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1. História 

 

Najstarším dokladom osídlenia Prešovského kraja je vzácny antropologický nález výliatku mozgovne 

neandertálskeho pračloveka z Gánoviec pri Poprade z doby 120 000 rokov pred naším letopočtom. Ďalšie 

sídliská dokumentujúce hustotu osídlenia oblasti sa nachádzali v Popradskej a Hornádskej kotline, 

v Šarišskej a Ondavskej vrchovine, v Košickej kotline a v podhorí Vihorlatu. 

 

Územie zasiahla bukovohorská, bádenská, koštianska, otomanská a lužická kultúra a v neskoršej dobe aj 

keltsko-dácka. Od 6. storočia územie osídľovali Slovania. 

 

Súčasťou uhorského ranofeudálneho štátu sa územie stalo postupne v 11. – 13. storočí, kedy sa jeho hranice 

ustálili na hrebeni Karpát. V 12. storočí dochádza k stavbe kráľovských hradov: Spišský, Šarišský, 

Kapušiansky a Plavečský. V 13. storočí zasiahol územie ničivý vpád Tatárov.  

 

Región Spiša sa postupne začal osídľovať obyvateľmi zo Saska, ktorí podporili hospodársky rozkvet kraja. 

Územia sa začína leniť na stolice Spišská, Šarišská a Zemplínska. Z obcí vznikajú mestá ako Bardejov, 

Kežmarok, Levoča, Prešov, Sabinov, Spišská Sobota, Veľký Šariš a ďalšie. 

Cez tieto mestá viedli obchodné cesty z Balkánu cez Uhorsko a Poľsko do Pobaltia. Najznámejšou bolo 

Magna – via – veľká cesta na osi Košice – Prešov – Bardejov. 

 

15. storočie bolo v znamení vyostrenia bojov o uhorský trón, rozmachu bratríckeho hnutia a sociálnych 

nepokojov. Do zálohy poľskému kráľovi sa dostáva 13 spišských miest. V 16. storočí sa počas valaskej 

kolonizácie výrazne zvýšil podiel rusínskeho obyvateľstva. 

 

Južné časti Spiša a Šariša zasiahli v 16. storočí pustošivé nájazdy Turkov. Po ich porážke zaznamenáva 

celý región intenzívnu stavebnú činnosť pri obnove miest a hradov. Vzniká tzv. východoslovenská 

renesancia – Levoča, Spišský Hrhov, Strážky, Fričovce. 

 

Zlá ekonomická a sociálna situácia, úpadok remesiel a obchodu v mestách, živelné pohromy a choroby 

vyvolali východoslovenské roľnícke povstanie v roku 1831, ktoré pripomína pamätník na vrchu Furča nad 

Haniskou pri Prešove. Od polovice 19. storočia dochádza k masovému vysťahovalectvu obyvateľstva na 

Dolnú zem a neskôr do Zámoria. Do dejín regiónu zasiahli aj najväčšie svetové vojenské konflikty prevej 

polovice 20. storočia. Krvavé bitky medzi ruskými a rakúsko-uhorskými armádami na severovýchode 

územia počas prvej svetovej vojny vyvrcholili Karpatsko – duklianskou operáciou na sklonku druhej 

svetovej vojny v roku 1944. 

 

V roku 1949 vznikli na východnom Slovensku dva kraje, a to Prešovský a Košický, pričom sa rešpektovali 

hranice historických regiónov. Na východe do Prešovského kraja patril celý Zemplín, južnú hranicu medzi 

krajmi tvorila rieka Latorica. Naopak, na západe celý Spiš až po Starú Ľubovňu patril do Košického kraja. 

Roku 1960 sa spojením Prešovského a Košického kraja vytvoril Východoslovenský kraj. 

 

Po politických a spoločenských zmenách v Československu sa na konci roku 1989  pozornosť sústredila 

najmä na požiadavku vzniku územnej samosprávy, oddelenej od miestnej (vrátanie regionálnej) štátnej 

správy. V roku 2002 boli vytvorené vyššie územné celky – samosprávne kraje. 
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1.1 Z histórie samosprávy 

Regionálna samospráva 

• 4. júla 2001 – Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov Národná 

rada SR schválila zriadenie ôsmich vyšších územných celkov. Týmto zákonom bol zriadený Prešovský 

samosprávny kraj so sídlom v Prešove ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených 

zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva 

a záujmy svojich obyvateľov. 

 

• 1. decembra 2001 – Historicky prvé voľby do vyšších územných celkov. Prvým predsedom PSK sa 

stal MUDr. Peter Chudík. Do Zastupiteľstva PSK bolo zvolených 60 poslancov z 13 okresov. 

 

• 20. decembra 2001 – Zložením slávnostného sľubu sa oficiálne svojej funkcie ujal predseda PSK 

Peter Chudík a potom aj všetkých 60 prvých zvolených členov Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja. 

 

• 22. mája 2003 – Otvorenie regionálneho zastúpenia PSK v Bruseli. 

 

• 26. novembra 2005 – druhé voľby župana a poslancov regionálnej samosprávy. Počet poslancov sa 

zvýšil zo 60 na 62 (v obvodoch Svidník a Levoča). V druhom kole volieb bol za predsedu zvolený 

MUDr. Peter Chudík. 

 

• 14. novembra 2009 – tretie voľby predsedu PSK a poslancov krajského parlamentu. Obyvatelia 

zvolili 62 poslancov. V druhom kole voľby predsedu PSK sa víťazom stal MUDr. Peter Chudík. 

 

• 9. novembra 2013 – štvrté voľby župana a poslancov regionálnej samosprávy. V týchto voľbách 

bol opätovne zvolený za predsedu PSK MUDr. Peter Chudík. Počet 62 poslancov sa nezmenil. 

 

• 4. novembra 2017 – piate voľby predsedu PSK a poslancov regionálnej samosprávy. Voľba 

predsedov samosprávnych krajov prebehla jednokolovo na rozdiel od predchádzajúcich rokov. Mandáty 

boli predlžené na 5 rokov, aby sa v roku 2022 voľby konali spoločne s komunálnymi voľbami. Za 

predsedu Prešovského samosprávneho kraja bol zvolený PaedDr. Milan Majerský, PhD spolu so 62 

poslancami zastupiteľstva. 
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2. Základné informácie  o Prešovskom samosprávnom kraji 

 

 

 

Základné informácie o kraji k 31. 12. 2018 (zdroj: Štatistický úrad SR): 

• Rozloha: 8 973 km2 (18,3% rozlohy SR) 

• Počet obyvateľov: 825 022  

• Hustota osídlenia: 91,88 obyvateľov/km2 

• Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (tis. osôb): 398 

• Priemerný vek: 38,59  roka 

• Počet okresov: 13 

• Počet miest: 23 

• Počet obcí: 665  

• Sídlo kraja: Prešov (175 038 obyvateľov okresu) 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) 

sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. Slovensko je administratívne členené na 8 

vyšších územných celkov. Prešovský kraj je spomedzi všetkých krajov najľudnatejší a podľa rozlohy je 

druhým najväčším krajom na Slovensku. Tvoria ho historické regióny severného, stredného a čiastočne 

južného Spiša, horného a dolného Šariša a horného Zemplína. 

Kraj sa rozprestiera v smere západ - východ .  Dĺžkou 250 km približne trikrát prekonáva svoju šírku. 

Vypĺňa celú severovýchodnú časť Slovenska (je najvýchodnejším krajom SR). Prešovský kraj má spoločné 

hranice s dvoma samostatnými štátmi, Poľskom (360 km), Ukrajinou (38 km) a s troma slovenskými 

krajmi, Košickým, Banskobystrickým a Žilinským samosprávnym krajom. 

http://www.po-kraj.sk/images/gallery/fakty/mapy/mapa_po_kraj.jpg
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Okresy PSK 

 

Administratívne sa Prešovský kraj delí na 13 okresov: 

- Bardejov                         - Humenné 

- Kežmarok                         - Levoča 

- Medzilaoborce                         - Poprad 

- Prešov                          - Sabinov 

- Snina                          - Stará Ľubovňa 

- Stropkov                         - Svidník 

- Vranov nad Topľou                                                                                                                                           

 

V Prešovskom kraji je 665 obcí, z toho má 23 štatút mesta. Počtom obyvateľov si drží Prešovský kraj 

celoslovenský primát. Hustota zaľudnenia v kraji je druhá najnižšia medzi všetkými regiónmi Slovenska. 

V mestách žije takmer 50 % obyvateľov kraja. Sídlom kraja je tretie najväčšie mesto Slovenska, Prešov  

(88 680 obyvateľov). 

Prešovský kraj má viac ako 68 % obyvateľov v produktívnom veku a takmer 18 % v predproduktívnom. 

Priemerný vek obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja predstavuje len 38,59 rokov. Vysokoškolsky 

vzdelaných je necelých 11,7  % obyvateľov kraja.  

Regionálny hrubý domáci produkt za posledné roky pravidelne rastie, i keď jeho výška je stále hlboko pod 

priemerom EÚ.  

Najvýznamnejšie odvetvie hospodárstva predstavuje obchodná činnosť. Obchodu sa v kraji venuje najviac 

podnikateľských subjektov. Ďalšími odvetviami je priemyselná výroba a stavebná produkcia. Vzhľadom 

na potenciál, ktorý má tento región v oblasti cestovného ruchu, máme veľké rezervy v oblasti poskytovania 

hotelových a reštauračných služieb. Veľkou výhodou priemyslu v kraji je jeho diverzifikácia. Medzi 

najdôležitejšie priemyselné odvetvia patria drevospracujúci priemysel, elektrotechnický, chemický, 

textilný a odevný, strojársky a potravinársky priemysel. 
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Z hľadiska dopravnej polohy má významné postavenie pre celé východné Slovensko, najmä pre styk so 

svojimi susedmi, a to v cestnej aj železničnej doprave. Územím prechádza medzinárodná komunikácia E 

50 v smere západ – východ z Českej republiky na Ukrajinu. Dôležitý je diaľničný úsek D 1 Prešov – Košice 

s postupným prepojením smerom na západ cez vybudovaný tunel Branisko. Prešovským krajom prechádza 

železničná magistrála z Českej republiky cez Žilinu do Košíc smerom na ukrajinské hranice. Významná je 

aj trať pretínajúca celé východné Slovensko od juhu na sever, ktorá smeruje z Maďarska cez Prešov a Orlov 

až do Poľska. Popradské letisko, ako najvyššie položené medzinárodné letisko v strednej Európe (718 m n. 

m). 

 

3. Prírodné pomery a chránené územia PSK 

 

Povrch Prešovského kraja je výrazne členitý. 

Prírodné prostredie je relatívne málo narušené najmä v oblastiach s nízkou ekonomickou aktivitou. Ucelené 

zachovalé časti prírody vymedzujú národné parky (Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, 

Národný park Slovenský raj, Pieninský národný park, Národný park Poloniny), chránené krajinné oblasti 

(biosférická rezervácia chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, chránená krajinná oblasť Vihorlat) 

a ďalšie územia viazanej krajiny s vlastným režimom. 

Medzinárodnými kúpeľmi sú Bardejovské kúpele a Vysoké Tatry. 

Významnou devízou územia Prešovského kraja je vysoko hodnotná prírodná, zatiaľ relatívne málo 

narušená horská i podhorská krajina osobitá v celoslovenskom i stredoeurópskom kontexte.  

Významnými zachovalými historickými krajinnými štruktúrami sú atraktívne lúčno – pasienkarské lokality 

Zamaguria i kultúrna krajina stredného Spiša. Mimoriadnu pozornosť si zasluhujú špecifické územia 

významovo i hodnotovo výrazne prevyšujúce región Prešovského kraja a to predovšetkým Vysoké Tatry, 

Slovenský raj, Vihorlat, Bukovské vrchy a Zamagurie. Z celkového počtu 9-tich národných parkov 

Slovenska sa 5 nachádza, resp. zasahuje do územia Prešovského kraja. 

Celková výmera chránených území národnej siete tvorí 17,8 % z rozlohy kraja. Na území Prešovského 

kraja je viacero prírodných objektov zapísaných do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO. 

Prírodné pamiatky UNESCO 

V júni 2007 bola na Zoznam svetového dedičstva UNESCO pripísaná lokalita Karpatských bukových 

pralesov na území Slovenska a Ukrajiny. Pralesy Stužica, Rožok, Havešová v Bukovských vrchoch 

a Vihorlatský prales vo Vihorlatských vrchoch v CHKO Vihorlat sa tak zaradili medzi svetové prírodné 

unikáty. Prvé tri z nich sa nachádzajú v oblasti Národného parku Poloniny. 

Z celkovej výmery kraja, 897 289 ha zaberá poľnohospodárska pôda 378 980 ha (41,9 % zastúpenie), 

nepoľnohospodárska pôda zaberá 521 309 (58,1%). Z nepoľnohospodárskej pôdy zaberá lesná pôda         

444 427 ha. 

Najvyššie položeným miestom je Gerlachovský štít (2 655 m n. m.), ktorý je najvyšší aj v rámci celej 

Slovenskej republiky. Najnižšie položené miesto kraja sa nachádza pri výtoku rieky Ondavy z kraja 

v katastri obce Nižný Hrušov (105 m n. m.). 

Najsevernejší bod kraja sa nachádza v katastri obce Becherov, najjužnejší v obci Sečovská Polianka, 

najzápadnejší v obci Vysoké Tatry a najvýchodnejší bod, ktorý je zároveň najvýchodnejším bodom 

Slovenska, sa nachádza v obci Nová Sedlica. 

https://www.po-kraj.sk/sk/kraj-ponuka/priroda/narodne-parky-np/
https://www.po-kraj.sk/sk/kraj-ponuka/priroda/chranene-krajinne-oblasti-chko/
http://slovakia.travel/narodny-park-poloniny
http://slovakia.travel/narodny-park-poloniny
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Územie Prešovského kraja sa vyznačuje pomerne veľkou variabilitou prírodných podmienok, ktoré súvisia 

s geologickou stavbou územia kraja a rozložením jednotlivých geologických útvarov, rôznorodými 

pôdnymi pomermi, v dôsledku urbanizácie aj značne rozdielnou štruktúrou využívania krajiny. Konečným 

efektom je v jednotlivých častiach kraja výskyt prírodných fenoménov a zachovalých a hodnotných 

ekosystémov i celých území, ktoré boli v priebehu času postupne štátom vyhlasované za chránené v rôznom 

stupni ochrany. 

Na území Prešovského kraja sa nachádzajú horné úseky hlavných tokov riek Hornád, Torysa, Topľa, 

Ondava a Laborec, ktoré nie sú ešte výraznejšie postihnuté antropogénnou činnosťou. Výnimkou je rieka 

Poprad, ktorej celé povodie na území SR je v Prešovskom kraji a vo svojom 137. riečnom kilometri 

prechádza do Poľskej republiky. Tiež dve nádrže, ktoré sa nachádzajú na území kraja, Starina a najmä 

Veľká Domaša významne hydrologicky, ale i kvalitatívne ovplyvňujú toky, na ktorých ležia. Povodie 

rieky Poprad zahrňuje veľmi významnú oblasť Vysokých Tatier, v ktorej sa nachádza jedenásť 

vodárenských tokov, využívaných k zásobovaniu pitnou vodou celej oblasti. 

Územie kraja je bohaté na zdroje prírodných liečivých vôd, z ktorých najznámejšie sú Bardejovské kúpele, 

Cigeľka, Vyšné Ružbachy, prírodné zdroje minerálnych stolových vôd Lipovce – Salvator, Baldovce 

a pramene minerálnych vôd, napr. Sivá Brada, Hôrka, Gánovce, Nová Ľubovňa a Šarišský Štiavnik. 

Pokiaľ ide o nerastné suroviny je územie Prešovského kraja chudobné na surovinové zdroje, resp. zásoby 

rudných surovín, predstavuje však významnú surovinovú základňu nerudných surovín a stavebných 

materiálov, zásoby ktorých umožňujú rozvoj hlavne stavebného priemyslu. Nachádzajú sa tu najmä ložiská 

bentonitu a zeolitu, cementárske suroviny, stavebné suroviny – andezity a ich suroviny. Významné sú 

ložiská kamennej soli v lokalitách Solivar – Prešov. 

 

4. Predseda Prešovského samosprávneho kraja 
  

 

 

Podľa § 16 a §17 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch): 

  

1. Predsedu volia obyvatelia samosprávneho kraja (§ 3ods. 1) v priamych voľbách. Spôsob voľby 

predsedu ustanovuje osobitný zákon. 

2. Predseda skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 

predsedu ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia". 

3. Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou:  

a. poslanca zastupiteľstva, 

b. člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, 

c. štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja, 

  

        PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

     predseda Prešovského samosprávneho kraja 

     zvolený vo voľbách 4. novembra 2017  

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/volby/volby-2017/
javascript:wjPopup('/images/gallery/predseda/majersky-milan/majersky-milan_neform_120x.jpg',%20700,%20500);
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d. zamestnanca samosprávneho kraja, 

e. starostu obce alebo primátora mesta, alebo 

f. podľa osobitného zákona. 

4. Funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny 

vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný. 

5. Mandát predsedu zaniká:  

a. uplynutím volebného obdobia, 

b. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 

c. vzdaním sa mandátu, 

d. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, 

ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 

e. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 

f. skončením trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja, 

g. vyhlásením výsledku referenda, ktorým sa rozhodlo o odvolaní predsedu, 

h. smrťou. 

6. Vzdanie sa mandátu predsedu musí sa urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením úradu. 

Vzdanie sa mandátu predsedu nemožno vziať späť. 

 

5. Symboly predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

Používanie a ochranu symbolov predsedu PSK stanovuje všeobecné záväzné nariadenie prešovského 

samosprávneho kraja č. 34/2013. 

Symboly predsedu PSK predstavujú reťaz a štandarda, symboly kraja sú erb, vlajka a pečať. 

 

Reťaz predsedu Prešovského samosprávneho 

kraja 

Reťaz predsedu sa skladá z erbu kraja, ktorý 

súvisle prechádza do reťaze. Predseda používa 

reťaz pri oficiálnom privítaní najvyšších 

predstaviteľov politického a verejného života SR, 

najvyšších predstaviteľov iných štátov a 

regiónov, vedúcich zastupiteľských a 

konzulárnych úradov a pri ďalších významných 

slávnostných príležitostiach. 

                 

 

Štandarda predsedu Prešovského 

samosprávneho kraja 

Štandarda predsedu je vlajka štvorcového 

formátu. Štandarda je nepretržite umiestnená na 

budove, v ktorej sídli predseda. 
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6. Charakteristika PSK z účtovného hľadiska 
 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja so sídlom v Prešove, IČO 37870475 pri vedení účtovníctva 

postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o účtovníctve v platnom znení“), ktorý upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia 

účtovníctva a rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky  a v súlade s Opatrením MF SR č. 

16 786/2007-31 zo dňa 8. augusta 2007,v znení opatrenia MF SR č. MF/25189/2008-311, opatrenia MF SR 

č. MF/24240/2009-31, opatrenia MF SR č. MF/241412011-31, opatrenie MF SR č. MF/19324/2012-31, 

opatrenia MF SR č. MF/19568/2013-31, opatrenia MF SR č. MF/23231/2014-31 a opatrenia 

MF/21572/2015-31 z 10. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce 

a vyššie územné celky. 

Predmetom účtovania je účtovanie o majetku, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov t. j. o vlastnom 

imaní, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia, príjmoch a výdavkoch, t. j. prebytku hospodárenia.  

Účtovným obdobím je  kalendárny rok. Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva a vedie 

účtovníctvo v mene EURO. 

 

Projektovo-programová dokumentácia 
 

Úrad PSK zabezpečuje vedenie účtovníctva automatizovaným spôsobom, prostredníctvom účtovného 

softvéru Helios SPIN, certifikovaného firmou Asseco Solutions, a. s. Bratislava. Softvér zodpovedá 

požiadavkám zákona  o účtovníctve v platnom znení.  

 

Individuálna účtovná závierka 
 

Individuálna účtovná závierka  k 31. 12. bežného roka je overovaná audítorom. Predmetom overovania sú 

výkazy za Úrad PSK, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. 

 

Finančné výkazy sa predkladajú Ministerstvu financií SR prostredníctvom systému Štátnej pokladnice 

v termínoch uvedených v opatrení zo dňa 5. decembra 2007 MF SR č. MF/25755/2007-31 v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa stanovujú podrobnosti o usporiadaní, označení a obsahovom vymedzení 

položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové 

organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

 

Účtový rozvrh 
 

Účtovný rozvrh je spracovaný v zmysle Opatrenia MF SR č. 16 786/2007-31 z 8. augusta 2007 a v znení 

neskorších opatrení. Obsahuje syntetické účty, analytické účty a podsúvahové účty. Účtovný rozvrh  je 

vytvorený podľa potrieb riadenia a kontroly účtovnej jednotky. 

Účtovný rozvrh Úrad PSK aktualizuje a dopĺňa podľa vlastných potrieb na začiatku účtovného obdobia. 

V účtovnej jednotke sa účtuje na účtoch týchto účtových tried: 

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok, 

Účtová trieda 1 – Zásoby, 

Účtová trieda 2 – Finančné účty, 

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy, 

Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky, 

Účtová trieda 5 – Náklady, 

Účtová trieda 6 – Výnosy, 

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty 

Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo – ÚJ nevyužíva 

Účtová trieda 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo -  ÚJ nevyuží
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7. Charakteristika  činností  PSK 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) samostatne hospodári s vlastným majetkom 

a s vlastnými príjmami v zmysle platnej legislatívy. Hospodári s prostriedkami pridelenými zo štátneho 

rozpočtu (ďalej len „ŠR“), z rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ako aj z rozpočtov členských 

krajín EÚ a zo zahraničia. Samosprávny kraj za sledované obdobie roka 2018 plnil úlohy v oblasti 

zverených samosprávnych kompetencií v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, úlohy originálnej pôsobnosti vyplývajúce 

zo zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov ako aj úlohy preneseného výkonu štátnej správy 

hlavne v oblasti vzdelávania a zdravotníctva.  

  

Spôsob hospodárenia, finančné zabezpečenie činností a plnenia úloh samosprávneho kraja  boli 

zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákonom NR SR 

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení, zákonom NR SR č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ďalšou platnou legislatívou ako aj v súlade so všeobecne záväznými 

nariadeniami samosprávneho kraja, internými smernicami a inými predpismi.  

  

Rozpočty vyšších územných celkov, miest a obcí sú súčasťou rozpočtu verejnej správy. Výsledky 

hospodárenia regionálnej a komunálnej samosprávy sú súčasťou výsledkov rozpočtového hospodárenia 

Slovenskej republiky.  Rozpočet PSK je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi 

financovanie  úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch 

rokov.  Rozpočet PSK pre rok 2018 bol primerane vypracovaný v intenciách návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2017 až 2019. Rozpočet výdavkov bol určený na zabezpečenie výkonu samosprávnych 

funkcií v súlade s platnou legislatívou, plnenie základných povinností spojených so samostatným 

hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja, vlastnými príjmami, dotáciami z fondov 

EÚ, aby bol zabezpečený výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle 

platnej legislatívy.  

 

Výkon samosprávnych funkcií kraja a originálnych kompetencií, pod ktoré spadá hlavne sociálne 

zabezpečenie, kultúra, školské zariadenia, zdravotná starostlivosť a oblasť dopravy, boli financované 

z vlastných príjmov PSK, t. j. z daňových a nedaňových príjmov. Prenesený výkon štátnej správy 

v oblasti stredoškolského vzdelávania bol financovaný zo ŠR formou účelovej dotácie. Prenesený výkon 

štátnej správy v oblasti zdravotníctva nie je od prechodu kompetencií zo štátu na samosprávne kraje 

finančne vyriešený.  

 

Orgánom samosprávneho kraja je predseda PSK a zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ktoré pozostáva 

zo 62 poslancov, z toho traja poslanci sú vo výkone funkcie podpredsedu na 0,5 úväzku. Pri 

zastupiteľstve samosprávneho kraja pôsobilo 11 odborných komisií, ktoré vykonávali činnosť 

poradných orgánov.  
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Administratívne a organizačné veci pre samosprávny kraj zabezpečuje a vykonáva úrad samosprávneho 

kraja. Organizačná štruktúra Úradu Prešovského  samosprávneho kraja sa od 1.4. 2018 menila.  

          

V rámci štruktúry úradu pôsobí Útvar hlavného kontrolóra, kancelária riaditeľa,  kancelária predsedu a 

10 odborov. Zamestnanci a odbory úradu samosprávneho kraja v priebehu sledovaného obdobia 

vykonávali činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy - zabezpečovali výkon samosprávnych 

kompetencií PSK, napr. v oblasti zdravotnej starostlivosti, dopravy, územného plánu a životného 

prostredia, pri tvorbe a implementácii rozvojových koncepcií regiónu v oblasti sociálnej, hospodárskej 

a pod. Činnosti odborov a hospodárenie úradu samosprávneho kraja sú predmetom jednotlivých častí 

záverečného účtu PSK za rok 2018.  

 

Konsolidovaný celok za Prešovský samosprávny kraj v členení podľa oblastí je nasledovný: 

 

Kategória 
Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2018 

Spolu RO PO VOJ Spolu RO PO VOJ 

Úrad PSK 1 1 0 0 1 1 0 0 

Doprava 1 1 0 7 1 1 0 7 

Kultúra 26 6 20 0 26 6 20 0 

Vzdelávanie 80 56 24 46 79 55 24 45 

Sociálne zabezpečenie 25 25 0 26 25 25 0 12 

EA Smart Regiónu PSK 0 0 0 0 1 0 1 0 

SPOLU 133 89 44 79 133 88 45 64 

 

 

Prešovský samosprávny kraj založil alebo zriadil nasledujúce účtovné jednotky (bez 

majetkovej účasti PSK): 

 
P.č. Názov organizácie Sídlo Právna forma 

1. Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prešov 
záujmové združenie práv. 

osôb 

2. 
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť 

Vysokých Tatier 

Dolný 

Smokovec, 

Vysoké Tatry 

záujmové združenie práv. 

osôb 

3. Energetický klaster Prešovského kraja Prešov 
záujmové združenie práv. 

osôb  

4. Inovačné partnerské centrum Prešov Prešov   
záujmové združenie práv. 

osôb  

5. Klaster AT+R Košice – Juh 
záujmové združenie práv. 

osôb 

6. 
Koalícia 2013+ v likvidácii (od 1. 7. 2016) Košice – 

Západ 

záujmové združenie práv. 

osôb 

7. 
Krajská organizácia cestovného ruchu PSK 

„Severovýchod Slovenska“ 
Prešov zo zákona č. 91/2010 Z. z. 

8. Krajské autistické centrum Prešov Prešov nezisková organizácia 

9. 
Priemyselný park Snina Snina záujmové združenie práv. 

osôb 

10. PRO COMITATU 
Spišské 

Podhradie 
nezisková organizácia 
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11. Východoslovenská investičná agentúra Košice občianske združenie 

12. Združenie samosprávnych krajov SK 8 Bratislava 
záujmové združenie práv. 

osôb 

 

Prešovský samosprávny kraj personálne zastúpenie v dozorných orgánoch týchto účt. 

jednotiek: 

13. Nemocnica A. Leňa Humenné Humenné akciová spoločnosť 

14. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník Svidník akciová spoločnosť 

15. 
Vranovská nemocnica Vranov 

n/Topľou 
akciová spoločnosť 

 

Prešovský samosprávny kraj personálne zastúpenie v správnej rade  tejto účt. jednotky: 

16. Svet zdravia Akadémia Svidník nezisková organizácia 
 

Výkon kontrolnej činnosti v rámci PSK za  rok 2018: 

 

Externé kontroly 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPaRV SR) vykonalo 1 kontrolu 

zameranú na výkon kontroly delegovaných právomoci RO pre IROP na SO pre IROP. Najvyšší 

kontrolný úrad vykonal kontrolu zameranú na preverenie dostupnosti sociálnych služieb pre seniorov v 

zariadeniach pre seniorov a v špecializovaných zariadeniach  v nadväznosti na plnenie vybraných cieľov 

stanovených v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb. Úrad vládneho auditu vykonal audit k 

riadnemu fungovaniu systému riadenia a kontroly IROP, kontrolu zameranú na poskytnuté dotácie zo 

štátneho rozpočtu pre kultúrne zariadenia a vládny audit s cieľom overiť a hodnotiť splnenie podmienok 

na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia. 

Interné kontroly 

V roku 2018 vykonal Útvar hlavného kontrolóra  PSK 64 finančných kontrol. 29 finančných kontrol, 8 

tematických kontrol  a 27 kontrol na overovanie plnenia  opatrení prijatých na odstránenie zistených 

nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku pri  finančnej kontrole. Obsahovo boli finančné kontroly 

zamerané na kontrolu v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v počte 27, z toho 11 

finančných kontrol a 16 kontrol na overovanie plnenia  opatrení prijatých na odstránenie zistených 

nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku pri  finančnej kontrole.  V sociálnych zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bolo vykonaných 12 kontrol, z toho 5 finančných kontrol a 7 kontrol 

na overovanie plnenia  opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich 

vzniku pri  finančnej kontrole. V kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bolo 

vykonaných 10 kontrol, z toho 5 finančných kontrol a 5 kontrol na overovanie plnenia  opatrení prijatých 

na odstránenie zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku pri  finančnej kontrole. 4 tematické 

kontroly pridelených rozpočtových prostriedkov a zmluvných vzťahov medzi dopravcami a PSK za rok 

2018 boli vykonané v SAD Poprad, a.s., v SAD Humenné a.s., SAD Prešov a.s. a v BUS Karpaty spol. 

s r.o. 

2 tematické kontroly boli vykonané na Úrade PSK a  jedna tematická kontrola zameraná na preverenie 

grantov bola vykonaná v Múzeu moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach.  

 

 Záverečný účet PSK za rok 2018 je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s pokynmi Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len MF 

SR).  

Záverečný účet PSK bol vypracovaný na základe podkladov účtovných a finančných výkazov, ktoré 

boli predmetom overenia audítorom. Materiál obsahuje finančné vysporiadanie s rozpočtami  

jednotlivých kapitol ŠR, vysporiadanie finančných vzťahov k organizáciám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK a vysporiadanie finančných vzťahov k iným subjektom, ktorým bola z rozpočtu PSK 

poskytnutá dotácia alebo finančný príspevok podľa osobitných predpisov. Záverečný účet obsahuje 
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údaje o schválenom rozpočte, jeho úpravách, plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení na bežný 

rozpočet a kapitálový rozpočet podľa rozpočtovej klasifikácie vydanej MF SR. Súčasťou záverečného 

účtu je aj bilancia aktív a pasív, ktorá vyplynula z celkovej účtovnej závierky za rok 2018, údaje 

o hospodárení príspevkových organizácií, stav majetku PSK, pohľadávok a záväzkov, tvorba a použitie 

fondov zriadených PSK, ako aj prehľad o stave a vývoji dlhu PSK. PSK od svojho vzniku nevykonáva 

podnikateľskú činnosť. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu 

v súlade s platnou legislatívou a správa audítora.  

 

 

 

 

8. Správa o hospodárení PSK za rok 2018 

 

Schválený rozpočet PSK k 31.12.2018 

 

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018  bol v súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy“)  schválený na 29. zasadnutí zastupiteľstva PSK (ďalej len Z PSK) dňa 16. októbra 2017  

uznesením č. 592/2017  ako vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti v objeme 190 750 000 €. 

 

Ukazovateľ Schválený rozpočet 2018  

A.1 Bežné príjmy 190 400 000 € 

B.1 Kapitálové príjmy 350 000 € 

A1+B1 Príjmy spolu (P) 190 750 000 € 

A.2 Bežné výdavky 172 267 000 € 

B.2 Kapitálové výdavky 16 762 806 € 

A2+B2 Výdavky spolu (V) 189 029 806 € 

  Bilancia (príjmy- výdavky) 1 720 194 € 

C.1 Finančné operácie príjmové (FOP) 0 € 

 v tom Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 € 

C.2 Finančné operácie výdavkové (FOV) 1 720 194 € 

(A1+B1)+C1 Príjmy  + FO príjmové 190 750 000 € 

(A2+B2)+C2 Výdavky  + FO výdavkové 190 750 000 € 

  Bilancia (P+FOP) - (V + FOV) 0 € 

D.1 Zmena stavu vybraných záväzkov 212 500 € 

D.2 Zmena stavu vybraných pohľadávok 142 500 € 

D Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok 355 000 € 

 

 V rámci bežného rozpočtu boli schválené účelové prostriedky: 

• 3 300 000 €  - dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské   zariadenia 

(súkromné  

a cirkevné školské zariadenia) v súlade s VZN   PSK č. 18/2010 v platnom znení 

• 6 700 000 € - dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona 

č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľov opatrení   sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 

305/2005 Z.z. a v zmysle VZN PSK č. 20/2010 

• 18 212 000 € - pre dopravcov na platby za služby vo verejnom záujme v prímestskej  autobusovej 

doprave 

• 130 000 € - pre Dopravný podnik mesta Prešov a. s.  vo verejnom záujme  prímestskej autobusovej 

doprave 
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• 330 000 € - dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja 

• 5 743 €  - účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. pre  Agentúru regionálneho 

rozvoja PSK na spolufinancovanie projektu OSIRIS v rámci programu INTERREG EUROPE 2014 

– 2020 

 

Rozpočet bežných aj kapitálových výdavkov bol rozpísaný pre príspevkové a rozpočtové 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a to v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, kultúry, 

dopravy a úradu samosprávneho kraja. Rozpočet bol zároveň rozpísaný aj pre subjekty, ktoré sú svojimi 

finančnými vzťahmi napojené na rozpočet PSK, tzv. neštátne subjekty v rámci oblastí financovania 

vzdelávanie a sociálne zabezpečenie ako aj pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave.  

 

 V priebehu sledovaného obdobia bol rozpočet PSK upravovaný pätnásťkrát. Na základe  

rozhodnutia samosprávneho orgánu  –  Zastupiteľstva PSK, bol rozpočet upravený päťkrát (časť II, bod 

1, písm. a), d), g), l),  a m) materiálu - úpravy rozpočtu UR Z PSK č. 1–5/PSK/2018), päťkrát bola 

realizovaná úprava rozpočtu vyplývajúca z ustanovenia § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (časť II, bod 1, písm. c), f), i), k)  a n) materiálu - úpravy rozpočtu UR Z č. 1–

5/Z/2018) a v piatich prípadoch bola realizovaná úprava rozpočtu na základe rozhodnutia predsedu PSK 

v súlade s kompetenciami stanovenými v Zásadách rozpočtového procesu PSK v planom znení, ako aj 

na základe delegovania právomocí Zastupiteľstvom PSK v zmysle platných uznesení samosprávneho 

kraja (časť II, bod 1, písm. b), e), h), j), a o) materiálu - úpravy rozpočtu UR P 1–5/P/2018).  

 

Po zrealizovaní vyššie uvedených zmien je rozpočet PSK a jeho čerpanie k 31.12.2018 

nasledovné: 

 

 Ukazovateľ Schválený rozpočet 
Upravený rozpočet 

2018 
Skutočnosť k 31.12.2018 

% plnenia k UR 

2018 

Príjmy 190 750 000 € 204 260 137 € 218 820 722 € 107,13% 

Bežné príjmy (BP) 190 400 000 € 201 001 564 € 210 433 338 € 104,69% 

Kapitálové príjmy (KP) 350 000 € 3 258 573 € 8 387 384 € 257,39% 

Výdavky 189 029 806 € 233 949 259 € 197 197 246 € 84,29% 

Bežné výdavky (BV) 172 267 000 € 181 666 375 € 171 079 212 € 94,17% 

Kapitálové výdavky (KV) 16 762 806 € 52 282 884 € 26 118 034 € 49,96% 

Príjmy - výdavky 1 720 194 € -29 689 122 € 21 623 476 € - 

BP - BV 18 133 000 € 19 335 189 € 39 354 126 € - 

KP - KV -16 412 806 € -49 024 311 € -17 730 650 € - 

Fin. operácie -1 720 194 € 29 689 122 € 17 847 672 € - 

FO - príjmové 0 € 34 012 657 € 22 855 099 € 67,20% 

FO - výdavkové 1 720 194 € 4 323 535 € 5 007 427 € 115,82% 

Rozdiel P-V + FO 0 € 0 € 39 471 148 € -  

 

Bežný upravený rozpočet PSK k 31. 12. 2018 bol prebytkový v objeme 19 335 189 €. Výdavky bežného 

rozpočtu boli v objeme 1 608 043 € kryté príjmovými finančnými operáciami, nakoľko sa jedná 

o prostriedky minulých rokov poskytnuté zo ŠR a EÚ a samostatné rozpočtové prostriedky. Po 

odpočítaní prostriedkov minulých rokov je bežný rozpočet prebytkový v objeme 20 943 232 €, z ktorého 
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4 323 535 € bolo použitých v rámci výdavkových finančných operácií, v tom  1 720 194 € na splátku 

úveru z EIB,    2 579 341 € splátka PPP projektu, vklad zakladateľa do združenia právnických osôb 

24 000 €  a objem 16 619 697 € vykrýva schodok kapitálového rozpočtu v súlade s § 10 ods. 7 zákona 

NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene s doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení.  

 

Kapitálový rozpočet k 31. 12. 2018 je schodkový v objeme – 49 024 311 €. Výdavky kapitálového 

rozpočtu 52 282 884 € boli kryté kapitálovými príjmami v objeme 3 258 573 €, prebytkom bežného 

rozpočtu v objeme 16 619 697 € a príjmovými finančnými operáciami v objeme 32 404 614 €, z toho 

prostriedky minulých rokov poskytnuté zo ŠR a EÚ 686 000 €, prevody prostriedkov z RF v objeme  

22 458 492 € a návratné zdroje financovania 9 260 122 €, pričom nedočerpaný úver z roku 2016 a 2017  

prestavuje           4 260 122 € a úver prijatý v roku 2018 objem 5 000 000 €.  

 

 

 

8.1 Plnenie úloh– oblasť financovania projektov 

 

V rámci oblasti financovania – Projekty sú rozpočtované a sledované prostriedky určené na 

financovanie projektov z  fondov EÚ a iných finančných mechanizmov implementovaných Úradom 

samosprávneho kraja ako aj organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V rámci tejto oblasti boli 

v roku 2018 vykazované aj výdavky na financovanie príspevkovej organizácie Energetická agentúra 

Smart Regiónu PSK, výdavky na odbor SO pre IROP, odbor cezhraničných programov, odbor 

implementačnej jednotky ELENA, na Informačno-poradenské centrum pre EŠIF (IS IPC), ktorý je 

súčasťou Úradu samosprávneho kraja a na financovanie ďalších projektov implementovaných Úradom 

PSK a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.  

 

Schválený rozpočet bežných výdavkov pre túto oblasť bol  6 475 000 € a ku koncu sledovaného 

obdobia bol upravený o finančné prostriedky z EÚ, iných finančných mechanizmov a ŠR a úprav medzi 

oblasťami rozpočtu PSK na celkový objem  7 207 437  €. Finančné prostriedky boli určené na projekty 

implementované Úradom PSK v objeme 6 489 953 € a na projekty implementované organizáciami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  717 484 €.   

 

Podľa zdrojov financovania je upravený rozpočet za oblasť Projekty nasledovný: 

 

EÚ a ŠR SR                                                       2 552 421  € 

Vlastné zdroje PSK                                          4 654 584  € 

Granty prijaté v rámci IJ ELENA                                    432  € 

 

Čerpanie rozpočtu za sledované obdobie roka 2018 vykazujeme  v objeme 3 121 910 €, z toho  zdroje 

EÚ, ŠR a iných finančných mechanizmov 2 258 347 €, zdroje PSK v objeme 863 131 € a  zdroje podľa 

§ 22 zákona 523/2004 Z. z. v objeme 432 €, čo k upravenému rozpočtu 7 207 437 € predstavuje 43,32 

% - ný podiel. Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:  

 

EK Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet  

Upravený 

rozpočet  

Čerpanie k 

31.12.2018 

% čerpania k 

UR 2018 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 709 150 € 1 048 575 € 620 214 € 59,15% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 247 850 € 354 599 € 236 331 € 66,65% 

630 Tovary a  služby 5 143 000 € 3 815 265 € 761 717 € 19,96% 

640 Bežné transfery 375 000 € 1 988 998 € 1 503 648 € 75,60% 

600 Bežné výdavky 6 475 000 € 7 207 437 € 3 121 910 € 43,32% 



 

 

   

 

  
  18 

 

 

Financovanie projektov bolo zabezpečované formou zálohových platieb a refundácií uhradených 

výdavkov PSK ako konečného prijímateľa, a to na základe uzatvorených zmlúv s riadiacimi orgánmi. 

V prípadoch, kde sú projekty financované systémom refundácie výdavkov, PSK vyčlenil finančné 

prostriedky na ich krytie až do doby refundácie. Upravený rozpočet bol zostavený do výšky 

poskytnutých prostriedkov z EÚ a ŠR a  z vlastných zdrojov PSK.  

 

Členenie bežných výdavkov oblasti financovania Projekty podľa funkčnej klasifikácie  je nasledovné: 

 

Projekty implementované Úradom samosprávneho kraja 
 

 V rámci úradu samosprávneho kraja zabezpečujú niektoré odbory implementáciu projektov 

PSK a ich financovanie je zabezpečované na základe zmluvného vzťahu s riadiacimi orgánmi: 

 

- odbor SO pre IROP - mzdy, odvody a prevádzkové výdavky sú refundované na základe zmluvného 

vzťahu s MPaRV SR,  

- odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce - financovanie  refundáciou zo zdrojov jednotlivých 

programov implementovaných na odbore,  

- odbor IJ ELENA - financovanie je zabezpečené na základe Zmluvy o asistencii pre prípravu 

investície medzi EIB a PSK č. ELENA-2012-044 formou zálohových platieb a záverečnej 

refundácie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov miest a obcí na základe zmlúv o spolupráci a zo 

zdrojov PSK.  

- Informačno-poradenské centrum (IPC) pôsobí v rámci Odboru regionálneho rozvoja. Jedná sa 

o rozšírenie činnosti kancelárie,  ktorá zabezpečuje a poskytujú služby ako vysunuté kontaktné 

miesto príslušných riadiacich orgánov a komunikačných kanálov pre verejnosť. Financovanie je 

zabezpečované refundačne na základe Zmluvy o partnerstve medzi Úradom vlády SR a PSK č. 

384/2016/ORR a dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 173/2016/ORR.   

 

 

Všeobecná pracovná oblasť  

  

V tejto funkčnej klasifikácii boli v roku 2018 vykazované  výdavky na financovanie odboru SO 

pre IROP, odboru cezhraničných programov, odboru IJ ELENA a IS IPC. Zároveň je tu vedená rezerva 

na financovanie ďalších projektov PSK.  

 

Upravený rozpočet  bežných výdavkov evidujeme  v objeme  6 489 923 €, z toho zo zdrojov EÚ a ŠR 

ako aj z iných finančných mechanizmov 2 541 500 €, zo zdrojov PSK objem 3 948 021 € a zo 

samostatných rozpočtových prostriedkov -  grantov od obcí 432€. Čerpanie finančných prostriedkov za 

túto funkčnú klasifikáciu vykazujeme v objeme 2 893 968 €, v tom zdroje EÚ a  ŠR v objeme 2 247 426 

€, zdroje PSK 646 010 € a samostatné rozpočtové prostriedky 432 €. Čerpanie k upravenému rozpočtu 

vykazujeme v podiele 44,59 %.  

Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610)  bolo vyplatených spolu          

579 663 €, z toho zdroje ŠR a EÚ 246 389 €, zdroje PSK 333 274 €. Na poistnom a príspevku  do 

poisťovní (kategória 620) bolo uhradených 218 836 €, z toho zdroje ŠR a EÚ 66 156 €, zdroje PSK 152 

680 €. V rámci kategórie tovary a služby (kategória 630) vykazujeme čerpanie  629 760 €, z toho zdroje 

ŠR a EÚ 478 360 €, zdroje PSK 150 968 € a mimorozpočtové zdroje 432 €. V rámci kategórie 640 

vykazujeme čerpanie v objeme 1 465 609 €, ktoré boli uhradené formou bežného transferu.  

 

Čerpanie rozpočtu podľa projektov bolo nasledovné: 

 

Názov projektu 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie k 

31.12.2018 

% plnenia k 

UR 2018 
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Implementačná jednotka ELENA  376 070 € 139 543 € 37,11 % 

Program cezhraničnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA  6 750 € 6 745 € 99,93 % 

Nórsky finančný mechanizmus – schéma malých grantov   447 767 € 446 912 € 99,81 % 

Nórsky finančný mechanizmus - riadenie  0 € 7 928 €  

projekt „ Spája nás príroda a kultúra“  335 245 € 236 779 € 70,63 % 

projekt „Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja 

prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty 

a v Prešovskom samosprávnom kraji“   

436 212 € 271 460 € 62,23 % 

projekt „ Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom 

pohraničí“  
65 019 € 39 279 € 60,41 % 

projekt „ Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania 

v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“ 
69 059 € 16 159 € 23,40 % 

projekt „ Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce 

INTERREG V-A PL/SK 2014 -2020“ tzv. Regionálny kontaktný 

bod PSK  

23 125 € 18 559 € 80,26 % 

projekt „Sprostredkovateľský orgán pre IROP“  511 300 € 499 179 € 97,63 % 

projekt „Svätomariánska púť ( Svetlo z východu )“ 1 554 162 € 1 051 156 € 67,63 % 

projekt „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete 

informačno - poradenských centier 1“  
209 704 € 134 657 € 64,21 % 

projekt „Projekt Prometeus (Promotion of electromobility in EU 

regions)“  
60 628 € 25 513 € 42,08 % 

Rezerva - projekty 2 394 912 € 0 € 0 % 

04.1.2.  SPOLU 6 489 953 € 2 893 868 € 44,59 % 

 

 

 

IJ ELENA  

PSK implementuje projekt „Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji SEPR“ uzatvorenej medzi 

PSK a EIB. Na základe zmluvy o asistencii pre prípravu investície „Trvalo udržateľná energia 

v Prešovskom kraji SEPR“ a schválenej žiadosti o technickú pomoc ELENA, sú výdavky v prevažnej 

miere financované z príspevku EIB so spolufinancovaním  PSK, miest a obcí.  

 

Program cezhraničnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA 2014 -2020  

Cieľom projektu „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom 

a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny“ je zlepšenie dopravno-technických parametrov komunikácie, 

zlepšenie plynulosti dopravy a tým bezpečnosti dotknutého územia, zlepšenie životného prostredia 

v okolí jestvujúcej komunikácie, zlepšenie prístupnosti za prácou a vybavenosti dotknutých obcí ako aj 

zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej dopravy. 

 

Nórsky finančný mechanizmus Program ,,SK08 Cezhraničná spolupráca“  

Finančný mechanizmus je zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu, vrátane zamerania sa na 

podporu medziľudských kontaktov a výmenu získaných skúseností, dobrej praxe cezhraničných projektov 

medzi Nórskom a Slovenskom, ako aj získavanie informácií a kontaktov v Európe.  

 

Projekty Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020  

Projekty predstavujú efektívny nástroj rozvoja regiónu PSK v rámci cezhraničnej spolupráce vo vzťahu 

k Fondu mikroprojektov. PSK bol zapojený v štyroch strešných projektoch a to: 

     1.    Spája nás príroda a kultúra 

2. Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva   

             v Euroregióne Karpaty a v PSK 

3.  Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí 

4. Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v PSK 
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Projekt „ Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL/SK 2014 -

2020“ tzv. Regionálny kontaktný bod PSK  

Projekt zriadený v rámci technickej pomoci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A 

Poľsko - Slovensko 2014-2020, ktorého účelom je zabezpečenie realizácie aktivít, ktoré prispievajú 

k efektívnej implementácii Programu predovšetkým  prostredníctvom informačných a propagačných 

aktivít.  

 

Projekt „Sprostredkovateľský orgán pre IROP“  

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi PSK a riadiacim orgánom, ktorým je MPaRV SR, sú výdavky 

zabezpečované výlučne z prostriedkov PSK a následne sú postupne refundované riadiacim orgánom na 

základe žiadostí o platbu.  

 

Projekt „Svätomariánska púť ( Svetlo z východu )“  

Vlajkový projekt Svätomariánska púť (Svetlo z východu) schválený v rámci Programu INTERREG V-

A PL-SK 2014-2020. Cieľom projektu je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného 

nového produktu cestovného ruchu  na území PSK.  

 

Projekt „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno - poradenských centier 1“  

Na základe zmluvy o partnerstve medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

a Prešovským samosprávnym krajom bolo vytvorené Informačno-poradenské centrum  PSK (IPC) za 

účelom implementácie projektu Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-

poradenských centier.  

 

Projekt Prometeus (Promotion of electromobility in EUregions) 

Projekt schválený v rámci programu Interreg Europe, spolufinancovaný EÚ z prostriedkov EFRR. 

Cieľom projektu je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondami, s cieľom podporiť 

elektromobilitu dopravy.  

 

 

Cestná doprava  

 

V tejto funkčnej klasifikácii sú zaradené projekty v rámci iniciatívy ELENA (KŽP) zamerané na 

cestnú dopravu (SÚC PSK), v ktorých prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Prešovský 

samosprávny kraj. Pre rok 2018 bol na túto funkčnú klasifikáciu upravený rozpočet bežných výdavkov 

výlučne zo zdrojov PSK v objeme 19 557 €. 

 

Čerpanie  kapitálových výdavkov v tejto kategórii rozpočtu  bolo na jednotlivé projekty bolo nasledovné:     

 

 

Ochrana životného prostredia 

 

V tejto funkčnej klasifikácii je zaradená príspevková organizácia Energetická Agentúra Smart 

Regiónu PSK, ktorej  obsahom činnosti je prípravná, koordinačná, riadiaca, analytická, poradenská, 

realizačná a dozorná činnosť v oblasti energeticky efektívnych opatrení a obnoviteľných zdrojov energií 

s rozpočtovým dopadom.  Pre rok 2018 bol pre túto organizáciu vyčlenený schválený a  upravený rozpočet 

bežných výdavkov zo zdrojov PSK v objeme 375 000 €. Vyčerpaných bolo 26 611 €. 

Názov projektu 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie k 

31.12.2018 

% plnenia k 

UR 2018 

Bardejov  – Areál SÚC – zníženie energetickej náročnosti budov 

 
8 209 € 886 € 10,79% 

Stakčín – Areál SÚC – zníženie energetickej náročnosti budov 6 072 € 2 880 € 47,44% 

Medzilaborce  – Areál SÚC – zníženie energetickej náročnosti 

budov 
5 276 € 793 € 15,04% 

04.5.1  SPOLU 19 557 € 4 559 € 23,31% 
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Financovanie príspevkových organizácií je viaczdrojové. V súlade s § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. 

Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. 

Účelovo určené dary a granty musia byť použité v súlade s ich určením. 

 

Prehľad rozpočtu bežných výdavkov a čerpania vrátane ostatných zdrojov podľa kategórií ekonomickej 

klasifikácie bol nasledovný: 

 

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpala príspevková organizácia finančné 

prostriedky v celkovom objeme 7 663 €, čo k upravenému rozpočtu 127 000 € predstavuje 6,03 %, 

z toho čerpanie z príspevku zriaďovateľa   7 663 € . 

 

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

V rámci tejto kategórie bol rozpísaný upravený rozpočet v objeme 48 000  €, z ktorého boli uhradené 

platby do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevky zamestnávateľov do doplnkových 

dôchodkových poisťovní v objeme 5 210 €, čo je čerpanie 10,83 %, z toho čerpanie z príspevku 

zriaďovateľa 5 210 €.  
 

Kategória 630 – Tovary a služby  

V rámci rozpočtu na tovary a služby boli rozpísané prostriedky v objeme 200 000 € upraveného 

rozpočtu. Výdavky za sledované obdobie dosiahli objem 13 738 €, čo je 6,87 %, z toho čerpanie z 

príspevku zriaďovateľa  13 738 €.  

 

Prehľad hospodárenia príspevkovej organizácie: 

 

Text Náklady   Výnosy  Hospodársky výsledok  

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 26 611 € 0 € -26 611 € 

Príspevková organizácia SPOLU 26 611 € 0 € -26 611 € 

 

 
09 Vzdelávanie   

 

V tejto funkčnej klasifikácií sú vykazované prostriedky na financovanie projektov schválených MŽP 

SR v rámci OP KŽP. Projekty sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti a implementáciu 

zabezpečuje PSK. Upravený rozpočet bol 40 629 €. Rozpočet pre jednotlivé organizácie bol rozpísaný 

na projekty nasledovne: 

Názov projektu 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie k 

31.12.2018 

% plnenia 

k UR 2018 

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 375 000 € 375 000 € 26 611 € 7,10 % 

05.6.0  SPOLU 375 000 € 375 000 € 26 611 € 7,10 % 

Názov projektu 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie k 

31.12.2018 

% plnenia k 

UR 2018 

OA Poprad 13 543 €  120 € 0,89 % 

SOŠ technická Humenné 13 543 € 1 222 € 9,02 % 
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Projekty implementované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
 

Cestná doprava  

 

Pod cestnou dopravou boli v oblasti financovania Projekty rozpočtované a čerpané bežné výdavky za 

SÚC PSK na projekt rámci programu INTERREG V-A  Poľsko – Slovensko . Celkový rozpočet pre 

túto  funkčnú klasifikáciu bol v roku 2018 pridelený v objeme 127 407 €. z toho 4 979 € zdroje EU a ŠR 

a 122 428 € zdroje PSK. Čerpanie bežných výdavkov podľa projektov bolo nasledovne:  

 

 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo  

 

V tejto funkčnej klasifikácií sú vykazované prostriedky na financovanie projektov v rámci OP KŽP 

a INTERREG V-A PL/SK 2014-2020. Projekty sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti 

a posilnenie potenciálu múzejných inštitúcií. Implementáciu zabezpečujú kultúrne zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Upravený rozpočet bol 112 408 €. Rozpočet bol pre jednotlivé 

organizácie rozpísaný na projekty nasledovne: 

 

 
 

 

09 Vzdelávanie  

 

  

SOŠ Svit   13 543 € 0 € 0,00% 

09  SPOLU 40 629 € 1 342 € 3,30 % 

Názov projektu 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie k 

31.12.2018 

% plnenia k 

UR 2018 

Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov – Gorlice 28 217 € 18 117 € 64,21 % 

Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce 

– Krosno 
45 880 € 16 972 € 36,99 % 

Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce – Krosno 26 810 € 8 172 € 30,48 % 

Modernizácia cestného spojenia Pieninských národ. parkov - 2. 

etapa 
20 000 € 15 655 € 78,28 % 

Zlepšenie dopravného napojenia okr. Jaslo – BJ a SK na TEN-T 

kor. 
6 500 € 6 484 € 99,75 % 

04.5.1  SPOLU 127 407 €  65 400 € 51,33% 

Názov projektu 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie k 

31.12.2018 

% plnenia k 

UR 2018 

Hvezdáreň a planetárium Prešov  7 870 € 7 870 € 100,00 % 

Projekty v rámci  OP - KŽP  : 7 870 € 7 870 € 100,00 % 

Krajské múzeum Prešov 62 742 € 44 963 € 71,66 % 

Vihorlatská hvezdáreň Humenné 3 363 € 3 363 € 100,00 % 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 2 679 € 2 679 € 100,00 % 

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov 35 754 € 35 503 € 99,30 % 

Projekty v rámci  OP – INTERREG V-A PL/SK 2014-2020  : 104 538 € 86 508 € 82,75 % 

08  SPOLU 112 408 € 94 378 € 83,96 % 
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V tejto funkčnej klasifikácií sú vykazované prostriedky na financovanie projektov schválených MŽP 

SR v rámci OP KŽP. Projekty sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti a implementáciu 

zabezpečujú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Upravený rozpočet bol 42 483 €. 

Rozpočet bol pre jednotlivé organizácie rozpísaný na projekty nasledovne: 

 

 

 

8.2 Plnenie úloh – oblasť dopravy 

 

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. kategórie na území PSK v dĺžke 2 484 km  

zabezpečuje rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest PSK, ktorá spravuje a riadi 7 vnútorných 

organizačných jednotiek bez právnej subjektivity so sídlom v Bardejove, Humennom, Poprade, Prešove, 

Starej Ľubovni, v Svidníku a Vranove nad Topľou. Riadiacu a koordinačnú činnosť v rámci SÚC PSK 

zabezpečuje 28 zamestnancov so sídlom v Prešove. 

 

V rámci opráv a údržby cestnej infraštruktúry SÚC PSK vykonávala letnú a zimnú údržbu ciest II. a III. 

triedy vo vlastníctve PSK a zimnú údržbu ciest I. triedy na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest 

Bratislava v zmysle operačného plánu zimnej údržby ciest. Výkon zimnej údržby ciest bol organizovaný 

v nepretržitom 24-hodinovom režime a bol zameraný na zabezpečenie zjazdnosti ciest v zimnom období, 

t. j. posyp ciest chemickým a inertným posypovým materiálom, odstraňovanie snehu pluhovaním, zimné 

označenie ciest a preventívnu ochranu pred závejmi a čistenie ciest od posypových materiálov po zime. 

Zároveň boli vykonané práce súvisiace s udržiavaním ciest pre zabezpečenie bezpečnostného zariadenia 

a vybavenia, údržba cestného telesa a odvodnenia, údržba a opravy mostov, údržba ostatných cestných 

objektov, sadovníctvo a ostatné činnosti. Do údržby ciest boli zaradené cesty II. a III. kategórie v dĺžke 

2 442 km. 

 

Kompetencie  a činnosti v oblasti regionálnej dopravnej infraštruktúry vykonáva PSK v spolupráci 

s odborom dopravy a Správou a údržbou ciest PSK v zmysle zákonov: 

 

• na úseku cestnej dopravy zákon č. 56/2012 Z. z.,  

• na úseku dráh zákon č. 513/2009 Z. z. a 514/2009 Z. z., 

• na úseku pozemných komunikácií zákon č. 135/1961 Zb. 

 

Zabezpečenie prímestskej autobusovej prepravy bolo realizované zmluvnými dopravcami:  

• SAD Prešov, a.s., 

• SAD Humenné, a. s., 

Názov projektu 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie k 

31.12.2018 

% plnenia k 

UR 2018 

SPŠ Poprad 7 684 € 6 100 € 79,38 % 

Gymnázium Vranov nad Topľou 12 260 € 7 123 € 58,10 % 

SPŠ Bardejov 4 845 € 4 845 € 100,00 % 

SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce 11 439 € 11 427 € 99,90 % 

Školský internát Poprad   6 255 € 6 255 € 100,00% 

09  SPOLU 42 483 € 35 750 € 84,15 % 
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• SAD Poprad, a. s., 

• BUS Karpaty, spol. s r.o., 

• DPM Prešov. 

 

 

PSK zabezpečuje autobusovým dopravcom v kraji vyrovnávanie strát z poskytovania služieb vo 

verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. V rámci svojich kompetencií vydáva licencie 

prevádzkovateľom dopravy, povolenia na prevádzkovanie dráh, schvaľuje cestovné poriadky 

autobusovej vnútroštátnej dopravy. 

 

Schválený rozpočet bežných výdavkov pre oblasť cestnej dopravy bol v objeme 37 042 000 €. 

V priebehu roka bol rozpočet upravený na celkový objem 39 427 271 €. Finančné prostriedky boli 

rozdelené pre SÚC PSK v objeme 17 310 577 € a na vykrytie strát pre dopravcov za poskytovanie 

služieb vo verejnom záujme 22 019 918 €. 

 

FK Text 
Schválený 

rozpočet  

Upravený 

rozpočet  

Čerpanie k 

31.12.2018 
% Plnenie k UR  

04.5.1 Správa a údržba ciest PSK 18 700 000 € 17 310 577 € 17 309 380 € 99,99% 

04.5.1 Prepravcovia SAD 18 342 000 € 22 116 694 € 22 019 918 € 99,56% 

Oblasť dopravy spolu 37 042 000 € 39 427 271 € 39 329 298 € 99,75% 

 

 

8.3 Plnenie úloh – oblasť kultúry 

 

Prešovský samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje v celom kraji podmienky rozvoja kultúry. Túto 

činnosť vykonáva okrem vlastnej agendy aj prostredníctvom organizácii, ktoré má v zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Spolupracuje tiež s kultúrnymi zariadeniami príslušných samospráv miesť a obcí. Zároveň 

odbor kultúry v spolupráci s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti organizovali viaceré podujatia, 

ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke www.po-kraj.sk.  

 

PSK bol k 1. 1. 2018 zriaďovateľom 26 kultúrnych inštitúcií, z toho 6 rozpočtových a 20 príspevkových 

organizácií.  

 

 

V rámci oblasti  Kultúrne  služby pôsobia Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia (5) - osvetové 

strediská, ktoré vytvárajú priestor pre rozvoj a prezentáciu dobrovoľnej záujmovej činnosti 

a voľnočasové aktivity, Hvezdárne a planetáriá (2), ktoré sústreďujú a popularizujú poznatky z oblasti 

astronómie, prírodných vied a výskumu v oblasti slnečnej sústavy, Knižnice (7) zabezpečujú slobodný 

prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, Múzeá (8) a galérie (2) 

poskytujú služby obyvateľstvu, vyvíjajú aktivity na získanie dotácií v oblasti archeológie, vedeckého 

výskumu, propagácie, prednáškovej a publikačnej činnosti, dokumentácie, konzervácie, reštaurovania 

a galerijnej činnosti, Divadlá (2) v rámci svojej činnosti vytvárajú priestor pre vznik a šírenie 

divadelných diel v Prešovskom kraji, z toho jedno so zameraním na dramatické diela určené pre 

národnostné menšiny a Umelecký súbor (1), ktorý vytvára a prezentuje tanečnú produkciu na scénach 

doma i v zahraničí.  

 

http://www.po-kraj.sk/
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Kultúrne inštitúcie okrem finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa získavajú granty z MK SR 

na nákup knižničného fondu, regionálne kultúrne aktivity realizované prostredníctvom osvetových 

stredísk, opravy kultúrnych pamiatok, naštudovanie a realizáciu divadelných inscenácií a hier,  

prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov sa  sprístupňujú kultúrne hodnoty žiakom 

stredných a základných  škôl, z prostriedkov ÚV SR sa získavajú finančné prostriedky  na podporu 

kultúry národnostných menšín a etnických skupín. Taktiež z Fondu na podporu umenia  získavajú  

verejné prostriedky  na kultúrno-osvetové aktivity, realizáciu postupových súťaží umeleckých činností 

a iné aktivity v oblasti kultúry. 

 

8.4  Plnenie úloh – oblasť vzdelávania 

 

PSK v oblasti vzdelávania zabezpečoval v priebehu rozpočtového roka financovanie 76 stredných škôl, 

z toho 15 gymnázií, 52 stredných odborných škôl, 3 zdravotnícke školy a 6 spojených stredných škôl, 

ktoré boli financované v rámci prenesených kompetencií z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Ďalej to 

bolo 50 školských zariadení, z toho 27 stravovacích zariadení, 17  školských internátov, 1 škola 

v prírode, 2 jazykové školy, 1 školské hospodárstvo Cemjata  a 2 školské kluby detí, ktoré boli 

financované v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov PSK. Z uvedeného počtu 126 

subjektov je 80 organizácií s právnou subjektivitou, z toho bolo 24 príspevkových organizácií a 56 

rozpočtových organizácií; 46 zložiek (23 rozpočtových a 23 príspevkových organizácií) je bez právnej 

subjektivity a predstavujú vnútorné organizačné jednotky organizácií s právnou subjektivitou, ktoré sú 

financované v rámci originálnych kompetencií (zariadenia stredných škôl) z príjmov PSK.  

 

V rámci rozpočtových organizácií v oblasti vzdelávania evidujeme priemerný prepočítaný evidenčný 

počet zamestnancov 2 188,8  z toho pedagogickí zamestnanci 1 589,0 a nepedagogickí zamestnanci 

599,8. V rámci príspevkových organizácií evidujeme priemerný prepočítaný evidenčný počet 

zamestnancov             1 192,2 z toho pedagogickí zamestnanci 782,4 a nepedagogickí zamestnanci 409,8. 

Z nasledujúceho prehľadu vyplýva, že prepočítaný evidenčný počet zamestnancov za  prenesené 

kompetencie je 2 275,4 pedagogických a 817,2 nepedagogických zamestnancov. Pri originálnych 

kompetenciách je to 96,0 pedagogických a 192,4 nepedagogických zamestnancov. 

Počty zamestnancov a dosiahnutá priemerná mzda za rok 2018 podľa typu subjektov financovaných 

v rámci prenesených a originálnych kompetencií sú nasledovné: 

 

 
Prepočítaný počet 

zamestnancov 

k 31.12.2018 

z toho Priemerná 

mzda spolu 

z toho 

Pedagog. Nepedag. Pedagog. Nepedag. 

Prenesené 

kompetencie 
2 009,9 1 530,4 479,5 1 083,0 1 222,5 650,0 

Originálne 

kompetencie 
178,9 58,6 120,3 726,6 1 067,2 652,1 

Spolu rozpočtové 

organizácie (RO) 
2 188,8 1 589,0 599,8 904,8 1 144,9 651,1  

Prenesené 

kompetencie 
1 082,7 745,0 337,7 1 112,7 1 261,1 775,4 

Originálne 

kompetencie 
109,5 37,4 72,1 729,2 1 088,1 528,5 

Spolu príspevkové 

organizácie (PO) 
1 192,2 782,4 409,8 921,0 1 174,6 652,0 

Celkom RO+PO 3 381,0 2 371,4 1 009,6 912,9 1 159,8 651,6 

 

8.5 Plnenie úloh – oblasť sociálneho zabezpečenia 
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V rámci oblasti financovania – Sociálne zabezpečenie, má PSK vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti 25 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Zároveň sa podieľa na 

spolufinancovaní 74 právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálne služby a 2 zariadení 

pestúnskej starostlivosti (ZPS).  

 

Celková kapacita prijímateľov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 

2 159 miest. V roku 2018 boli poskytované služby  1 996 prijímateľom, z toho pre 1 229 v domove 

sociálnych služieb, 66 v zariadení pre  seniorov, 525 v špecializovanom zariadení (ambulantná, 

týždenná a celoročná pobytová forma), 45 v rehabilitačnom stredisku, 5 v domove na pol ceste, 42 

v zariadení podporného bývania, 59 v útulku, 7 v krízovom stredisku, 1 podpora samostatného bývania 

(terénna forma) a 18  služba včasnej intervencie. Kapacita sociálnych služieb bola využitá na 98,98 % 

pre pobytové zariadenia. 

  

Pre oblasť sociálneho zabezpečenia boli v schválenom rozpočte PSK pre rok 2018 vyčlenené finančné 

prostriedky v celkovom objeme 30 850 000 € schváleného rozpočtu, z toho zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK 24 150 000 € a pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré nespadajú do 

zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, tzv. neštátne subjekty, bolo vyčlenených 6 700 000 €.   

 

 

V rámci rozpočtu bežných výdavkov boli vyčlenené účelovo určené finančné prostriedky podľa účelu 

takto: 

 

Účelové určenie dotácie Rozpočet 
Čerpanie 

k 31.12.2018 

% plnenia k 

UR  

ÚPSVaR Bratislava pre krízové strediská  490 212 € 489 783 € 99,91 % 

ÚPSVaR Bratislava pre zariadenia pestúnskej starostlivosti 5 312 € 5 312 € 100,00 % 

Dotácie v pôsobnosti MPSVaR SR 51 380 € 51 380 €    100,00 % 

Spolu: 546 904 €  546 475 €   99,92 %  

 

Z upraveného rozpočtu pre oblasť financovania  Sociálne zabezpečenie bola čiastka 6 100 000 € 

vyčlenená pre neštátne subjekty a  24 665 154 € pre rozpočtové organizácie. V rámci rozpočtových 

organizácií sú vedené aj výdavky v objeme 16 939 € na financovanie dvoch zariadení pestúnskej 

starostlivosti. Na čiastočné krytie výdavkov v ZPS boli z ÚPSVaR SR pridelené finančné prostriedky 

v objeme 5 312 €.   

 

 

 

9. Rekapitulácia príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia PSK 

 

FK Text Schválený rozpočet  
Upravený 

rozpočet  

Čerpanie k 

31.12.2018 
% plnenia k UR  

10.1.2 CSS, DSS, ZSS 20 107 636 € 22 420 553 € 22 419 674 € 100,00% 

10.4.0 Krízové strediská a ZPS 531 026 € 1 125 784 € 1 113 443 € 98,90% 

107.0 Útulky 290 968 € 296 402 € 296 400 € 99,99% 

Nerozpísaná rezerva  3 220 370 € 822 415 €   0,00% 

Rozpočtové organizácie spolu 24 150 000 € 24 665 154 € 23 829 517 € 96,61% 

Neštátne subjekty  6 700 000 € 6 100 000 €  5 070 081 € 83,12% 

Oblasť sociálneho zabezpečenia spolu 30 850 000 € 30 765 154 € 28 899 580 € 93,94% 
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PRÍJMY 
Celkové príjmy za samosprávny kraj vrátane príjmových finančných operácií za rok 2018 

predstavujú objem 241 675 820,70 €, z toho:  

PRÍJMY SPOLU 241 675 820,70 € 

Účet 221  - Bankový účet 227 287 052,91 € 

 rozpočtované príjmy Úradu PSK (EK 100,200,300) 201 366 822,91 € 

 finančné operácie príjmové (EK 400, 500) 21 791 188,39 € 

 samostatné rozpočtové príjmy OvZP (EK 200,300) 3 134 415,79 € 

 samostatné rozpočtové príjmy OvZP - FOP (EK 400) 994 625,82 € 

Účet 223  - Bankový účet 14 388 767,79 € 

 rozpočtované príjmy OvZP (EK 200,300) 14 319 483,29 € 

 finančné operácie príjmové OvZP (EK 400) 69 284,50 € 

   

VÝDAVKY 
Výdavky celkom za samosprávny kraj vrátane výdavkových finančných operácií predstavujú za rok 

2018 objem 202 204 673,05 € a pozostávajú z výdavkov na týchto účtoch: 

VÝDAVKY SPOLU 202 204 673,05 € 

Účet 221  - Bankový účet 87 201 944,82 € 

 rozpočtované výdavky Úradu PSK (EK 600,700) 81 733 302,56 € 

 finančné operácie výdavkové (EK 800) 1 720 193,62 € 

 samostatné rozpočtové výdavky OvZP (EK 600,700) 3 040 556,20 € 

 samostatné rozpočtové výdavky OvZP - FOP (EK 800) 707 892,44 € 

Účet 222  - Bankový účet 115 002 728,23 € 

 rozpočtované výdavky OvZP (EK 600,700) 112 423 387,71 € 

 finančné operácie výdavkové OvZP (EK 800) 2 579 340,52 € 

 

 

Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom 

 

Podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je samosprávny kraj povinný usporiadať 

svoje finančné vzťahy so štátnym rozpočtom. Na základe vykonaného finančného zúčtovania so štátnym 

rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k organizáciám napojeným na rozpočet samosprávneho kraja, 

ako aj k právnickým a fyzickým osobám, ktorým boli z rozpočtu samosprávneho kraja poskytnuté 

finančné prostriedky štátu vo forme dotácie, bol vykázaný odvod voči štátnemu rozpočtu za obdobie 

roka 2018 v čiastke 4  288,10 €. Odvod pozostával z nižšie uvedených nevyčerpaných finančných 

prostriedkov: 

 

- dotácia z ÚPSVaR v Prešove pre deti ohrozené sociálnym vylúčením                        380,05 € 

- dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesené kompetencie v oblasti regionálneho školstva           949,30 € 

- dotácia z ÚV SR na rozvoj športu             3 029,46 € 

 

Uvedené finančné prostriedky nevstupujú do výsledku hospodárenia a samosprávny kraj je povinný ich 

odviesť do príjmov štátneho rozpočtu. Do výsledku hospodárenia ďalej nevstupujú nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 
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Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré v zmysle § 16 ods. 6 zákona NR SR 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu 

vyššieho územného celku z tohto prebytku vylučujú. Tieto prostriedky vykazujeme v objeme 

celkom 1 865 711,83 €, z toho: 

- prostriedky z EÚ a ŠR                    1 485 118,86 €  

- finančné prostriedky, ktoré rozpočtové organizácie vedú na samostatných účtoch  

(rozdiel príjmov a výdavkov)                      93 859,59 €  

- finančné prostriedky, ktoré rozpočtové organizácie vedú na samostatných účtoch  

(rozdiel finančných operácií príjmových a výdavkových)                 286 733,38 € 

10. Výsledok  hospodárenia 

Je vyčíslený ako kladný rozdiel medzi skutočným plnením príjmov a skutočným čerpaním výdavkov 

rozpočtu samosprávneho kraja a predstavuje prebytok  rozpočtového hospodárenia PSK v objeme 

21 623 475,52 €. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné 

výdavky – bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet. Súčasťou 

príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. Do rozpočtu boli zapojené aj finančné operácie 

príjmové a výdavkové. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných 

fondov samosprávneho kraja, realizujú sa návratné zdroje financovania, ich splácanie a obstaranie 

majetkových účastí sú, v zmysle § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy súčasťou rozpočtu vyššieho územného celku, avšak finančné operácie nie sú súčasťou 

príjmov a výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku. 

 

Plnenie rozpočtu PSK a vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia PSK  za rok 2018: 

Rozpočet PSK Príjmy Výdavky 
Prebytok/schodok 

rozpočtu 

Bežný rozpočet 210 433 337,55 € 171 079 212,28 € 39 354 125,27 € 

Kapitálový rozpočet 8 387 384,44 € 26 118 034,19 € -17 730 649,75 € 

Rozpočet spolu – prebytok rozpočtu 218 820 721,99 € 197 197 246,47 € 21 623 475,52 € 

Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 
1 583 266,55 € 

z toho       

Odvod zo zúčtovania finančných vzťahov so ŠR     4 288,10 € 

Účelové prostriedky ŠR a EÚ     1 485 118,86 € 

Samostatné rozpočtové prostriedky 3 134 415,79 € 3 040 556,20 € 93 859,59 € 

Prebytok  rozpočtu 20 040 208,97 € 

Finančné operácie  22 855 098,71 € 5 007 426,58 € 17 847 672,13 € 

z toho     

  

zostatok FP z predchádzajúcich rokov 1 843 697,95 € - 

prostriedky z peňažných fondov RF 11 878 914,49 € - 

návratné zdroje financovania 2016, 2017 3 068 575,95 € - 

návratné zdroje financovania 2018 5 000 000,00 € - 

rozpočtové prostriedky roka 2018 (§ 17 ods. 4 

zák. 523/2004 Z.z.z223) 
69 284,50 € - 

splácanie  istiny - 4 299 534,14 € 

samostatné rozpočtové prostriedky roka 2018 (§ 

22 ods. 4 zák. 523/2004 Z. z.) 
994 625,82 € 707 892,44 €   
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Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zák. č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy 

994 625,82 € 707 892,44 € 286 733,38 € 

Usporiadanie výsledku hospodárenia zostatkom FO      17 560 938,75 € 

Zostatok FP po usporiadaní výsledku hospodárenia podľa § 16 zák. č. 583/2004  37 601 147,72 € 

Vylúčenie nepoužitých úverových zdrojov v zmysle  §15 ods. 1 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z. 

nepoužité úverové zdroje prijaté v roku 2018 3 388 314,87 € 

Zostatok nedočerpaných vlastných zdrojov (prevod do rezervného fondu) 34 212 832,85 € 

Po vylúčení finančných prostriedkov podľa § 16 ods. 2 a ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v objeme 1 583 266,55 €, z toho odvod prostriedkov 

do ŠR 4 288,10 €, nevyčerpané účelové prostriedkov z minulých rokov zo ŠR a EÚ 1 485 118,86 €  

a finančné prostriedky organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré sú vedené na samostatných 

účtoch v objeme 3 134 415,79 € príjmov a 3 040 556,20 € výdavkov vykazujeme za rok 201 prebytok 

rozpočtu v objeme  20 040 208,97 €.  

 

Rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií v objeme 17 847 672,13 € bol upravený o  

zostatok finančných operácií na samostatných účtoch rozpočtových operácií v objeme 286 733,38 €, 

výsledkom čoho je zostatok finančných operácií  v objeme 17 560 938,75 €. Po úprave prebytku 

o zostatok finančných operácií a usporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení 

evidujeme zostatok finančných prostriedkov v objeme 37 601 147,72 €.  

 

Zostatok finančných prostriedkov 37 601 147,72 € pozostáva z nevyčerpaných úverových zdrojov 

3 388 314,87 € a prostriedkov zo zdrojov PSK 34 212 832,85 €.  

 

Zostatok finančných prostriedkov v objeme 34 212 832,85 €, bude v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 

zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení predmetom zdrojom rezervného fondu samosprávneho kraja 

v plnej výške, nakoľko PSK nevytvára iné fondy na prostriedky minulých období. 

 

Disponibilné zdroje obsahujú aj nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo zdrojov PSK 

podľa schválených investičných akcií, ktorých realizácia bude pokračovať v roku 2019. V rámci Úprav 

rozpočtu č. 1/PSK/2019, 1/P2019 a 2/PSK/2019 boli do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií 

zapojené zdroje rezervného fondu v objeme 19 29 324 €.    

 

Na účte rezervného fondu PSK k 31.12.2018 vykazuje finančné prostriedky v objeme 23 678 979,90 € 

celkom. Po prevode zostatku v objeme 34 212 832,85 €  budú disponibilné zdroje rezervného fondu 

v objeme 57 891 812,75 €.  

  

Prostriedky rezervného fondu predstavujú zdroje z minulých rokov a do použitia vstupujú 

prostredníctvom finančných operácií. Prostriedky možno použiť v súlade s § 10 ods. 7 a 9 zákona NR 

SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení len na krytie kapitálových výdavkov, v ojedinelých prípadoch po schválení 

v Z PSK aj na úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku PSK, na likvidáciu 

škôd spôsobených živelnými pohromami, alebo inou mimoriadnou okolnosťou, alebo na úhradu 

záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume 

prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok. 

 

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 3 vyššie citovaného zákona prekročenie a viazanie finančných operácií 

je možné vykonávať len do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. Po tomto termíne je možné 

vykonávať len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu VÚC, s výnimkou zmien 
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rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku PSK, na 

likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou alebo 

výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov SR a EÚ. 

 

Výsledok hospodárenia v ESA 2010 

 

 Výsledok rozpočtového hospodárenia v jednotnej metodike ESA 2010  sa zisťuje po zaúčtovaní 

celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového 

hospodárenia PSK v metodike ESA 2010 za rok 2018 je vyčíslený ako kladný rozdiel medzi skutočným 

plnením príjmov a skutočným čerpaním výdavkov a predstavuje hotovostný prebytok v objeme 

39 471 147,65 €. Po vylúčení finančných operácií evidujeme prebytok hospodárenia v objeme 21 623 

475,52 €. Po zahrnutí položiek časového rozlíšenia vybraných pohľadávok a vybraných záväzkov je 

prebytok hospodárenia PSK v metodike ESA 2010 v objeme 19 872 137,05 €. 

 

Položky časového rozlíšenia vybraných záväzkov a pohľadávok sa stanovujú porovnaním stavu ku 

koncu sledovaného obdobia s predchádzajúcim obdobím. Pre PSK bola hodnota tohto ukazovateľa 

stanovená         v objeme 355 000 €, čo predstavuje pokles záväzkov o 212 500 € a nárast pohľadávok 

o 145 500 €. Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2018 predstavovala – 

1 109 359,97 €, v tom zmena stavu záväzkov – nárast o 1 056 284,40 € a zmena stavu pohľadávok – 

pokles o 53 075,57 €.  

 

Súčasťou pomôcky MF SR je zverejnená kalkulačka ESA 2010, ktorej výstupom po zadaní údajov sú 

nasledujúce skutočnosti: 

 

Číslo 

riadku 
Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 

1 PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) 241 675 820,70 € 

2 v tom: daňové príjmy (100) 127 628 092,60 € 

3            nedaňové príjmy (200) 10 651 264,67 € 

4            granty a transfery (300) 80 541 364,72 € 

5            príjmové finančné operácie (400, 500) 22 855 098,71 € 

6            z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 17 855 098,71 € 

7                       prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 5 000 000,00 € 

8 VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) 202 204 673,05 € 

9 v tom: bežné výdavky (600) 171 079 212,28 € 

10            kapitálové výdavky (700) 26 118 034,19 € 

11            výdavkové finančné operácie (800) 5 007 426,58 € 

12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 39 471 147,65 € 

13 
Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-

r.5-r.8+r.11) 
21 623 475,52 € 

14 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) -298 226,26 € 

15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) -1 453 112,21 € 

16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) -1 751 338,47 € 

17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)  19 872 137,05 € 
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11. Aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov 
 

Majetkové pomery PSK sú vyjadrené na súvahových účtoch,  ktoré sú vedené v zmysle zákona NR SR 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah, spôsob 

a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky  a v súlade 

s Opatrením MF SR č. 16 786/2007-31 zo dňa 8. augusta 2007,v znení opatrenia MF SR č. 

MF/25189/2008-311, opatrenia MF SR č. MF/24240/2009-31, opatrenia MF SR č. MF/241412011-31, 

opatrenie MF SR č. MF/19324/2012-31, opatrenia MF SR č. MF/19568/2013-31, opatrenia MF SR č. 

MF/23231/2014-31 a opatrenia MF/21572/2015-31 z 10. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

11.1 Majetok PSK 

 

Po vykonaní ročnej účtovnej závierky k 31.12.2017 bol vykázaný neobežný majetok PSK v celkovej 

hodnote 292 007 806,39 €, z toho dlhodobý nehmotný majetok (ďalej len DNM) 2 142 332,83 €, 

dlhodobý hmotný majetok (ďalej len DHM) 280 809 975,99 € a dlhodobý finančný majetok  (ďalej len 

DFM) v hodnote 9 055 497,57 €. 

 

Majetok Prešovského samosprávneho kraja je obsiahlejšie popísaný v článku 12. Konsolidovaná 

účtovná závierka bod 12.5. 

 

11.2 Pohľadávky a záväzky PSK  

 

 Pohľadávky a záväzky Prešovského samosprávneho kraja sú komplexne popísané v článku 12. 

Konsolidovaná účtovná závierka.   

 

11.3 Peňažné fondy PSK v roku 2018 
 

Prešovský samosprávny kraj mal podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2018 vytvorené dva 

mimorozpočtové peňažné fondy a to rezervný fond a sociálny fond. 

 

11.3.1 Rezervný fond 

 

Počiatočný stav účtu rezervného fondu bol k 1. 1. 2018 v objeme 18 447 955 €. Po schválení 

záverečného účtu PSK za rok 2017 bol na účet rezervného fondu odvedený zostatok finančných 

prostriedkov 17 736 691 €. Z rezervného fondu boli v priebehu roku 2018 zrealizované prevody 

prostredníctvom finančných príjmových operácií, čím boli do použitia kapitálových výdavkov 

zavedené prostriedky minulých rokov v objeme 12 505 666 €. Ku koncu sledovaného obdobia, t. j. 

k 31. 12. 2018, bol konečný stav účtu rezervného fondu v objeme 23 678 980 €. 

 

Tvorba a použitie rezervného fondu boli nasledovné: 

 

Počiatočný stav (PS):   18 447 955 € 

Príjmy (P): Odvod zostatku finančných prostriedkov z r. 2017 (zdroj 41) 17 736 691 € 

Príjmy spolu (P):  17 736 691 € 

Výdavky (V): Výdavky v súlade s uzneseniami Z PSK   (zdroj 41) 11 878 915 € 
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Výdavky v súlade s uzneseniami Z PSK  (zdroj 52) 626 751 € 

Výdavky spolu (V):  12 505 666 € 

Zostatok: PS + P - V 23 678 980 € 

 

Na krytie kapitálových výdavkov za rok 2018 bol zrealizovaný prevod prostriedkov z rezervného fondu 

v objeme 12 505 666 €. Použitie prostriedkov rezervného fondu PSK je uvedené v časti v Záverečnom 

účte za rok 2018 v časti kapitálové výdavky zverejneného na webovej stránke: https://www.po-

kraj.sk/sk/samosprava/udaje/rozpocet-psk/2018/zaverecny-ucet-psk-2018 

 

 

 

 

11.3.2 Sociálny fond 

 

Úrad PSK vedie v súlade s platnou legislatívou osobitný bankový účet Sociálny fond. Tvorba a použitie 

sociálneho fondu sa riadi zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení 

a schválenou kolektívnou zmluvou. Príjem sociálneho fondu za rok 2018 tvoril povinný prídel v zmysle 

§ 3 vyššie citovaného zákona (1,5 % z hrubých miezd) 46 340 €. Sociálny fond v roku 2018 bol použitý 

v objeme 43 991 €.  Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sú nasledovné: 

12  

Počiatočný stav (PS):  17 048 € 

Príjmy (P): Povinný prídel podľa § 3 46 340 € 

Výdavky (V):  

Stravovanie 40 356 € 

Ostatné čerpania podľa dohody v kolektívnej 

zmluve 
3 635 € 

Výdavky spolu:  43 991 € 

Zostatok:  PS + P - V 19 397 

€ 
 

 

11.3.3 Podnikateľská činnosť PSK 

 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja od svojho vzniku nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

Podnikateľská činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

samosprávneho kraja je uvedená v ich individuálnych účtovných závierkach, konsolidovanom výkaze 

ziskov a strát. 

 

11.3.4 Prehľad o stave a vývoji dlhu PSK 

 

V súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa celkovou sumou 

dlhu vyššieho územného celku rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných 

zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov 

vyššieho územného celku. Pre potreby tohto zákona sa investičnými dodávateľskými úvermi rozumejú 

všetky záväzky VÚC z prevzatia povinnosti splácať úver dodávateľa po dodaní investičného diela na 

základe zmluvy medzi VÚC a dodávateľom. 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/rozpocet-psk/2018/zaverecny-ucet-psk-2018
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/rozpocet-psk/2018/zaverecny-ucet-psk-2018
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Do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku sa v zmysle § 17 ods. 8 vyššie citovaného zákona 

nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania 

spoločných programov SR a EÚ najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na 

základe zmluvy. Údaje o celkovom dlhu PSK podľa výstupov zo súvahy Úradu PSK a súvahy SÚC PSK 

k 31. 12. 2018  sú nasledovne: 

 

Vydané dlhopisy   r. 150 0,00 € 

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)  r. 143 0,00 € 

Zmenky na úhradu (322)  r. 153 0,00 € 

Bankové úvery a výpomoci   r. 173 63 650 000,72 € 

v tom:     

predpis úrokov na ďalšie obdobie   28 028,41 € 

Celkový dlh PSK   63 621 972,31 € 

   

Výška dlhu vykazovaná v súvahe na riadku 173 v objeme 63 650 000,72 €  je  upravená o nákladový 

úrok v objeme 28 028,41 €,  ktorý v zmysle Metodického usmernenia MF SR č. MF/007847/2017-31 o 

účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí a úrokov z nich zo dňa 23. 1. 2018, sa 

zaúčtuje k 31. 12. príslušného roka na základe podkladov z banky tak, aby úroky pripadajúce na bežné 

obdobie boli zaúčtované v nákladoch súvzťažne s príslušným  účtom  bankového úveru, t. j. v súvahe je 

vykazovaný dlh vrátane nákladového úroku za rok 2019. 

V súlade s platnou legislatívou SR PSK vykazuje ku koncu sledovaného obdobia celkovú sumu dlhu 

PSK 63 621 972,31 €, čo je 32,83 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka 

193 773 834,52  €.  Do výšky dlhu za rok 2018 je započítaný úver z EIB čerpaný v rokoch 2006 – 2009 

v nesplatenej čiastke 32 013 291,73,35 € a ďalej úver prijatý z EIB v rokoch 2015 – 2018 v objeme 30 

000 000 €.  V súlade s metodikou MF SR sa ako bankové úvery vykazujú aj dodávateľské úvery, pri 

ktorých dôjde zo strany veriteľa k odpredaju pohľadávky banke, preto je do výšky dlhu započítaný aj 

PPP projekt za SÚC PSK  v objeme 1 608 680,58 €. 

Celkové ročné splátky návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov  a splátok PPP 

SÚC PSK vykazujeme v objeme 4 733 774,57 €, čo je 3,80 % skutočných bežných príjmov roka 2017 

(193 773 834,52 €), znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ (bežné transfery – 69 139 422,28 €).  

Prehľad o stave a vývoji dlhu je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
                       ( 

v eurách) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Úver EIB I. (v eur) - 12 623 623 31 735 942 40 424 550 40 424 550 40 424 550 40 424 550 

Prima banka - MUE  - 0 0 0 3 573 216 9 668 194 7 091 893 

Úver EIB II. - - - - - - - 

PPP projekt SUC 

PSK 
- - - - - - - 

SPOLU (EIB + 

Prima+ PPP) 
- 12 623 623 31 735 942 40 424 550 43 997 766 50 092 744 47 516 443 

Bežné príjmy (BP) 103 806 531 123 441 361 130 343 960 140 008 353 149 540 395 141 233 101 150 156 336 

Bežné transfery (BT) - - - - - - - 

BP - BT - - - - - - - 

Úver / BP pred. 

roka 
- 12,16% 25,71% 31,01% 28,87% 27,03% 28,62% 
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splátky istiny EIB - 0 0 0 0 0 0 

splátky úrokov EIB - 110 395 941 664 1 604 550 692 732 289 516 519 378 

Istina + úroky EIB 

SPOLU 
- 110 395 941 664 1 604 550 692 732 289 516 519 378 

Splátka PPP SUC 

PSK 
- - - - - - - 

Splátky EIB + PPP  

/BP -BT 
- 0,11% 0,76% 1,23% 0,49% 0,19% 0,37% 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úver EIB I. (v eur) 40 424 550 40 190 508 38 894 066 37 173 872 35 453 679 33 733 485 32 013 291 

Prima banka - MUE  3 647 400 3 241 932 0 0 0 0 0 

Úver EIB II. - - - 8 300 000 16 600 000 25 000 000 30 000 000 

PPP projekt SUC 

PSK 
- - - 6 712 032 5 847 362 4 188 021 1 608 681 

SPOLU (EIB + 

Prima+ PPP) 
44 071 950 43 432 440 38 894 066 43 885 904 57 901 041 62 921 506 63 621 972 

Bežné príjmy (BP) 150 373 764 163 815 328 169 797 175 180 272 324 183 070 618 193 773 835 210 433 338 

Bežné transfery (BT) - - - - 67 223 397 69 139 422 72 043 029 

BP - BT - - - - 115 847 221 124 634 413 138 390 309 

Úver / BP pred. 

roka 
26,92% 26,73% 23,74% 30,73% 32,12% 34,37% 32,83% 

splátky istiny EIB 0 234 043 1 296 441 1 720 194 1 720 194 1 720 194 1 720 194 

splátky úrokov EIB 316 933 70 060 77 702 130 916 204 385 347 064 434 240 

Istina + úroky EIB 

SPOLU 
316 933 304 103 1 374 143 1 851 110 1 924 579 2 067 258 2 154 434 

Splátka PPP SUC 

PSK 
- - - 1 509 341 864 670 1 659 341 2 579 340 

Splátky EIB + PPP  

/BP -BT 
0,21% 0,20% 0,84% 1,98% 1,55% 3,22% 3,80% 

 

 
 

 
Graf č. 9 Vývoj dlhu PSK 
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12. Konsolidovaná účtovná závierka 
 

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Prešovského samosprávneho kraja bola zostavená 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o 

účtovníctve“) § 22, v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 

č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej 

správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej 

správe, v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 

2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín 

a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu 

verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje: 

• Konsolidovanú súvahu, 

• Konsolidovaný výkaz ziskov a strát, 

• Poznámky. 

Audit konsolidovanej účtovnej závierky uskutočnila audítorská firma INTERAUDIT, spol. s r. o.,  Zvolen. 

Správa audítora tvorí prílohu výročnej správy. 

Konsolidovaná účtovná závierka je sprístupnená k nahliadnutiu v sídle konsolidujúcej účtovnej jednotky – 

Prešovského samosprávneho kraja.  

 

12.1  Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Prešovský samosprávny kraj 

IČO 37870475 

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Námestie  Mieru 2 

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky 15.12.2001 

 

12.2  Informácie o konsolidovanom celku 

Identifikačné údaje všetkých účtovných jednotiek konsolidovaného celku Prešovského samosprávneho kraja 

sú uvedené v tabuľkovej časti ( tabuľka č.1 – údaje o KC) poznámok konsolidovanej účtovnej závierky. Nižšie 

sú uvedené organizácie podľa ich typu. 

12.2.1 Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových  organizáciách  

v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky 

 

Názov rozpočtovej organizácie IČO Sídlo  
Gymnázium  00160946 Dukelská 30, 087 20  Giraltovce 
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Gymnázium  00161055 
Duchnovičova 13, 068 01  

Medzilaborce 

Gymnázium   00161098 Kukučínova 4239/1, 058 39  Poprad  

Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu  00160954 Komenského 4, 066 01  Humenné  

Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Komenského 16, 089 01  Svidník 

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského  00161039 Kláštorská 37, 054 67  Levoča 

Gymnázium Jána Adama Raymana  00161101 Mudroňova 20, 080 01  Prešov 

Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Jiráskova 12, 085 70  Bardejov 

Gymnázium 00161047 Komenského 13, 082 71  Lipany 

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava 00160962 Hviezdoslavova 20, 060 14  Kežmarok  

Gymnázium  00161110 Konštantínova 2, 080 01  Prešov 

Gymnázium  00161179 Študentská 4, 069 01  Snina 

Gymnázium  00161225 Konštantínova 64, 091 01  Stropkov 

Gymnázium Terézie  Vansovej   00161217 17. novembra 6, 064 01  Stará Ľubovňa 

Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 
Daxnerova 88, 093 01  Vranov nad 

Topľou 

Hotelová akadémia  Otta Brucknera  00162175 
MUDr.Alexandra 29, 060 15  

Kežmarok 

Hotelová akadémia  00162191 Baštová 32, 080 01  Prešov 

Jazyková škola 35515147 Mnoheľova 828/23, 058 46  Poprad 

Jazyková škola 35514761 Plzenská 10, 080 93  Prešov 

*Obchodná akadémia (nástupnícka organizácia HA J. 

Andraščíka BJ) 
00162221 Komenského 5, 085 03  Bardejov 

Obchodná akadémia 00162132 Komenského 1, 066 41  Humenné 

Obchodná akadémia  00162167 Murgašová 94, 058 01  Poprad 

Obchodná akadémia  00162183 Volgogradská 3, 080 74  Prešov 

Obchodná akadémia  17151091 Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa 

Obchodná akadémia  00162230 
Daxnerova 88, 093 35  Vranov nad 

Topľou 

Stredná odborná škola pedagogická  00162825 
Kmeťovo stromoradie 5, 080 01  

Prešov 

Spojená škola  37946765 Ľ.Podjavorinskej 22, 080 01  Prešov 

Spojená škola  42077150 Štefánikova 64, 085 01  Bardejov 

Spojená škola 42076439 Čaklov 249, 094 35  Čaklov 

Spojená škola Juraja Henischa  42035261 Slovenská 5, 085 01  Bardejov 

Spojená škola  37947931 Centrálna 464, 089 01  Svidník 

Spojená škola  42383153 SNP 16, 083 01 Sabinov 

Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom 

ukrajinským  
37947923 Sládkovičova 4, 080 01  Prešov 

Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Okružná 25, 058 01  Poprad 

Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola   37942506 
Duchnovičova 506, 068 01  

Medzilaborce 

Stredná odborná škola elektrotechnická  37947915 Hviezdoslavova 44, 091 01  Stropkov 

Stredná odborná škola polytechnická  00893358 Štefanikova 20, 066 01  Humenné 

Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu 37947541 Štefánikova 39, 059 21  Svit 

Stredná odborná škola technická  37942484 Družstevná 1737, 066 01  Humenné 

Stredná odborná škola  37946773 
A. Dubčeka 963, 093 01  Vranov nad 

Topľou 

Stredná odborná škola pedagogická  00162833 Bottova 15A, 054 01  Levoča 

Stredná priemyselná škola  techniky a dizajnu  00161802 Mnoheľova 828, 058 46  Poprad 

Stredná priemyselná škola technická  00161705 Komenského 5, 085 01  Bardejov 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická  00161829 Plzenská 1, 080 01  Prešov 

Stredná priemyselná škola drevárska  42082404 Bardejovská 24, 080 01  Prešov 

Stredná priemyselná škola  00161721 Partizánska 1059, 069 01  Snina 

Stredná priemyselná škola stavebná  00161837 Plzenská 10, 080 01  Prešov 

Stredná priemyselná škola strojnícka  00161845 Duklianska 1, 080 01  Prešov 
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Stredná priemyselná škola  00520225 
Sovietskych hrdinov 324, 089 01  

Svidník 

Stredná umelecká škola  36155667 Slávkovská 19, 060 14  Kežmarok 

Stredná umelecká škola  17078466 Vodárenská 3, 080 01  Prešov 

Stredná zdravotnícka škola 00606740 Lipová 32, 066 83  Humenné 

Stredná zdravotnícka škola  00606791 Levočská 5, 058 50  Poprad 

Stredná zdravotnícka škola  00606804 Sládkovičova 36, 080 24  Prešov 

Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská Lesná, 058 01 Poprad 

Školský internát 36166952 Karpatská 9, 058 01  Poprad 

Centrum sociálnych služieb Dúbrava 00695467 Dúbrava 41, 067 73  Snina 

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom" 00691968 Važecká 3, 080 01  Prešov 

Centrum sociálnych služieb GARDEN,  Humenné 00695424 Ptičie 158, 066 01  Ptičie 

Centrum sociálnych služieb Zátišie  00695432 Osadné 89, 069 01  Snina 

Domov pre seniorov 00691798 Mierova 88, 064 01  Stará Ľubovňa 

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Družstevná 25, 059 35  Batizovce 

Domov sociálnych služieb v Brezovičke  00619493 Brezovička 62, 082 74  Brezovička 

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 00691674 Kukorelliho 17, 087 01  Giraltovce 

Domov sociálnych služieb v Jabloni 00695441 Jabloň 78, 067 13  Jabloň 

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen 00695459 Kalinov 1, 068 01  Kalinov 

Domov sociálnych služieb Legnava 00691780 Legnava 72, 065 46  Legnava 

Centrum sociálnych služieb Clementia 00691992 Ličartovce 287, 082 03  Ličartovce 

Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Gen. Svobodu 139, 060 01  Kežmarok 

Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kukučínova 2, 083 01  Sabinov 

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 
Hviezdoslavova 1, 053 04  Spišské 

Podhradie 

Krajské múzeum v Prešove 37781278 Hlavná 86, 080 01 Prešov 

Domov sociálnych služieb v Stropkove  00696331 Hlavná 80/50, 091 01  Stropkov 

Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis 00691950 Volgogradská 5, 080 01  Prešov 

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou 00696358 
Školská 646, 093 01  Vranov nad 

Topľou 

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mierova 63, 066 01  Humenné 

Domov v Poloninách 37944584 Nová Sedlica 50, 067 68  Nová Sedlica 

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň 37944592 SNP 8/15, 061 01  Spišská Stará Ves 

Senior dom Svida 00696323 SNP 301/6, 089 01  Svidník 

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Ševčenkova 681, 068 01  Medzilaborce 

Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Tovarné 117, 094 01  Tovarné 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Tačevská 38, 085 01 Bardejov 

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Mierová 4, 066 01  Humenné 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 37781375 
Sovietských hrdinov 160/4, 089 01  

Svidník 

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 37781235 Zámocká 20, 064 01  Stará Ľubovňa 

Hornošarišské osvetové  stredisko v Bardejove 37781588 Rhodyho 6, 085 01  Bardejov 

Hvezdáreň a planetárium Prešov 37781324 Dilongova 17, 080 01  Prešov 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jesenná 14, 080 01  Prešov 

 

 

12.2.2 Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných jednotkách – príspevkových  organizáciách  

v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky 

 

Názov príspevkovej organizácie IČO Sídlo 

Hotelová akadémia 17078393 Štefánikova 28, 066 01 Humenné 

Hotelová akadémia Jána Andraščíka  36155993 Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov  

*Spojená škola, Prešov (nástupnícka organizácia Stredná 

odborná škola lesnícka Prešov  
42077168 Kollárova 10, 080 01 Prešov 
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Stredná odborná škola lesnícka   42077168 Kollárova 10, 080 01 Prešov 

   

Stredná odborná škola  drevárska  37942492 
Lúčna 1055, 093 01  Vranov nad 

Topľou 

Stredná odborná škola  agropotravinárska a technická  00159468 Kušnierska brána 2, 060 01  Kežmarok 

Stredná odborná škola  podnikania 37880241 Masarykova 24, 080 01  Prešov 

Stredná odborná škola služieb  37880080 Košická 20, 080 01  Prešov 

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. 

generála L. Svobodu  
00893692 Bardejovská 18, 089 01  Svidník 

Stredná odborná škola dopravná 17078440 Konštantinova 2, 080 01  Prešov 

Stredná odborná škola elektrotechnická 00893102 Hlavná 1, 059 51  Poprad - Matejovce 

Stredná odborná škola hotelová  00893552 
Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké 

Tatry 

Stredná odborná škola podnikania a služieb  00159476 Komenského 16, 082 71  Lipany 

Stredná odborná škola Majstra Pavla 00159514 Kukučínova 9, 054 01  Levoča 

Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 Mierova 79, 066 01  Humenné 

Stredná odborná škola gastronómie a služieb  17078482 
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 080 

01  Prešov 

Stredná odborná škola  37878247 Sládkovičova 2723/120, 069 27  Snina 

Stredná odborná škola  00159531 Jarmočná 108, 064 80  Stará Ľubovňa 

Stredná odborná škola služieb 00398861 Hlavná 6, 091 01  Stropkov 

Stredná odborná škola technická  17050405 Levočská 40, 064 80  Stará Ľubovňa 

Stredná odborná škola technická  00891541 Kukučínova 12, 058 01  Poprad 

Stredná odborná škola technická  00893251 Volgogradská 1, 080 01  Prešov 

Stredná odborná škola technická  17054273 Pionierska 361/4, 089 01  Svidník 

Stredná odborná škola 37880012 Garbiarska 1, 060 01  Kežmarok 

Divadlo Alexandra Duchnoviča  00164984 Jarková 77, 080 01  Prešov 

Divadlo Jonáša Záborského 37783432 Nám.legionárov 6, 081 61  Prešov 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 37781146 
M. R. Štefánika 875, 093 01  Vranov 

nad Topľou 

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad 

Topľou 
37781120 

Sídlisko 1.mája 74, 093 01  Vranov nad 

Topľou 

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove 37781308 Levočská 9, 080 99  Prešov 

Ľubovnianské osvetové stredisko v Starej Ľubovni 37781251 1.mája 17, 064 01  Stará Ľubovňa 

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni 37781243 Letná 6, 064 01  Stará Ľubovňa 

Múzeum Kežmarok 37781227 Hradné námestie 42, 060 01  Kežmarok 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v 

Medzilaborciach 
37781405 A.Warhola 1, 068 01  Medzilaborce 

Okresná knižnica Davida Gutgesela.v Bardejove 37781570 
Radničné námestrie 1, 085 01    

Bardejov 

PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor)  42080649 Námestie legionárov 6, 080 01  Prešov 

Podduklianská knižnica vo Svidníku 37781154 8.mája 697/55, 089 01 Svidník 

Podtatranská knižnica v  Poprade 37781189 Podtatranská 1548/1, 058 01  Poprad 

Podtatranské múzeum v  Poprade 37781171 Vajanského 72, 058 01  Poprad 

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 37781201 Nám. Sv. Egídia 11, 058 01  Poprad 

Šarišská galéria  v Prešove 37781286 Hlavná 49, 080 01  Prešov 

Šarišske muzeum v Bardejove 37781316 
Radničné námestie 13 , 058 01  

Bardejov 

Tatranská galéria v Poprade 37781481 Alžbetina 80, 058 01  Poprad 

Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 
Námestie slobody 50, 066 01  

Humenné 

Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Námestie slobody 1, 066 18  Humenné 

Spojená škola 50481495 Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce 

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 Volgogradská 4778/5, 080 01 Prešov 

 

V priebehu roka došlo k nasledujúcim organizačným zmenám:  
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- Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na 5. zasadnutí dňa 21. mája 2018  

schválilo Uznesením č. 61/2018 v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

zákona NR SR č.  596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona NR SR č. 

302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov schvaľuje vyradenie *Obchodnej akadémie, 

Komenského 5, Bardejov (súčasťou súhrného celku od 1.1.2018-30.9.2018) zo Siete 

škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického 

vyučovania SR  a zaradenie študijných odborov 6317 M obchodná akadémia, 6325 M 

ekonomické lýceum, 6341 M škola podnikania, 6332 Q daňové služby do zoznamu 

odborov Hotelovej akadémie J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov od 1.10.2018. 

 

- Zastupiteľstvo PSK na 6. zasadnutí dňa 25. júna 2018 uznesením č. 74/2018 v súlade 

s ustanovením §8, ods. 1 a §11 ods. 2, písmena a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 

o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schválilo VZN č. 

64/20018, ktorým sa ruší *Spojená škola, Kollárova 10, Prešov (súčasťou súhrného 

celku od 1.1.2018-31.8.2018) s organizačnými zložkami Stredná odborná škola 

lesnícka, Kollárova 10, Prešov a Stredná odborná škola, Kollárova 10, Prešov Školská 

jedáleň ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov k 31.8.2018 a zriaďuje Stredná 

odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov ako súčasť Strednej odbornej školy 

lesníckej, Kollárova 10, Prešov od 1.9.2018. 
 

12.2.3 Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – obchodných   

spoločnostiach 

 

Názov konsolidovanej účtovnej 

jednotky 
Sídlo IČO 

Dátum 

založenia 

Podiel 

v % 

Prešovské zdravotníctvo a. s. Nemocničná 7, 066 01 Humenné 46758054 28.8.2012 34% 

Futbal TATRAN Aréna, s. r. o. Hlavná 73, 080 01 Prešov 50494970 06.10.2016 49% 

 

12.2.4   Účtovné jednotky, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka podiel, ale nespĺňajú 

podmienky zahrnutia do konsolidovaného celku (v súlade s § 22 zákona o účtovníctve spolu s 

uvedením dôvodu nezahrnutia do konsolidovanej účtovnej závierky): 

 

Názov  účtovnej jednotky Sídlo IČO 
Dôvod nezahrnutia 

do KÚZ 

Vranovská nemocnica, n. o. 

 

M.R. Štefánika 187/177B 

093 27 Vranov nad Topľou 

37887068 

18% podiel na vlastnom 

imaní 

(n. o. sa nekonsoliduje) 
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Ľubovnianska nemocnica, n. o. 
Obrancov mieru 3, 064 01 

064 01Stará Ľubovňa 

37886851 

70% podiel na vlastnom 

imaní 

(n. o. sa nekonsoliduje) 

 

12.2.5 Účtovné jednotky, v ktorých je Prešovský samosprávny kraj spoluzakladateľom,                             

zakladateľom alebo členom 

 

Prešovský samosprávny kraj založil alebo zriadil nasledujúce účtovné jednotky (bez 

majetkovej účasti PSK): 

 
P.č. Názov organizácie Sídlo Právna forma 

1. Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prešov 
záujmové združenie práv. 

osôb 

2. 
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť 

Vysokých Tatier 

Dolný 

Smokovec, 

Vysoké Tatry 

záujmové združenie práv. 

osôb 

3. Energetický klaster Prešovského kraja Prešov 
záujmové združenie práv. 

osôb  

4. Inovačné partnerské centrum Prešov Prešov   
záujmové združenie práv. 

osôb  

5. Klaster AT+R Košice – Juh 
záujmové združenie práv. 

osôb 

6. 
Koalícia 2013+ v likvidácii (od 1. 7. 2016) Košice – 

Západ 

záujmové združenie práv. 

osôb 

7. 
Krajská organizácia cestovného ruchu PSK 

„Severovýchod Slovenska“ 
Prešov zo zákona č. 91/2010 Z. z. 

8. Krajské autistické centrum Prešov Prešov nezisková organizácia 

9. 
Priemyselný park Snina Snina záujmové združenie práv. 

osôb 

10. PRO COMITATU 
Spišské 

Podhradie 
nezisková organizácia 

11. Východoslovenská investičná agentúra Košice občianske združenie 

12. Združenie samosprávnych krajov SK 8 Bratislava 
záujmové združenie práv. 

osôb 

 

Prešovský samosprávny kraj personálne zastúpenie v dozorných orgánoch týchto účt. 

jednotiek: 

13. Nemocnica A. Leňa Humenné Humenné akciová spoločnosť 

14. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník Svidník akciová spoločnosť 

15. 
Vranovská nemocnica Vranov 

n/Topľou 
akciová spoločnosť 

 

Prešovský samosprávny kraj personálne zastúpenie v správnej rade  tejto účt. jednotky: 

16. Svet zdravia Akadémia Svidník nezisková organizácia 
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Výbor pre audit 

V súlade s §34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bolo na 22. zasadnutí zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja konaného dňa 12. 12. 2016 uznesením č. 419/2016 schválené zriadenie výboru 

pre audit pre účtovnú jednotku PSK v zložení troch členov: Ing. Juraj Hudáč ( spĺňa kvalifikáciu 

vhodnú pre sektor, v ktorom účtovná jednotka pôsobí), Ing. Mária Nováková (spĺňa kvalifikáciu 

vhodnú pre sektor, v ktorom účtovná jednotka pôsobí) a Ing. Alena Kaščáková (spĺňa podmienku 

odbornej praxe v oblasti účtovníctva). Za vykazované obdobie nedošlo k žiadnym zmenám v členstve 

výboru pre audit. Uznesením z 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 4. februára 2019 bolo 

menované nové zloženie Výboru pre audit PSK: Ing. Juraj Hudáč, Ing. Matúš Polák, Ing. Sylvia 

Jenčová, PhD. na obdobie  do 31.12.2022.  

 

12.2.6 Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku 

Názov položky 
 

2017 

 

2018 

 

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas účtovného obdobia 
 

6371 

 

6373 

 

- Z tohto počet vedúcich 
 

170 

 

175 

 

12.3 Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými 

jednotkami konsolidovaného celku 

V priebehu účtovného obdobia roku 2018 sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku 

Prešovský samosprávny kraj neuskutočnil nákup resp. predaj majetku. 

 

12.4 Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky 

Konsolidovaná účtovná závierka za Prešovský samosprávny kraj bola zostavená za predpokladu 

nepretržitého pokračovania jednotlivých účtovných jednotiek tvoriacich konsolidovaný celok, a to 

v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi predpismi. 

 

12.5 Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli v konsolidovanom celku konzistentne aplikované. 

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek 

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a 

náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny 

dlhodobého hmotného a nehmotného majetku  nie sú  úroky z úverov do doby zaradenia majetku. 

Zľava z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa účtuje ako zníženie nákladov na predaný alebo 

spotrebovaný majetok. 
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Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži o oprávky, 

ktoré zodpovedajú výške opotrebenia majetku.  

O opravných položkách sa účtuje v prípade prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady 

sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame 

náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť. 

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri 

prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné 

zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným 

spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri 

inventarizácii) sa oceňuje reálnou hodnotou. 

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podľa odpisového 

plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného 

priebehu jeho morálneho a fyzického opotrebenia. Účtovná jednotka odpisuje majetok na základe 

zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a účtuje o účtovných odpisoch. 

Dlhodobý finančný majetok 

Finančné investície, cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane 

nákladov súvisiacich s obstaraním (provízie maklérom, poplatky burze).  

Zásoby 

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady 

súvisiace s obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).  Zásoby 

vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa považujú všetky 

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na 

výrobu alebo inú činnosť. Zásoby nadobudnuté bezodplatne sa oceňujú reálnou hodnotou.  

Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí 

alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t. j. 

vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 

Opravná položka sa vytvára napr. k pohľadávkam po splatnosti a nedobytným pohľadávkam, kde 

existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.  

Finančné účty 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

Rezervy 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej 

výške záväzku. V konsolidovanej účtovnej závierke sa tvorili rezervy najmä na nevyfakturované 

dodávky a služby, súdne spory, zamestnanecké pôžitky a podobne.  

Záväzky 

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou 

cenou.  
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Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 

v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu euro referenčným 

výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to 

ustanovuje osobitný predpis, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Zásady pre vykazovanie transferov 

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky 

súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  

Bežný transfer 

- prijatý od cudzích subjektov sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti 

s nákladmi.  

- prijatý od zriaďovateľa sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti 

s výdavkami.  

- poskytnutý cudzím subjektom sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok. 

- poskytnutý vlastným subjektom sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu. 

 

Kapitálový transfer 

- prijatý  od cudzích subjektov sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s 

nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného 

dlhodobého majetku).  

- prijatý od zriaďovateľa sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 

(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného 

dlhodobého majetku).  

- poskytnutý cudzím subjektom sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok. 

- poskytnutý vlastným subjektom sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti 

s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

Výnosy  

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky 

(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, 

alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby. 

O výnosoch z  poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov (ak je účtovná 

jednotka výbercom poplatkov). 

 

 

 

12.6 Informácie o metódach a postupoch konsolidácie 

 

1. Informácie o použitých metódach konsolidácie 
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Konsolidovaná účtovná závierka bola spracovaná k 31.12.2018. Základným podkladom k jej 

spracovaniu bola konsolidovaná Súvaha k 31.12.2018 a konsolidovaný Výkaz ziskov a strát 

k 31.12.2018 za všetky organizácie zahrnuté do konsolidovaného celku v rámci kapitoly 107 – 

Prešovský samosprávny kraj. 

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách 

- Konsolidácia pohľadávok a záväzkov – uvedeným postupom sme vylúčili všetky vzájomné 

pohľadávky a záväzky medzi účtovnými jednotkami v konsolidovanom celku, hlavne 

pohľadávky a záväzky z obchodného styku. Vo väčšine prípadov sa výška pohľadávok 

rovnala výške záväzkov v konsolidačnom celku. Vyskytli sa i prípady nepravých rozdielov, 

ktoré vznikli chybným zaúčtovaním pohľadávky a záväzkov alebo časovým posunom úhrady 

záväzku a zúčtovaním pohľadávky. Nepravé rozdiely, ktoré neboli vysporiadané v procese 

odsúhlasenia, kedy si účtovné jednotky potvrdzovali zostatky vzájomných vzťahov a následne 

upravili individuálne účtovné závierky sme vykonali úpravy v rámci konsolidačných operácií. 

- Konsolidácia nákladov, výnosov a transferov – pri konsolidácii sme eliminovali náklady 

a výnosy medzi jednotlivými účtovnými jednotkami z agregovaných údajov v súčtovom 

výkaze ziskov a strát. Medzi najdôležitejšie vzájomné transakcie medzi materskou účtovnou 

jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami patria transfery a s nimi spojené náklady 

a výnosy. V súvahe boli eliminované všetky transfery poskytnuté z prostriedkov VÚC a vo 

výkaze ziskov a strát s nimi spojené náklady a výnosy. 

 

 Metóda vlastného imania bola použitá pri pridružených účtovných jednotkách 

- Metóda vlastného imania – uvedený postup sa uplatnil pri zahrňovaní pridruženej účtovnej 

jednotky Prešovské zdravotníctvo, a. s. a Tatran Futbal Aréna, s. r. o., do konsolidovanej 

účtovnej závierky. Prešovský samosprávny kraj má v prvej uvedenej spoločnosti 34% podiel 

na hlasovacích právach a v druhej uvedenej spoločnosti 49% podiel. Ide vlastne o metódu 

ocenenia finančných investícií. Pri metóde vlastného imania sme do konsolidovanej účtovnej 

závierky nepreberali majetok a záväzky, náklady a výnosy pridruženej účtovnej jednotky 

(Prešovské zdravotníctvo a. s.) bola upravované položka v súvahe – dlhodobý finančný 

majetok a hospodársky výsledok, teda vykázané podiely konsolidovanej účtovnej jednotky 

v pridruženej účtovnej jednotke. Ocenenie podielov v pridruženej účtovnej jednotke sme 

upravili zvýšením resp. znížením tak, aby to vyjadrovalo podiel na vlastnom imaní 

pridruženej účtovnej jednotky. 

 

12.7.Goodwill/záporný goodwil 

 

Goodwille v konsolidovanej účtovnej jednotke nevznikol. 

 

12.8 Konsolidácia medzivýsledku 
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Konsolidácia medzivýsledku na úrovni Prešovského samosprávneho kraj nebola vykonaná, 

nakoľko nebol realizovaný žiadny predaj majetku a zásob medzi účtovnými jednotkami 

konsolidovaného celku. 

 

 

12.9 Informácie o údajoch aktív a pasív 

1. Údaje o konsolidovanom celku 

Konsolidovaný celok Prešovský samosprávny kraj zahŕňa 88 rozpočtových organizácii a 45 

príspevkových organizácií. Identifikačné údaje o účtovných jednotkách konsolidovaného celku sú 

uvedené v tabuľkovej časti (tabuľka č. 1). 

 

Kategória 
Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2018 

Spolu RO PO VOJ Spolu RO PO VOJ 

Úrad PSK 1 1 0 0 1 1 0 0 

Doprava 1 1 0 7 1 1 0 7 

Kultúra 26 6 20 0 26 6 20 0 

Vzdelávanie 80 56 24 46 79 55 24 45 

Sociálne zabezpečenie 25 25 0 26 25 25 0 12 

EA Smart Regiónu PSK 0 0 0 0 1 0 1 0 

SPOLU 133 89 44 79 133 88 45 64 

 

 

2. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku 

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 

31. decembra 2018 je uvedený  v tabuľkovej prílohe č. 2 – Neobežný majetok, konsolidovaných 

poznámok.  

Komentár:  

V  priebehu roka boli realizované organizačné zmeny:  

- zrušenie rozpočtovej organizácie Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov 

(súčasťou súhrného celku od 1.1.2018-30.9.2018) splynutím do príspekovej organizácie 

Hotelovej akadémie J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov od 1.10.2018. 

- zrušenie Spojená škola, Kollárova 10, Prešov (súčasťou súhrného celku od 1.1.2018-

31.8.2018) s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 

a Stredná odborná škola, Kollárova 10, Prešov Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy, 

Kollárova 10, Prešov k 31.8.2018 a zriaďuje Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 

Prešov ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov od 1.9.2018. 

 

 

Uvedené zmeny boli premietnuté v účtovníctve v zmysle § 16 ods. 4 písm. c) zákona NR SR č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a Opatreniami MF SR z 10. decembra 2015 č. 

MF/21572/2015-31 a č. MF/21227/2014-31. Údaje o majetku, záväzkoch a pohľadávkach a rozdiel 

majetku, záväzkov a pohľadávok za zrušené organizácie prechádzajú do účtovníctva nástupníckej 

organizácie ku dňu nasledujúcemu po dni zrušenia bez likvidácie obratovo. Pri zostavovaní účtovnej 

závierky nástupnícka organizácia nevypĺňa v súvahe a vo výkaze ziskov a strát stĺpec „Bezprostredne 

predchádzajúce obdobie“ a výkazy obsahujú iba pôvodné údaje nástupníckej organizácie bez 

zostatkov účtov zrušenej organizácie. 
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Úrad PSK k 31. 12. 2018 evidoval dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v celkovej hodnote 

24 315 561,37€.  Z uvedenej hodnoty boli zaznamená tieto najvýznamnejšie pohyby: 
Jedná sa o nasledujúce najvýznamnejšie pohyby: 

Na účte Softvér došlo k 31.12.2018 k úbytku v objeme 4 080 353,44 € v dôsledku vyradenia softvérového  

vybavenia SPIN 283-2006, SPIN pre organizácie v pôsobnosti PSK, VUCNET – konsolidácia LAN siete, 

vývoj aplikácie GIS /RGIS a ŽPGIS), Informačný systém Fabasoft.   

 

Na obstaraní dlhodobého hmotného majetku boli vykázané hlavne  nezaradené investičné akcie v rámci Úradu 

PSK a projektov. Išlo predovšetkým o projekt: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej 

galérii v Prešove v hodnote 1 941 164,90 €  a Stavebné práce – budova SÚC PSK Medzilaborce  v hodnote 

137 617,10 €. Celková suma obstarania dlhodobého hmotného majetku za projekty predstavuje hodnotu 

2 218 943,37 €. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v rámci Úradu PSK predstavuje sumu 787 028,94 

€ - pričom časť tvorí realizovaná revitalizácia interiérových priestorov PSK 45 987,45 €. Účet obstarania 

hmotného majetku k 31.12.2018 predstavuje sumu 3 005 972,31 €. 

 

Najvýraznejšie pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku predstavovali prevody správy majetku 

organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK po ukončení projektov EÚ. Výrazný nárast bol zaznamenaný 

na účte 021 - Stavby z dôvodu odňatia majetku zo správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za 

účelom rekonštrukcie, ktorú realizoval Úrad PSK u týchto organizácií: Správa a údržba ciest PSK, SOŠ Svit, 

SOŠ technická Humenné.  

 

Zníženie nastalo aj z dôvodu predaja majetku – Obytný dom Sabinov (obstarávacia hodnota 8 320,55 €, 

zostatková účtovná hodnota 0 €, predajná cena 1 €) Mestu Sabinov, Budova Domova Mládeže Levoča 

(obstarávacia hodnota 113 319,69 €,  účtovná zostatková hodnota 6 760,18 €, predajná cena  4 647 €) 

Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie, Kolkáreň Veľký Šariš – predaj mestu Veľký Šariš. 

 

Predaje boli uskutočnené v zmysle platných predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov, v súlade so  Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK v platnom znení a schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. 

 

Pohyby boli zaznamenané aj na účte 023 – Dopravné prostriedky z titulu vyradenia motorového 

vozidla Osobný automobil Wolksvagen Passat (obstarávacia hodnota 32 624,15 €, účtovná 

zostatková hodnota 0)  pre Strednú odbornú školu elektrotechnickú Prešov. 
 

 

        Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK evidujú v účtovnej evidencii 

k 31.12.2018 neobežný majetok v celkovej hodnote 209 063 107 €.  

Správa a údržba ciest PSK                                                         119 709 868 € 

Kultúrne služby                                                                     10 308 477 € 

Vzdelávanie                                                                         51 348 949 € 

Sociálne zabezpečenie                                                               27 695 813 € 

 

V rámci rozpočtových organizácií celkovo evidujeme nárast majetku o +  7 898 526 € porovnaním 

so stavom k 1. 1. 2018, a to vo všetkých oblastiach. V oblasti Vzdelávanie evidujeme zmenu majetku 

o                + 1 677 794 €, Sociálne zabezpečenie o + 1 791 021 €, SÚC PSK o 2 324 191 € a v oblasti 

Kultúrne služby v objeme o + 2 105 521 €. Najvýznamnejšia zmena - nárast o + 2 324 191 € bol 

zaznamenaný pri SÚC PSK na účte 021 – Stavby o + 9 215 517 €, kde boli do majetku zaradené 

ukončené investičné akcie financované z úverových zdrojov a zdrojov PSK. 

 

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK evidujú v účtovnej evidencii  k 

31. 12. 2018 neobežný majetok  v celkovej hodnote 58 629 138 €, z toho: 
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Porovnaním so stavom majetku k začiatku účtovného obdobia 1. 1. 2018 (56 553 641 €) 

evidujeme  nárast majetku o hodnotu + 2 075 497  €. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný na 

účte 029 – ODHM o 1 280 550  € a na účte 021 – Stavby o + 477 791 € a to predovšetkým 

z dôvodu prevodu správy majetku z Úradu PSK do majetku príspevkových organizácií 

kultúrnych služieb tak, ako je to popísané pri majetku Úradu PSK.  

 

Pohľadávky 

Po eliminácii vzájomných vzťahov v rámci konsolidovaného celku boli pohľadávky vykázané 

v celkovom objeme 4 152 754,89 € (viď tabuľková príloha č. 9).  Z tohto objemu boli  pohľadávky 

po lehote splatnosti vo výške 161 960,58 € a pohľadávky v lehote splatnosti 3 990 794,31 € so 

zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka a od jedného roka do piatich rokov vrátane. V priebehu 

roka boli k nevymožiteľným pohľadávkam vytvorené opravné položky v hodnote 186 388,65 € 

a zároveň došlo aj k zníženiu alebo zrušeniu opravných položiek k pohľadávkam v objeme 11 203,13 

€ z dôvodu ich vymoženia alebo odpísania v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK (viď tabuľková príloha č. 8).  

 

Komentár: 

V priebehu roka 2018 došlo za Úrad PSK k tvorbe opravnej položky k pohľadávkam v celkovom 

objeme 119 518,41 € z dôvodu predpisu pohľadávky a následne opravnej položky k  PEHAES, a.s. 

(žaloba o zaplatenie 23Cb/30/2016) vo výške 114 405,64 € a zvýšenia opravnej položky k pohľadávkam 

po NsP  Svidník v objeme 895,57 €.  Opravná položka k účtu 318 bola tvorená v objeme  4 217,20  € 

z dôvodu zvýšenia pohľadávok za nájom bytov. 

   

 

 

 

- Pohľadávka  voči  združeniu     1 617 893,95 €      

Zoznam združených investícií: 

Združená investícia – mesto Vysoké Tatry 

(vybudovanie tréningovej futbalovej plochy 

s umelým povrchom ako súčasť dobudovania 

Tréningového centra mládeže a športu v Tatranskej 

Lomnici) 100 000 € 

Združená investícia – mesto Poprad – Prestavba 

križovatky cesty III/3080 ul. Slov. odboj s miestnou 

komunikáciou 219 528,28 € 

Združená investícia – mesto Medzilaborce  – 

Vybudovanie ľadovej plochy pre deti a mládež 

a širokú verejnosť 100 000 € 

Združená investícia – mesto Vysoké Tatry – 

Prestavba existujúcej križovatky cesty II/537 

s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku 108 365,67 € 

Kultúrne služby                                        27 580 500 €  

Vzdelávanie                                             31 048 638 €  
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Združená investícia – mesto Humenné – 

Vybudovanie futbalového ihriska s umelým 

trávnatým povrchom 100 000 € 

Združená investícia – Obec Štrba – dobudovanie 

lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom plese  150 000 € 

Z toho združené investície, ktoré boli 

vyúčtované a nezaradené do majetku v roku 

2018  840 000 € 
 

Združená investícia –  vybudovanie „Futbalové 

ihrisko s umelým trávnatým povrchom“ Stará 

Ľubovňa“ 
 

100 000 € 

Združená investícia – centrum obecných podnikov 

Spišský Hrhov „Rekonštrukcia tréningového 

centra obecných sociálnych podnikov“ 40 000 € 

Združená investícia – mesto Snina – Vybudovanie 

futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom 100 000 € 

Združená investícia – mesto Vranov nad Topľou 

– Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídl. II. 100 000 € 

Združená investícia – mesto Vranov nad Topľou  

– Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna na 

ul. B. Nemcovej  

                                                           

90 000 € 

Združená investícia – Prešovská univerzita – 

rekonštrukcia infraštruktúry 410 000 € 

Spolu 1 617 893,95 € 

      

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy predstavuje k 31.12.2018 hodnotu 

257 172,09 Eur. V porovnaní so stavom k 1.1.2018 došlo k nárastu o 199 926,71 Eur. Stav 

k 31.12.2018 vo výške 257 172,09 Eur, v tom: nezúčtovaný poskytnutý transfer vo výške 

+187 423,33 Eur neštátnymi subjektmi poskytujúcimi sociálne služby, vo výške +45 325,76 Eur 

súkromnými a cirkevnými školskými zariadeniami, vo výške +25 000,- Eur spoločnosťou Futbal 

Tatran Aréna, s.r.o.,  vo výške –1 000,00 Eur vrátka dlžnej sumy poskytovateľa sociálnej služby v 

zariadení podporovaného bývania Sessile, n.o. Bardejovské Kúpele a vo výške +423,00 Eur 

nezúčtovaný transfér voči autobusovému prepravcovi BUS Karpaty Stará Ľubovňa. 

V roku 2018 odbor sociálnych vecí a rodiny uzatvoril zmluvy so 68 poskytovateľmi sociálnych 

služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších prepisov 

v platnom znení (ďalej len zákon o sociálnych službách).  

 

V rámci zmluvných vzťahov PSK poskytol finančný príspevok na prevádzku v zmysle zákona o 

sociálnych službách celkovo pre 1 374 fyzických osôb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb 

(celoročná a týždenná forma), z toho:   

- pre 384 prijímateľov sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb (celoročná pobytová 

forma),  

- pre 4 prijímateľov sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb (týždenná pobytová 

forma), 
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- pre 504 prijímateľov sociálnej služby v špecializovaných zariadeniach celoročnou pobytovou 

formou,  

- pre 7 prijímateľov sociálnej služby v špecializovaných zariadeniach týždennou pobytovou 

formou,  

- pre 285 prijímateľov sociálnej služby v útulkoch,  

- pre 105 prijímateľov sociálnej služby v domovoch na polceste,  

- pre 55 prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach núdzového bývania,  

- pre 30 prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach podporovaného bývania,  

na  211 miest pre prijímateľov sociálnej služby ambulantnou formou v domove sociálnych služieb, 

špecializovaných zariadeniach a v rehabilitačnom stredisku.PSK za sledované obdobie poskytol 

finančný príspevok pre 21 poradcov špecializovaného sociálneho poradenstva v celkovom počte 

41 833,5 hodín, pre 2 poradcov sociálnej rehabilitácie v celkovom počte 4 008 hodín a zabezpečil 

tlmočnícku službu na území Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom zmluvy podpísanej 

s Krajským centrom asociácie nepočujúcich Slovenska v Prešove v rozsahu 3 000 hodín tlmočenia. 

V roku 2018 PSK poskytol finančný príspevok na prevádzku služby včasnej intervencie 

(ambulantnou a terénnou formou), ktorú zabezpečili 4 poskytovatelia služby včasnej intervencie 

prostredníctvom svojich zamestnancov v rozsahu 11 189 hodín.PSK poskytol finančný príspevok pri 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný 

príspevok na prevádzku opatrovateľskej služby jednému neverejnému poskytovateľovi, ktorý 

poskytoval  túto službu  pre 9 prijímateľov opatrovateľskej služby. Pre subjekty vykonávajúce 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bol nezúčtovaný transfer vo výške 

187 423,33 €. 

                                                                 

Finančné účty  

Konsolidovaný celok Prešovský samosprávny kraj vykázal k 31. 12. 2018 v aktívach finančné účty 

v celkovom objeme 77 635 566,62 €.  

Z toho: 

- účet  211  Pokladnica                  8 347,57 € 

- účet  213  Ceniny                 164 758,78 € 

- účet  221  Bankové účty             77 462 460,27 € 

 

Oproti roku 2017 evidujeme nárast finančných prostriedkov o +24 301 803,65 € z dôvodu zvýšených 

príjmov z daní.  

 

 

3.  Príjmy a výdavky 

 

Rozpočet PSK a jeho čerpanie k 31.12.2018 je nasledovné: 

 

 Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 2018 

Skutočnosť k 

31.12.2018 

% plnenia k 

upraveném

u rozpočtu 

2018 

Príjmy 190 750 000 € 204 260 137 € 218 820 722 € 107,13% 
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Bežné príjmy (BP) 190 400 000 € 201 001 564 € 210 433 338 € 104,69% 

Kapitálové príjmy 

(KP) 
350 000 € 3 258 573 € 8 387 384 € 257,39% 

Výdavky 189 029 806 € 233 949 259 € 197 197 246 € 84,29% 

Bežné výdavky (BV) 172 267 000 € 181 666 375 € 171 079 212 € 94,17% 

Kapitálové výdavky 

(KV) 
16 762 806 € 52 282 884 € 26 118 034 € 49,96% 

Príjmy - výdavky 1 720 194 € -29 689 122 € 21 623 476 € - 

BP - BV 18 133 000 € 19 335 189 € 39 354 126 € - 

KP - KV -16 412 806 € -49 024 311 € -17 730 650 € - 

Fin. operácie -1 720 194 € 29 689 122 € 17 847 672 € - 

FO - príjmové 0 € 34 012 657 € 22 855 099 € 67,20% 

FO - výdavkové 1 720 194 € 4 323 535 € 5 007 427 € 115,82% 

Rozdiel P-V + FO 0 € 0 € 39 471 148 € -  

 

4. Transfery 

V rámci zúčtovacích vzťahov medzi subjektami verejnej správy konsolidovaný celok vykázal 

v pasívach na účte 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC hodnotu 489 406,96 € ako saldo 

záväzkov zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy. Na účte 355 – zúčtovanie transferov  

rozpočtu obce a VÚC došlo k odúčtovaniu súvahy z dôvodu zmeny v konsolidovanom celku pri 

eliminácii  kapitálového transferu v  objeme 1 020 029,84 € - jednalo sa o majetok po zrušenej škole 

Spojená škola, Kollárova 10, Prešov a v objeme 165 694,21 € - jednalo sa o majetok po zrušenej škole 

Obchodná akadémia Bardejov. 

V rámci transferov zúčtovania medzi subjektami verejnej správy za vykazovaný konsolidovaný celok 

došlo na strane aktív a pasív k celkovej eliminácii transferov v hodnote 188 528 962,39 €. 

 

5. Časové rozlíšenie aktív 

V tabuľkovej prílohe č. 10 na účte 381 – Náklady budúcich období boli zobrazené náklady v rámci 

súhrnného celku na nájomné, predplatné, poistné vyberané vopred, nájomné reklamných plôch, 

vysielacieho času voči externým jednotkám v hodnote 281 695,20 €. 

Na účte 385 tabuľková príloha č. 11 – Príjmy budúcich období boli účtované príjmy z nájomného 

a ostatné v sume 5 469,36 €. 

6. Vlastné imanie 

Prehľad o pohybe vlastného imania konsolidovaného celku Prešovského samosprávneho kraja od 1. 

januára 2018 do 31. decembra 2018 je uvedený v tabuľkovej časti (tabuľka č. 12). 

Predmetom jednotlivých položiek vlastného imania sú účtovné prípady vyplývajúce z vysporiadaní 

hospodárskych výsledkov účtovných jednotiek v konsolidačnom celku. 



 

 

   

 

  
  51 

 

 

7. Majetkový podiel PSK v pridružených účtovných jednotkách  a ostatných jednotkách 

 

Komentár pre pridružené jednotky: 

a) Prešovské zdravotníctvo 

K 31. 12. 2018 metódou vlastného imania bola upravovaná položka v súvahe za Prešovské 

zdravotníctvo, teda vykázané podiely konsolidovanej účtovnej závierky v pridruženej účtovnej 

jednotke. Ocenenie podielov v pridruženej účtovnej jednotke sme upravili zvýšením tak, aby to 

vyjadrovalo 34 % podiel na vlastnom imaní pridruženej účtovnej jednotky. Pri konsolidácii v roku 

2017 sme vychádzali z predbežných výkazov zaslaných spoločnosťou Prešovské zdravotníctvo, 

pričom po dátume zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky došlo k zvýšeniu výsledku 

hospodárenia vo výške 13 569€, t. z. úpravu vo výške 34% 4 613,49€. Vzhľadom na nevýznamnú 

hodnotu, nedošlo k úprave podielu za rok 2017. Pri konsolidácii v roku 2018 sme vychádzali taktiež 

z predbežných výkazov za uvedenú pridruženú jednotku, ktoré nám boli doručené do termínu 

konsolidácie. V predbežných výkazoch účtovná jednotka vykázala vlastné imanie v hodnote 26 526 

667 € a zisk vo výške 126 434 €. 34 % podiel na vlastnom imaní  v uvedenej spoločnosti predstavuje 

9 019 066,78 €.  

 

Názov spoločnosti 
Základné 

imanie 

Hodnota vloženého  

majetku k 31.12.2017 

 

Úprava podielových 

cenných papierov -       

     zvýšenie 

Hodnota vloženého 

majetku k 31.12.2018 

Prešovské  

zdravotníctvo, a. s.   99 600 8 971 465,73 € 42 987,56 

 

     9 014 453,29 € 

 

 

Uvedená spoločnosť uviedla v individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2018 pohľadávky 

z obchodného styku po lehote splatnosti v objeme 2 794 026 €. Z jej poznámok vyberáme: „uvedené 

pohľadávky predstavujú obchodné pohľadávky voči Svet Zdravia Akademia, n. o. Táto organizácia 

vznikla zlúčením neziskových organizacií Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. a Nemocnica arm. 

Generala L. Svobodu Svidník, n.o. v roku 2016. Skupina Svet Zdravia vypracovala koncepciu rozvoja 

organizácie Svet Zdravia Akademia, n. o., ktorej cieľom je ozdraviť organizáciu a zabezpeciť jej 

dostatočné príjmy, aby bola schopná splatiť tieto svoje stará záväzky. V súlade s účtovnými politikami 

platnými v skupine Svet Zdravia, na tieto pohlľadávkyy netvoríme opravnú položku, pretoze ide o 

pohľadávky v rámci skupiny (spolocnosť Prešovské Zdravotníctvo bolo zriaďovateľom oboch 

neziskových organizacií).”  

  

 

b) Futbal Tatran Aréna 

Hodnota vloženého majetku v Tatran Futbal Aréne, s. r. o., k 31. 12. 2017 predstavovala hodnotu 

1 982,54 €. K 31. 12. 2018 metódou vlastného imania bola upravovaná položka v súvahe za Futbal 

Tatran Arénu v 49%, ale vzhľadom na dosiahnutú stratu a záporné vlastné imanie za rok 2018 bola 

vykázaná hodnota podielu vo výške 0. Hodnota vyššie uvedeného podielu konsolidujúcej účtovnej 
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jednotky verejnej správy na pridruženej jednotke vychádzala z predloženej súvahy za Futbal Tatran 

Arénu k 31.12.2018. 

 

 

 

Názov spoločnosti 
   Vklad do 

        ZI 

 

  Hodnota vloženého 

majetku k 31.12.2017 

 

 

 Zmena vlastného 

  imania (pokles)  

 

Hodnota vloženého 

majetku k 31.12.2018 

Futbal Tatran Aréna 

s. r. o 
   3 234,00  1 982,54 - 4 064          0,00 

 

Komentár pre ostatné jednotky: 

Celková hodnota podielu v externých účtovných jednotkách v netto hodnote k 31. 12. 2018  bola 

vykázaná v objeme 41 044,28 €. 

8. Rezervy 

Prehľad rezerv konsolidovaného celku v členení na zákonné dlhodobé a krátkodobé a ostatné rezervy 

dlhodobé a krátkodobé od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 

13 a 14 konsolidovaných poznámok. V rámci konsolidovaného celku boli tvorené rezervy najmä na 

zamestnanecké pôžitky, na prebiehajúce a hroziace súdne spory, na nevyfakturované dodávky 

a služby a na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy. 

Najvyšší  a najvýznamnejší podiel bol evidovaný na prebiehajúce a hroziace súdne spory a na 

zamestnanecké pôžitky v účtovnej jednotke Prešovský samosprávny kraj a to:  

Krátkodobé rezervy: 

Na krátkodobých rezervách v rámci rezerv na zamestnanecké pôžitky došlo k tvorbe rezervy 

v objeme 8 857,50 € a k jej použitiu vo výške 26 000,36 €. Došlo k tvorbe rezervy na súdne spory vo 

výške 44 096,93 € a k použitiu rezervy v objeme 59 511,81 € . K 31. 12. 2018 sa vytvorila rezerva na 

náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy - audit v objeme 

17 280,00 €.  

Dlhodobé rezervy: 

Rezervy ostatné dlhodobé vo výške 1 395 162,67 €, z toho len na prebiehajúce a hroziace súdne spory  

v objeme 1 395 162,67 € - tvorba rezervy v priebehu vykazovaného obdobia predstavovala objem 

286 540,34 € a ku koncu sledovaného obdobia bola zrušená v objeme 139 580,99 €. 

 

9. Krátkodobé a dlhodobé záväzky  

Prehľad záväzkov z hľadiska ich vekovej štruktúry a podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľkovej 

prílohe č. 15. Táto príloha zobrazuje záväzky, ktoré vznikli z dodávateľských vzťahov, z prijatých 

preddavkov, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, z ostatných daní, zo 

zúčtovania darovaných prostriedkov ako aj zo zúčtovania transferov od subjektov verejnej správy.  

Záväzky k 31.12.2018 vykazujeme v celkovom objeme 12 891 006,18 € z toho po lehote splatnosti 

88 655,57 €.V tom sú zahrnuté záväzky Úradu PSK v objeme 16 050 za zrušenú nemocnicu 

Humenné a Svidník. Rozdiel vo výške 12 802 350,61 € tvoria záväzky v lehote splatnosti, záväzky 
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so zostatkovou splatnosťou do jedného roka a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného 

do piatich rokov.  

V záväzkoch došlo k odúčtovaniu súvahy z dôvodu zmeny v konsolidovanom celku pri eliminácii -   

krátkodobých záväzkov v sume 19 934,54 € a v dlhodobých záväzkoch v sume 6 295,78 €. Ide 

o záväzky po zrušenej organizácii Spojenej škole, Kollárova 10, Prešov. 

10. Bankové úvery 

Prehľad o bankových úveroch Prešovského samosprávneho kraja k 31. 12. 2018 s uvedením 

podrobných informácií je uvedený v tabuľkovej časti (tabuľka č. 16). Z toho: 

Na účte 461 Bankové úvery Úrad PSK k 31.12.2017 evidoval bankový úver v hodnote 58 764 364,39 

€ z  Európskej investičnej banky. V priebehu roka 2018 došlo k navýšeniu úveru v hodnote 

7 151 583,42 € a k jeho zúčtovaniu vo výške 3 874 627,67 €.  

K 31.12.2018 vykazuje Ú PSK bankové úvery  v celkovej hodnote 62 041 320,14 €.  

Jedná sa o  úver č. 1 v Európskej investičnej banke s dobou splatnosti do roku 2038 s nesplatenou 

istinou 32 013 291,73 €, z toho dlhodobá časť nesplatenej istiny 30 293 098,11 €, krátkodobá časť 

nesplatenej istiny 1 720 193,62 €. Úver č. 2 v Európskej investičnej banke s dobou splatnosti do roku 

2040 s nesplatenou istinou 30 000 000,00 €.  

 

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru: 

V zmysle zmluvy s Európskou investičnou bankou a Prešovským samosprávnym krajom nie je 

určené zabezpečenie úveru. Záväzky a záruky dlžníka, ktoré vyplývajú zo zmluvy je - povinnosť 

dlžníka nenakladať s akoukoľvek časťou svojho majetku, ktorý je súčasťou projektu, povinnosť 

udržiavať zdravú finančnú situáciu, dodržiavať právne predpisy, zabezpečiť vedenie účtovných kníh 

a účtovných záznamov a každý rok predložiť banke Správu o faktických poznámkach, záverečný účet 

samosprávneho kraja a finančné výkazy z účtovníctva. 

 

a) Dcérska účtovná jednotka Správa a údržba ciest PSK vykazuje úver za PPP projekt splatný 

k 31.12.2020 v objeme 1 608 680,58 €. V súlade s metodikou MF SR sa ako bankové úvery 

vykazujú aj dodávateľské úvery, pri ktorých dôjde zo strany veriteľa k postúpeniu pohľadávky 

bankovej inštitúcií. Z celkového objemu úveru pripadá 79 340,52 € na krátkodobú časť 

a 1 529 340,06 € na dlhodobú časť úveru.  

 

 

10.   Časové rozlíšenie  pasív 

Tabuľková príloha č. 17 a 18 zobrazuje časové rozlíšenie pasív – popisuje druh výnosu budúcich 

období, výdavkov budúcich období ako aj vzájomný vzťah vykazujúcej účtovnej jednotky voči 

partnerovi. Jedná sa zväčša o výnosy a výdavky budúcich období z titulu nájomného, predplatného a 

zúčtovania kapitálových transferov. 

 

12.10 Informácie o nákladoch a výnosoch 

 

1.  Náklady konsolidovaného celku 



 

 

   

 

  
  54 

 

V tabuľkovej prílohe č. 19, 20 a 21 konsolidovaných poznámok je uvedené členenie nákladov 

vykázaných voči súhrnnému celku Prešovského samosprávneho kraja za účtovné obdobie roku 2018. 

Najvýznamnejšou položkou v rámci nákladov na služby tvoria: 

- Telekomunikačné služby, 

- Strážna služba, 

- Nájomné budov, objektov alebo iných častí, 

- Administratívne, režijné náklady, 

- Štúdie, expertízy, posudky, 

- Odmeny poslancov a členov komisií, 

- Iné služby (členské príspevky). 

Pri konsolidácii sme eliminovali náklady medzi jednotlivými účtovnými jednotkami z agregovaných 

údajov v súčtovom výkaze ziskov a strát. Medzi najdôležitejšie patrili eliminácie na účte 518 – 

ostatné služby v objeme 157 607,07 €, na účte 527 – zákonné sociálne náklady 24 614,66 € a na účte 

502 – spotreba energie 10 438,95 €. 

V rámci nákladov a výnosov na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VUC do RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC za vykazovaný konsolidovaný celok došlo na strane nákladov a 

výnosov k celkovej eliminácii transferov v hodnote 80 186 741,32 €. 

Ďalšími významnými nákladmi boli náklady na Transfery z rozpočtu VÚC poskytnuté subjektom 

mimo verejnej správy v objeme  30 844 353,19 €. Išlo o zúčtovanie poskytnutého transfery do 

nákladov pre subjekty mimo verejnej správy a to neštátnym školám, cirkevným školám, neštátnym 

zariadeniam poskytujúcich sociálne služby,  dopravcom (viď: čl. III, bod č. 3, odsek Pohľadávky 

z poskytnutých transferov subjektom mimo verejnej správy) na účelové dotácie v zmysle § 8 ods. 2 

zákona 583/2004 Z. z. (pre Východoslovenskú investičnú agentúru Košice na vydanie publikácie 

Investičné príležitosti východného Slovenska, pre ARR PSK na spolufinancovanie projektu OSIRIS, 

Inovačné partnerské centrum na financovanie projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“  a 

na dotácie v zmysle VZN PSK č. 65/2018 v súlade s výzvou pre rok 2018 a uznesením Z PSK 

k rozdeleniu dotácii. 

 

2.  Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti 

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti boli vykázané v celkovej hodnote 23 280 € 

z tohto náklady na overenie účtovnej závierky 23 280 €. 

 

3.  Výnosy konsolidovaného celku 

Najväčší podiel na výnosoch konsolidovaného celku mala materská účtovná jednotka z daňových 

príjmov, ktoré boli tvorené výlučne podielom na dani z príjmov fyzických osôb. Tieto príjmy boli 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. a) a f) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v platnom znení zaradené medzi vlastné príjmy samosprávneho 

kraja v celkovom objeme 127 628 092,60 €. Ďalšou významnou položkou patrili aj výnosy 

z transferov, ktoré pozostávali z dotácii zo ŠR poskytovaných v rámci kapitoly MŠVVaŠ SR na 

finančné zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania,  dotácie z fondov EÚ a zo 

zahraničia v rámci projektov a grantov a dotácie na jednotlivé programy príslušných rozpočtových 

kapitol ŠR. 
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V konsolidovanom celku za rok 2018 došlo k eliminácii výnosov vzájomne len medzi partnermi. 

Najvyššia eliminácia bola na účte 602 – tržby z predaja služieb v objeme 196 683,81 € a na účte 648 

– ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v objeme 18 037,98 €. 

Tabuľková príloha č. 22 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v celkovej hodnote 6 561 419,67 

€ zobrazuje  výnosy z prenájmu, z poistného plnenia, náhrad za škodu, z dobropisov, ostatných 

výnosov a refundácii nákladov minulého účtovného obdobia z projektov financovaných v roku 2017 

u Správy a údržby ciest PSK, ktoré následne boli odvedené ako náklady z odvodu príjmov do 

výnosov PSK v hodnote 5 443 897,46 €. Detailný rozpis všetkých výnosov je uvedený 

v konsolidovanom výkaze ziskov a strát k 31.12.2018, ktorý je súčasťou konsolidovaných poznámok. 

Iné aktíva 

 

a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku 

minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane 

jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky. 

V predchádzajúcich obdobiach boli Inovačnému partnerskému centru poskytnuté transfery. Na 

základe kontrol vykonaných v roku 2019 boli PSK vrátené finančné prostriedky  vo výške 

143 034,71 €. 

 

K 31.12.2018 Prešovský samosprávny kraj  na základe predložených dokladov právneho oddelenia 

evidoval aktívne súdne spory voči PEhAES, a.s. v sume 114 405,64 € s príslušenstvom. 

 

Iné pasíva 

b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito 

inými pasívami sú: 

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí 

od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, 

ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo  

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje 

v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný 

úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť - 

tabuľka č.10. 

 

Na časť súdnych sporov viď čl. IV. účtovná jednotka vytvorila rezervy. Z predložených 

podkladov sa voči Prešovskému samosprávnemu kraju v siedmich prípadoch viedli súdne 

spory: o náhradu za zriadenie vecného bremena a o vydanie bezdôvodného obohatenia s 

príslušenstvom. Na základe odporúčania právneho oddelenia  je predpoklad, že nám 

v budúcnosti nevzniknú žiadne záväzky a preto sme netvorili rezervu. 

 

V priebehu roka 2018 bol poskytnutý transfer aj dopravným prepravcom v zmysle zmluvách 

o službách vnútroštátnej autobusovej doprave v znení neskorších dodatkov uzatvorených medzi 

PSK a jednotlivými dopravcami v zmysle zákona NR SR č. 56/1996 Z. z. o cestnej doprave 

v znení neskorších predpisovNa základe celkového vyúčtovania predloženého dopravcami 

(február 2019) vznikol u dopravcu SAD Prešov a.s. preplatok v sume 36 097 €  a u ostatných 

dopravcov (SAD Humenné, a.s., SAD Poprad, a.s., BUS Karpaty spol. s r.o.) nedoplatok 

v sume 30 719 €. Celkom za dopravcov PSK eviduje preplatok v sume 5 378 €. 
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12.11.Predpokladaný vývoj 

 

Prešovský samosprávny kraj za sledované obdobie roka 2018 zabezpečoval výkon samosprávnych 

funkcií v súlade s platnou legislatívou, plnil základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením 

a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja, vlastnými príjmami, dotáciami zo štátneho rozpočtu 

a fondov EÚ, zabezpečoval výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle 

platnej legislatívy.  

 

 Prešovský samosprávny kraj v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004  Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov predložil účtovnú závierku PSK za rok 2017 na overenie nezávislým audítorom. 

Audit bol vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 

Auditing, ISA). Zodpovednosťou audítora bolo získať primerané uistenie, že účtovná závierka ako celok 

neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, 

vrátane názoru.   

  

 Podľa názoru audítorov účtovná závierka PSK za rok 2018 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie PSK k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu 

podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe overenia 

dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre 

územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, audit konštatoval, že PSK konal v súlade 

s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

   
Cieľom Prešovského samosprávneho kraja v roku 2018 bude aj naďalej predovšetkým vyrovnané 

hospodárenie, znižovanie dlhu, zefektívnenie výkonu verejnej správy a s tým spojené zvýšenie 

hospodárnosti. Prešovský samosprávny kraj i v budúcnosti plánuje využívať čerpanie eurofondov 

a grantov 

 

 

12.12  Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa  

jej  zostavenia 

 

Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo 

vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018. Za zmienku však stojí nasledovné 

uznesenie: 

Zastupiteľstvo PSK Uznesením č. 140/2018 z 10. zasadnutia zo dňa 10. decembra 2018 

pristúpilo k návrhu na zriadenie Nadácie PSK pre podporu rodiny, ktorej zakladateľom je PSK 

na verejnoprospešný účel: 

a) pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej 

núdzi, 

b) pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného alebo 

náhleho ochorenia nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí, alebo ich 

pracovná schopnosť je znížená, 

c) pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám, kde živiteľ rodiny má zmenšenú pracovnú 

schopnosť alebo je fyzicky alebo psychicky handicapovaný. 

 

Základnú hodnotu nadačného imania Nadácie PSK pre podporu rodiny  tvorí peňažný 

majetkový vklad PSK vo výške 6 638 €. Splatenie celého peňažného vkladu PSK (február 2019) 
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do nadačného imania Nadácie PSK pre podporu rodiny pred podaním návrhu na zápis nadácie 

do Registra nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR. 

 

Spracovala: Ing. Martina Gdovinová 

V Prešove dňa 31. 07. 2019                          

 

Prílohy: 

 

 

 

Príloha  č. 1  Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky  za          

                       konsolidovaný celok PSK za rok 2018 a k Výročnej správe konsolidovaného celku        

                          PSK za rok 2018. 

 

Príloha č.  2 Konsolidovaná účtovná závierka za konsolidovaný celok PSK + poznámky ku    

                          konsolidovanej účtovnej závierke za konsolidovaný celok PSK za  rok 2018 

 

Príloha č. 3  Správa nezávislého audítora z auditu Individuálnej účtovnej závierky za Ú PSK 

                           za rok 2018 

 

Príloha č. 4  Individuálna účtovná závierka  za Ú PSK + poznámky k individuálnej účtovnej  

                           závierke za  Ú PSK za rok 2018 

 

 

 


