidník 
• 12.00 CSS Slnečný dom Prešov – tanečné vystúpenie
   DSS, Volgogradská 5, Prešov
   – spevácke vystúpenie 
• 13.00 Módna prehliadka – SPŠ Svidník 
• 14.00 Ukážka poľovníckych signálov
  – Spojená škola, Prešov 
• 15.00 PUĽS – vystúpenie 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
• Rozpočet PSK – Viete si ho predstaviť? Ukážeme Vám 

takmer 140 miliónov eur v hotovosti! 
• Ochutnávka tradičných chutí kraja – mačanka, piro-

hy, džadky, strapačky s kapustou, guľky v kapuste, ze-
miakové lokše, slané pečivo z kysnutého cesta 

• Barmanská show – 10.30, 12.30, 14.30 h
• Ovocné šťavy a ovocie – ochutnávka BOONEX, Sedliská 
• Ukážky remesiel - drotár, pernikárka, čipkárka, kerami-

kár s hrnčiarskym kruhom
• Živá kniha vyznaní s motívom
 Prešov – rodný môj kraj  
• Vymeň knihu za knihu!
• Kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec
 – prezentácia unikátneho nálezu z roku 2006 
• Divadelné kostýmy – obleč sa a odfoť sa! 
• Sokoliari zo Spojenej školy, Prešov
• BIBLIOBUS 
• Cestárska technika 
• Energetické hračky zo Slovenskej inovačnej a energe-

tickej agentúry 
• Energetické poradenstvo 

VÝSTAVY: 
• Makety drevených chrámov v Prešovskom kraji 
• 7 divov Prešovského kraja 
• Makety hradov Ľubovňa a Kežmarok 
• Panelová výstava Zem a vesmír 
• Výstava Tatry roku 2005 (po ničivej smršti) 

PREZENTÁCIE: 
• Film 10 rokov PSK 
• Cena PSK a Cena predsedu PSK 
• Symboly PSK a predsedu PSK 
• Cezhraničné programy
 – ako pomáhajú nášmu regiónu? 
• Prezentácia Zastúpenia PSK v Bruseli

SÚŤAŽE A KVÍZY: 
• Slovensko-poľský veselý slovník, Poznaj Európsku 

úniu 
• Rýchlejší vyhráva – súťaž v skladaní puzzle 
• Anketa – Čo chceš zmeniť v našom kraji v cestovnom 

ruchu? 
• Hádaj, čo vidíš – súťaž, ako poznáš svoj kraj 
• Súťaž – Viete koľko 500 eurových bankoviek tvorí 

rozpočet PSK?

VÝSTAVA ZARIADENÍ
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: 
• Centrum sociálnych služieb Slnečný dom Prešov 
• DSS v Sabinove 
• DSS v Stropkove 
• DSS v Kalinove 

PREZENTÁCIA ŠKÔL: 
• Pinkie – tancujúci robot – Majster sveta v súťaži RO-

BOCUP – SPŠE Prešov 
• Poskytovanie prvej pomoci, meranie tlaku – SZŠ Pre-

šov 
• Bodypainting – SOŠ, Košická 20, Prešov 
• Výstava prác žiakov - Stredná umelecká škola (Prešov), 

Spojená škola, Prešov, SOŠ drevárska (Vranov nad Top-
ľou), SPŠ, Bardejovská (Prešov) 

• Sokoliari - Spojená škola, Prešov

Pre všetkých návštevníkov
sú pripravené malé darčeky!

V súťažiach je možnosť vyhrať tričká, knihy,
lístky do divadiel a ďalších zariadení.

štvrtok  27. októbra 
Námestie mieru 2, Prešov • od 10.00 do 16.00 hod. 

Deò otvorených
dverí
na Úrade PSK


