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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. 2  
K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU ÚRADU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

V ZNENÍ DODATKU č. 1  

 

I. 

ÚČEL UZAVRETIA DODATKU 

 

Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja ( ďalej len „ organizačný 

poriadok“) účinný od 01.04.2018 , v znení Dodatku č. 1 , ktorý nadobudol účinnosť dňa 

1.2.2019 sa mení z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry úradu . 

 

II.  

PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY 

 

 

1. V  článku V. „ Základná organizačná štruktúra úradu „   -  
 

1.1. Vypúšťa sa bod. 1 . 

1.2.  Doterajšie body 2. a 3. sa označujú ako body 1. a 2.   
1.3.  Bod 1. sa  mení a dopĺňa takto: 
1.3.1. d) Kancelária predsedu PSK – za „ Oddelenie práce a miezd „ sa dopĺňa:                    

„ Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu“ 

1.3.2. g) Kancelária riaditeľa ÚPSK – za „ Oddelenie organizačné a registratúry“ sa  

dopĺňa: „ Oddelenie vnútornej kontroly „  

1.3.3. Vypúšťa sa text pod písmenom k) Odbor regionálneho rozvoja“  

1.3.4. Písmeno k) znie takto:  

      k) Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 

o Oddelenie projektového riadenia 

o Oddelenie podpory RR a cestovného ruchu  

o Oddelenie ÚP a ŽP  

o Oddelenie kontaktných bodov a IPC 

o Oddelenie Inštitút rozvoja PSK  

1.3.5. Vypúšťa sa text pod písmenom p) Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce  

1.3.6. Písmeno p) znie takto:  

       p) Odbor IKT (informačno–komunikačných technológií)  

o Oddelenie prevádzky IT ( informačných technológií) 

o Oddelenie správy IS ( informačných systémov)  

       1.3.7.  Vypúšťa sa písmeno q). 
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2. Článok VI. „ Stupne riadenia v úrade „ sa mení v bode 2.,3.,6.,7. takto :  

 

2.1.V bode 2. sa vypúšťa text: „ patrí vedúci Odboru cezhraničnej a medzinárodnej 

spolupráce“.  

2.2.V bode 2. sa vypúšťa lomítko a text za lomítkom „ útvarov“ ,  na konci vety sa  vypúšťa 

bodka a dopĺňa  text:„ a vedúci Sekretariátu predsedu PSK“.  

2.3.V bode 3. sa vypúšťa text: „vedúceho Odboru cezhraničnej a medzinárodnej 

spolupráce“ .  
2.4.V bode 6.  sa  na konci vety vypúšťa bodka, dopĺňa čiarka  a dopĺňa sa text:  „ ak nie je 

v organizačnom poriadku uvedené inak. Vedúci odboru strategického rozvoja 

a projektového riadenia priamo riadi vedúcich oddelení a zamestnancov Oddelenia 

kontaktných bodov a IPC.  „  

2.5.Bod 7. znie takto:  

7. Vedúci oddelenia - riadi  zamestnancov oddelenia podľa pokynov vedúceho odboru, 

ak nie je v organizačnom poriadku uvedené inak. . Vedúci oddelení Kancelárie 

predsedu, vrátane vedúceho Sekretariátu predsedu PSK , vedúci oddelení Kancelárie 

riaditeľa Úradu PSK  a vedúci oddelení Odboru strategického rozvoja a projektového 

riadenia , okrem vedúceho Oddelenia kontaktných bodov a IPC, riadia zamestnancov 

oddelenia priamo.  

 

III.  

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja v znení 

Dodatku č. 1 - Popisy pracovných činností -  sa mení takto :  
a) V časti „ Kancelária predsedu“ sa dopĺňa  popis činností  Oddelenia zahraničných 

vzťahov a protokolu .  

b) Vypúšťa sa popis činností  „ Odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce .“ 

c) V časti „Kancelária riaditeľa“ sa mení popis činností Oddelenia správy vnútornej 

prevádzky a krízového riadenia a dopĺňa popis činností Oddelenia vnútornej kontroly.  

d) V časti „ Odbor informačno–komunikačných technológií“ sa vypúšťa popis činností 

Oddelenia priestorových informácií ( informačných systémov) .  

e) Vypúšťa sa popis činností „ Odboru regionálneho rozvoja“.  

f) Dopĺňa sa popis činností „ Odboru strategického rozvoja a projektového riadenia“  

g) V časti „ Odbor majetku a investícií“  sa mení popis činností  Oddelenia správy budov.  
 

2. Mení sa príloha č. 2 -  k Organizačnému poriadku Úradu Prešovského samosprávneho      

kraja v znení Dodatku č. 1- organizačná schéma . 
 

3. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku nadobúda účinnosť dňa 1.11.2019. 
 

 

 

V Prešove dňa 31.10.2019                                                              v. r. 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.  

  predseda 


