
Zápisnica zo zasadnutia Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú 
územnú stratégiu Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia RP PSK 

2. Informácia o vydaní Štatútu a rokovacieho poriadku RP a menovaní zástupcov členov 

RP PSK 

3. Voľba predsedu RP PSK a podpredsedu RP PSK v zmysle štatútu 

4. Informácia o stave prípravy a prezentácia návrhu RIÚS PSK (vrátane IÚS MFO mesta 

Prešov) na roky 2014-2020 

5. Rôzne 

6. Záver 

K bodu 1  

Rokovanie Rady Partnerstva ( ďalej „ RP“ ) pre RIÚS PSK otvoril a prítomných privítal 

JUDr. Štefan Bieľak, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (z poverenia MUDr. 

Petra Chudíka, predsedu PSK JUDr. Bieľak zastupuje PSK v  RP PSK).  

Skonštatoval uznášaniaschopnosť RP a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Dal 

hlasovať o schválení programu zasadnutia RP PSK.  

Prítomní členovia RP s hlasovacím právom: 30 

Hlasovanie: 

1. V rámci členov reprezentujúcich regionálnu územnú samosprávu 

ZA:                                                        1 hlas 
PROTI:                                        0 hlasov 
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:            0 hlasov 
 

2. V rámci členov reprezentujúcich  miestnu územnú samosprávu 

ZA:                                                      14 hlasov 
PROTI:                                        0 hlasov 
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:            0 hlasov 
 
 
 



3. V rámci členov reprezentujúcich  sociálno – ekonomických partnerov 

ZA:                                                      10 hlasov 
PROTI:                                        0 hlasov 
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:            0 hlasov 

 
4. V rámci členov reprezentujúcich štátnu správu 

ZA:                                                        5 hlasov 
PROTI:                                        0 hlasov 
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:            0 hlasov 

RP PK vo všetkých svojich komorách program zasadnutia jednomyseľne schválila.      

 

K bodu 2 

V tomto bode programu podpredseda PSK JUDr. Štefan Bieľak informoval prítomných 

o vydaní Štatútu a rokovacieho poriadku Rady Partnerstva pre regionálnu integrovanú 

územnú stratégiu PSK, ktorý nadobudol účinnosť dňom 26.10.2015, kedy bol tento dokument 

zverejnený vo vestníku MPRV SR. Rovnako tak podpredseda PSK JUDr. Štefan Bieľak 

informoval prítomných o spôsobe menovania zástupcov členov RP PSK, pričom spomenul, že 

PSK musel pri návrhu nominácie členov do RP dbať o dosiahnutie územnej a vecnej 

reprezentatívnosti zloženia RP. Dodal, že rovnako tak aj mesto Prešov muselo pri nominácii 

členov do RP dbať o dosiahnutie primeranej reprezentatívnosti zloženia členov za mestskú 

funkčnú oblasť mesta. Na záver tohto bodu programu zasadnutia podpredseda PSK dodal, že 

každému členovi RP bol dodaný menovací dekrét podpísaný ministrom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, prof. Ing. Ľubomírom Jahnátkom, CSc. 

 

K bodu 3 

Podpredseda PSK Štefan Bieľak informoval prítomných o spôsobe voľby predsedu 

a podpredsedu RP. Následne koordinátor pre prípravu RIÚS PK Mgr. Rudolf Žiak oboznámil 

RP s návrhom predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka  - na funkciu predsedu RP navrhuje 

JUDr. Štefana Bieľaka, podpredsedu PSK. 

 

 



Prítomní za Radu Partnerstva s hlasovacím právom: 30  

Hlasovanie:  

ZA:                                                       27 hlasov 
PROTI:                                        0 hlasov 
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:            3 hlasy 
 

Rada Partnerstva  zvolila JUDr. Štefana Bieľaka za predsedu RP PSK.  

 

Novozvolený predseda Rady Partnerstva JUDr. Štefan Bieľak následne navrhol do funkcie 

podpredsedu RP primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú. Ako dôvod uviedol 

skutočnosť, že v prípade zvolenia by aj mesto Prešov a jeho funkčné územie boli zapojení do 

riadenia Rady Partnerstva.  

Prítomní s hlasovacím právom: 30  

Hlasovanie:  

ZA:                                                       28 hlasov 
PROTI:                                        0 hlasov 
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:            2 hlasy 

Rada Partnerstva  zvolila Ing. Andreu Turčanovú za podpredsedníčku RP PSK 
 

K bodu 4 

PhDr. Andrea Hagovská (odborná konzultantka PSK pre prípravu RIUS) informovala 

prítomných o stave prípravy a  prezentovala pracovný návrh RIÚS PSK na roky 2014 – 2020 

(zastúpila koordinátora RIUS Mgr. Rudolfa Žiaka). Prvá prezentácia bola venovaná samotnej 

štruktúre dokumentu RIÚS, rovnako tak priblíženiu jednotlivých prioritných osí v rámci 

IROP, predbežne navrhovaným prideleným alokáciám pre jednotlivé prioritné osi. Druhá 

prezentácia sa venovala predovšetkým dotazníkovému prieskumu, ktorého cieľom bolo 

preveriť potreby územia PSK a preveriť projektové zámery potencionálnych prijímateľov. 

Uvedené dotazníky boli doručené všetkým potencionálnym prijímateľom na území PSK, 

ktoré majú možnosť uchádzať sa o prostriedky z IROP. 

V diskusii k tomuto bodu sa Ing. Jozef Roško (zástupca MPaRV SR) informoval, či boli do 

tohto prieskumu zahrnuté aj neverejné subjekty. PhDr. Andrea Hagovská potvrdila, že tomu 

tak bolo.  



Predseda RP  informoval, že išlo len o prieskum a subjekty, ktoré sa nezapojili do prieskumu, 

nie sú vylúčené z možnosti uchádzať sa o prostriedky z IROP. Cieľom tohto prieskumu bolo 

na základe aj jeho výsledkov určiť priority v RIÚS za PSK a čo najlepšie rozdeliť alokáciu na 

jednotlivé prioritné osi. V závere tohto bodu programu JUDr. Štefan Bieľak upozornil 

prítomných, že spomínaný prieskum riešil len projektové zámery a nie konkrétne projekty 

a dodal, že kritéria k jednotlivým prioritným osiam budú stanovené až jednotlivými 

vypísanými výzvami v rámci OP IROP.    

K bodu 5 

Z diskusie k bodu 5 vyplynuli nasledovné skutočnosti: 

Úloha č. 1:  

Zabezpečiť, aby všetky príslušné ministerstvá mali k dispozícii kompletnú relevantnú 

dokumentáciu (kompletnú konečnú verziu návrhu RIÚS) potrebnú k vydaniu stanoviska k  

návrhu RIÚS PK na roky 2014 – 2020  

T: 16.11.2015                                                                                             Z: Mgr.  Rudolf Žiak 

Úloha č. 2: 

Vyzvať všetky subjekty PSK zaslať pripomienky k návrhu RIÚS PK (zaslať koordinátorovi 

RIÚS PSK). 

T: 20.11.2015                                                                                               Z: členovia RP               

Úloha č. 3: 

Zapracovať pripomienky zo strany ministerstiev a členov RP do návrhu RIÚS a dopracovaný 

návrh RIÚS predložiť na rokovanie RP. 

T: 30.11.2015                                                                                              Z: Mgr. Rudolf Žiak                          

 

 

 

 



K bodu č 6 

Novozvolený predseda RP JUDr. Štefan Bieľak poďakoval prítomným za účasť a následne 

ukončil zasadnutie RP. 

V Prešove dňa 12.11.2015 

Zapisovateľ: Mgr. Štefan Pavlík  v.r. 

Overovateľ: Pavol Ceľúch   v.r. 

  

                                                                                                            v.r. 

                                                                                             JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                             Predseda Rady Partnerstva pre RIÚS PSK 


