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KANCELÁRIA PREDSEDU 
Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu 

 
Zabezpečenie koordinácie zahraničných aktivít samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. 
o vyšších územných celkoch v rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce s územnými celkami a s 
orgánmi iných štátov prostredníctvom nasledujúcich činností: 
 

- plánovanie, organizovanie, realizovanie a vyhodnocovanie úrovne medzinárodnej spolupráce s 
územnými celkami alebo orgánmi cudzích štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie (resp. 

činnosť v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov); 
- príprava a spracovanie medzinárodne záväzných dokumentov (resp. dokumentov o členstve v 

medzinárodnom združení) s územnými celkami alebo orgánmi iných štátov: Dohôd 
o medzinárodnej spolupráci PSK, spracovanie materiálov v rámci schvaľovacích procesov 
dohôd o medzinárodnej spolupráci s územnými celkami a orgánmi iných štátov a sledovanie 

plnenia ustanovení uzatvorených dohôd o medzinárodnej spolupráci; a zabezpečenie 
vypracovania Deklarácii, Memoránd, Listov o zámere, Protokolov a i.; 

- protokolárne, technické zabezpečenie a participácia na medzinárodných rokovaniach 
Prešovského samosprávneho kraja so zahraničnými partnermi, prijatia zahraničných návštev 
a delegácií; 

- zabezpečovanie odborných špecializovaných prekladov z/do nemeckého jazyka, anglického 
jazyka a francúzskeho jazyka v zmysle činností/kompetencií Prešovského samosprávneho 
kraja; 

- komplexné zabezpečovanie zahraničných služobných ciest predsedu PSK a vedenia ÚPSK  
(napr. administratíva ZSC, víza, registrácia, podkladový materiál, komunikácia so zahraničným 
partnerom, ubytovanie, poistenie, tlmočenie, dary, zápis z rokovania a pod.); 

- zahraničná komunikácia a korešpondencia (spracovanie prijatej zahraničnej korešpondencie, 
preklad a vypracovanie vo forme „Informácie pre predsedu PSK“, zabezpečenie 
potvrdenia/ospravedlnenia účasti predsedu/zástupcov vedenia PSK, v prípade potvrdenia účasti 
spracovanie podkladového materiálu a s tým spojená komunikácia s organizátorom podujatia); 

- administratívna agenda súvisiaca so zahraničnými služobnými cestami v rámci Úradu PSK.  

Zabezpečenie plnenia Smernice pre plánovanie a organizovanie zahraničných aktivít. 
 

Zabezpečenie činností vo vzťahu k zastúpeniu Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli a naplnenie 

cieľov: 

- reprezentácia kraja a presadzovanie záujmov PSK v štruktúrach EÚ; 
- prezentovanie a propagovanie PSK na európskej úrovni; 
- zabezpečenie strategickej komunikácie, spolupráca s európskymi inštitúciami, národnými 

orgánmi, regionálnymi zastúpeniami  a stakeholdermi v oblastiach záujmu PSK; 
- získavanie, spracovávanie a sprostredkovanie informácií o európskych programoch , grantoch, 

negociovanie a programovanie EÚ nástrojov 2021-2027; 

- zabezpečenie stretnutí, seminárov a konferencií ai.; 
- sprostredkovanie možností zapojenia subjektov PSK do európskych projektov, iniciatív, sieti 

a partnerstiev. 

Zabezpečenie agendy v rámci vonkajších vzťahov PSK, spolupráce medzi regiónmi.  

Zabezpečenie agendy Združenia samosprávnych krajov SK8 na úrovni Prešovského samosprávneho 
kraja v súlade so stanovami pri napĺňaní cieľov združenia. 
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Protokolárne zabezpečenie aktivít vedenia Prešovského samosprávneho kraja. 

Zabezpečenie činnosti v rámci agendy Medzivládnych komisií – Slovensko - Poľsko, Slovensko – 

Ukrajina. 

Zabezpečenie kompetencií a činností vyplývajúcich z členstva PSK v zahraničných výboroch: 

- Monitorovacích výborov a Výborov pre mikroprojekty programov INTERREG V-A  

a Európskeho nástroja susedstva 2014-2020; 

- výberových komisiách finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestotu 
a Nórskeho finančného mechanizmu; 

- činností pracovných skupín tzv. Task Force pre programovanie európskej územnej spolupráce 
rokov 2021-2027. 

Zabezpečenie činnosti týkajúcich  sa implementácie projektu „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za 
účelom zefektívnenia územnej samosprávy“, operačného programu Efektívna verejná správa v rámci 
Európskeho sociálneho fondu. 

KANCELÁRIA RIADITEĽA 
Oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia 

 

· koordinuje a organizuje úlohy na úseku havarijného plánovania v pôsobnosti Ú PSK  
· organizačne zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany – evakuačné plány, plány PO  
· zabezpečuje ochranu zverených objektov – budov, hnuteľného a  nehnuteľného majetku  
· zabezpečuje správu hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného 

hospodárstva a pomocných služieb  
· vyhotovuje a eviduje nájomné zmluvy týkajúce sa prenájmu priestorov, dodávok služieb vo 

vzťahu k budovám PSK a pod.  

· sleduje hospodárne využitie energií ÚPSK  
· vyhotovuje analýzy hospodárenia, efektívneho využitia priestorov, energií na úseku správy 

budov 

· vyhotovuje podklady v súvislosti s poskytovaním služieb a nájmu pre potreby fakturácie 
a ročného vyúčtovania nákladov 

· vyhotovuje a spracováva ekonomické analýzy vo vzťahu k programovému rozpočtovaniu na 
zverenom úseku  

· organizuje drobné opravy a údržby objektov ÚPSK  
· zabezpečuje prevádzku parkoviska PSK  
· eviduje  zásoby na sklade 
· zásobuje  sklad tovarom  
· sleduje  hodnoty zásob tovaru na sklade  
· odsúhlasuje hodnoty zásob na sklade s účtovnými dokladmi  
· vyhotovuje rozbor hospodárenia za úsek skladového hospodárstva  
· vykonáva verejné obstarávanie tovarov a služieb týkajúcich sa prevádzky motorových vozidiel 

organizácie (zabezpečenie nákupu pneumatík, zabezpečenie  opráv služobných motorových 
vozidiel, zabezpečenie umývania služobných motorových vozidiel a pod.) 

· sleduje  vývoj  cien u tovarov, služieb a prác, ktoré sa opakovane vykonávajú, 
· organizuje a zabezpečuje chod  a prevádzku  autodopravy na ÚPSK, 

· vedie a kontroluje  evidenciu výkonu prác na úseku autodopravy, 
· spracováva dokumentáciu pre evidenciu pracovnej pohotovosti a práce nadčas vodičov, 
· spracováva dokumentáciu pre evidenciu najazdených kilometrov referentskými vodičmi, 
· sleduje  čerpanie pohonných hmôt podľa vozidiel a ich využiteľnosti, 
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· navrhuje riešenia  smerujúce  efektívnemu vynakladaniu nákladov na dopravný park 
organizácie, 

· vedie evidenciu o využití jednotlivých vozidiel a harmonogram prác jednotlivých vodičov 
podľa požiadaviek útvarov v organizácii, 

· kontroluje záznamy o prevádzke motorových vozidiel a vedenie predpísanej evidencie 
o prevádzke motorových vozidiel, 

· zabezpečuje  pravidelné technické  a emisné kontroly  vozového parku organizácie, 
· vedie evidenciu  vynakladania  finančných prostriedkov na údržbu a opravu motorových 

vozidiel organizácie, 
· vedie  evidenciu  hospodárnosti   prevádzky motorových vozidiel organizácie, 
· zabezpečuje  povinné  preškolenie a preskúšanie  vodičov a referentských vodičov, 
· vyhotovuje  zmluvy o zverení  motorových vozidiel organizácie do používania,  
· fyzicky  odovzdáva  motorové vozidlá organizácie do užívania, vrátane spísania protokolu o 

odovzdaní, 
· vykonáva úkony na dopravnom inšpektoráte vo veci evidencie motorových vozidiel 

organizácie, 
· spracováva  návrh rozpočtu na úseku autodopravy pre nasledujúce obdobie  
· spracováva došlé faktúry : 

· eviduje ich  v programe SPIN so všetkými náležitosťami, t. j. dodávateľ, dátum 
vystavenia, dátum doručenia, dátum splatnosti, suma, účty – zápis do knihy došlých 

faktúr 
· preskúmava  doklady z vecného a formálneho hľadiska pred jeho zaúčtovaním  
· pri preskúmaní skúma správnosť fakturovania dodávok a služieb (množstvo, kvalita, 

cena...) v porovnaní so skutočnosťou a dohodnutými podmienkami podľa objednávky 
prípadne zmluvy 

· skúma číselnú správnosť ( napr. prepočítaním položiek na fa) 
· skúma úplnosť údajov v dokladoch potrebných pre operatívnu evidenciu – ak 

fakturovaná dodávka nezodpovedá skutočnosti, dohodnutým podmienkam 
korešponduje s dodávateľom 

· vyhotovuje krycí list s predkontovaním  položiek v logistike 

· vyhotovuje krycí list s predkontovaním v podvojnom účtovníctve 

· zabezpečuje overenie, potvrdenie podpisom zodpovedných pracovníkov za účtovný 
prípad 

· zabezpečuje  vyhotovenie, resp. dokladá príjemky, eviduje  do evidencie majetku 

· po kompletizácii faktúr v zmysle vyššie uvedeného a doplnení predpísanými 
náležitosťami spolu s platobným poukazom odstupuje  tieto na podpis nariadenému 

· podobným spôsobom eviduje dobropisy a ťarchopisy cez program SPIN 

· vyhotovuje objednávky na dodávky a služby  s potrebnými náležitosťami : prieskum 
trhu , zabezpečenie podpisov oprávnených pracovníkov zodpovedných za verejné 
obstarávanie, za hospodárnosť, efektívnosť a účelnosťou využitia fin. prostriedkov 

· a všetkým nájomníkom v budove PSK -fakturácia nájomného a fakturácia za služby 
sleduje čerpanie rozpočtu po položkách  

- na úseku správy majetku zabezpečuje najmä:  
· vedenie  náležitej evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku  v užívaní Úradu PSK 

a majetku, ktorý nebol zverený do správy 

· zaraďovanie majetku do užívania 

· číslovanie majetku 

· presuny majetku  

· účtovné odpisovanie investičného majetku 

· definovanie účtovných predkontácií pre jednotlivé pohyby majetku 

· predkladanie náležitých účtovných zostáv o majetku odboru financií 
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· prípravu zmlúv k prevodom  prebytočného hnuteľného majetku do správy, prenájmu a 
predaji  

· vyraďovanie majetku Úradu PSK z evidencie 

· prípravu príkazných listov a zoznamov o evidencii majetku k riadnym a mimoriadnym 

inventúram majetku Úradu PSK a prenajatého majetku 

· účtovné vysporiadavanie predaného majetku a vyradeného majetku 

· vedenie korešpondencie ponúkaného prebytočného majetku štátnej a verejnej správy a 
príprava podkladov k rozhodovaniu 

· aktualizáciu plnenia programového rozpočtu Ú PSK  
· prípravu podkladov k priznaniu dane z nehnuteľností pri novonadobudnutom nehnuteľnom 

majetku  

· aktualizáciu predpisu pre platby nájomného za prenajaté byty v Sabinove a vedenie náležitej 
evidencie 

- na úseku krízového riadenia: 
· poskytuje okresnému úradu v sídle kraja podklady potrebné na vypracovanie analýzy 

územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska 
možných mimoriadnych udalostí,  

· spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní 
evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi 
samosprávnymi krajmi,  

· poskytuje okresnému úradu v sídle kraja údaje o zariadeniach civilnej ochrany a 
spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a riešení ukrytia 
obyvateľstva,  

· spolupracuje s orgánmi štátnej správy najmä pri príprave na civilnú ochranu,  
· podieľa sa na preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,  
· metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, 

ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci v spolupráci s verejnoprávnymi 
inštitúciami s humanitným poslaním,  

· v súčinnosti s obvodným úradom v sídle kraja a obcami sa podieľa na príprave a 
kontrole zabezpečenia úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti,  

· podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí v obvode vyššieho 
územného celku na úseku obrany štátu a riešení problémov, ktoré môžu vzniknúť alebo 
vznikli v čase vojny alebo vojnového stavu,  

· spolupracuje s príslušnou vojenskou správou a územnými vojenskými správami na 
príprave a zabezpečovaní úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti,  

· podieľa sa na príprave občanov na obranu štátu v obvode svojej pôsobnosti,  
· zabezpečuje súčinnosť s územnými vojenskými správami pri oslobodzovaní zamestnancov od 

výkonu mimoriadnej služby,  
· spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri uplatňovaní požiadaviek okresných úradov a 

požiadaviek samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na 
príslušných ústredných orgánoch,  

· zabezpečuje plnenie úloh v rámci hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č.179/2011 Z .z. o 
hospodárskej mobilizácií  

 

Oddelenie vnútornej kontroly 

 
Prínosom činnosti odboru/oddelenia  vnútornej kontroly je hlavne prijímanie čiastkových 
a systémových opatrení na odstránenie nedostatkov, predchádzanie a riadenie detegovaných rizík 
a sprostredkovanie informácií o výskyte nežiaducich udalosti a kvalite vnútorného kontrolného 
systému PSK. 
· vypracováva plán vnútornej kontroly, vyhodnocuje jeho plnenie a navrhuje opatrenia, 
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· modifikuje zmluvy o poskytnutí dotácií z prostriedkov PSK fyzickým a právnickým 
osobám tak, aby bolo možné vykonať finančnú kontrolu, 

· na základe poverenia predsedu PSK hodnotí na Úrade PSK a v organizáciách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej OvZP) vykonaním kontroly dodržiavanie príkazov 
predsedu PSK, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov PSK, 

vrátane nariadení PSK pri finančnom riadení a iných činnostiach. Kontroly sú 
vykonávané u vybraných subjektov mimo plánu kontrol útvaru hlavného kontrolóra, 

· na základe poverenia predsedu PSK vykonáva vnútornú finančnú kontrolu na vybrané 
finančné operácie Úradu PSK a OvZP, 

· hodnotí dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných 
prostriedkov PSK a nakladania s majetkom a majetkovými právami, 

· vedie centrálnu evidenciu protokolov a správ z kontrol vykonaných vonkajšími 
a vnútornými kontrolnými orgánmi, s výnimkou Úradu pre verejné obstarávanie, 

· na základe poverenia predsedu PSK vykonáva finančnú kontrolu mimo plánu kontrol 
útvaru hlavného kontrolóra  a mimo plánu kontrol odboru/oddelenia kontroly u  
právnických a fyzických osôb, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu PSK,  

· na základe poverenia predsedu PSK vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu. 
Kontrola podľa osobitného predpisu sa vykonáva za účasti zamestnanca 
odboru/oddelenia, ktorý danú oblasť zastrešuje, 

· Pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu (okrem zákona (357/2015 Z.z.) 
vypracováva Záznam o vykonaní kontroly ak kontrolou neboli zistené nedostatky. Ak 
boli kontrolou zistené nedostatky, vypracováva Správu z vykonanej kontroly. Pri 

vypracovávaní  výsledných materiálov môže použiť postupy podľa zákona č. 357/2015 
Z. z. , 

· poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o činnostiach úradu a odporúča opatrenia na 
odstránenie nedostatkov a elimináciu rizík, 

· spracováva stanoviská, posudzuje materiály; vyjadruje sa k návrhom interných 
predpisov, aktov riadenia a prípadne aj spracováva podnety pre predsedu PSK, 

· na základe poverenia predsedu PSK môže vykonávať kontrolu dodržiavania osobitných 
predpisov pri  regulácii cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, pri ktorých 
sa uplatňujú maximálne ceny, 

· archivuje doklady a písomnosti týkajúce sa vykonávania kontroly, 

· vykonáva analýzy kontrolných opatrení, odporúčaní a zistení, 
· poskytuje metodickú pomoc pri výkone finančnej kontroly v OvZP a na Úrade PSK, 

· pri vykonávaní kontrol úzko spolupracuje s útvarom hlavného kontrolóra, 

· plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu PSK. 

 

 

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJA A PROJEKTOVÉHO 
RIADENIA 

 
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 

vyššie územné celky v znení neskorších predpisov: 
o vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja, 
o koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

územia, 
o koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja, 
o koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu 
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o poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej 
správy a obcí na základe ich žiadostí 

o obstarávanie územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) 
regiónu 

o pôsobnosť orgánu územného plánovania 

o schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu 

o schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí. 
 

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov: 
o zabezpečovanie tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja 

územia samosprávneho kraja, 
o utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj, 

o vykonávanie plánovacej činnosti týkajúcej sa územia samosprávneho kraja, 
o obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územno-plánovacích podkladov samosprávneho 

kraja a územných plánov regiónov, 
o spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí, 
o podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia 

o utváranie predpokladov na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov 
a ostatných prvkov svojho územia 

o podieľanie sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho 
kraja 

o rozvíjanie spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov. 
 

     Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu: 
o môže založiť krajskú organizáciu a podieľa sa na jej spolufinancovaní 
o spolupracuje s krajskou organizáciou pri tvorbe programov a plánov hospodárskeho, sociálneho 

a kultúrneho rozvoja na území vyššieho územného celku vrátane koncepcie  rozvoja cestovného 
ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja 

o vytvára podmienky na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na jeho území 
o vytvára podmienky na osvetu a výchovu obyvateľstva k podnikaniu v cestovnom ruchu 

o spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu 
v SR 

o podporuje rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v cestovnom ruchu 

o vytvára podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty na jeho území 
k rozvoju cestovného ruchu, zvyšovaniu kvality služieb a konkurencieschopnosti 

o spolupracuje s Radou vlády Slovenskej republiky pre jednotnú prezentáciu Slovenska v 
zahraničí a podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie SR 
v zahraničí. 

 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení    neskorších predpisov 
(stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii - originálne kompetencie: 
o obstarávanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu 

o obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie 
regiónu a udržiavanie jej aktuálneho stavu. 

 

Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších 
predpisov - prenesený výkon štátnej správy: 
o určovanie hraníc aglomerácií (územia s vyšším počtom obyvateľov ako 100 000) v Prešovskom 

kraji všeobecne záväzným nariadením v súvislosti zo spracovaním strategických  hlukových 
máp pre tieto aglomerácie. 
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Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona 362/2015 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa – ktorým je daná povinnosť PSK:  
o zúčastňovať sa ako povinnej osoby na procese vytvárania a prevádzkovania národnej 

infraštruktúry pre priestorové informácie s povinnosťou zhromažďovania, uchovávania, 
poskytovania a šírenia jej jednotlivých zložiek. 

 

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších predpisov: 
o vypracováva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo 

udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,   
o zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, pravidelne ho monitoruje a každoročne 
vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja vyššieho územného celku s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii a 
s územnoplánovacou dokumentáciou, 

o podieľa sa na príprave národnej stratégie, na vyhodnocovaní jej realizácie a každoročne do 30. 
júna zasiela úradu vlády správu o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie, 

o spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy pri zosúladení programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a rozvojových programov verejných 
prác dotýkajúcich sa územia vyššieho územného celku, 

o vypracúva návrhy regionálnej inovačnej stratégie a regionálnej inovačnej politiky a ďalších 
odvetvových stratégií a politík, 

o podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 
v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi na území vyššieho 
územného celku 

o vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, 

o spolupracuje s regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie 
územnej samosprávy, 

o vedie elektronickú evidenciu programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí, 
ktoré sa nachádzajú na jeho území, 

o na podporu regionálneho rozvoja územia vyššieho územného celku môže zriaďovať regionálne 
rozvojové agentúry,  

o podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu.    
 

Zákon NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v znení neskorších predpisov.  
 

Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

Oddelenie projektového riadenia 
 

· Vydávanie podporných stanovísk k projektom v rámci vyhlásených výziev pri implementácii 
štrukturálnych fondov, v prípade potreby. 

· Príprava  projektových žiadostí  o nenávratný finančný príspevok. 
· Implementácia a manažment jednotlivých projektov. 
· Priebežný monitoring a hodnotenie plnenia indikátorov. 
· Koncepčná a koordinačná činnosť súvisiaca s prípravou a realizáciou schém pre poskytovanie 

dotácií z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na základe platných všeobecne záväzných 
nariadení Prešovského samosprávneho kraja. 

· Príprava projektovej žiadosti (Žiadosť o NFP z EŠIF, EEA, ŠFM, EÚS INTERREG,…), na 
základe projektových zámerov rozvojových iniciatív Európskej komisie a Svetovej banky 

(CURI I. a CURI II.). 

· Implementácia projektov, ktoré sú výstupom rozvojových iniciatív Európskej komisie 
a Svetovej banky (CURI I. a CURI II.). 
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· Evaluácia projektov, ktoré sú výstupom rozvojových iniciatív Európskej komisie a Svetovej 

banky (CURI I. a CURI II.). 

· Monitorovanie projektov, ktoré sú výstupom rozvojových iniciatív Európskej komisie 
a Svetovej banky (CURI I. a CURI II.). 

· Predloženie poslednej správy k projektom, ktoré sú výstupom rozvojových iniciatív Európskej 
komisie a Svetovej banky (CURI I. a CURI II.). 

· Rozpracovávanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z rozvojových iniciatív Európskej 
komisie alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni regiónu a SR do konkrétnych opatrení 
a projektov. 

· Príprava nových projektových zámerov vyplývajúcich z rozvojových iniciatív Európskej 
komisie alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni regiónu a SR do konkrétnych opatrení 
a projektov. 

· Dohľad nad správnou a včasnou implementáciou navrhovaných zmien a projektov, 

· Podpora implementácie existujúcich projektov. 
· Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi. 
· Kontakt a komunikácia s CKO,CO,OA, ako aj ostatnými orgánmi verejnej správy SR a 

s orgánmi EÚ. 
· Poskytnutie súčinnosti pri výkone kontrol, auditov a certifikácií, koordinácie auditov a 

prijímania nápravných opatrení. 
· Dodržiavanie časových harmonogramov a rozpočtov pridelených projektov v súlade so 

zmluvou o poskytnutí NFP. 
 

· Implementácia Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 sa realizuje prostredníctvom  
4 Strešných projektov PSK nasledovne: 

o vypracovanie a zverejnenie výziev na predkladanie žiadostí o FP v rámci Fondu 
mikroprojektov, 

o pomoc pri hľadaní zahraničných partnerov mikroprojektov, 

o prijímanie žiadostí o finančný príspevok v PSK, registrácia a archivácia žiadostí o finančný 
príspevok, 

o komplexné zabezpečenie hodnotiacich procesov a výberu expertov - dvojkolový formálny 
proces, administratívne, technické a organizačné zabezpečenie technického hodnotenia 
a zasadnutia panela expertov, 

o výkon činností v rámci Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce 
INTERREG V-A, 

o príprava výstupov a zostáv pre Monitorovací výbor pre mikroprojekty a žiadateľov o FP 

o vypracovanie a uzatváranie zmlúv o spolufinancovaní projektov z prostriedkov EFRR a ŠR 
so žiadateľmi,  

o registrovanie a priebežné zadávanie údajov do informačných systémov a generátora, 
o zabezpečenie informovanosti a publicity Programu, 
o organizovanie školení pre žiadateľov a mikroprijímateľov, 
o konzultačná činnosť k príprave žiadostí o FP, 

o vypracovanie správ o implementácii na základe požiadavky Riadiaceho orgánu, Národného 
koordinátora a Vedúcich partnerov ET a KER, 

o redaktorská činnosť na webe PSK, 
o priebežná obsahová, finančná a formálna kontrola mikroprojektov, kontrola na mieste, 

kontrola dokumentácie konečných prijímateľov na vybranej vzorke projektov, 
o zabezpečenie kontroly súladu s národnou legislatívou a legislatívou Spoločenstva (napr. 

verejné obstarávanie, verejná podpora, publicita atď.), 
o prijímanie vyúčtovania od prijímateľov mikroprojektov formou priebežnej/záverečnej 

správy o postupe realizácie mikroprojektu a žiadosti o platbu a verifikácia nákladov 
mikroprojektu, 
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o zabezpečenie výkonu finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä: administratívna finančnú 
kontrola výdavkov a finančná kontrola na mieste,  

o spracovanie rizikovej analýzy mikroprojektov pre potreby kontroly na mieste, 
o spracovanie a predloženie Správy z postupu realizácie Strešného projektu a relevantnej 

dokumentácie Strešného projektu za mikroprojekty národnému kontrolórovi, 
o preplácanie žiadostí o platbu mikroprijímateľom zo zdrojov EFRR a ŠR, 
o zabezpečovanie zberu dát v rámci monitorovania, overovania, hodnotiaceho procesu, 

finančného riadenia, auditu a archivácia, 
o spracovávanie podkladov a schvaľovanie zmien v mikroprojektoch, 

o spracovanie a predloženie priebežných žiadostí o platbu vrátane relevantnej dokumentácie, 
týkajúcej sa refundácie nákladov projektov implementovaných na Odbore národnému 
kontrolórovi na certifikáciu v elektronickom systéme SL2014, 

o spracovanie a aktualizácia Databázy monitoringu mikroprojektov, 
o aktualizácia harmonogramu platieb a ostatných potrebných údajov v systéme SL 2014 

zabezpečenie zberu dát v rámci finančného riadenia, monitorovania, overovania a auditu  

o príprava podkladov pre kontrolné orgány a audit, 

o monitoring/ monitorovacie návštevy realizovaných projektov, 
o kontrolná činnosť na úrovni PSK, zabezpečenie kontroly ex-post, 

o archivácia dokumentácie v zmysle požadovaných procedúr na úrovni PSK, 
 

· Výkon činností v rámci vlajkových projektov Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG 
V-A PL-SR 2014-2020 sa realizuje nasledovne: 

o Implementácia projektu s názvom „Svätomariánska púť (Svetlo z východu“) v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.01.00-SK-0016/16 

 

· Nórsky finančný mechanizmus – Program SK08 Cezhraničná spolupráca, Schéma malých 
grantov 

o Memorandum o porozumení pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 
2009 –2014 

o Nariadenie o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 prijaté MZV 
NK podľa čl. 8.8 Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o Nórskom 
finančnom mechanizme pre obdobie 2009-2014 dňa 11. februára 2011 v platnom znení 

o Programová dohoda o financovaní programu „Cezhraničná spolupráca“ zo dňa 19. 
augusta 2013 (účinná od 23.08.2013) 

o Dohoda o delegovaní právomocí Správcu programu č. 1284/2013 

o Systém riadenia FM EHP a NFM v platnom znení 
o Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho 

hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 
– 2014 v platnom znení 

o príručky, usmernenia, pokyny a iné dokumenty vydané, resp. prijaté MZV NK, Úradom pre 
finančný mechanizmus, NKB, Certifikačným orgánom a Orgánom auditu v platnom znení 

o Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov 

o Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov 

o Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 

 

Oddelenie podpory regionálneho rozvoja cestovného ruchu 
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· Implementovanie projektov z oblasti cestovného ruchu, kde konečným prijímateľom NFP 
z fondov EÚ je Prešovský samosprávny kraj. 

· Poskytovanie odborného poradenstva a konzultácií pre žiadateľov finančných prostriedkov z 
fondov EÚ na rozvoj CR. 

· Spolupracuje s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného 
plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja. 

· Spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného 
ruchu v Slovenskej republike. 

· Podporuje rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v cestovnom ruchu. 

· Vytvára podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty na jeho území 
k rozvoju cestovného ruchu, zvyšovaniu kvality služieb a konkurencieschopnosti. 

· Spolupracuje s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja. 

 
Spolupráca s orgánmi samosprávneho kraja a inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

· Príprava materiálov pre predsedu PSK. 
· Príprava podkladov na zasadnutia Zastupiteľstva PSK, Komisie regionálneho rozvoja 

a cestovného ruchu a na zasadnutia Komisie Územného plánovania, ochrany a tvorby životného 
prostredia. 

· Spolupráca s odbormi Ú PSK. 
· Spolupráca s ARR PSK pri príprave žiadostí o NFP. 

· Spolupráca pri vypracovávaní materiálov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  PSK. 
 

Koncepčná a metodická činnosť 

· Spolupráca pri tvorbe rozvojových stratégií a programov na národnej a medzinárodnej úrovni. 
· Spracovanie a aktualizácia odvetvových rozvojových stratégií a programov. 

· Spracovanie a aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. 

· Spracovávanie súhrnných charakteristík územia. 
· Spracovanie regionálnych akčných plánov. 
· Tvorba a aktualizácia databáz. 
· Príprava programového rozpočtu za príslušný program. 

 

Riadiaca a koordinačná činnosť 

· Koordinácia  a spolupráca s orgánmi štátnej správy, regionálnej  a miestnej samosprávy ako aj 
s  inými právnickými a fyzickými osobami verejného a súkromného sektora  v rámci tvorby 
a pripomienkovania legislatívnych noriem a zákonov a regionálnej politiky. 

· Podporovanie podnikateľských aktivít v  spolupráci so SARIO, RPIC, SOPK,  IPC– sieťovanie, 
vytváranie regionálnych združení a klastrov. 

· Implementácia Regionálnej inovačnej stratégie - budovanie  Inovačnej infraštruktúry,  
koordinácia činnosti  Regionálneho inovačného fóra. 

· Koordinácia a spolupráca so ZMOS, Regionálnymi rozvojovými agentúrami, Vidieckym 
parlamentom, Miestnymi akčnými skupinami, mikroregiónmi,  združeniami obci a obcami pri 

realizácií Programu rozvoj vidieka a Programu obnovy dediny. 

· Koordinácia činnosti Rady rozvoja vidieka. 
· Koordinovanie činnosti zameranej na celoživotné vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. 
· Vytváranie sieti partnerských organizácií na podporu regionálneho rozvoja. 
· Koordinácia a podpora aktivít zameraných na realizáciu Európskych stratégií, aktívna účasť pri 

príprave a realizácií stratégie EUROPA 2020. 

Podporná činnosť v rámci rozvoja regiónu 

· Podieľanie sa na tvorbe informačného systému regiónu. 
· Poskytovanie informácií, konzultácií, poradenstvo. 
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· Príprava všeobecných záväzných nariadení PSK. 
· Výkon činností v rámci prijatých všeobecných záväzných nariadení PSK. 
· Sieťovanie a budovanie partnerstiev. 

· Bilaterálna spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a relevantných subjektov v rámci 
Slovenskej republiky a Poľskej republiky. 

· Rozpracovanie,  príprava a implementácia navrhovaných projektových zámerov vyplývajúcich 
z rozvojových iniciatív Európskej komisie alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni regiónu 
a SR do konkrétnych opatrení a projektov v oblasti MRK v kompetenčnom rámci VÚC. 

· Podpora  implementácie existujúcich projektov v oblasti MRK v kompetenčnom rámci VÚC, 
komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi. 

· Podpora spolupráce a zefektívnenie zapájania pilotných samospráv s MRK do realizácie 
integrovaných projektov. 

· Účasť na verejných diskusiách a diskusiách so zástupcami pilotných samospráv s MRK o 
možnostiach realizácie integrovaných projektov. 

· Súčinnosť pri návrhoch a realizácii integrovaných  projektov pilotných samospráv s MRK. 

· Spolupráca s národnou úrovňou (najmä Splnomocnenec vlády pre rómske komunity) pri tvorbe 
plánov lokálnej integrácie, ktoré budú financované z EŠIF. 

· Realizácia prieskumov zameraných na zber údajov reflektujúcich súčasný stav miestnej 
komunity, bariéry, príležitosti a potreby miestnej komunity. 
 

Monitoring a kontrolná činnosť 

· Monitoring plnenia odvetvových rozvojových stratégií a programov 

· Monitoring plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

· Monitoring plnenia programového rozpočtu kraja 

· Monitoring vo väzbe na podpísané dohody 

 

Inovačno partnerské centrum (ďalej len InPC) 
· Vypracovávanie podkladov na prípravu programov regionálneho rozvoja na úrovni vyššieho 

územného celku. 
· Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej 

samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo 
finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. 
o koncepčná, odborná a poradenská činnosť na úrovni vyššieho územného celku, 
o implementácia projektov EÚ, organizačné zabezpečovanie, pomoc pri vypracovávaní 

podkladov na  prípravu a implementáciu projektov, 
o monitoring výziev na predkladanie projektov z európskych finančných fondov, monitoring 

strategických dokumentov s nimi súvisiacich,  
o zabezpečovanie a účasť na vzdelávacích a informačných aktivitách formou seminárov, 

konferencií a workshopov, 
o budovanie partnerstiev prostredníctvom workshopov na území Prešovského kraja, 
o príprava a realizácia inovačných nástrojov na úrovni NUTS III, 
o poradenstvo pri zoskupovaní firiem do klastrov a pri budovaní ich siete a infraštruktúry ako 

základu stratégií regionálneho rozvoja, 
o poradenstvo pri získavaní grantov a dotácií najmä pre začínajúce podnikateľské subjekty v 

oblasti podpory inovácií a projektov výskumu a vývoja, 
o podpora a vyhľadávanie podnikateľských inovačných aktivít v regióne, sústreďovanie 

ekonomického a koordinácia inovačného potenciálu, nadväzovanie kontaktov s investormi, 
o zabezpečovanie vzdelávania v inovačných centrách a ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou 

InPC, 

o vytváranie balíkov pre mäkké aktivity projektu Kreatívneho a kultúrneho priemyslu 
v Prešovskom samosprávnom kraji, 
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o príprava koncepčných, metodických a analytických materiálov projektu Kreatívneho 
a kultúrneho priemyslu, 

o aktívna účasť na stretnutiach v rámci projektu Kreatívneho a kultúrneho priemyslu, 

o participácia pri príprave podkladov projektu Kreatívneho a kultúrneho priemyslu, 
o koordinácia skupín umelcov a kreatívcov participujúcich na príprave projektu Kreatívneho 

a kultúrneho priemyslu, 
o príprava grafických materiálov v rámci aktivít InPC, 
o participácia pri príprave eventov v InPC, 

· Komunikácia s externými subjektmi. 
· Príprava a spracovanie akčných plánov v rámci projektu PROMETEUS. 

· Komunikácia s miestnymi a regionálnymi stakeholdrami (zainteresované strany) a organizácia 
regionálnych podujatí s ich účasťou. 

· Asistencia pri organizácii Informačných dní v projekte PROMETEUS.  

· Účasť v pracovnej skupine pre elektromobilitu v rámci MHSR. 
· Komunikácia s kontaktným bodom pre program Interreg Europe na MHSR. 
· Asistencia pri spracovaní priebežných a finálnych správ o plnení projektu PROMETEUS. 
· Spracovanie a diseminácia informačných listov o e-mobilite a činnostiach v rámci projektu 

PROMETEUS. 

 

Oddelenie územného plánovania a životného prostredia 
 

· Koncepčná a  koordinačná  činnosť  v oblasti  regionálneho rozvoja vyššieho územného celku 
- tvorba koncepcií rozvoja územia Prešovského samosprávneho kraja. 

· Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP), územného plánu (ÚPN) regiónu a príprava 
podkladov pre vymedzenie územia aglomerácií za účelom spracovania strategických hlukových 
máp na úrovni samosprávneho kraja a to v tomto rozsahu:  

o zverejňovanie oznámenia v procese obstarávania územného plánu regiónu (ÚPN – R) 

a územnoplánovacích podkladov (ÚPP) spôsobom v mieste obvyklým (zverejňovanie 
oznámení o začatí obstarávania ÚPN - R, o prerokovaní zadaní pre spracovanie ÚPN - R, 

konceptu riešenia ÚPN - R, návrhu ÚPN - R a ÚPP), 
o zverejňovanie ÚPN regiónu a ÚPP v procese prerokovania k verejnému nahliadnutiu, 
o organizovanie verejného prerokovania ÚPN regiónu a ÚPP so zabezpečením všeobecne 

zrozumiteľného výkladu, 
o prijímanie a vyhodnocovanie stanovísk a pripomienok vznesených v rámci prerokovania 

ÚPN regiónu a ÚPP v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebného zákona), 

· Tvorba všeobecne záväzných nariadení na úrovni samosprávy v oblasti územného plánovania 
a v oblasti vymedzovania aglomerácií za účelom spracovania strategických  hlukových máp. 

· Koordinácia a riadenie prípravy podkladov pre Zastupiteľstvo PSK pre schvaľovanie zadania 
pre spracovanie územného plánu regiónu a územného plánu regiónu a jeho zmien a doplnkov a 

vyhlasovanie jeho záväzných častí. 
· Zabezpečovanie spolupráce so susednými samosprávnymi krajmi a cezhraničnej spolupráce vo 

veciach územného plánovania. 
· Obstarávanie regionálnych koncepcií vo vymedzených oblastiach technickej infraštruktúry 

a vybraných oblastiach rozvoja kraja a to životného prostredia, cestovného ruchu, priemyslu 
a hospodárstva (napr. nerastné suroviny, odpadové hospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie. 

· Spracovanie  stanovísk ku európskym, štátnym a krajským  koncepciám jednotlivých oblastí 
životného prostredia. 

· Organizovanie, zabezpečenie a vykonávanie samostatnej činnosti v pôsobnosti orgánu 
územného plánovania v tomto rozsahu: 

o spracovanie stanovísk k územnoplánovacím podkladom (ÚPP) podľa § 4 a 6  stavebného 
zákona, 
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o spracovanie stanovísk vydávaných v rámci prerokovaní zadaní a územných plánov  (ÚPN) 
obcí a  samosprávnych  krajov  podľa § 20 až 23 stavebného zákona, 

o spracovanie stanovísk k projektom k územnému rozhodnutiu a stavebnému konaniu podľa 
§ 140 a) stavebného zákona, 

o spracovanie stanovísk k zámerom, správam o hodnotení navrhovaných činností na životné 
prostredie a strategickým dokumentom v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

o účasť na prerokovaniach ÚPP, ÚPN obcí, ÚPN samosprávnych krajov, na verejných 
prerokovaniach zámerov a strategických dokumentov v  zmysle zákona NR SR č. 24/2006 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  v znení neskorších predpisov   a na 

prerokovaniach projektových dokumentácií k územnému rozhodnutiu a stavebnému 
povoleniu 

· Samostatná práca na úseku preverovania  podnetov a  sťažností občanov,  v rozsahu stavebného 
zákona. 

· Sledovanie, evidovanie a vyhodnocovanie údajov a informácií o území kraja. 
· Zakladanie a evidovanie územno-technických podkladov a ostatných podkladov    v zmysle 

§7a) stavebného zákona. 
· Vyhľadávanie a identifikovanie vhodných projektov v oblasti územného plánovania, životného 

prostredia, cestovného ruchu, priemyslu a hospodárstva, kde konečným prijímateľom NFP 
z fondov EÚ je Prešovský samosprávny kraj. 

· Implementovanie projektov z oblasti územného plánovania, životného prostredia, kde 
konečným prijímateľom NFP z fondov EÚ je Prešovský samosprávny kraj. 

· Podieľanie sa na implementácii projektov z oblasti územného plánovania, životného prostredia, 
kde konečným prijímateľom NFP z fondov EÚ je Prešovský samosprávny kraj. 

· Vytváranie metaúdajov o súboroch priestorových údajov a o službách priestorových údajov, 
prevádzkovanie a aktualizovanie metaúdajov podľa zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej 
infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov.  

· Podieľanie sa na tvorbe Geografického informačného systému PSK.  
· Poskytovanie a predkladanie informácií o rozvoji územia tlačovému oddeleniu PSK. 
· Organizovanie konferencií súvisiacich s územným rozvojom samosprávneho kraja. 

 

Oddelenie kontaktných bodov  a IPC 

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF (ďalej len IPC) 
· IPC plní ciele zadefinované v Metodickom pokyne č.25 v rámci územia konkrétneho kraja na 

území ktorého pôsobí na  dvoch pracoviskách :  na pracovisku v sídle Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov a na pracovisku Vihorlatského múzea, 
Mierová 33/7, 066 01 Humenné. 

· IPC zabezpečuje prístup k informačno-poradenským službám v rozsahu minimálne 40 hodín 
týždenne (resp. pomerne, ak pripadne na pracovný deň sviatok).  

· IPC poskytuje záujemcom konzultácie najmä:  
o k úlohám Európskej únie, k partnerstvu, k operačným programom v súlade s Metodickým 

pokynom č. 25; 
o k harmonogramom výziev, k výzvam na predkladanie projektových zámerov, k výzvam na 

predkladanie žiadostí o NFP; 
o v oblasti používania a práce s ITMS na úrovni žiadateľa o NFP a prijímateľa NFP; 
o k zameraniu projektových zámerov/žiadostí o NFP; 

o k spracovaniu projektových zámerov/žiadostí o NFP; 

o k relevantnosti zámeru žiadateľa k jednotlivým operačným programom; 
o k ochrane finančných záujmov EÚ v SR a nahlasovaniu podozrení z nezrovnalostí pri 

čerpaní prostriedkov EÚ na e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk. 
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· IPC zriadilo a pravidelne aktualizuje elektronickú Databázu záujemcov o informácie o EŠIF, 
ktorá slúži na rozposielanie informácií o EŠIF záujemcom. Koordinátor IS IPC v prípade 
potreby aktualizuje povinný minimálny rozsah databázy (bez potreby aktualizácie metodického 
pokynu). 

· IPC zasiela podľa záujmu subjektom z databázy informácie o: 
o zverejnení harmonogramov výziev; 
o zverejnení a zmenách výziev na predkladanie žiadostí o NFP/výziev na predkladanie 

projektových zámerov (ďalej aj „výzva“); 
o konaní informačných seminárov k výzvam,  príručkám pre prijímateľov a  iným 

seminárom týkajúcich sa EŠIF; 
o ďalších skutočnostiach (napr. ak riadiaci orgán požiada o distribúciu informácií 

potenciálnym žiadateľom o NFP alebo iným subjektom); 
o ďalšie informácie podľa požiadaviek záujemcov (napr. ku konkrétnym projektovým 

návrhom nájsť správny operačný program atď.).   

· Aktuálnu Databázu záujemcov o informácie o EŠIF zasiela IPC koordinátorovi IS IPC raz 

mesačne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. 

· Koordinátor IS IPC individuálne dohodne s každým RO spôsob zasielania písomných odpovedí 
na otázky potenciálnych žiadateľov o NFP, žiadateľov o NFP a prijímateľov, týkajúcich sa 
konkrétneho OP. Podľa e-mailovej dohody s RO môže IPC zasielať písomné odpovede na 
otázky: 
o po e-mailovom odsúhlasení zo strany kontaktnej osoby príslušného riadiaceho orgánu; 
o bez odsúhlasenia zo strany riadiaceho orgánu.  

Každú zaslanú písomnú odpoveď posiela IPC na vedomie koordinátorovi IS IPC. Koordinátor IS 
IPC zváži rozposlanie písomnej odpovede podľa jej charakteru na kontaktné e-maily všetkých IPC, 
ako aj zverejňovanie na spoločnom webovom sídle IS IPC v časti Často kladené otázky (FAQ) .  

· V prípade požiadavky koordinátora IS IPC (napr. na základe potrieb riadiaceho orgánu) alebo 
z vlastnej iniciatívy vykonáva IPC prieskum medzi subjektmi na území kraja v súvislosti 
s EŠIF.  

· V prípade lokalizácie iných subjektov riadenia a kontroly EŠIF (kontaktné body operačných 
programov) na území kraja, IPC nadväzuje s týmito subjektmi vzájomnú spoluprácu.  

· Na základe požiadavky riadiaceho orgánu spolupracuje IPC pri príprave a organizácii 
informačných aktivít, seminárov a školení o EŠIF. V prípade, ak má IPC k dispozícii priestory 
na uskutočnenie informačných aktivít, seminárov a školení, poskytne ich riadiacemu orgánu 
bezodplatne. Zamestnanci IPC sú povinní zúčastniť sa na informačných aktivitách, seminároch 
a školeniach o EŠIF, organizovaných zo strany riadiaceho orgánu na území kraja, ak tomu 
nebránia závažné okolnosti.  

· Na základe podnetov od žiadateľov o NFP, prijímateľov a verejnosti navrhuje IPC úpravu 
riadiacej dokumentácie, prípadne podporu vybraných oblastí zo strany riadiaceho orgánu 
formou návrhu na zameranie výziev. 

· IPC môže okrem činností, uvedených vyššie vykonávať aj ďalšie činnosti, napr.: 
o zverejňovanie/zasielanie tlačových správ regionálnym médiám;  
o      účasť na regionálnych výstavách, napr. podľa zamerania operačných programov; 
o participácia na tvorbe odborných publikácií, letákov a obdobných dokumentov 

zameraných na EŠIF; 
o školenie potenciálnych žiadateľov o NFP/žiadateľov o NFP/prijímateľov; 
o poskytovanie osobných konzultácií pri implementácii projektov; 
o po dohode s riadiacim orgánom môže IPC participovať na kontrolných aktivitách RO; 
o po dohode s riadiacim orgánom sa IPC môže zúčastniť na vybraných kontrolách na mieste 

v rámci auditu EK. 
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Kontaktné body 

· Výkon činností v  rámci prioritnej osi Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce 
INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 sa realizuje prostredníctvom Regionálneho kontaktného 
bodu nasledovne: 

o spolupráca a podpora Spoločného technického sekretariátu, Riadiaceho orgánu a ostatných 
inštitúcií pri plnení dôležitých úloh počas implementácie Technickej pomoci Programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 

o poskytovanie komplexných informácií príslušným cieľovým skupinám Programu Interreg 
V-A PL-SK 2014-2020 

o aktívna podpora informačných a propagačných aktivít v súlade s Komunikačnou stratégiou 
Programu a plánom komunikačných aktivít 

o zabezpečovanie informovanosti, propagácie a publicity projektu Technickej pomoci 
Programu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko 

2014-2020 

o umiestňovanie dôležitých informácií týkajúcich sa Programu na webovej stránke 
Prešovského samosprávneho kraja - www.po-kraj.sk  

o získavanie a pripravovanie informácií umiestňovaných na webstránke Programu - 

www.plsk.eu a na sociálnych sieťach 

o asistencia pri nadväzovaní partnerstiev/rozširovaní informácií o ponukách spolupráce  
o monitorovanie miestnych médií z hľadiska informácií o programe a projektoch 

realizovaných v rámci Programu  
· Činnosti v rámci regionálneho zastúpenia, tzv. „Branch Office“ Programu cezhraničnej 

spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina nástroja európskeho susedstva 
2014—2020: 

o informovanie potenciálnych uchádzačov z prihraničných regiónov Slovenskej republiky o 
aktivitách plánovaných v rámci Programu, 

o poskytovanie podpory pri organizovaní stretnutí Spoločného monitorovacieho výboru a 
iných stretnutí týkajúcich sa realizácie aktivít Programu na území Slovenskej republiky,  

o aktívna podpora implementácie Komunikačného plánu a to predovšetkým: podieľanie sa 
na informačných akciách a zabezpečovaní publicity v rámci relevantného územia, 
spolupráca pri organizovaní a aktívna účasť na podujatiach v rámci Programu, 
poskytovanie informácií alebo dokumentov potrebných pre riadenie Programu, spolupráca 
na tvorbe webovej stránky Programu, koordinácia aktivít s STS  
a pravidelne informovanie STS o výsledkoch svojej činnosti, zhromažďovanie dát na účely 
zlepšenia monitorovania projektov a identifikácie možných rizík ohrozujúcich efektívnu 
realizáciu projektov či podozrení na chyby, podvody a korupčné správanie, 
zhromažďovanie údajov o projektoch realizovaných v rámci Programu a o potenciálnych 
prijímateľoch pre potreby budovania databázy podľa požiadaviek STS, 

o podpora aktivít RO a STS súvisiacich s implementáciou Programu, 
o podpora STS pri administratívnej kontrole a kontrole oprávnenosti (kontrola splnenia 

administratívnych požiadaviek a podmienok oprávnenosti) projektov slovenských 

partnerov. 

· Program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina nástroja 
európskeho susedstva 2014—2020 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 951/2007 z 9. augusta 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá 
vykonávania programov cezhraničnej spolupráce financovaných v rámci nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva  

o Všeobecné nariadenie (EÚ) č. 232/2014 Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2014 

ktorým sa stanovujú všeobecné podmienky ustanovenia nástroja európskeho susedstva 

o Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 897/2014 z 18. augusta 2014, ktorým sa 
stanovujú osobitné ustanovenia na vykonávanie programov cezhraničnej spolupráce 
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financovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014, ktorým 
sa ustanovuje Nástroj európskeho susedstva  

o Nariadenie (EÚ) č. 236/2014 Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2014, ktorým sa 
vymedzujú spoločné pravidlá a postupy pre implementáciu nástrojov Únie na financovanie 
vonkajšej činnosti 

o Spoločný operačný program Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko -Slovensko -

Rumunsko -Ukrajina2014-2020 ako nástroja európskeho susedstva ENI schválený 
rozhodnutím Komisie C(2015) 9180 dňa 17. decembra 2015 

o Dátový list technickej asistencie (č. HU-SK-RO-UA ENPI/TA-03) týkajúci sa zriadenia a 
prevádzky JTS (vrátane regionálnych zastúpení) schválený Spoločným monitorovacím 
výborom (ďalej len „JMC“) dňa 27. apríla 2017 

o Dohoda o financovaní  zriadenia a prevádzky regionálneho zastúpenia v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina nástroja 

európskeho susedstva 2014-2020  

o Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov 

o Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov 

o Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 

Oddelenie Inštitút rozvoja 
 

· Manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja v kompetenčnom rámci vyššieho 
územného celku: 
o konceptualizácia navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do 

konkrétnych opatrení a projektov, 

o implementácia  inovačných a reformných opatrení verejnej správy, 
o kontroling náležitej a včasnej implementácie navrhovaných opatrení a projektov, 

o návrhy a príprava nových projektov, 
o supporting pri implementácii existujúcich projektov, 
o reporting dopadov implementovaných verejných politík, 
o riadienie procesov nad geodátami v kontexte budovania regionálnej infraštruktúry 

priestorových informácií (rSDI) Prešovského kraja, 
o zastrešenie odborného používania GISov za účelom podpory analytického a rozhodavcieho 

procesu ÚPSK 

o smerovanie tematicko-analytických výstupov a komunikácia ohľadom potrieb a 

požiadaviek odborov pri priestorovom rozhodovaní 
o nastavovanie pracovných postupov v súlade s Manažmentom dát na ÚPSK, 
o dohľad nad procedurálnymi úkonmi nad geodátami (zmluvy, administratívne úkony, a.i.), 
o správa geokatalóg, prideľovanie úrovne publikovania geodát s ohľadom na napĺňanie rSDI 
o publikovanie geokatalóg a čiastkové interaktívne analytické výstupy, 
o spracovanie RAW dát (čistenie a štandardizácia) a geokódvoacie procesy 

 

· Súčinnosť pri tvorbe dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja v kompetenčnom rámci 
vyššieho územného celku: 
o odborná pomoc pri tvorbe  koncepčných, strategických, metodických a analytických 

materiálovna úrovni VÚC, 
o odborná pomoc pri implementácii koncepcií regionálneho rozvoja  a iných koncepcií, 

rozvojových stratégií a materiálov, vrátane pripomienkovania, 
o sledovanie pokroku v plnení agendy 2030 na regionálnej úrovni, koordinácia so štátnymi 

orgánmi v tejto oblasti. 
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· Metodická činnosť v oblasti regionálneho rozvoja v kompetenčnom rámci vyššieho 
územného celku: 
o koncipovanie metodických usmernení efektívnejšieho fungovania organizácií podpory 

regionálneho rozvoja v kraji, 

o koncipovanie tvorby metodiky pri identifikácii nových socioekonomických ukazovateľov 
v kontexte regionálneho rozvoja v kraji. 

o identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja, 
vrátane otvorených dát, 

o koordinácia prác pri spracovávaní štatistických súborov a ich rozborov, 
o koordinácia zabezpečovania štatistických údajov, 
o vedenie dokumentácie štatistických zisťovaní, ich výsledkov a analýz. 

 

· Komunikácia a koordinácia aktérov regionálneho rozvoja na národnej úrovni a v kraji 

v kompetenčnom rámci vyššieho územného celku 

o komunikácia a koordinácia s rezortnými strategicko-analytickými jednotkami na národnej 
úrovni, 

o identifikácia potencionálnych hubov, klastrov, 
o sieťovanie socioekonomických partnerov v kraji, 

o participatívny prístup pri tvorbe verejných politík,  
o koordinácia pracovných skupín pri tvorbe verejných politík. 

 

· Analytické činnosti v oblasti regionálneho rozvoja v kompetenčnom rámci vyššieho 
územného celku: 
o analýza, spracovanie a vytváranie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti 

regionálneho rozvoja, 
o správa a vyhodnocovanie štatistických indikátorov, 
o súčinnosť pri aktualizácii strategických, koncepčných dokumentov, verejných politík 

a opatrení v rámci vymedzených kompetencií samosprávneho kraja, 
o spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja, 
o príprava modelov, prognóz krátkodobých, strednodobých a dlhodobých plánov v oblasti 

regionálneho rozvoja, 
o spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a 

vývojovým trendom, 
o kontrola a sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin 

odchýlok od plánovaných parametrov, 

o príprava podkladov a odborné spracovanie častí štatistických analýz, 
o interpretácia výsledkov štatistických zisťovaní, 
o spracovávanie štatistických výstupov, ich analýza a publikácia. 

 

· Marketing a propagácia: 
o propagácia výsledkov činnosti strategicko-analytickej jednotky laickej i odbornej 

verejnosti, 

o propagácia a popularizácia procesov regionálneho rozvoja vo všeobecnosti. 
 

 

ODBOR MAJETKU A INVESTÍCIÍ 
Oddelenie správy budov 

 
METODIKA 

· metodicky usmerňuje a monitoruje činnosti správcov majetku PSK v oblasti prevádzky 
a údržby zvereného majetku 
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SPRÁVA  HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJEKTU 

· spravuje nehnuteľný majetok PSK, ktorý nie je zverený do správy organizáciám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (okrem budovy úradu PSK LV 13 515, Námestie mieru 2, 
Prešov, IPC (informačno - poradenské centrum), LV 13 515, Hlavná 139, Prešov a garáži pre 
služobné vozidlá,  LV 16 357, Duklianska 3, Prešov, ktoré spravuje Oddelenie vnútornej 
prevádzky) 

· spravuje hnuteľný majetok PSK, ktorý  nie je zverený do správy organizáciám v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK (okrem majetku nachádzajúceho sa v budovách úradu PSK, IPC, a garáži pre 
služobné vozidlá,  ktoré spravuje Oddelenie vnútornej prevádzky ) 
 

ÚČTOVNÁ A VECNÁ EVIDENCIA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJEKTU 

· vykonáva účtovnú a vecnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku nezvereného do 
správy organizáciám v zriaďovacej pôsobnosti PSK (zaradenie majetku, pridelenie inv. čísla, 
pohyby majetku a vyradenie majetku z evidencie a pod.) 

· vykonáva inventarizáciu majetku PSK, ktorý nie je zverený do správy organizáciám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  

· V rámci nájomných zmlúv viažucich sa k spravovanému majetku v spolupráci s oddelením 
správy vnútornej prevádzky, krízového riadenia a právnym oddelením spravuje pohľadávky  
z nich vyplývajúce. Podrobnejšia definícia kompetencií je riešená v samostatnej smernici. 

 
DÁTA 

· vo zverenej oblasti zabezpečuje zber dát, ich spracovanie, analýzu a archiváciu 

· zabezpečuje evidenciu nájomných vzťahov viažucich sa k majetku PSK  

· PASPORTY  

· vytvára energetické a prevádzkové passporty budov PSK 

· vedie evidenčné zoznamy súvisiace s technickou a energetickou správou budov PSK 

· analyzuje efektivitu správy budov z pohľadu nákladov na ich prevádzku a údržbu 

· vedie centrálnu evidenciu nákladov na údržbu budov PSK 

 

KIK 

· Pripravuje podklady pre zasadnutie Krajskej inventarizačnej komisii (KIK)  
· Pripravuje podklady pre rozhodovanie v Krajskej inventarizačnej komisii (KIK) a vyraďovacej 

komisii Úradu PSK 

· vedie náležitú evidenciu KIK a vybavuje korešpondenciu spojenú s výsledkom rozhodnutia 
KIK 

 
ENERGETIKA 

· úzko spolupracuje s Energetickou Agentúrou Smart Regiónu PSK 

· predkladá návrhy na opravy a investície súvisiace s energetickými úsporami v budovách PSK 

 

 


