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PREDSEDA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Ako orgán príslušný na vydanie organizačného poriadku v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 
302/2001 Z. z. o samosprávne vyšších územných celkov ( zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o samosprávnych krajoch“ )  

vydáva  

DODATOK  č. 1  
K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU ÚRADU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
 

I. 
ÚČEL UZAVRETIA DODATKU 

 
Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja ( ďalej len „ organizačný 
poriadok“) účinný od 01.04.2018 sa mení z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry úradu .   

 

II.  
PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY 

 
1.  Článok IV. „Organizačné útvary úradu a ich podriadenosť“  sa dopĺňa o bod 8. , ktorý 
znie takto :  „   Zodpovedná osoba – je určená  predsedom samosprávneho kraja. Pri plnení 
úloh je priamo zodpovedná predsedovi samosprávneho kraja. „ 

 
2. Článok V. „ Základná organizačná štruktúra úradu „ sa mení  takto: V bode 1. sa číslo 
„224“ nahrádza číslom „245“ 
 
3. Článok V. „ Základná organizačná štruktúra úradu „ sa v bode 2.  mení a dopĺňa takto: 
 
d) Kancelária predsedu PSK – činnosť kancelárie riadi riaditeľ Kancelárie predsedu PSK 
a v jeho neprítomnosti vedúci Sekretariátu predsedu PSK 

o Sekretariát predsedu PSK   

o Oddelenie komunikácie a propagácie  

o Oddelenie práce a miezd 
 

g) Kancelária riaditeľa ÚPSK – činnosť kancelárie riadi riaditeľ Úradu PSK a v jeho 
neprítomnosti zástupca riaditeľa Úradu PSK  

o  Oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia 
o  Oddelenie právne  
o  Oddelenie organizačné a registratúry     

 
i) Odbor dopravy 

o  Oddelenie cestnej infraštruktúry 
o  Oddelenie integrovaného dopravného systému  

 
j) Odbor kultúry  

o  Oddelenie hospodárskych činností  
o  Oddelenie kultúrnych organizácií 



DODATOK č. 1 k ORGANIZAČNÉMU  PORIADKU  zo dňa  01.04.2018 
 účinný od 01.02.2019 

 

3 

 

 
 
 

k) Odbor regionálneho rozvoja  
o  Oddelenie strategického plánovania 
o  Oddelenie cestovného ruchu  
o  IPC pre EŠIF 
o  Oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( ÚP a ŽP) 

 
l) Odbor školstva 

o  Oddelenie metodických činností a športu 
o  Oddelenie riadenia škôl a školských zariadení  
o  Oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie 

 
o) Odbor majetku a investícií 

o  Oddelenie správy majetku  
o  Oddelenie investícií 
o  Oddelenie verejného obstarávania 
o  Oddelenie správy budov 

 
p) Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce  

o  Oddelenie implementácie 
o  Oddelenie  financovania a kontroly 
o  Oddelenie cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce  

 
q) Odbor IKT (informa čno–komunikačných technológií)  

o  Oddelenie prevádzky IT ( informačných technológií) 
o  Oddelenie správy IS ( informačných systémov)  
o  Oddelenie priestorových informácií 

 
 
4. Článok VI. „ Stupne riadenia v úrade „ sa mení v bode 1.,2.3. takto :  

 
1. Predseda -  do jeho priamej riadiacej pôsobnosti  patrí riaditeľ Úradu PSK, riaditeľ 

Kancelárie predsedu PSK , poradcovia predsedu PSK a vedúci Odboru SO pre IROP.   

2. Riaditeľ kancelárie predsedu – do jeho priamej riadiacej pôsobnosti  patrí vedúci 
Odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce a vedúci  oddelení/útvarov Kancelárie 
predsedu.   

3. Riaditeľ Úradu PSK – do jeho priamej riadiacej pôsobnosti  patrí zástupca riaditeľa 
Úradu PSK, vedúci odborov okrem vedúceho Odboru SO pre IROP , vedúceho Odboru 
cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce a vedúci oddelení Kancelárie riaditeľa Úradu 
PSK.  

III.  
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Názvy organizačných útvarov uvedené v organizačnom  poriadku v časti  popisu  

pracovných činností  sa menia tak, ako je to uvedené v čl. II . bod 3 tohto dodatku.  
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2. Popisy dotknutých pracovných činností organizačných útvarov sa dopĺňajú a menia tak, 
ako je to  uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. 

 
3. Prílohu č. 2 tvorí Organizačná štruktúra Úradu PSK ( organizačná schéma).  

 
4. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku nadobúda účinnosť dňa 1.2.2019 

 

 
 
 
 
 
V Prešove dňa 31.01.2019 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
  predseda 

 
 
 
 


