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ŽUPNÉ NOVINKY

Prešovský samosprávny kraj má v utorok 23. októbra svoj deň. Od desiatej do sedemnástej hodiny sa otvoria dvere verejnosti menej formálnym spôso-
bom na Úrade PSK na Námestí mieru 2 v Prešove i v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy po celom kraji.  Ako funguje vyšší
územný celok, aké sú jeho povinnosti a kompetencie, predstavuje mimoriadne vydanie Župných noviniek. 

MIMORIADNE VYDANIE

Kraj má rozsiahle kompetencie i povinnosti 

Čo je Vyšší územný celok
(VÚC)
Samosprávny kraj alebo vyšší
územný celok (VÚC), hovorovo
župa je najvyššia územná sa-
mosprávna jednotka na Slo-
vensku. Jej územie je v súčas-
nosti identické s územím kra-
ja. Inými územnými samo-
správnymi jednotkami sú ob-
ce. Na čele samosprávneho
kraja stojí predseda (župan),
ktorým je od novembra 2017
Milan Majerský.  Kraj má aj vo-
lené zastupiteľstvo zložené z
poslancov, má úrad a vlastné-
ho kontrolóra. 

Základné informácie 
o Prešovskom samospráv-
nom kraji (PSK)
Prešovský samosprávny kraj sa
nachádza v severovýchodnej
časti Slovenska a je jedným z
ôsmich vyšších územných cel-
kov. Spomedzi všetkých krajov
je najľudnatejším a podľa rozlo-
hy druhým najväčším krajom
na Slovensku. Na jeho území sa
nachádza 4000 kultúrnych, ar-
chitektonických a prírodných
pamiatok, čo je najviac na ce-
lom Slovensku. Do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO
bolo zo Slovenska doteraz zara-
dených sedem lokalít. Na úze-
mí PSK sa nachádzajú štyri
z nich. Sídelným mestom kraja
je Prešov. Kraj tvorí 13 okresov.
Sú to Bardejov, Humenné, 
Kežmarok, Levoča, Medzilabor-
ce, Poprad, Prešov, Sabinov, Sni-
na, Stará Ľubovňa, Stropkov,
Svidník, Vranov nad Topľou.

Kde sídli Úrad PSK a aká je
jeho úloha
Úrad Prešovského samospráv-
neho kraja vznikol 1. januára
2002. Je výkonným orgánom
pre organizačné a administra-

tívne veci Zastupiteľstva PSK,
predsedu PSK a ďalších or-
gánov zriadených zastupiteľs-
tva. Tvoria ho zamestnanci
Úradu PSK, ktorí pracujú v jed-
notlivých odboroch Úradu. 

Organizácie 
PSK financuje vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti 132 organi-
zácií s právnou subjektivitou,
117  neverejných zriaďovateľov,
z toho 73 v oblasti poskytovania
sociálnej starostlivosti, tzv. ne-
štátne subjekty v oblasti vzde-
lávania 39 a služby vo vnútro-
štátnej autobusovej doprave 5
subjektov. K 1. septembru 2018
má vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti 79 stredných škôl a
školských zariadení, 26 kultúr-
nych zariadení a 25 zariadení
sociálnych služieb. Správu regio-
nálnych ciest II. a III. triedy v
dĺžke 2 442 km zabezpečuje pros-
tredníctvom vlastnej organi-

zácie, ktorou je Správa a údržba
ciest PSK. Krajská samospráva
je zakladateľom, spoluzaklada-
teľom alebo členom 11 záujmo-
vých združení právnických
osôb a občianskych združení. 

Hospodárenie 
Príjmy samosprávneho kraja
tvoria prerozdelené výnosy z

daní fyzických osôb, nedaňové
príjmy z podnikania, z vlast-
níctva a z vlastnenia majetku,
administratívne poplatky a do-
tácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie prenesených
kompetencií v oblasti školstva. 
Rozpočet Prešovského samosp-
rávneho kraja k 31. 8. 2018 je
233 miliónov eur. 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ SA STARÁ O SVOJICH OBYVATEĽOV. VIETE AKO?

Organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK:

• 75 stredných škôl

• 2 jazykové školy

• 1 škola v prírode

• 1 školský internát

• 25 zariadení sociálnych služieb 

• 2 divadlá
� Divadlo Alexandra Duchnoviča
� Divadlo Jonáša Záborského

• 7 múzeí
� Krajské múzeum v Prešove 
� Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 
� Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 

v Medzilaborciach 
� Múzeum v Kežmarku 
� Podtatranské múzeum v Poprade 
� Šarišské múzeum v Bardejove 
� Vihorlatské múzeum v Humennom 

• 2 galérie
� Šarišská galéria v Prešove
� Tatranská galéria v Poprade 

• 7 knižníc
� Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 
� Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 
� Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni 
� Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 
� Podduklianska knižnica vo Svidníku 
� Podtatranská knižnica v Poprade 
� Vihorlatská knižnica v Humennom 

• 2 hvezdárne a planetáriá
� Hvezdáreň a planetárium v Prešove 
� Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 

• 5 osvetových stredísk
� Hornošarišské osvetové stredisko 
� Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad

Topľou 
� Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 
� Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 
� Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 

• 1 umelecký súbor
� Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) 

• Správa a údržba ciest PSK 

• Smart agentúra

Organizácie, ktoré nie sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK, ale sú zriadené 
(založené) PSK:

• Agentúra regionálneho rozvoja PSK (ARR PSK) 

• Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod 
Slovenska (KOCR Severovýchod Slovenska)

• Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier

• Energetický klaster Prešovského kraja

• Inovačné partnerské centrum Prešov

• Klaster AT+R

• Priemyselný park Snina

• Východoslovenská investičná agentúra

• Združenie samosprávnych krajov SK8

• Krajské autistické centrum Prešov

• PRO COMITATU, Spišské Podhradie

Kam idú financie PSK   
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Vedúci odborov Úradu PSK
� Odbor SO pre IROP

• Rudolf Žiak

� Odbor cezhraničných a iných programov EÚ
• Patrícia Janošková Hnátová

� Odbor dopravy
• Ján Dzurjuv  (poverený vedením)

� Odbor financií
• Dagmar Olekšáková

� Odbor kultúry
• Emília Antolíková

� Odbor regionálneho rozvoja
• Rudolf Bauer

� Odbor sociálnych vecí a rodiny
• Pavel Slaninka

� Odbor správy majetku
• Vladimír Grešš

� Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu
• Ján Furman

� Odbor zdravotníctva
• Július Zbyňovský

Útvary s osobitným postavením
� kancelária predsedu

• Vedúci kancelárie: Marek Cimbala

� kancelária riaditeľa Úradu
• Riaditeľ Úradu: Jozef Cvoliga

� Útvar hlavného kontrolóra
• Hlavný kontrolór: Jozef Hudák



I N F O S E R V I S    P S K

Cestovný ruch

� spolupracuje s Krajskou or-
ganizáciou cestovného ru-
chu (KOCR) Severovýchod
Slovenska a podieľa sa na jej
spolufinancovaní

� podporuje rozvoj cezhranič-
nej, medziregionálnej a nad-
národnej spolupráce v ce-
stovnom ruchu

Cezhraničné programy

� zabezpečujú rozvoj regiónu
a prispievajú k zlepšeniu
kvality života prostredníc-
tvom implementácie pro-
gramu cezhraničnej spolup-
ráce INTERREG V-A  Poľsko -
Slovensko, Fondu mikropro-
jektov a nástroja ENI Maďar-
sko-Slovensko-Rumunsko-
Ukrajina 2014-2020

Doprava 

� zaisťuje správu a údržbu ci-
est II. a III. triedy v dĺžke
2442 km

� vydáva licencie prevádzko-
vateľom dopravy a povolenia
na prevádzkovanie trolejbu-
sových dráh

� schvaľuje cestovné poriadky
autobusovej vnútroštátnej
dopravy

� zabezpečuje autobusovým
dopravcom v kraji vyrov-

návanie strát z poskytovania
služieb vo verejnom záujme
v prímestskej autobusovej
doprave

Financie

� zostavuje návrh a úpravy
rozpočtu kraja, návrh záve-
rečného účtu 

� zabezpečuje rozpočty pre in-
štitúcie v priamej zriaďova-
teľskej pôsobnosti kraja, fi-
nancovanie neštátnych sub-
jektov poskytujúcich sociál-
ne služby v rámci PSK

� rozpočtovo zabezpečuje a
monitoruje implementáciu
projektov financovaných zo
zdrojov EÚ a zdrojov zo za-
hraničia

Integrovaný regionálny
operačný program 

(IROP)

� prispieva k zlepšeniu kvali-
ty života

� zabezpečuje udržateľné po-
skytovanie verejných slu-
žieb s dopadom na vyvážený
a udržateľný územný rozvoj,
hospodársku, územnú a so-
ciálnu súdržnosť regiónov,
miest a obcí

Kontrola

� zabezpečuje hospodárny,
efektívny a účinný výkon

funkcií samosprávneho kraja
� utvára v rámci svojej pôsob-

nosti účinný a nezávislý sys-
tém kontroly prostredníc-
tvom funkcie hlavného kon-
trolóra samosprávneho kraja 

Kultúra

� zriaďuje a financuje 26 kul-
túrnych zariadení (divadlá,
osvetové strediská, knižnice,
múzeá, galérie, hvezdárne a
planetáriá, umelecký súbor)

� utvára podmienky na tvor-
bu, prezentáciu a rozvoj kul-
túrnych hodnôt a aktivít 

� stará sa o ochranu pamiat-
kového fondu

Medzinárodná 
spolupráca

� spolupracuje s Európskou
úniou

� rozvíja bilaterálnu spolup-
rácu so zahraničnými part-
nermi a partnerskými regi-
ónmi na základe Dohôd o
spolupráci

� organizuje spoločné medzi-
národné iniciatívy v pro-
spech rozvoja kraja

Rozvoj kraja

� zabezpečuje regionálny roz-
voj, územné plánovanie a
stará sa o životné prostredie

� spolupracuje s obcami pri

tvorbe programov sociálneho
a ekonomického rozvoja obcí

Sociálna pomoc

� zriaďuje a financuje 25 zaria-
dení sociálnych služieb

� spolupracuje s obcami a iný-
mi právnickými osobami 
a fyzickými osobami pri  
poskytovaní sociálnych slu-
žieb

Školstvo a šport

� zriaďuje a prevádzkuje 75
stredných škôl, 2 jazykové
školy, jednu školu v prírode a
jeden školský internát

� podporuje športové poduja-
tia v kraji

Územné plánovanie 
a ochrana životného

prostredia

� podieľa sa na tvorbe a ochra-
ne životného prostredia

� rozvíja spoluprácu s územ-
nými celkami a s orgánmi
iných štátov

Zdravotníctvo

� vydáva povolenia na posky-
tovanie zdravotnej starostli-
vosti v neštátnych zdravot-
níckych zariadeniach

� vedie register zdravotníc-
kych zariadení

ZAUJÍMAVOSTI O PREŠOVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Rozloha: 8 973 km2

Počet obyvateľov: 823 826 
Počet obcí v kraji: 665
Počet miest v kraji: 23
Počet okresov: 13

Jedinečnosť kraja: Slovenské opálové bane
Najstarší národný park na Slovensku: Tatranský národný park
Najvyššie položené miesto: Gerlachovský štít, 2655 m. n. m. (zároveň najvyšší vrch SR)
Najnižšie položené miesto: pri výtoku rieky Ondavy z kraja v katastri obce Nižný Hrušov, 105 m. n. m. 
Najväčšia vodná nádrž: Veľká Domaša
Najväčšie a najhlbšie pleso: Veľké Hincovo pleso, 20,08 ha a 53 m
Najvyššie položené pleso: Modré pleso, 2192 m. n. m.
Najznámejšie zdroje prírodných liečivých vôd: Bardejovské kúpele, Cigeľka, Vyšné Ružbachy 
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PÔSOBNOSŤ 
samosprávneho
kraja

Prešovský samosprávny kraj sa pri
výkone samosprávy stará o všest-
ranný rozvoj svojho územia a o
potreby svojich obyvateľov. Zabez-
pečuje tvorbu a plnenie programu
sociálneho, ekonomického a kul-
túrneho rozvoja územia samosp-
rávneho kraja, obstaráva, prero-
kúva a schvaľuje územnoplánova-
cie podklady samosprávneho kra-
ja a územné plány regiónov.
Taktiež účelne využíva miestne
ľudské, prírodné a iné zdroje, spo-
lufinancuje projekty z európskych
fondov, zároveň vykonáva vlastnú
investičnú činnosť a podnikateľs-
kú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov a rozvoja samo-
správneho kraja. 

KOMPETENCIE PSK V OBLASTIACH
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PSK zvýšil platy v sociálnych službách 
SOCIÁLNA OBLASŤ 

Prešovský samosprávny kraj zvýšil od septembra platy zamest-
nancom v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých je zriaďovate-
ľom. Vďaka takzvanej Agende 600 si zamestnanci, ktorí sú v pria-
mom kontakte s klientmi, prilepšili mesačne v priemere o 172 eur
v hrubom. Pracovníkom, ktorí nemajú kontakt s klientmi, stúpol
plat v priemere o 40 eur. Prešovská župa zároveň začala s prípravou
novej koncepcie rozvoja sociálnych služieb PSK. Tá má byť schvále-
ná poslancami krajského zastupiteľstva na jar budúceho roka.  

Tri najmenej rozvinuté kraje spolupracujú
REGIONÁLNY ROZVOJ

Prešovský, Košický a Banskobystrický samosprávny kraj spolupra-
cujú pri realizácii opatrení a akčných plánov najmenej rozvinu-
tých okresov. Priority v rozvoji sociálnej ekonomiky, poľnohospo-
dárstve, doprave, cestovnom ruchu na pôde PSK definovali po ro-
kovaní svojich pracovných tímov župani troch najmenej rozvinu-
tých krajov. Za PSK Milan Majerský, za BBSK Ján Lunter a KSK
Rastislav Trnka. Pracovné tímy uplynulú stredu 17. októbra prero-
kovali východiská a príležitosti pre rozvoj sociálnej ekonomiky 
a možné zriaďovanie sociálnych podnikov na regionálnej a lokál-
nej úrovni. Príkladom v tejto agende môžu byť dve obce z PSK –
Spišský Hrhov a Raslavice. Ďalšou prediskutovanou oblasťou bol
rozvoj vidieka a poľnohospodárstva, kde krajské samosprávy vidia
priestor pre zmeny v dotač-nom systéme štátu i európskej politi-
ky. Zástupcovia krajov sa venovali aj doprave, najmä harmonizácii
cestovných poriadkov, investičnému deficitu ciest II. a III. triedy 
či smart riešeniam. Osobitnou témou bol aj cestovný ruch, najmä
legislatívne zmeny, spolupráca s oblastnými organizáciami či 
koordinácia spoločnej propagácie cyklotrás.

Kraj prispeje knižniciam na nové knihy
KULTÚRA 

Prešovský samosprávny kraj prispeje knižniciam vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti na nákup nových kníh. Zo svojho rozpočtu 
vyčlenil na tento účel 150 tisíc eur. Účelovou dotáciou chce krajská
samospráva podporiť zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a kultúru
čítania najmä u detí a mladých ľudí. Pridelené financie sú účelovo
viazané na nákup nových kníh, ktoré majú prispieť k uspokojova-
niu čitateľských potrieb a záujmov obyvateľov kraja, predovšetkým
detí a mladých ľudí.

Potreby trhu práce a odborné vzdelávanie PSK 
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Experti Svetovej banky predstavili v stredu 10. októbra v priesto-
roch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove vý-
sledky prvej aktivity zameranej na prieskum potrieb zamestnáva-
teľov v kraji. Stalo sa tak v rámci iniciatívy Catching up Regions,
ktorá sa realizuje pilotne práve v Prešovskom kraji v spolupráci 
s Európskou komisiou. Cieľom odbornej konferencie bolo predis-
kutovať so zástupcami všetkých sektorov možnosti ďalšej spolu-
práce, podporu duálneho a praktického vzdelávania pre žiakov
stredných odborných škôl a inovácie vo vzdelávaní. V nasledu-
júcich mesiacoch budú aktivity expertov Svetovej banky pokračo-
vať prieskumom o potrebách a pripravenosti stredných odborných
škôl reagovať na súčasné a budúce potreby trhu práce.

Týždeň v PSK
ÚRAD PSK

Televízna relácia Magazín PSK zmenil názov a periodicitu. Od sep-
tembra nesie názov Týždeň v PSK a regionálne televízie na území
kraja ju vysielajú každý týždeň. Jej cieľom je priblížiť obyvateľom
prešovského regiónu aktuálne dianie v krajskej samospráve. 
Relácia občanov informuje o zasadnutiach Zastupiteľstva PSK, 
vysvetľuje zámery a približuje ciele, ktoré chce vedenie samo-
správneho kraja dosiahnuť. Relácia je dostupná aj na kanále
youtube Prešovský samosprávny kraj. 

Voľné pracovné miesta  
ÚRAD PSK

Prešovský samosprávny kraj hľadá do svojho tímu kvalifikované-
ho, flexibilného a samostatného odborníka. Voľné pracovné miesto
ponúka na pozíciu: Manažér kontroly verejného obstarávania. 
Podrobné podmienky s údajmi o požadovanej kvalifikácii, osob-
nostných predpokladoch a zručnostiach, rovnako aj ďalšie infor-
mácie sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke krajskej samo-
správy www.vucpo.sk v sekcii voľné pracovné miesta. Termín 
podania žiadosti a požadované doklady je potrebné doručiť do 
31. októbra na adresu úradu. Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifi-
kačné predpoklady podľa doručených dokladov, budú osobitne po-
zvaní na odborný pohovor. Zamestnávateľ rozhodne o obsadení 
voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti
uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopnosti na výkon práce 
vo verejnom záujme. 


