Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2017

Záverečný účet za rok 2017
Spracovala: Ing. Stanislava Fabiánová, Odbor financií

Program 001: Plánovanie, manažment, kontrola
Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu
Rok Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky (600)
2017 Kapitálové výdavky (700)
SPOLU

Schválený
rozpočet v €
1 885 370
0
1 885 370

Upravený
rozpočet v €
2 338 899
1 136 550
3 475 449

Čerpanie v €
2 196 214
366 550
2 562 764

Komentár: Program zahŕňa komplexný manažment samosprávneho kraja vrátane funkcie predsedu
PSK, ďalej aktivity a činnosti PSK súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej
spolupráce s územnými celkami alebo orgánmi iných štátov a s propagáciou kraja. Dôležitou časťou
programu je kontrola výkonu kompetencií, hospodárenia a nakladania s majetkom PSK útvarom
hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a účasť kraja v samosprávnych organizáciách a združeniach
pre zabezpečenie presadzovania záujmov PSK a jeho informovanosti na samosprávnych fórach, v
záujmových združeniach právnických osôb a pod. Ďalším nástrojom pre účinné a transparentné
napomáhanie plnenia politiky PSK je aj plynulý priebeh rozpočtového procesu a verné zobrazenie
skutočného stavu majetku a záväzkov PSK.
Pre zabezpečenie plánovania, manažmentu a kontroly v komplexnej podobe sú v rámci programového
rozpočtu realizované a financované nasledujúce podprogramy: Samosprávne riadenie regiónu,
Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Manažment ekonomiky, Podpora všeobecne prospešných služieb v
regióne, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach a Propagácia kraja.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít v rámci
uvedených podprogramov a to na aktivity spojené s výkonom predsedu PSK, na činnosť Zastupiteľstva
PSK a komisií, na činnosť zastúpenia PSK v Bruseli, prostriedky určené na poskytovanie dotácií na
podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti na území kraja a na prezentáciu
všetkých dôležitých informácií o činnosti Ú PSK, dianí v kraji, významných osobností kraja,
informovanie o poskytovaných službách (príprava jednotlivých čísel Spravodaja PSK, ich vytlačenie a
distribúciu, príprava Magazínu PSK, zabezpečenie operatívneho monitoringu informácií o kraji a pod.).

Podprogram 00101: Samosprávne riadenie regiónu
Zámer: Účinné riadenie regiónu

Prvok 0010101: Výkon funkcie predsedu
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Kancelária predsedu
Zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v PSK
Plánovaný počet podujatí s účasťou na najvyššej úrovni za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Medzi najvýznamnejšie podujatia, na
ktorých sa predseda PSK zúčastnil v roku
2017 boli: novoročné stretnutie vedenia
Úradu PSK a pracovníkov, stretnutie s
190
191
Splnené
predsedom vlády Slovenskej republiky,
stretnutie s predstaviteľmi regionálneho
ZMOSu, oceňovanie najúspešnejších
športovcov PSK za rok 2016, benefičný
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

bowlingový turnaj o pohár predsedu PSK,
Energetický deň Prešovského kraja, Deň
priateľstva/dobrosusedstva na slovenskoukrajinskej hranici, Ocenenie pedagógov a
žiakov v kraji, Deň matiek, podujatie Kraj
deťom, Týždeň knižníc, otvorenie novej
leteckej linky Krakov - Lurdy, slávnostné
otvorenie kruhového objazdu pri ZVL,
slávnostné zasadnutie Z PSK spojené s
odovzdávaním Ceny Z PSK a Ceny
predsedu PSK a stretnutie s prezidentom
SR.
Zabezpečiť prijatie občanov kraja u predsedu PSK
Plánovaný počet prijatí občanov u predsedu PSK
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 sa uskutočnilo 405 prijatí
občanov
predsedom
Prešovského
samosprávneho
kraja.
Občania
sa
najčastejšie na predsedu PSK obracali s
310
405
Splnené
otázkami týkajúcimi sa zamestnanosti,
cestnej infraštruktúry, riešením sociálnej,
ekonomickej,
kultúrnej
či
právnej
problematiky.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Zahŕňa činnosti a aktivity kancelárie predsedu PSK pri príprave týždenného časového
harmonogramu predsedu, zabezpečenie darov, občerstvenia a prislúchajúcich administratívnych
činností kancelárie predsedu.
Na realizáciu predmetného prvku sú rozpočtované bežné výdavky na zakúpenie darov, občerstvenia a
pod.
Poznámka:
Pri počte prijatých občanov je počet stanovený podľa požiadaviek, ktoré sú písomne evidované v
kancelárii predsedu PSK. Plánovaný počet môže byť vyšší, nakoľko predseda prijíma občanov aj mimo
kancelárie t.j. na výjazdoch, oficiálnych podujatiach a náhodné stretnutia.

Prvok 0010102: Zasadnutia orgánov kraja
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy
Plánovaný počet zasadnutí Rady PSK za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 bolo o jedno zasadnutie viac ako
6
7
Splnené
sa predpokladalo.
Plánovaný počet zasadnutí Zastupiteľstva PSK za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 bolo o jedno zasadnutie viac
6
7
Splnené
ako sa predpokladalo
Počet odborných komisií PSK
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
11
11
Splnené Pri Z PSK pracuje 11 komisií.
Zabezpečiť včasnú distribúciu materiálov na zasadnutia orgánov PSK
Materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku PSK
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
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2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Materiály na Z PSK boli distribuované v
Splnené zmysle Rokovacieho poriadku v zákonom
stanovených lehotách.
Zabezpečiť operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov PSK
Spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku
PSK v elektronickej aj v printovej podobe
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Materiály na Z PSK boli distribuované v
zmysle Rokovacieho poriadku v tlačenej
Áno
Áno
Splnené
podobe a na požiadanie v elektronickej
podobe. Cieľ bol splnený.
Áno

Áno

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: Zahŕňa technické spracovanie materiálov zo zasadnutia Rady PSK, Zastupiteľstva PSK a
komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK prostredníctvom portálu PSK, distribúciu materiálov a
výstupov z rokovaní elektronicky a poštou, rozmnožovanie podkladov a výstupov (kopírovanie a
skenovanie), záznam zvukový a obrazový z rokovaní Z PSK a organizačno - technické zabezpečenie
priebehu zastupiteľstiev a komisií.
Finančné prostriedky zahŕňajú plánované bežné aktivity na realizáciu prvku - odmeny, poštovné,
cestovné, stravovanie, kancelársky materiál, údržbu kancelárskych strojov, nájomné zasadacích
priestorov, reklamu, inzerciu a všeobecné služby.

Prvok 0010103: Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Odbor organizačný
Zodpovednosť
Zabezpečiť bezproblémovú realizáciu volieb do orgánov samosprávneho kraja
Cieľ
Merateľný ukazovateľ Zvolenie orgánov samosprávneho kraja
Rok
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
2017
Áno
Áno
Splnené

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočňujú každé štyri roky. Prvok v sebe
zahŕňa finančné prostriedky na úspešnú realizáciu volieb do orgánov samosprávneho kraja

Podprogram 00102: Medzinárodné vzťahy
Zámer: Samosprávny kraj využívajúci medzinárodné možnosti pre rozvoj svojho územia

Prvok 0010201: Zastúpenie PSK v Bruseli
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Zastúpenie PSK v Bruseli
Presadzovať záujmy PSK na európskej úrovni
Počet stretnutí s predstaviteľmi európskych, národných, regionálnych a lokálnych
inštitúcií a subjektov
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V sledovanom období bolo zrealizovaných
149 stretnutí a účastí na konferenciách s
predstaviteľmi európskych, národných,
110
149
Splnené
regionálnych
a
lokálnych
inštitúcií.
Stretnutia boli zamerané na: kohéznu politiku
po roku 2020; európske programy: Horizont
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

2020, Erasmus +, Európa pre občanov,
Kreatívna Európa, EHS granty; finančné a
investičné nástroje EIB; Dohovor primátorov
a starostov; energetickú efektívnosť a
obnoviteľné zdroje energie; inovácie,
výskum
a
vývoj;
medziregionálnu
spoluprácu.
Zabezpečiť participáciu PSK v európskych iniciatívach, sieťach a partnerstvách
Počet európskych partnerstiev
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
PSK naďalej pôsobí ako územný
koordinátorom a prispieva k cieľom
rozšíreného Dohovoru primátorov a
starostov. V tomto smere podporil
predstaviteľov samosprávy - členov vo
3
3
Splnené Výbore regiónov, ktorí sa stali ambasádormi
Dohovoru. Cez medziregionálnu skupinu vo
Výbore regiónov podporuje opätovné
oživenie iniciatívy za Karpatskú stratégiu.
Participuje na iniciatíve európskych regiónov
za budúcnosť kohéznej politiky.
Zabezpečiť prezentáciu PSK na európskych podujatiach
Počet akcií európskeho rozmeru
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
PSK sa zúčastnil na podujatí "27 krajín na
tanieri" , ktoré pripravili členské krajiny pred
Európskym parlamentom v Bruseli. Koncom
2
2
Splnené augusta sa v Bardejove uskutočnilo stretnutie
PSK s Európskou investičnou bankou na
najvyššej úrovni, po ktorom nasledovala
konferencia na tému smart agenda.
Zvýšiť informovanosť o EÚ, politikách, programoch a možnostiach
Počet sprostredkovaných informácií európskeho charakteru
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počas roka 2017 sprostredkovalo Zastúpenie
PSK v Bruseli 92 informácií z európskych
zdrojov. Poskytnuté informácie sa týkali:
ponúk na projekty pre MSP a start-up,
výskum a inovácie, cestovný ruch, mládež a
kultúra; výzvy európskych programov a
120
92
Čiastočne grantových schém; kohézna politika;
energetická a klimatická politika; európske
podujatia a súťaže. V sledovanom období sa
zastúpenie PSK sústredilo na rokovania o
období po roku 2020 (viď počet stretnutí) a
preto kapacitne nebolo možné plánovaný
ukazovateľ celkom naplniť.

Spracoval: Mgr. Lucia Mačupová – odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Komentár: Zastúpenie PSK v Bruseli bolo oficiálne otvorené 22. mája 2003 pod názvom PREŠOV
REGION BRUSSELS OFFICE. Zastúpenie PSK v Bruseli sústreďuje svoju činnosť na päť hlavných
priorít:
- Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni je významným faktorom dynamického rozvoja kraja.
Z viac ako 30 politík EÚ a prijímanej európskej legislatívy je okolo 70% implementovaných práve v
regiónoch a mestách.
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- Aktívne informovanie o európskych programoch a grantoch je základom pre vyššie využitie podpory
EÚ zo strany subjektov PSK. Programové obdobie 2014-2020 ponúka stovky podporných grantov v
rôznych oblastiach.
- Pozícia zastúpenia v Bruseli vytvára možnosti na zapojenie sa do európskych iniciatív, sieti a
partnerstiev. Tie ponúkajú vhodné podmienky na rozvíjanie spolupráce, realizáciu projektov, výmenu
skúseností, expertízy, know-how, získavanie kontaktov a networking.
- Zastúpenie PSK v Bruseli realizuje aktivity, ktoré pomáhajú udržať nadobudnutý pozitívny imidž PSK
na európskej úrovni.
- Vytváranie zázemia PSK v Bruseli.
Finančné prostriedky prvku predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti zastúpenia PSK v
Bruseli (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby nájomné, cestovné, poistenie a pod.)

Prvok 0010202: Medzinárodná spolupráca
Zámer: Oddelenie medzinárodnej spolupráce a organizačné útvary Úradu PSK
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu
všestranného rozvoja kraja
Počet uzatvorených dohôd, iných právnych aktov a záväzných dokumentov v
oblasti medzinárodnej spolupráce za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Dňa 22.4.2017 bola podpísaná Dohoda o
spolupráci
medzi
Prešovským
samosprávnym krajom a Dubrovníckoneretvianskou župou.Dňa 13.5.2017 bol na
hraničnom priechode Ubľa - Malyj Bereznyj
2
3
Splnené podpísaný Protokol o spolupráci medzi PSK
a ZOŠA a ZOR za obdobie máj 2017 - máj
2018.Dňa 2. júna 2017 v Tarbes bolo
podpísané Memorandum o spolupráci medzi
Prešovským samosprávnym krajom, mestom
Lurdy a Generálnou radou Horných Pyrenejí.
Počet realizovaných medzinárodných aktivít
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V prvom polroku 2017 boli uskutočnené 3
zahraničné pracovné cesty a 5 pracovných
stretnutí v PSK, na ktorých sa zúčastnili
delegovaní zástupcovia Úradu Prešovského
samosprávneho kraja a zástupca Oddelenia
medzinárodnej
spolupráce s cieľom
prehĺbenia spolupráce s partnerskými
regiónmi a nadviazania novej spolupráce.
Zahraničné pracovné cesty: 20.4. - 24.4.2017
účasť delegácie Prešovského samosprávneho
80
144
Splnené kraja na oficiálnej návšteve Dubrovníckoneretvianskej župy pri príležitosti podpisu
Dohody o spolupráci. 1.6. - 4.6.2017 sa
uskutočnila oficiálna návšteva delegácie
Prešovského samosprávneho kraja v
departmente Horné Pyreneje pri príležitosti
podpisu Memoranda o spolupráci a
prezentácie PSK. 21.6. - 25.6.2017sa
uskutočnila oficiálna návšteva zástupcov
PSK vo Vologodskej oblasti pri príležitosti
konania Medzinárodného festivalu čipky
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VITAL LACE 2017. Stretnutia OMS : 25.1.
- 29.12016 - sa uskutočnila oficiálna
návšteva delegácie z Horných Pyrenejí v
Prešovskom samosprávnom kraji pri
príležitosti prezentácie otvárania novej
leteckej linky Krakov - Lurdy Pyreneje. V
dňoch 12.5 - 13.5.2017 sa uskutočnila
oficiálna návšteva hajtmana p. Netolického s
delegáciou z Pardubického kraja v PSK, pri
príležitosti konania Dňa priateľstva. 13.mája
2017 sa uskutočnil Deň priateľstva - deň
dobrosusedstva na hraničnom priechode
Ubľa-Malyj Bereznyj. Dňa 25.4.2017 sa v
Prešove uskutočnilo bilaterálne rokovanie
delegácie Prešovského samosprávneho kraja
s delegáciou z Podkarpatského vojvodstva
Dňa 26.4.2017 sa v Prešove konalo
Zasadnutie
pracovnej
skupiny
pre
prihraničnú
spoluprácu
územných
samospráv.
Aktivity
OCMS
boli
uskutočnené aj v rámci programu Interreg VA PL-SK na 18 pracovných stretnutiach.
Ďalšie aktivity v prvom polroku 2017 boli
realizované organizačnými útvarmi Ú PSK v
spolupráci so zariadeniami PSK. Celkový
počet zahraničných aktivít za prvý polrok
2017
za
oddelenie
medzinárodnej
spolupráce, OCMS, organizačné útvary
Úradu PSK a zariadenia PSK je 102. V
druhom polroku 2017 bola uskutočnená 1
zahraničná pracovná cesta a 4 zahraničné
pracovné stretnutia v PSK, na ktorých sa
zúčastnili delegovaní zástupcovia Úradu
Prešovského samosprávneho kraja a
zástupcovia
Oddelenia
medzinárodnej
spolupráce s cieľom prehĺbenia spolupráce s
partnerskými regiónmi a nadviazania novej
spolupráce. Zahraničné pracovné cesty:
26.9.2017 Pracovné stretnutie na tému
diskusie: "Autobusová doprava na hranici PL
a SR v Tatranskom regióne", v Novom
Targu. Stretnutia OMS: 24.11.2017 - sa
uskutočnilo
stretnutie
predstaviteľov
Prešovského samosprávneho kraja a
Podkarpatského vojvodstva v rámci
bilaterálnej spolupráce v zmysle Dohody o
spolupráci. V dňoch 23.11 - 24.11.2017 sa
uskutočnila oficiálna návšteva hajtmana p.
Netolického s delegáciou z Pardubického
kraja v PSK, pri príležitosti slávnostného
udeľovania Ceny PSK a Ceny predsedu PSK
za rok 2017. Dňa 5.12.2017 sa konalo
bilaterálne pracovné stretnutie s partnerským
regiónom Horné Pyreneje a mesta Lurdy, v
Bratislave. 12.12.2017 sa uskutočnilo 22.
Zasadnutie Slovensko-Poľskej medzivládnej
komisie pre cezhraničnú spoluprácu v
Tatranskej Lomnici..Aktivity OCMS boli
uskutočnené aj v rámci programu Interreg VA PL-SK na 19 pracovných stretnutiach.
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Ďalšie aktivity v druhom polroku 2017 boli
realizované organizačnými útvarmi Ú PSKv
spolupráci so zariadeniami PSK. Celkový
počet zahraničných aktivít za druhý polrok za
oddelenie
medzinárodnej
spolupráce,
OCMS, organizačné útvary Úradu PSK a
zariadenia PSK je 42. Celkový počet aktivít
za rok 2017 činí 144.

Spracoval: Mgr. Lucia Mačupová – odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Komentár: V rámci uvedeného prvku sa realizujú nasledujúce aktivity: vypracovávanie, riadenie
schvaľovacieho procesu a koordinácia implementácie dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi;
plánovanie, riadenie, koordinácia a vyhodnocovanie medzinárodnej spolupráce s územnými celkami
alebo orgánmi cudzích štátov; vypracovávanie smerníc a normotvorných aktov v oblasti medzinárodnej
spolupráce a ich aktualizácia; hľadanie nových potencionálnych zahraničných partnerov na rozvoj
efektívnej spolupráce v zmysle a na podporu realizácie rozvojových cieľov kraja v PHaSR PSK;
vypracovanie a koordinácia implementácie plánov dvojstrannej spolupráce so zahraničnými partnermi
- Pardubický kraj, kraj More og Romsdal, región Abruzzo, Malopoľské Vojvodstvo, Vologodská oblasť,
departement Horné Pyreneje, Zakarpatská oblasť, Podkarpatské vojvodstvo; koordinácia realizácie
medzinárodných aktivít v zmysle plánov dvojstrannej spolupráce; podpora pomoc a koordinácia rozvoja
medzinárodnej spolupráce z úrovne orgánov miestnej samosprávy, organizácií a inštitúcií kraja;
koordinácia realizácie aktivít zameraných na medzinárodnú prezentáciu a propagáciu kraja v zahraničí
a doma; podiel na príprave materiálov v oblasti zahraničnej politiky SR a bezpečnosti a jej
implementácie v praxi z úrovne regionálnej samosprávy; podiel na realizácii aktivít a projektov v rámci
jednotlivých podporných programov EÚ.
Vyčlenené finančné prostriedky sú využívané na úhradu cestovných nákladov, darov, ubytovania,
dopravy, tlmočenia a prekladov, vystavenia vstupných víz a pod.

Podprogram 00103: Kontrola
Zámer: Legitímne fungujúci kraj

Prvok 0010301: Kontrola verejných výdavkov
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Hlavný kontrolór
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu a zariadení PSK
plánovaný počet kontrol za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Kontrolná činnosť Útvaru hlavného
kontrolóra PSK bola v roku 2017
vykonávaná v súlade s čl. II. § 19c), § 19e)
zákona č. 369/2004 Z.z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č.302/2001 Z.z. o samospráve
VÚC v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých
60
61
Splnené
zákonov, ktorým sa zrušil zákon č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
Zásadami kontrolnej činnosti ÚHK PSK.
Útvar hlavného kontrolóra vykonával
následné finančné kontroly zamerané na
preverovanie hospodárnosti, efektívnosti,
účelnosti a účinnosti pri hospodárení s
7
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verejnými a vlastnými prostriedkami, na
kontrolu výkonu predbežnej a priebežnej
finančnej kontroly, na kontrolu zmluvných
vzťahov ako aj kontrolu hospodárenia a
nakladania s majetkom na Úrade PSK, v
rozpočtových a príspevkových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, vr.
kontroly plnenia opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.
Útvar hlavného kontrolóra PSK mal na rok
2017 v pláne vykonať 60 finančných kontrol.
Vykonal 61 kontrol čo je 102 %. Z celkového
počtu 61 kontrol bolo 30 finančných kontrol,
8 tematických kontrol a 23 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 32, z toho 17 finančných
kontrol, 1 tematická kontrola na základe
podnetu zameraná na hospodárenie s
majetkom a nakladaním s finančnými
prostriedkami v SOŠ v Humennom, ul.
Mierová 79 a 14 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 8 finančných kontrol a 4 kontroly 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 11 kontrol, z toho 1 tematická
kontrola na základe podnetu zameraná na
hospodárenie s majetkom a nakladaním s
finančnými prostriedkami v HOS v
Bardejove, ul. Rhodyho 6 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
2016 boli vykonané v SAD Poprad, a.s., v
SAD Humenné a.s., v SAD Prešov, a.s. a v
BUS Karpaty spol. s r.o Stará Ľubovňa. 2
tematické kontroly boli vykonané na Úrade
PSK a to kontroly vybavovania sťažností a
petícií za 2. polrok 2016 a 1. polrok 2017. Z
následných finančných kontrol a tematických
kontrol bolo celkovo 160 kontrolných
zistení. Z celkového počtu kontrolných
zistení boli 3 kontrolné zistenia finančne
vyčíslené v celkovej sume 1 202,39 € a 157
kontrolných zistení finančne nevyčíslených.
8
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Kontrolné zistenia celkom: - 11 kontrolných
zistení týkajúcich sa porušenia zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, - 45 kontrolných zistení
týkajúcich sa porušenia zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve, - 12 kontrolných zistení
týkajúcich sa porušenia zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní, - 24
kontrolných zistení týkajúcich sa porušenia
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite, a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorým sa zrušil zákon č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- 1 kontrolné zistenie týkajúce sa porušenia
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
- 2 kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám, - 4 kontrolné zistenie
týkajúce sa porušenia zákona č. 311/2001
Z.z. Zákonníka práce, - 1 kontroln
Zabezpečiť hospodárnosť pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami
% splnených opatrení z uložených opatrení prijatých na základe zistení kontroly
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Útvar hlavného kontrolóra vykonával
finančné kontroly zamerané na preverovanie
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a
účinnosti pri hospodárení s verejnými a
vlastnými prostriedkami, na kontrolu výkonu
predbežnej a priebežnej finančnej kontroly,
100
na kontrolu zmluvných vzťahov ako aj
kontrolu hospodárenia a nakladania s
majetkom na Úrade PSK, v rozpočtových a
príspevkových
organizáciách
v
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, vr.
kontroly plnenia opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.

Spracoval: Ing. Diana Ďuďáková – útvar hlavného kontrolóra
Komentár: Prvok predstavuje činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK realizované pri kontrole
plnenia úloh samosprávneho kraja: hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja,
hospodárenie a nakladanie s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zverených do správy
alebo prenechaným do užívania, nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami
v rámci následnej finančnej kontroly a pod.. v súlade s platnou právnou legislatívou.
Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 -Administratíva a
predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní
a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 0010302: Petície, sťažnosti, podania
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

Oddelenie všeobecnej kontroly
Dosiahnuť vybavenie petícií, sťažností, a podania v súlade s legislatívou
% vybavených petícií, sťažností a podaní vybavovaných v zákonných lehotách
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
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2017

100

Vybavovanie sťažností a petícií v pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja je
vykonávané v súlade so zákonom č. 9/2010
Z.z o sťažnostiach a zákonom č. 29/2015
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov, pričom postup pri
podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,
vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
a petícií v PSK upravujú Zásady vybavovania
sťažností a petícií v podmienkach PSK. Na
ÚHK PSK bolo v centrálnej evidencii za rok
2017 zaevidovaných 22 sťažností. 2
sťažnosti boli vecne nepríslušné a boli
postúpené na priame vybavenie vecne
príslušnému orgánu verejnej správy v zmysle
ust. § 9 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
Z 20 vecne príslušných sťažností bolo 8
sťažností odložených. 4 sťažnosti boli
odložené v zmysle ust. § 6 ods. 1 a) zákona
č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, keďže
Splnené neobsahovali náležitosti v zmysle ust. § 5
ods. 2, 1 sťažnosť bola odložená v zmysle
ust. § 6 ods. 1 b) zákona č. 9/2010 Z.z. o
sťažnostiach , keď je z nej zrejmé, že vo veci,
ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd,
prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom
konaní a 3 sťažnosti boli odložené v zmysle
ust. § 6 ods. 1g) zákona č. 9/2010 Z.z. o
sťažnostiach, keď boli zaslané na vedomie.
12 vecne príslušných sťažností bola 1
sťažnosť
opodstatnená
a
11
neopodstatnených. Obsahovo boli sťažnosti
zamerané podľa jednotlivých odborov
nasledovne: - na odbor zdravotníctva Ú PSK
bolo postúpených 6 sťažností - na odbor
sociálny Ú PSK boli postúpené 4 sťažnosti, hlavný kontrolór PSK riešil vo svojej
kompetencii 2 sťažnosti Na ÚHK PSK boli v
centrálnej evidencii za rok 2017 zaevidované
3 petície, z ktorých 2 boli vecne nepríslušná
a bola postúpené na priame vybavenie vecne
príslušnému orgánu verejnej správy .

100

Spracoval: Ing. Diana Ďuďáková – útvar hlavného kontrolóra
Komentár: Prvok predstavuje vybavovanie petícií, sťažností a podaní v súlade s právnymi predpismi.
Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 -Administratíva a
predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní
a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 00104: Manažment ekonomiky
Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Prvok 0010401: Audit
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Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor financií
Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia PSK
počet priebežných kontrol audítorom za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 boli vykonané 4 kontroly
4
4
Splnené hospodárenia PSK a účtovníctva auditorskou
firmou Interaudit Zvolen.
povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad"
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2017
vykonaná kontrola účtovnej závierky,
inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa
názoru audítorskej firmy (Interaudit Zvolen
Áno
Áno
Splnené spol. s.r.o.) účtovná uzávierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie
PSK k 31.12.2017 a výsledky jeho
hospodárenia za rok končiaci k uvedenému
dátumu podľa so Zákona o účtovníctve

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová – odbor financií
Komentár: Realizácia prvku zahŕňa posudzovanie a hodnotenie schopnosti PSK plniť si svoje záväzky,
revízie účtov a kontrolu účtovníctva. Oproti predchádzajúcim rokom pribudla kontrola súvisiaca s
povinnosťou vykonávať konsolidovanú účtovnú závierku. Rozpočtované finančné prostriedky
predstavujú bežné výdavky súvisiace s audítorskými službami.

Prvok 0010402: Rozpočtová politika a účtovníctvo
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor financií
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu PSK
Rozpočet schválený v Zastupiteľstve PSK do konca kalendárneho roka
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Rozpočet na roky 2018 - 2020 bol schválený
Áno
Áno
Splnené uznesením Z PSK č. 592/2017 zo dňa
16.10.2017.
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 boli spracované rozbory
4
4
Splnené hospodárenia za jednotlivé štvrťroky a
záverečný účet za rok 2016.
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona s transparentnými výstupmi
pre rozpočtový proces
počet druhov predkladaných výkazov MF SR za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
PSK predkladá MF SR po ukončení
pravidelnej štvrťročnej závierky 8 druhov
8
8
Splnené výkazov, na konci účtovného obdobia 7
druhov. PSK predložil výkazy MF SR v
stanovenom termíne a formáte.

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová – odbor financií
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Komentár: Prvok Rozpočtová politika a účtovníctva zahŕňa činnosti a aktivity realizované pre verné
zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov PSK a plynulý priebeh rozpočtového procesu ako
nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie plneniu politiky PSK.
Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 - Administratíva a
predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní
a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 00105: Podpora všeobecne prospešných služieb v regióne
Zámer: Efektívna podpora všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor financií
Zabezpečiť podporu individuálnych aktivít smerujúcich k všestrannému rozvoju
územia
% podporených žiadostí z celkového počtu žiadostí [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Doručených bolo 469 platných žiadostí,
50
63.75
Splnené
podporených bolo 299 t.j. 63,75 %.
evidencia žiadateľov o dotáciu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Evidencia žiadateľov o dotácia sa vedie
Áno
Áno
Splnené
priebežne.

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová – odbor financií
Komentár: Prvok zahŕňa uvedené činnosti spojené s poskytovaním dotácií: evidencia a kompletizácia
žiadostí, vypracovanie stanoviska k hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti predpokladaných
vynaložených finančných prostriedkov, kontrola predložených vyúčtovaní poskytnutých finančných
prostriedkov a pod.
V rámci uvedeného podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky určené na poskytovanie účelových
dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2015.

Podprogram 00106: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer: Účinné presadzovanie záujmov PSK vo všetkých strategických oblastiach
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor regionálneho rozvoja
Zabezpečiť presadzovanie záujmov PSK pri rozvoji kraja
počet združení na podporu rozvoja, v ktorých je PSK členom
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počas monitorovaného obdobia pôsobil PSK
ako jeden zo zakladateľov v týchto
organizáciách - záujmové združenia
právnických osôb: Agentúra regionálneho
rozvoja PSK, Centrum rozvoja turizmu PSK
pre oblasť Vysokých Tatier, Energetický
klaster Prešovského kraja, Inovačné
14
19
Splnené
partnerské centrum Prešov, Klaster AT+R,
Priemyselný
park
Snina,
Združenie
samosprávnych krajov SK 8; - neziskové
organizácie: Krajské autistické centrum
Prešov, Ľubovnianska nemocnica, PRO
COMITATU, Vranovská nemocnica, Svet
zdravia Akadémia Svidník; - akciové
12
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spoločnosti:
Prešovské
zdravotníctvo
Humenné, Nemocnica arm. gen. L. Svobodu
Svidník, Nemocnica A. Leňa Humenné,
Vranovská
nemocnica;
občianske
združenie: Východoslovenská investičná
agentúra;
spoločnosť
s
ručením
obmedzeným: FUTBAL TATRAN ARÉNA
Prešov a v Krajskej organizácii cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá
vznikla v zmysle zákona NR SR č. 91/2010
Z.z.. .

Spracoval: Ing. Helena Miščíková – odbor regionálneho rozvoja
Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie presadzovania záujmov Prešovského
samosprávneho kraja prostredníctvom aktívnej účasti v nasledujúcich organizáciách:
- záujmové združenia právnických osôb: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Centrum rozvoja
turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, Energetický klaster Prešovského kraja, Inovačné
partnerské centrum Prešov, Klaster AT+R, Priemyselný park Snina, Združenie samosprávnych
krajov SK 8;
- neziskové organizácie: Krajské autistické centrum Prešov, Ľubovnianska nemocnica, PRO
COMITATU, Vranovská nemocnica, Svet zdravia Akadémia Svidník; - akciové spoločnosti:
Prešovské zdravotníctvo Humenné, Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, Nemocnica A.
Leňa Humenné, Vranovská nemocnica;
- občianske združenie: Východoslovenská investičná agentúra;
- spoločnosť s ručením obmedzeným: FUTBAL TATRAN ARÉNA Prešov
a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá vznikla v zmysle
zákona NR SR č. 91/2010 Z. z..

Podprogram 00107: Propagácia/Prezentácia kraja
Zámer: Komunikujúci a maximálne prezentovaný kraj
Komentár: Vybudovať samosprávny kraj, ktorý bude mať v povedomí svojich občanov a širšej
verejnosti imidž moderného, dôveryhodného, priateľského participatívneho, komunikatívneho a
otvoreného partnera. Úrad PSK bude pracovať so svojimi obyvateľmi a pre obyvateľov PSK tak, aby
využil všetky možnosti, ako pre každého zabezpečiť plnohodnotný, zdravý a uspokojivý život.
Jedným z krokov, ktoré pomôžu naplniť túto víziu, je zlepšovanie imidžu úradu poslaneckého zboru a
dôvery občanov k nemu, jeho zamestnancom, voleným zástupcom, predovšetkým zlepšovaním
informovanosti, budovaním dobrých vzťahov s verejnosťou vlastnými zamestnancami i poslaneckým
zborom.

Prvok 0010701: Mediálna propagácia kraja
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Tlačové oddelenie
Zabezpečiť maximálnu informovanosť o kraji prostredníctvom interných a
externých výstupov
Počet televíznych relácií Magazín PSK vyrobených a odvysielaných v lokálnych
televíziách
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje
11
11
Splnené pravidelné a systematické poskytovanie
informácií pre médiá i informácie pre
13
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

verejnosť. Deje sa tak predovšetkým
prostredníctvom televíznej strihovej relácie
Magazín PSK, v ktorej informuje o dianí v
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK, či o dianí v kraji všeobecne. V roku
2017 bolo vyrobených a do 15. lokálnych
televízií expedovaných 11 vydaní Magazínu
PSK. Prešovský samosprávny kraj vydal tiež
12 dvojstranových príloh v denníku Korzár
pod názvom Župné novinky, jednu tematickú
stranu v MY východ a 5x bol zverejnený
baner na webovej stránke Prešovského
korzára, kde prezentoval pripravované
aktivity PSK.
Počet zorganizovaných tlačových besied a brífingov za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V sledovanom období tlačové oddelenie
zorganizovalo 12 tlačových besied, ktoré sa
týkali napr. kruhového objazdu pri ZVL obchvat D1, otvorenia novej linky Krakov Lurdy, týždňa slovenských knižníc, akčných
10
12
Splnené
plánov na podporu najmenej rozvinutých
okresov, výjazdov predsedu vlády SR v
Prešovskom kraji, podpisu zmluvy s EIB,
projektu Svetlo z Východu, konferencie
SMART riešenia, výročia Arény PSK.
Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V komunikácii s médiami sa sústreďujeme na
individuálnu formu komunikácie. Dokladuje
to počet individuálnych výstupov pre
konkrétne médiá. Za rok 2017 tlačové
200
386
Splnené
oddelenie PSK vydalo spolu 386 výstupov
pre médiá. Išlo o tlačové správy pre všetky
médiá alebo odpovede na konkrétne otázky
novinárov.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Systematický a pravidelný výstup informácií o dianí v kraji. Predmetný prvok má
zabezpečiť maximálne množstvo informácií o kompetenciách, činnosti a aktivitách Úradu PSK pre
všetkých obyvateľov kraja. Využívame na to vlastné komunikačné kanály smerom k obyvateľom a aj
externé kanály. Medzi interné kanály patria televízna relácia Magazín PSK a printové periodikum
Spravodaj PSK, ktoré sú vyrábané na objednávku kraja. Sprostredkovávajú obyvateľom kraja dôležité
udalosti a informácie, prezentujú osobnosti kraja, jednotlivé organizácie. Magazín PSK vysielaný v 15
lokálnych televíziách a Spravodaj je vkladaný do 17 lokálnych novín a do troch regionálnych denníkov
Korzár. Externé komunikačné kanály zahŕňajú médiá, ktoré nemožno ovplyvňovať a s ktorými kraj
proaktívne komunikuje - organizáciou tlačových besied a distribúciou tlačových správ, informácií a
odpovedí pre novinárov. Tlačové besedy sú organizované pravidelne pri významným udalostiach a
podujatiach, keď je potrebné niečo vysvetliť a tlačové správy vydáva tlačové oddelenie raz týždenne.

Prvok 0010702: Externá propagácia kraja
Zodpovednosť
Cieľ

Tlačové oddelenie
Prezentovať kraj ako atraktívny pre návštevníkov a priateľský a otvorený pre
obyvateľov
14
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 PSK vydal printovo obrázkový
bulletin prezentovaný pre francúzsku
2
1
Čiastočne klientelu z dôvodu prezentácie novej leteckej
linky Krakov - Lurdy na zvýšenie
náboženského turizmu.
Počet verejných podujatí a aktivít pozitívne predstavujúcich činnosť, kompetencie
a zaujímavosti kraja
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V januári 2017 sa PSK už tradične
prezentoval na veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour 2017 v Bratislave ako aj v
celoslovenskej súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2017, kde v kategórii regióny
získal I. miesto. V júni zorganizoval
Energetický deň Prešovského kraja.
Opätovne vyhlásil súťaž školských časopisov
na stredných školách v Prešovskom kraji,
spolupodieľal sa na organizácii sakrálneho
6
10
Splnené podujatia Spišský Jeruzalem. Opäť sa zapojil
do akcie Jarná divadelná kvapka krvi s
Kauflandom. Na podporu šírenia ľudových
tradícií zorganizoval nesúťažnú prehliadku
ľudových súborov Šarišan na Šarišu. Pre
záchranu vzácneho prešovského orgánu
usporiadal Koncerty Sisy Sklovskej. Úrad
PSK opätovne otvoril svoje priestory pre
verejnosť v Deň Prešovského kraja a v
ľadovej Aréne PSK sa spolupodieľal na
prvých narodeninách arény.
Počet spoločenských podujatí
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V rámci budovania a zlepšovania
interpersonálnych vzťahov zorganizoval
PSK novoročné stretnutie vedenia Úradu
PSK so zamestnancami a podujatie Kraj
deťom.
Kraj
ocenil
najúspešnejších
športovcov PSK za rok 2016, zorganizoval
Benefičný bowlingový turnaj, Deň matiek a
5
9
Splnené Deň
priateľstva/dobrosusedstva
na
slovensko-ukrajinskej hranici. Ocenil aj
najúspešnejších pedagógov a žiakov v kraji.
V jeseni ocenil kraj pracovníkov v sociálnej
oblasti na podujatí Krídla túžby a v závere
roka na slávnostnom zasadnutí Z PSK ocenil
osobnosti Prešovského kraja Cenou Z PSK a
Cenou predsedu PSK.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Prvok externá propagácia kraja predstavuje všetky činnosti a aktivity PSK, ktoré prezentujú
kraj ako mimoriadne atraktívny a zaujímavý región pre návštevníkov a povzbudzujú ich k návšteve.
Zároveň sa obyvateľom kraja pozitívne prezentuje a zviditeľňuje ako dôveryhodná inštitúcia, ktorá má
k občanom blízko a mapuje ich potreby. Prezentácie kraja na podporu cestovného ruchu smeruje hlavne
do publikácií, ktoré sú distribuované ďalej k potenciálnym návštevníkom kraja, medzi tradičné patrí
Cestovný lexikón SR, Commercial Directory a ďalšie. Medzi verejné podujatia, ktorými sa kraj
15
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pozitívne prezentuje patrí napríklad prezentačná cesta pre novinárov a touroperátorov, študentské
súťaže, deň otvorených dverí a medzi spoločenské podujatia, ktoré zvyšujú prestíž kraja možno zaradiť
Cenu PSK, či rôzne stretnutia s osobnosťami kraja.

Prvok 0010703: Propagačné a prezentačné materiály kraja
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Tlačové oddelenie
Systémovo predstaviť to najatraktívnejšie z kraja
Počet vydaných druhov printových a elektronických publikácií o kraji
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Nakoľko PSK v roku 2014 vydal v rámci
dvoch projektov veľkú sériu kníh,
2
0
Nesplnené propagačných brožúr a letákov (ktoré získali
viacero ocenení), v roku 2017 kraj nevydal
žiadne vlastné propagačné materiály.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: V rámci prvku propagačné a prezentačné materiály kraja sa realizuje podpora rozvoja kraja
využívaním množstva propagačných a prezentačných materiálov, či už vo forme printovej (letáky,
prospekty) alebo elektronickej (DVD, CD nosiče,) ktoré môže kraj zabezpečiť výrobou alebo zberom
od iných subjektov. Pri výrobe prezentačných predmetov je snaha využiť služby organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prípadne organizácií.

Prvok 0010704: Monitoring médií
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Tlačové oddelenie
Získať prehľad o publikovaných výstupoch o kraji
Počet dodaných monitoringov o kraji
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Monitoring médií nám súhrnne poskytuje
informácie, ktoré o PSK pravidelne prinášajú
všetky slovenské médiá. V roku 2017 bol
240
255
Splnené monitoring
médií
dodávaný
podľa
plánovaného harmonogramu. Dostali sme
spolu 255 prehľadov. Na vedomie ho dostali
všetci vedúci pracovníci Úradu PSK.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Monitoring médií je dôležitým doplnkom všetkých mediálnych a prezentačných aktivít
kraja, pretože ukazuje ich úspešnosť podľa počtu zverejnených informácií v slovenských médiách.
Monitoring slúži pre všetkých vedúcich pracovníkov úradu ako pomôcka a spätná väzba na ich aktivity.

Prvok 0010705: Informácie na webovom sídle PSK
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Poskytnúť prehľadný a komplexný prístup k informáciám a službám samosprávy a
Prešovského kraja, a tým prispieť k zvyšovaniu návštevnosti webového sídla
Počet rôznych používateľov (návštevnosť) webového sídla PSK [ ks ]
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V zmysle platnej legislatívy PSK (ako
verejná správa) zverejňuje množstvo
350 000
607 378
Splnené informácií a aktualít pre občanov kraja.
Webové sídlo PSK sa pravidelne aktualizuje
a vyvíja v zmysle legislatívnych predpisov,
16
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

dynamického
vývoja
a
požiadaviek
návštevníkov stránok PSK. V roku 2017
dosiahla návštevnosť webového sídla PSK
úroveň 607 378 rôznych užívateľov.
Oficiálne webové sídlo Prešovského
samosprávneho
kraja
www.po-kraj.sk
získalo v roku 2017 v súťaži o najlepšie
internetové stránky verejnej správy 1. miesto
v kategórii Najlepšia stránka samosprávneho
kraja a tiež špeciálnu cenu za najlepšiu
bezbariérovú stránku samospráv. Prehľad
všetkých získaných ocenení v tejto súťaži pre
web PSK- osem 1. miest (2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2017), dve 2. miesta
(2004, 2016), jedno 3. miesto (2006), dve
špeciálne
ocenenia
za
Najlepšiu
bezbariérovú stránku (2010, 2017).
Počet elektronických služieb pre občanov na webovom sídle PSK [ ks ]
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Na webovom sídle PSK sú zavedené a
funkčné elektronické služby v oblasti
zverejňovania povinných informácií. Medzi
najčastejšie využívané služby patrí prehľad
zmlúv, objednávok a faktúr. V roku 2015
sme pre skvalitnenie komunikácie pridali
službu livechat, ktorá sa preukázala ako
80
77
Čiastočne
efektívna
služba
priamej
on-line
komunikácie s občanmi. Je hodnotená veľmi
pozitívne. Začiatkom roka 2016 bolo v rámci
operačného programu OPIS (prioritná os 1:
Elektronizácia
verejnej
správy)
implementovaných
73
elektronických
služieb.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: V zmysle platnej legislatívy je PSK (ako verejná správa) povinný zverejňovať množstvo
informácií a služieb zameraných pre občanov kraja. Webové sídlo PSK sa pravidelne aktualizuje a
vyvíja, aby sa prispôsobilo nielen legislatívnym predpisom, ale aj dynamickému vývoju a požiadavkám
návštevníkov stránok PSK, ktorých počet sa neustále zvyšuje.

Prvok 0010706: Implementácia štandardov ISVS na webovom sídle PSK v zmysle Výnosu
312/2010 Z.z. o štandardoch ISVS
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

V najvyššej možnej miere dodržiavať štandardy ISVS pre oblasti súvisiace s
webovým sídlom
Úroveň a rating prístupnosti webového sídla (v %) [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Všetky
zverejňované
informácie
na
webovom sídle PSK musia spĺňať platnú
legislatívu, avšak predovšetkým požiadavky
výnosu o informačných systémoch verejnej
100
96
Čiastočne správy. V zmysle Výnosu č. 55/2014 Z. z. o
štandardoch informačných systémov verejnej
správy (ISVS) v platnom znení uskutočňuje
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu každoročne monitorovanie
17
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

dodržiavania uvedených štandardov. Pri ich
nedodržaní, má právo uložiť finančné
sankcie. Testovanie vychádza z presne
definovaných požiadaviek pre danú oblasť
štandardizácie.
Najväčšiu
a
najkomplexnejšiu časť hodnotenia tvorí
prístupnosť webového sídla. Ide o
sprístupnenie a dostupnosť informácií
"všetkým občanom" - starším ľuďom,
používateľom, ktorí môžu zaostať v rýchlom
pokroku technológií, používateľom s
funkčnými zníženiami a handicapom
(zrakovým,
sluchovým,
motorickým).
Výsledkom hodnotenia je rating (%
vyjadrenie) a úroveň prístupnosti (od
najnižšej po najvyššiu v závislosti od
dosiahnutého ratingu).
Dodržiavanie štandardu pre obsah webového sídla (v %) [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Ďalšími hodnotenými štandardami sú tieto
oblasti: obsah - hodnotenie obsahových
100
100
Splnené požiadaviek, napr. vyhlásenie prístupnosti,
kontakty, kompetencie, anglická verzia a
pod..
Dodržiavanie štandardu pre komponenty a funkcionality webového sídla (v
%) [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Komponenty a funkcionality - hodnotenie
100
100
Splnené poskytnutia RSS kanálov a vyhľadávania
kľúčových výrazov.
Dodržiavanie štandardu pre vizuálne rozloženie webového sídla (v %) [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Vizuálne rozloženie webového sídla hodnotenie sémantickej úrovne poskytovania
100
100
Splnené
informácií, a to najmä na urýchlenie prístupu
návštevníkov (intuitívna navigácia).
Dodržiavanie štandardu pre súbory [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Používanie súborov - zameriavanie najmä na
dostupnosť (čitateľnosť a použiteľnosť)
poskytovaných informácií a podporných
dokumentov (tlačív), hodnotí sa nielen
všeobecne používanie formátov, ale presne
100
0
Nesplnené
stanovené
požiadavky
pre
textové,
tabuľkové, grafické, kompresné, audio a
video súbory. V danom roku neprebehla
kontrola pre dané štandardy (z uvedeného
dôvodu nie je možné vyčísliť).
Dodržiavanie štandardu pre názvoslovie elektronických služieb [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Pri štandardoch názvoslovia elektronických
služieb sa hodnotí najmä dodržanie tvaru emailových adries (vrátane generických
100
100
Splnené adries), doménových mien webových
stránok. Od začiatku roka 2016 po zavedení
elektronických služieb je webové sídlo
priebežne
monitorované
vo
vyššie
18
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uvedených oblastiach, ku ktorým pribudli aj
testovania
bezpečnosti
penetračné
testovanie, čím je zabezpečená bezpečnosť
webového portálu.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Všetky zverejňované informácie na webovom sídle PSK musia spĺňať požiadavky Výnosu
312/2010 Z. z. o štandardoch informačných systémov verejnej správy (ISVS). V zmysle uvedeného
výnosu uskutočňuje MF SR každoročne monitorovanie dodržiavania uvedených štandardov. Pri ich
nedodržaní, má právo uložiť finančné sankcie. Testovanie vychádza z presne definovaných požiadaviek
pre danú oblasť štandardizácie.
Najväčšiu a najkomplexnejšiu časť hodnotenia tvorí prístupnosť webového sídla. Ide o sprístupnenie a
dostupnosť informácií "všetkým občanom" - so zameraním na znevýhodnených občanov, ktorými sú
nielen slabozrakí a nevidiaci, používatelia s rôznymi funkčnými zníženiami, ale aj starší ľudia.
Výsledkom hodnotenia je rating (% vyjadrenie) a úroveň prístupnosti (od najnižšej po najvyššiu v
závislosti od dosiahnutého ratingu).
Ďalšími hodnotenými štandardami sú tieto oblasti: obsah - hodnotenie obsahových požiadaviek, napr.
vyhlásenie prístupnosti, kontakty, kompetencie, anglická verzia a pod., komponenty a funkcionality hodnotenie poskytnutia RSS kanálov a vyhľadávania kľúčových výrazov, vizuálne rozloženie
webového sídla - hodnotenie sémantickej úrovne poskytovania informácií, a to najmä na urýchlenie
prístupu návštevníkov (intuitívna navigácia), používanie súborov - zameriavanie najmä na dostupnosť
(čitateľnosť a použiteľnosť) poskytovaných informácií a podporných dokumentov (tlačív), hodnotí sa
nielen všeobecne používanie formátov, ale presne stanovené požiadavky pre textové, tabuľkové,
grafické, kompresné, audio a video súbory. Pri štandardoch názvoslovia elektronických služieb sa
hodnotí najmä dodržanie tvaru e-mailových adries (vrátane generických adries), doménových mien
webových stránok.

Program 002: Rozvoj kraja
Zámer: Všestranný rozvoj kraja a jeho maximálna prezentácia
Rok Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky (600)
2017 Kapitálové výdavky (700)
SPOLU

Schválený
rozpočet v €
4 796 000
22 768 282
27 564 282

Upravený
rozpočet v €
4 510 541
8 846 912
13 357 453

Čerpanie v €
2 087 937
55 200
2 143 137

Komentár: Program Rozvoj kraja predstavuje aktivity a činnosti, prostredníctvom ktorých najmä:
vypracováva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje a koordinuje vypracovanie
a realizáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, pravidelne ho
monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, koordinuje vypracovanie a plnenie sektorových a
odvetvových stratégií a koncepcií rozvoja kraja, vypracováva a vyhodnocuje rozvojový program
verejných prác samosprávneho kraja, spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy, so
samosprávou obcí a miest, ich združeniami, s ďalšími samosprávnymi krajmi, s ostatnými partnermi
pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja, vykonáva činnosti súvisiace s obstarávaním,
prerokovávaním a schvaľovaním územnoplánovacích podkladov samosprávneho kraja, vykonáva
činnosti súvisiace s utváraním podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje jeho rozvoj na území
samosprávneho kraja, spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy v
rámci systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
V rámci realizácie programu PSK financuje a zabezpečuje podprogramy: Strategické dokumenty a
územné plánovanie, Regionálny rozvoj, Rozvoj cestovného ruchu, Integrovaný regionálny operačný
program SO/RO, Rozvoj cezhraničnej spolupráce, Projekty a granty a Rezerva. Finančné prostriedky
predstavujú plánované výdavky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre
19
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Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP), na vypracovanie strategických dokumentov a
územnoplánovacích dokumentov, na financovanie účasti na konferenciách, príp. ich realizáciu, na
zabezpečenie financovania a spolufinancovania europrojektov a pod.

Podprogram 00201: Strategické dokumenty a územné plánovanie
Zámer: Kvalitne vypracované rozvojové a územno - plánovacie dokumenty kraja
Komentár: Na samosprávne kraje prešli pôsobnosti na základe Zákona 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Na úseku
regionálneho rozvoja je to vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja, koordinovanie úloh súvisiacich
so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia, koordinovanie plnenia
koncepcií rozvoja samosprávneho kraja, poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov,
rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obcí na základe ich žiadosti. Strategické plánovanie
je metóda riadenia používaná na koordináciu jednotlivých činností, ktoré súvisia s plánovaním,
realizáciou a vyhodnocovaním aktivít spolufinancovaných z verejných zdrojov a určených na regionálny
rozvoj.

Prvok 0020101: Programové dokumenty kraja
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor regionálneho rozvoja
Zabezpečiť predpoklady pre komplexný rozvoj PSK
Počet uskutočnených aktualizácií PHSR PSK [ dokument ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V súčasnosti platný dokument PHSR PSK
2014 - 2020 bol aktualizovaný v priebehu
1
1
Splnené mesiacov júl a august 2017 externým
dodávateľom, na základe výsledkov
uskutočneného verejného obstarávania.
Počet nových vypracovaných rozvojových dokumentov [ dokument ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počas monitorovaného obdobia neboli v
0
0
Splnené oblasti regionálneho rozvoja vypracované
žiadne nové rozvojové dokumenty.
Počet koordinačných a metodických stretnutí so socio-ekonomickými
partnermi [ stretnutie ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu monitorovaného obdobia sa
uskutočnilo 5 pracovných stretnutí, ktorých
cieľom bolo koordinovať činnosti súvisiace s
5
5
Splnené aktualizáciou PHSR PSK vo väzbe na akčné
plány najmenej rozvinutých okresov z
územia Prešovského kraja a pripravovaný
nový územný plán regiónu.
Počet pripomienkovaní materiálov v legislatívnom procese (portál právnych
predpisov) [ materiál ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu roka 2017 nebol zo strany PSK odboru regionálneho rozvoja, v rámci
5
0
Nesplnené
medzirezortného
pripomienkovania
pripomienkovaný žiadny materiál.

Spracoval: Ing. Helena Miščíková – odbor regionálneho rozvoja
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Komentár: Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov upravuje, okrem iného,
pôsobnosť samosprávneho kraja na úseku regionálneho rozvoja, ktorý sa pri výkone samosprávy stará
o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom zabezpečuje tvorbu a plnenie
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja je základným
strategickým programovým dokumentom kraja vyjadrujúci rozvojové potreby a určujúci ciele, ktoré
chce kraj dosiahnuť v strednodobom časovom horizonte do roku 2015. Program je záväzný pre orgány
samosprávneho kraja, odborné útvary Úradu PSK a samosprávnym krajom zriadené organizácie. Prvok
predstavuje pravidelnú aktualizáciu vypracovaného a Zastupiteľstvom PSK schváleného základného
rozvojového dokumentu kraja.
Koordinácia subjektov za účelom plnenia stratégie rozvoja územia predpokladá spracovanie
odvetvových koncepcií a stratégií za špecifikované odvetvia významné pre celkový rozvoj kraja. Tieto
sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja a v súlade s národnými
odvetvovými koncepciami.

Prvok 0020102: Územné plánovanie a územnoplánovacie podklady
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Oddelenie územného plánu a životného prostredia
Udržiavanie aktuálneho stavu územnoplánovacích podkladov a územných plánov
regiónov samosprávneho kraja
Počet obstarávaných zmien alebo doplnkov územnoplánovacích dokumentácií
regiónov samosprávneho kraja [ dokument ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu monitorovaného obdobia boli
obstarávané "Zmeny a doplnky územného
0
1
Splnené
plánu veľkého územného celku Prešovského
kraja 2017".
Utváranie predpokladov na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov
sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia
Počet vydaných stanovísk k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacím
dokumentáciám obstarávaným
mestami
a
obcami
samosprávneho
kraja [ stanovisko ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu roka 2017 bolo v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení jeho neskorších
60
106
Splnené zmien vydaných spolu 55 stanovísk k
územnoplánovacím
podkladom
a
územnoplánovacím
dokumentáciám
obstarávaným mestami a obcami kraja
Podieľanie sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území
samosprávneho kraja
Počet poskytnutých konzultácií a stanovísk [ stanovisko ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu roka 2017 sa uskutočnilo 7
konzultácií a týkali sa najmä spracovávaných
15
17
Splnené zmien a doplnkov ÚP VÚC Prešovského
kraja a prípravy nového územného plánu
PSK.
Počet koordinačných stretnutí s relevantnými partnermi vo väzbe na spracovanie
nového územného plánu kraja [ stretnutie ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 sa uskutočnilo spolu 32
30
32
Splnené koordinačných stretnutí, ktorých obsahom
bolo najmä riešenie aktuálnych otázok v
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

súvislosti s dopracovaním nového územného
plánu PSK.
Rozvíjanie spolupráce s inými územnými celkami a s orgánmi susedných štátov
Počet poskytnutých konzultácií a stanovísk [ stanovisko ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu roka 2017 sa celkovo uskutočnili
5
3
Čiastočne 3 stretnutia so zástupcami iných územných
celkov.

Spracoval: Ing. Helena Miščíková – odbor regionálneho rozvoja
Komentár: Predmetný prvok predstavuje koncepčnú a koordinačnú činností PSK v oblasti územného
plánovania podľa zákonov č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a č. 2/2005 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, prostredníctvom obstarávania územnoplánovacích
podkladov, územnoplánovacej dokumentácie regiónu, prípravou podkladov pre vymedzovanie územia
aglomerácií za účelom spracovania hlukových máp na úrovni samosprávneho kraja, vydávania
stanovísk ako príslušného orgánu územného plánovania a rozvíjania spolupráce s inými regiónmi.

Podprogram 00202: Regionálny rozvoj
Zámer: Koordinovaný a optimalizovaný rozvoj v jednotlivých oblastiach hospodárstva regiónu
Komentár: Na základe analýzy sociálno-ekonomickej situácie a potenciálu Prešovského kraja, ako aj
existujúcich rozvojových trendov boli formulované rozvojové smerovania Prešovského kraja na
obdobie 2014-2020.
HDP Prešovského kraja prepočítaný na obyvateľa je pod celoštátnym priemerom. Tento podprogram sa
zameriava najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti a prosperity využívaním najmä svojich vnútorných
zdrojov, prostredníctvom rozvoja podnikateľského prostredia a podpory výskumu a vývoja, inovácií,
podnikavosti a spolupráce medzi podnikateľskou sférou a subjektmi z oblasti vzdelávania, výskumu a
vývoja.
Významná úloha Prešovského samosprávneho kraja v regionálnom rozvoji spočíva v jeho koordinácii
a iniciačnej úlohe vo vzťahu k cieľovým skupinám, čo bude tiež hlavnou úlohou pri realizácií aktivít
súvisiacich s rozvojom vidieka. Špeciálna pozornosť, ako jednej z bariér rozvoja kraja, bude venovaná
redukcii sociálne vylúčených spoločenstiev. Kvalitné životné prostredie je základným predpokladom
pre rozvoj regiónu, a preto bude pozornosť koncentrovaná aj na riešenie problémov v tejto oblasti.

Prvok 0020201: Rozvoj podnikania
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ

Oddelenie regionálneho rozvoja
Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľskej základne v Prešovskom kraji
Počet zasadnutí regionálneho inovačného "fóra" PSK [ fórum ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu I. polroka 2017 sa zasadnutie
1
0
Nesplnené
Inovačného partnerského fóra neuskutočnilo.
Počet spracovaných a aktualizovaných databáz z oblasti inovácií [ databáza ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
1
0
Nesplnené
Počet vytvorených balíkov služieb na podporu inovácií [ služba ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
1
0
Nesplnené
Počet informačných a poradenských aktivít v oblasti podpory rozvoja MSP a
inovácií [ aktivita ]
22
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Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Plán

Skutočnosť

Plnenie

Poznámka
V priebehu roka 2017 sa uskutočnilo päť
aktivít, a to: dve pracovné stretnutia
zástupcov PSK, agentúry SARIO a
Prešovskej regionálnej komory SOPK 21.02.2017 a 06.07.2017. Ich cieľom bola
vzájomná výmena informácií a koordinácia
postupu pri podpore podnikania, inovácií a
regionálneho rozvoja. Dňa 23.11.2017 sa v
Prešove konala medzinárodná konferencia s
10
5
Čiastočne názvom
"Obchodovanie
na
trhoch
Euroázijskej ekonomickej únie", ktorej
spoluorganizátorom
bol
PSK.
Dňa
30.11.2017 sa v Prešove uskutočnil prvý zo
série seminárov "Smart región Východné
Slovensko", ktorej organizátormi sú
Východoslovenská investičná agentúra,
Košický samosprávny kraj a Prešovský
samosprávny kraj. Ďalší seminár z tejto série
sa konal v Košiciach dňa 15.12.2017.
Počet spracovaných tlačených tematických materiálov [ materiál ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Bol spracovaný a vydaný tlačený materiál s
názvom "EasT Slovakia Investment Guide
(ESIG) 2017", ktorého účelom je prezentácia
1
1
Splnené
východoslovenského regiónu ako miesta, kde
sa oplatí investovať, pracovať a žiť. Materiál
má aj webovú podobu.
Počet podujatí organizovaných v oblasti úspor energií a využívania
OZE [ podujatie ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Dňa 08.06.2017 sa v Prešove uskutočnila
konferencia na podporu elektromobility,
ktorá bola súčasťou aktivít zahrnutých v
1
1
Splnené medzinárodnom projekte PROMETEUS a
bola jedným z podujatí PSK v rámci
Európskeho týždňa udržateľnej energie
EUSEW.
Počet koordinačných stretnutí zameraných na úsporu energií a využívanie
OZE [ stretnutie ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu monitorovaného obdobia sa
uskutočnilo pracovné stretnutie v rámci
prípravy
konferencie
na
podporu
2
1
Čiastočne elektromobility, organizovanej v rámci
projektu PROMETEUS - PROMotion of
EmobiliTy in EU regionS (propagácia emobility v EU regiónoch).

Spracoval: Ing. Helena Miščíková – odbor regionálneho rozvoja
Komentár: Prvok je zameraný na realizáciu opatrení a aktivít formulovaných v rozvojových
dokumentoch kraja (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK, Regionálna inovačná stratégia)
v oblasti podpory rozvoja podnikania, priemyslu, priemyselných zón a rozvojových plôch. Prešovský
samosprávny kraj sa v tejto oblasti sústredí na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľskej základne
v kraji a to predovšetkým u malých a stredných podnikateľov. Súčasne sa skvalitní a bude lepšie
23
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využívať podnikateľská infraštruktúra a v neposlednej rade sa zvýši využívanie inovácií a výsledkov
vedy a výskumu.

Prvok 0020202: Sociálna inklúzia a zamestnanosť
Komentár: Prvku bola ukončená platnosť, nástupcom je prvok 0020205

Prvok 0020203: Rozvoj vidieka

Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Oddelenie regionálneho rozvoja
Zvyšovanie kvality života vo vidieckom priestore
Spoločná platforma na podporu realizácie priorít a opatrení PRV PSK
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Plánované vytvorenie spoločnej platformy
Áno
Nie
Nesplnené
nebolo v priebehu roka 2017 realizované.
Počet aktivít podporujúcich rozvoj vidieka
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V dňoch 28.11.-29.11.2017 sa v Banskej
Bystrici uskutočnila konferencia "Miestny
rozvoj vedený komunitou - nástroj pre
miestne komunity na vidieku", ktorej sa
2
2
Splnené aktívne zúčastnila aj zástupcovia odboru
regionálneho rozvoja. V Starej Ľubovni bol
19.12. 2017 zorganizovaný workshop s
názvom "Miestne akčné skupiny v
Prešovskom kraji".
Počet vytvorených a aktualizovaných databáz v oblasti rozvoja vidieka
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu monitorovaného obdobia bola
aktualizovaná databáza miestnych akčných
skupín a verejno-súkromných partnerstiev
pôsobiacich na území Prešovského kraja,
ktorá je priebežne doplňovaná. Databáza je
1
1
Splnené
interný materiál Odboru regionálneho
rozvoja Úradu PSK, doposiaľ zverejnená
nebola a je využívaná na účely vzájomnej
komunikácie s jednotlivými verejno
súkromnými partnerstvami.

Spracoval: Ing. Helena Miščíková – odbor regionálneho rozvoja
Komentár: Väčšia časť Prešovského kraja má vidiecky charakter. Vidiecku krajinu vnímame ako
systém pozostávajúci z prírodného prostredia, obyvateľstva a sídiel. V prieniku týchto zložiek je
vidiecka ekonomika, ako hybná sila regiónu, ktorá je priamo závislá od charakteru miestnych zdrojov
(prírodných, ľudských, ...) a vybavenosti sídiel. Za hlavné súčasti vidieckej ekonomiky považujeme
tradičné vidiecke odvetvia poľnohospodárstvo, lesníctvo a perspektívne významné odvetvia vidiecky
turizmus a obnoviteľné zdroje energie.

Prvok 0020204: Životné prostredie
Zodpovednosť
Cieľ

Oddelenie územného plánu a životného prostredia
Podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia samosprávneho kraja
24
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Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Počet vydaných písomných stanovísk k zámerom investičných činností a k
správe o hodnotení činností pri posudzovaní ich vplyvov na životné
prostredie [ stanovisko ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 bolo v procese EIA vydaných
42 stanovísk týkajúcich sa prevažne
40
42
Splnené
infraštruktúry. Vydané stanoviská sú
zverejnené na webovej stránke PSK.
Počet vydaných písomných stanovísk k strategickým dokumentom a ich
zmenám, pri posudzovaní ich vplyvov na životné prostredie [ stanovisko ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 bolo vydaných spolu 90
stanovísk v rámci posudzovania vplyvu
strategických dokumentov na životné
50
90
Splnené prostredie v zmysle platnej legislatívy.
Najviac z nich bolo vydaných k územným
plánom miest a obcí a k ich zmenám a
doplnkom.

Spracoval: Ing. Helena Miščíková – odbor regionálneho rozvoja
Komentár: Prvok predstavuje činnosť PSK zameranú na tvorbu a ochranu životného prostredia na
území kraja v zmysle § 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších
predpisov. PSK prostredníctvom vydávania stanovísk v zmysle zákona č. 24/2006 Z .z. o posudzovaní
vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie, usiluje o
minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhovaných činností na kvalitu životného prostredia.

Prvok 0020205: Sociálne vylúčené spoločenstvá
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Oddelenie regionálneho rozvoja
Zlepšenie situácie v oblasti sociálnej inklúzie a marginalizovaných skupín
obyvateľstva na území kraja
Počet spracovaných analytických materiálov na úrovni okresov kraja [ materiál ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
4
0
Nesplnené
Počet uskutočnených koordinačných a metodických stretnutí so zainteresovanými
subjektmi [ stretnutie ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu monitorovaného obdobia sa
uskutočnilo spolu 7 pracovných stretnutí
týkajúcich sa problematiky najmenej
rozvinutých okresov z územia Prešovského
kraja. Boli to stretnutia: v Sabinove 2
9
Splnené 13.10.2017 a 6.11.2017; vo Vranove nad
Topľou - 31.5.2017 a 23.10.2017; vo
Svidníku - 25.10.2017; v Bardejove 25.7.2017; v Medzilaborciach - 27.7.2017; v
Košiciach - 19.10.2017 a v Prešove
25.5.2017.

Spracoval: Ing. Helena Miščíková – odbor regionálneho rozvoja
Komentár: V Prešovskom kraji je jedna z najvyšších koncentrácií Rómov na Slovensku a zároveň je tu
najvyšší počet rómskych komunít, hlavne vidieckych rómskych komunít, kde má Prešovský kraj
dominantné postavenie spomedzi všetkých krajov SR. Podľa odhadov tvorí počet Rómov z celkového
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počtu obyvateľov Prešovského kraja 15,7 % a prírastok obyvateľstva u tejto skupiny je výrazne vyšší
ako u majoritného obyvateľstva. Danému prioritnému problému je dlhodobo venovaná zvýšená
pozornosť. Na základe vlastných analýz ako aj analýz získaných z iných zdrojov (úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, krajský školský úrad, štatistický úrad, úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity,
mimovládne organizácie a ďalších) je možné konštatovať pretrvávanie zlej sociálnej situácie najmä v
segregovaných osadách. Nakoľko vývojové tendencie v týchto komunitách potvrdzujú, že nemožno
očakávať, aby samotné komunity dokázali zvrátiť negatívny vývoj, potvrdila sa správnosť vytvoreného
nástroja na vyvolanie sociálnej zmeny v kraji. V zmysle kompetenčného zákona, ktorý vláda SR prijala
6. 6. 2012, právomoci v oblasti menšín na Slovensku patria do kompetencie splnomocnenca vlády pre
menšiny - je splnomocnencom pre všetky národnosti vrátane Rómov. Bude pôsobiť v oblasti kultúry
menšín a ich postavenia. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity, v súlade s uvedeným zákonom,
rieši najmä sociálne otázky marginalizovaných rómskych skupín, nie všetkých menšín. Na zabezpečenie
činnosti splnomocnenca vlády pre rómske komunity je na Ministerstve vnútra SR zriadený úrad. Na čele
toho úradu je splnomocnenec. V rámci svojich úloh, okrem iného, je gestorom pre poskytovanie dotácií
na poskytovanie podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskych komunít. Jedným z nástrojov na riešenie otázok sociálnej inklúzie a zamestnanosti je vládou
prijatá Rómska reforma - balík legislatívnych opatrení v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej
starostlivosti a bývania. Úlohy vyplývajúce z realizácie uvedenej reformy sa týkajú aj činností, ktoré
zabezpečuje odbor regionálneho rozvoja Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Podprogram 00203: Rozvoj cestovného ruchu
Zámer: Trvalo udržateľný cestovný ruch - ako priorita hospodárskej politiky regiónu.
Komentár: Prešovský samosprávny kraj sa vyznačuje priestorovo značne diverzifikovaným
potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Nachádzajú sa tu prírodne veľmi cenné a rozmanité územia,
ktoré majú vysoký potenciál pre rozvoj poznávacej, pešej, letnej, zimnej, cykloturistiky, vidieckej
turistiky, či druhého bývania. Veľké plochy týchto území sú chránené ako národné parky, či chránené
krajinné oblasti. Ďalej má kraj územia s potenciálom pre rozvoj mestskej, poznávacej, športovej či
kultúrnej turistiky v podobe historických miest. Ich okolie má predpoklady pre rozvoj cykloturistiky
alebo turistiky viazanej na vodné toky, či vodné plochy.
Z tohto pohľadu je trvalo udržateľný cestovný ruch - ako priorita hospodárskej politiky regiónu
základnou úlohou. Cestovný ruch vytvára ekonomické príležitosti, zabezpečujúci rast kvality životnej
úrovne, s konkurencieschopným trhom, zachováva a zveľaďuje prírodné a kultúrne bohatstvo, buduje
atraktivitu a obraz regiónu.

Prvok 0020301: Veľtrhy, výstavy, konferencie, workshopy
Komentár: V súvislosti so zrušením oddelenia cestovného ruchu prvku bola ukončená platnosť.

Prvok 0020302: Koordinácia rozvoja cestovného ruchu
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ

Oddelenie regionálneho rozvoja
Zabezpečiť spracovanie potrebných informačných, analytických a hodnotiacich
materiálov z oblasti cestovného ruchu
Počet spracovaných analyticko-strategických dokumentov za oblasť cestovného
ruchu [ dokument ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V priebehu monitorovaného obdobia nebol
spracovaný žiadny samostatný analytický
1
0
Nesplnené
materiál
zameraný
na
problematiku
cestovného ruchu.
Počet podujatí organizovaných na podporu rozvoja cestovného ruchu [ podujatie ]
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Rok

Plán

Skutočnosť

Plnenie

2017

1

1

Splnené

Poznámka
Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s
Krajskou organizáciou cestovného ruchu
Severovýchod
Slovenska
a
ďalšími
partnermi pripravil expozíciu, ktorou sa
prezentoval na medzinárodnej výstave
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v
Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch
26. - 29.01.2017.

Spracoval: Ing. Helena Miščíková – odbor regionálneho rozvoja
Komentár: Prešovský kraj disponuje rozsiahlym prírodným, kultúrnym a spoločenským potenciálom
pre využitie v cestovnom ruchu. Miera jeho využívania je významne rozdielna v jednotlivých častiach
kraja. Sú vytvárané podmienky pre lepšie využívanie potenciálu cestovného ruchu v PSK, pre
harmonizáciu jednak priestorovo a jednak sektorovo (predovšetkým zladenie hospodárskych a
environmentálnych záujmov) s cieľom zabrániť jeho devastácii a nenávratnej strate niektorých atraktivít
a súčasne ho rozširovať o ďalšie atraktivity (napr. využívanie geotermálnych zdrojov, doteraz
neobjavených či nevyužívaných možností a pod.). Stav a potenciál cestovného ruchu v Prešovskom kraji
je teda významným faktorom jeho rozvoja v dlhodobejšej perspektíve. V rámci prvku budú
spracovávané rôzne analytické a hodnotiace materiály zamerané na túto oblasť.

Podprogram 00204: Integrovaný regionálny operačný program SO PSK
Zámer: Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s
dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť
regiónov, miest a obcí.
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

Odbor SO pre IROP PSK
Rozvoj vybraných oblastí podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť
v danom území a posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na
regionálnej úrovni
Počet prijatých projektových zámerov
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počet spracovaných PZ za obdobie 1.1.2017
– 31.12.2017 pozostával z administratívneho
overenia a odborného posúdenia 3 výziev na
predkladanie PZ (1.Výzva na predkladanie
PZ na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ, 2.
Výzva na predkladanie PZ na zvýšenie počtu
40
186
Splnené žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, 3.
Výzva na predkladanie PZ na budovanie a
zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební
rôzneho druhu v ZŠ ) vyhlásených
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR.
Počet kontrolovaných procesov VO
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V období 1.1.2017 – 31.12.2017 boli na SO
25
2
Nesplnené pre IROP doručené verejné obstarávania na
1. ex-ante kontrolu.
Počet spracovaných žiadostí o platbu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
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2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

V období 1.1.2017 – 31.12.2017 neboli
Nesplnené doručené na SO pre IROP PSK a teda ani
spracované žiadosti o platbu.
Počet predložených monitorovacích správ
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V období 1.1.2017 – 31.12.2017 boli
spracované záverečné monitorovacie správy
45
170
Splnené a následné monitorovacie správy ako
ukončovanie kompetencií SO/RO pre ROP
PSK za PG obdobie 2007 – 2013.
Počet Kontrol na mieste
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V rámci ukončovania kompetencií SO/RO
pre ROP PSK za Programové obdobie 2007
– 2013 bola v období 1.1.2017 – 31.12.2017
15
1
Nesplnené vykonaná po ukončení projektu kontrola na
mieste (10.2.2017) k projektu ITMS
22140120591Regenerácia
obce
Ladomirová
35

0

Spracoval: Ing. Daniela Matušíková – odbor SO pre IROP
Komentár: V súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom na programové obdobie 2014
- 2020, Interným manuálom procedúr SO pre IROP PSK a Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom sú delegované úlohy SO pre IROP PSK v oblasti
programovania, monitorovania a hodnotenia, implementácie projektov, kontroly projektov,
informovania a komunikácie. RO zabezpečí primerané finančné krytie výkonu úloh SO pre IROP PSK
určených z alokácie prostriedkov technickej pomoci IROP, ktoré sú určené na zabezpečenie výkonu
úloh SO pre IROP PSK, zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na základe projektov technickej pomoci,
ktoré schvaľuje RO v súlade s právnymi dokumentmi pre IROP.

Podprogram 00205: Rozvoj cezhraničnej spolupráce
Zámer: Rozvoj cezhraničnej spolupráce a partnerstva v záujme trvalo udržateľného rozvoja
prihraničného regiónu Prešovského kraja.
Komentár: V EÚ dlhodobo fungujú programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i
širšom území členských krajín. V rokoch 2007 - 2013 malo Slovensko pozdĺž svojich hraníc 5
programov cezhraničnej spolupráce - Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Program cezhraničnej
spolupráce SR-AT, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL, Program cezhraničnej spolupráce SR-MR,
Program ENPI HU-SR-RO-UA.
V rámci cieľa Európska územná spolupráca (EÚS) sa bude v programovom období 2014 – 2020 z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja podporovať cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna
spolupráca. Cezhraničná spolupráca je zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi
susediacimi pohraničnými regiónmi z dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, alebo medzi
susediacimi pohraničnými regiónmi z aspoň jedného členského štátu EÚ a jednej tretej krajiny na
vonkajších hraniciach EÚ. V prípade cezhraničnej spolupráce budú podporované regióny na úrovni
NUTS 3. V zmysle uznesenia vlády č. 304 zo dňa 16. 10. 2013 boli ustanovené orgány zodpovedné za
prípravu a implementáciu programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom
období 2014 – 2020 v podmienkach SR ako Programy cezhraničnej spolupráce: Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika, Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, Interreg V-A Poľsko –
Slovenská republika, Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ENI Maďarsko – Slovensko –
Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020. Vzhľadom na polohu a územné členenie bude Prešovský
samosprávny kraj participuje na dvoch programoch, a to:
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• Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika,
• ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020.
Dňa 17.9.2014 bol vládou SR schválený programový dokument Interreg V-A Poľsko – Slovenská
republika na obdobie 2014 – 2020. Následne bol schválený rozhodnutím Európskej komisie zo dňa
12.2.2015. Program je odpoveďou na kľúčové výzvy poľsko-slovenského pohraničia a bude podporovať
projekty v oblasti ochrany a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva, rozvoja dopravy, ako aj
zlepšenia kvality vzdelávania. Celková alokácia Programu Interreg V-A PL-SK zo zdrojov EÚ
predstavuje 154 988 723 EUR.
Dňa 30. júna 2015 bol Európskej komisii predložený na pripomienkovanie spoločný operačný program
ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020. Schválenie programového dokumentu
sa predpokladá koncom roka 2015. Celková alokácia Programu ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko
- Ukrajina 2014 - 2020 predstavuje 73 592 000 EUR.
Súčasne dobiehajú procesy činností a aktivít v rámci predchádzajúcich programov rozvoja cezhraničnej
spolupráce Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 a ENPI Maďarsko
- Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013. Prešovský samosprávny kraj aj po ukončení programu
plní úlohu implementačnej jednotky, ktorá vykonáva činnosti aj po ukončení projektu ako napríklad:
archivácia, kontrola ex post, monitorovanie ukazovateľov, monitorovanie udržateľnosti mikroprojektov
a hodnotenie programu po jeho ukončení.

Prvok 0020501: Hodnotenie, schvaľovanie a koordinácia Programu cezhraničnej
spolupráce PL – SR
Komentár: V tomto prvku nie sú v budúcom období plánované žiadne merateľné ukazovatele, a to z
dôvodu zmeny štruktúry vyhodnocovania výstupov činnosti Odboru cezhraničnej a medzinárodnej
spolupráce, ktoré nadväzujú na dohody týkajúce sa cezhraničnej slovensko - poľskej spolupráce.

Prvok 0020502: Regionálny kontaktný bod
Zámer: Zabezpečenie informovanosti, propagácie, publicity a ďalších aktivít v rámci Programu Interreg
V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 v súlade s projektom Technickej asistencie a Komunikačnou
stratégiou Programu
Poslanie: Výstupom všetkých aktivít je zvýšenie povedomia a atraktivity poľsko-slovenského
pohraničia a zvýšenie informovanosti o Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spoluprác
Podpora informačných a propagačných aktivít v súlade s komunikačnou
stratégiou Programu a plánom komunikačných aktivít vykonávaných
prostredníctvom STS a RKB v Poľsku a na Slovensku.
Aktivity vo vzťahu k RO, STS a partnerom Programu (prezentácie, propagácia,
publicita, pracovné stretnutia, školenia) [ počet ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V sledovanom období (1.1.-31.12.2017) boli
zrealizované 3 stretnutia Regionálnych
kontaktných
bodov
a
Spoločného
technického sekretariátu v Krakove v dňoch
31.3.2017, 19.6.2017 a 28.9.2017. Stretnutia
sa týkali organizačno-technických záležitostí
2
3
Splnené
Technickej pomoci Programu Interreg V-A
Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 a
informačných a propagačných aktivít
spojených aj s prípravou, vyhodnotením
Partnerského fóra a prípravou plánu infopromo aktivít pre rok 2018.
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Poradensko-konzultačná činnosť (konzultácie a poradenstvo pre potencionálnych
žiadateľov a úspešných prijímateľov) [ počet ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V sledovanom období (1.1.-31.12.2017) bolo
poskytnutých
40
konzultácií,
resp.
poradenských činností pre potenciálnych
žiadateľov alebo úspešných prijímateľov v
50
40
Čiastočne rámci Programu Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014 - 2020. Dôvodom
čiastočného
plnenia
ukazovateľa
je
skutočnosť, že konzultácie v danom období
boli poskytované vo väčšej miere
Zverejnenie a propagácia vyhlásených výziev v danom období (web, médiá a
pod.) [ počet ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Dňa 4. mája 2017 bola v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 vyhlásená
výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku na projekty v rámci
druhej prioritnej osi Programu "Trvalo
udržateľná cezhraničná doprava". Dňa 18.
2
2
Splnené septembra 2017 bola v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 vyhlásená
výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku na projekty v rámci
prvej prioritnej osi Programu " Ochrana a
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia".
Spracovanie ročného plánu informačných a propagačných aktivít [ počet ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Dňa 27. marca 2017 bol rozhodnutím
Monitorovacieho výboru Programu Interreg
1
1
Splnené V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
schválený ročný plán informačných a
propagačných aktivít na rok 2017.
Zabezpečenie informovanosti a propagácie Programu v Prešovskom
samosprávnom kraji [ počet ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V sledovanom období (1.1.-31.12.2017) bola
zabezpečená
činnosť
týkajúca
sa
informovanosti a propagácie Programu
Interreg V-A na území Prešovského
samosprávneho kraja v rámci nasledovných
podujatí: 23.1.2017 (Tatranská Lomnica) pracovná porada riaditeľov kultúrnych
organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti
10
12
Splnené PSK, 25.4.2017 (Prešov) - školenie pre
úspešných prijímateľov dopravných a
vlajkových projektov, 26.4.2017 (Prešov) pracovná skupina pre prihraničnú spoluprácu
územných samospráv, 8.6.2017 (Prešov) konferencia eDeň, 10.6.2017 (Červený
Kláštor) - Cyklopátrania Prešovským krajom
2017, 26.-27.6.2017 (Prešov) - školenie pre
úspešných prijímateľov projektov v rámci
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prioritnej osi I a III., 9.7.2017 (Sanok) Spoločná propagácia Strešných projektov a
projektu Partnerstvom k spoločnému rozvoju
v rámci Programu Interreg V-A, 22.7.2017
(Svidník) - Cyklopátrania Prešovským
krajom 2017, 19.8.2017 (Malý Lipník) Cyklopátrania Prešovským krajom 2017,
9.9.2017
(Prešov)
Cyklopátrania
Prešovským krajom 2017, 5.10.2017
(Prešov) - Deň PSK - Deň otvorených dní
Prešovského
samosprávneho
kraja,
18.10.2017 (Spišská Nová Ves) - XVI.
Slovensko - poľské hospodárske fórum.

Spracoval: Mgr. Lucia Mačupová – odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Komentár: Hlavnou úlohou Regionálneho kontaktného bodu je efektívne zabezpečenie
informovanosti, propagácie, publicity a ďalších aktivít v rámci Programu Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014-2020 v súlade s projektom Technickej asistencie. Regionálny kontaktný bod
zabezpečuje vykonávanie viacerých úloh v zmysle svojich kompetencií. Úlohy z oblasti propagácie a
komunikácie realizuje STS v rámci partnerstva s regionálnymi kontaktnými bodmi v Poľsku a v PSK a
ŽSK, s cieľom zlepšiť kanály šírenia informácií o programe a zvýšiť ich dosah. Tým sa zabezpečí
rovnomerné informovanie cieľových skupín vo všetkých regiónoch v rámci programového územia.
Vykonávané aktivity budú smerované na všetky cieľové skupiny špecifikované v Komunikačnej
stratégii programu. Aktivity Regionálneho kontaktného bodu sú zamerané na jednotlivé regióny kraja
pri zohľadnení jeho špecifickosti.

Prvok 0020504: Rozvoj cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Zabezpečiť rozvoj regiónu PSK prostredníctvom čerpania finančných
prostriedkov z Programu cezhraničnej spolupráce
Organizácia školení, workshopov a informačných stretnutí [ aktivita ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V rámci Programu Interreg V-A Poľsko Slovensko
2014-2020
boli
PSK
organizované 4 Informačné stretnutia pre
mikroprijímateľov. 29. 6. 2017 a 18. 7. 2017
(Prešov) - Informačný seminár k
2
4
Splnené implementácii mikroprojektov. 27. 4. 2017
(Prešov)- Informačný seminár k II. výzve v
partnerstve Euroregión Tatry-PSK-ŽSK.
Školenie 4.10. 2017 (Prešov) - Informačný
seminár k II. výzve - Euroregión KarpatyPSK.
Počet prijatých/zaregistrovaných projektových žiadostí [ žiadosť ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V rámci predĺženej výzvy v partnerstve s
Euroregiónom Tatry pre prioritnú os 3
Rozvoj cezhraničného vzdelávania a
celoživotného vzdelávania boli prijaté a
zaregistrované 2 mikroprojekty. V druhej
20
26
Splnené
polovici monitorovacieho obdobia boli
ukončené dve výzvy pre prioritnú os 1.
Následne
bolo
PSK
prijatých
a
registrovaných 24 žiadostí o FP pre
mikroprojekt (12+12).
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Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Počet schválených projektových žiadostí/podpis zmlúv o FP [ žiadosť ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V sledovanom období bolo schválených 17
15
17
Splnené žiadostí o FP, ktoré boli v danom období aj
zazmluvnené.
Počet skontrolovaných monitorovacích správ [ správa ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V sledovanom období bolo skontrolovaných
5
7
Splnené
7 správ z postupu realizácie mikroprojektov.
Počet vykonaných kontrol na mieste/ monitorovacích kontrol [ kontrola ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V sledovanom období neboli plánované
0
0
Splnené kontroly na mieste, pretože sú v pláne až v
nasledujúcom období.
Aktivity vo vzťahu k RO, SRS, NK, partnerom Programu (prezentácie, publicita,
pracovné stretnutia, školenia, príprava materiálov ai.) [ aktivita ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
15. - 16.2.2017 (Nowy Sacz) Účasť na
zasadnutí Monitorovacieho výboru v rámci
Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
2014 - 2020, 20. - 21.2.2017 (Nowy Targ) 3.
zasadnutie Výboru pre mikroprojekty v
rámci programu cezhraničnej spolupráce
Intereg V - A Poľko - Slovensko 2014 - 2020,
14.3.2017 (Nowy Targ) Pracovné stretnutie
partnerov strešného projektu pod názvom
"Spoločné odborné vzdelávanie na poľskoslovenskom pohraničí" , 10-11.5.2017
(Tatranská
Lomnica)
Zasadnutie
Monitorovacieho výboru programu Interreg
V- A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020,
16.5.2017 (Bialsko-Biala) Školenie ku
generátorom pre mikroprojekty INTEREG
V-A, 22.5.2017 (Červený Kláštor) Pracovné
stretnutie k podpisu zmlúv v rámci Programu
Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014- 2020
2
13
Splnené ,
26.5.2017
(Rzeszow)
Slávnostné
podpisovanie zmlúv INTEREG V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020, 23.6.2017
(Žilina) - Účasť na 4. zasadnutí Výboru pre
mikroprojekty pre strešné projekty. 9.7.2017
- Sanok - Propagácia Programu Interreg V-A
s partnerom strešného projektu Euroregión
Karpaty. 14.9.2017 (Nowy Targ) Pracovné
stretnutie partnerov strešného projektu
INTERREG V-A - Poľsko-Slovensko 2014-2020. 21.9.2017 (Bratislava) Pracovné
stretnutie kontrolórov a Národného orgánu v
rámci Interregu V-A Poľsko - Slovensko
2014
-2020. 12-13.10.2017
(Žilina)
Zasadnutie
Monitorovacieho
výboru
programu Interreg V- A Poľsko - Slovensko
2014 - 2020. 27-28.11.2017 (Novy Targ)
Formálne
hodnotenie
spoločných
mikroprojektov - 2.výzva v partnerstve
Zväzok Euroregión "Tatry", PSK, ŽSK.
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Spracoval: Mgr. Lucia Mačupová – odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Komentár: Program INTERREG V-A PL – SK bude zameraný najmä na rozvoj dostupnosti územia a
podporu udržateľnej dopravy, ochranu životného prostredia, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva
prihraničných regiónov a na investície do vzdelávania. Program bude taktiež podporovať aj cezhraničné
vzťahy prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách typu „ľudia ľuďom“.
Prioritné osi Programu INTERREG V-A PL – SK:
1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia
4. Technická pomoc
Oprávnené územie v rámci Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na poľskej strane zahŕňa:
územné jednotky úrovne NUTS III (subregióny): krosniansky, przemyský, nowosądecký, osvienčimský
a bielsky, a taktiež okres (powiat) Pszczyna v tyskom subregióne, okres (powiat) Rzeszów a mesto
Rzeszów v rzeszovskom subregióne, a okres (powiat) Myślenice v krakovskom subregióne. Na
slovenskej strane oprávnené územie zahŕňa: Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a
okres Spišská Nová Ves. Cieľom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
je podpora medzinárodnej spolupráce a posilnenie integrácie poľsko-slovenského pohraničia. Veľký
záujem o Fond mikroprojektov (FMP) aj v programovom období 2007-2013 poukázal na dôležitú úlohu
mikroprojektov v rámci poľsko-slovenskej spolupráce v prihraničnom regióne. V rámci tohto programu
sa realizujú 3 strešné projekty (fondy mikroprojektov, ktoré budú riadené euroregiónmi v Poľsku a
vyššími územnými celkami na Slovensku). Tieto projekty sú dôležitým nástrojom, ktorý umožní
nasmerovať adekvátnu podporu na konkrétne oblasti a bude slúžiť na financovanie aktivít miestnych
komunít. V rámci integrovaného prístupu k územnému rozvoju je Prešovský samosprávny kraj aj v
tomto programovom období jednou z implementačných jednotiek pre fond mikroprojektov.
Financovanie
Fondu
mikroprojektov
je
oddelené
v
rámci
prioritných
osí.
Súčasne dobiehajú procesy činností a aktivít v rámci predchádzajúcich programov rozvoja cezhraničnej
spolupráce Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Prešovský
samosprávny kraj aj po ukončení programu plní úlohu implementačnej jednotky, ktorá vykonáva
činnosti aj po ukončení projektu ako napríklad: archivácia, kontrola ex post, monitorovanie
ukazovateľov, monitorovanie udržateľnosti mikroprojektov a hodnotenie programu po jeho ukončení.

Prvok 0020505: Cezhraničná spolupráca na vnútornej a vonkajšej hranici EÚ
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Zabezpečiť rozvoj regiónu PSK prostredníctvom čerpania finančných
prostriedkov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-SlovenskoRumunsko-Ukrajina
Poradensko-konzultačná činnosť-informačná činnosť o Programe (konzultácie,
poradenstvo, pracovné stretnutia)
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Z dôvodu ukončenia programovacieho
obdobia Programu ENPI Maďarsko Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 2013 boli kompetencie / činnosť Branch
office Prešov pre Program ENPI ukončené ku
dňu 31.12.2015. V sledovanom období nebol
0
0
Splnené ešte uzatvorený zmluvný vzťah PSK a
riadiacim orgánom v rámci nového
programovacieho
obdobia
operačného
programu Maďarsko Slovensko - Rumunsko
- Ukrajina pre ENI 2014 -2020 pre výkon
činností spojených s Branch office v Prešove
.
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Aktivity vo vzťahu k RO, STS, NK a partnerom Programu (prezentácie,
publicita, pracovné stretnutia, školenia)
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Z dôvodu ukončenia programovacieho
obdobia Programu ENPI Maďarsko Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 2013 boli kompetencie / činnosť Branch
office Prešov pre Program ENPI ukončené ku
dňu 31.12.2015. V sledovanom období nebol
0
0
Splnené ešte uzatvorený zmluvný vzťah PSK a
riadiacim orgánom v rámci nového
programovacieho
obdobia
operačného
programu Maďarsko Slovensko - Rumunsko
- Ukrajina pre ENI 2014 -2020 pre výkon
činností spojených s Branch office v Prešove
.
Spracovanie výročných správ (správa)
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Z dôvodu ukončenia programovacieho
obdobia Programu ENPI Maďarsko Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 2013 boli kompetencie / činnosť Branch
office Prešov pre Program ENPI ukončené ku
dňu 31.12.2015. V sledovanom období nebol
0
0
Splnené ešte uzatvorený zmluvný vzťah PSK a
riadiacim orgánom v rámci nového
programovacieho
obdobia
operačného
programu Maďarsko Slovensko - Rumunsko
- Ukrajina pre ENI 2014 -2020 pre výkon
činností spojených s Branch office v Prešove
.

Spracoval: Mgr. Lucia Mačupová – odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Komentár: Na základe Rozhodnutia Európskej Komisie č. C (2008) 5146 zo dňa 23.9.2008, bol
schválený Spoločný operačný program Programu Nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI)
Maďarsko - Rumunsko - Slovensko - Ukrajina 2007-2013. Cieľom Programu ENPI je zintenzívnenie a
prehĺbenie sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi členskými krajinami EÚ a nečlenskou Ukrajinou
s ohľadom na trvalú udržateľnosť v sociálnom, ekonomickom a a environmentálnom zmysle. Prešovský
samosprávny kraj vystupuje vo vzťahu k Programu ENPI ako "Branch Office" vysunuté pracovisko
Spoločného technického sekretariátu na základe Dohody o spolupráci a financovaní vysunutého
pracoviska STS tzv. "Branch Office" v rámci Programu Nástroja Európskeho Susedstva a Partnerstva
(ENPI) Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013, ktorá bola uzavretá medzi
Spoločným technickým sekretariátom a Prešovským samosprávnym krajom dňa 31.7.2009. Dňa 30.
júna 2015 bol Európskej komisii predložený na pripomienkovanie spoločný operačný program ENI
Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020.Chválenie programového dokumentu sa
predpokladá koncom roka 2015. Celková alokácia Programu ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko Ukrajina 2014 - 2020 predstavuje 73 592 000 EUR.

Prvok 0020506: Nórsky finančný mechanizmus
Zámer: Program SK08 Cezhraničná spolupráca je zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu.
Poslanie: Výstupom všetkých projektov je zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce.
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Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Zabezpečiť rozvoj regiónov prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov
z grantov Nórskeho finančného mechanizmu
Aktivity vo vzťahu k implementácii Schémy malých grantov Nórskeho
finančného mechanizmu na roky 2009 - 2014 [ aktivita ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
7.3.2017 (Bratislava) - Stretnutie k
pripravovanému programu s názvom
Cezhraničná spolupráce v rámci Nórskeho
finančného mechanizmu v PO 2014-2020,
1
2
Splnené
14.-15.6.2017 (Košice, Užhorod) Záverečná
konferencia programu SK08" Cezhraničná
spolupráca" NFM a SSMG. Spracovanie
podkladov do Záverečnej správy NFM.
Počet realizovaných projektov [ projekt ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Z dôvodu predĺženia realizácie Programu
"SK08
Cezhraničná
spolupráca"
do
10
15
Splnené
30.4.2017 je v sledovanom období 15
realizovaných projektov.
Počet skontrolovaných monitorovacích správ [ správa ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V sledovanom období bolo skontrolovaných
15 monitorovacích správ projektov v rámci
10
15
Splnené
implementácie Schémy malých grantov
Nórskeho finančného mechanizmu.

Spracoval: Mgr. Lucia Mačupová – odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Komentár: Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný
mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska
viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je
viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
1. Prispôsobenie sa zmene klímy
2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v
rámci európskeho kultúrneho dedičstva
4. Zelené inovácie v priemysle
5. Domáce a rodovo podmienené násilie
6. Cezhraničná spolupráca
7. Štipendijný program
8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
9. Fond pre mimovládne organizácie
Úrad vlády Slovenskej republiky plní v súlade s uznesením vlády SR č. 607 z 13. septembra 2010 úlohy
Národného kontaktného bodu (ďalej len "NKB") a aj úlohy správcu programu pre program SK08
Cezhraničná spolupráca (ďalej len "Program"), v ktorom Prešovský samosprávny kraj na základe
Dohody o delegovaní právomocí správcu programu č. 1284/2013 riadi a implementuje jeden z
komponentov Programu - Schému malých grantov. Program SK08 Cezhraničná spolupráca 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. Dopad programu musí byť najmä na dva slovenské
regióny - Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj, a na jeden ukrajinský - Zakarpatskú
oblasť.
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len "PSK" ) sa ako Správca schémy malých grantov Nórskeho
finančného mechanizmu na roky 2009 - 2014 podieľa na implementácii programu SK08 Cezhraničná
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spolupráca. Správca programu Úrad vlády SR poskytne na implementáciu PSK z rozpočtu Programu
finančné prostriedky v celkovej maximálnej výške 3 027 607,- EUR (ďalej len "Celkové oprávnené
výdavky"). Celkové oprávnené výdavky sú zložené zo zdrojov z NFM a z povinného spolufinancovania
Programu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci požiadaviek na projekt je rozdelené
financovanie do štyroch stanovených výsledkov: Výsledok 1: Vytvorenie nových a podpora existujúcich
partnerstiev/sietí, Výsledok 2: Posilnenie výmeny know-how, osvedčených postupov a skúseností s
Nórskom, Výsledok 3: Vytvorenie lepších podmienok na hraničných priechodoch, Výsledok 4:
Zlepšenie cezhraničného toku informácií. Program SK08 Cezhraničná spolupráca 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. Dopad programu musí byť najmä na dva slovenské regióny
- Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj, a na jeden ukrajinský - Zakarpatská oblasť.

Podprogram 00206: Projekty a granty
Zámer: Rozvoj regiónu Prešovského kraja prostredníctvom nástrojov EÚ a iných finančných
mechanizmov.
Komentár: Obsahom podprogramu je súbor aktivít súvisiacich so zabezpečením v spolupráci s
riadiacimi orgánmi, sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom na Prešovského
samosprávneho kraja zvýšenie kvality uskutočňovaných intervencií a zvýšenie efektívnosti využitia
finančných prostriedkov vyčlenených zo štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a iných
finančných zdrojov.

Prvok 0020601: Implementácia programov ŠF EÚ a iných finančných mechanizmov
Zámer: Na podporu rozvoja regiónu Prešovského kraja efektívne využívať štrukturálne fondy
Európskej únie a iné finančné mechanizmy.
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor regionálneho rozvoja
Implementovať operačné programy umožňujúce čerpanie prostriedkov zo ŠF EÚ
a iných finančných mechanizmov v zmysle uzatvorených rámcových zmlúv s
riadiacimi orgánmi príslušných programov
Počet uzatvorených rámcových zmlúv s RO pre implementáciu operačných
programov v programovom období 2014-2020 [ zmluva ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V súčasnosti je v platnosti Zmluva o
partnerstve, uzatvorená medzi Úradom vlády
Slovenskej republiky a Prešovským
samosprávnym krajom, v ktorej sa upravujú
0
1
Splnené vzájomné práva a povinnosti súvisiace s
realizáciou
Projektu
"Vytvorenie
a
prevádzkovanie
Integrovanej
siete
informačno - poradenských centier" pre
EŠIF". Zmluva bola podpísaná v máji 2016.

Spracoval: Ing. Helena Miščíková – odbor regionálneho rozvoja
Komentár: PSK bude v budúcom období na základe podpísaných rámcových zmlúv zabezpečovať
efektívne riadenie, propagáciu a hodnotenie v rámci Programu ENPI Slovensko - Maďarsko - Ukrajina
- Rumunsko. Prešovský samosprávny kraj je členom Platformy na monitorovanie stratégie Európa 2020.
Výbor regiónov inicioval vznik platformy, prostredníctvom ktorej informuje členské regióny a mestá o
aktuálnom dianí a poskytuje priestor na vyjadrenie v súvislosti s politikou súdržnosti EÚ a stratégiou
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Európa 2020. Postoj regiónov je následne tlmočený relevantným EÚ inštitúciám. Prešovský
samosprávny kraj pravidelne prispieva v rámci konzultácií platformy.

Podprogram 00207: Rezerva
Zámer: Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí
Komentár: Podprogram predstavuje rezervu rozpočtu pre program Rozvoj kraja, v rámci ktorej sa budú
operatívne riešiť nepredvídané udalosti v priebehu roka.

Program 003: Interné služby
Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy
Rok Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky (600)
2017 Kapitálové výdavky (700)
SPOLU

Schválený
rozpočet v €
1 463 130
844 317
2 307 447

Upravený
rozpočet v €
1 474 086
3 832 975
5 307 061

Čerpanie v €
1 131 815
1 147 602
2 279 417

Komentár: Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb
PSK - právnych služieb, Správu a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK vo všetkých jeho
aspektoch, archivovanie a registratúru všetkých potrebných dokumentácií a spisov, zabezpečenie
funkčného, bezpečného a pre potreby zamestnancov prispôsobeného informačného prostredia,
prevádzkovanie vozového parku, zabezpečenie maximálnej ochrany a bezpečnosti zamestnancov a
majetku PSK a vzťahov súvisiacich s nájmom. Finančné prostriedky v rámci uvedeného programu
predstavujú nájomné a služby spojené s nájmom. V rámci programu Interné služby sa financujú a
realizujú všetky vyššie uvedené činnosti v členení na nasledujúce podprogramy: Právne služby a
zastupovanie navonok, Správa informačných technológií, Archív a registratúra, Autodoprava, Ochrana
a bezpečnosť, Správa a evidencia majetku, Nájomné a služby spojené s nájmom.

Podprogram 00301: Právne služby a zastupovanie navonok
Zámer: Kvalitné poskytovanie právnych služieb s dôrazom na zvyšovanie právneho povedomia
zamestnancov vo vzťahu k vnútroštátnej legislatíve a legislatíve Európskej únie.

Prvok 0030101: Právne služby Úradu PSK
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Kancelária predsedu
Zabezpečiť elektronické oboznamovanie zamestnancov Úradu PSK o nových ,
resp. novelizovaných vnútroštátnych právnych predpisoch a vybraných
judikátoch európskych súdov vzťahujúcich sa k jednotlivým
Frekvencia oboznamovania - ročne
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 31. 12. 2017 bolo zamestnancom Úradu
PSK zaslaných 7 prehľadov zmien právnych
predpisov a to v mesiaci január dňa 31. 1.
12
7
Čiastočne 2017, v mesiaci apríl dňa 5. 4. 2017, v
mesiaci jún dňa 13. 6. 2017, v mesiaci júl dňa
7. 7. 2017, v mesiaci september dňa 28. 9.
2017, v mesiaci október dňa 25. 10. 2017 a v
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

mesiaci december dňa 5. 12. 2017.
Nerovnomerné plnenie cieľa "Zabezpečiť
elektronické oboznamovanie zamestnancov
Úradu PSK o nových, resp. novelizovaných
vnútroštátnych právnych predpisoch a
vybraných judikátoch európskych súdov
vzťahujúcich sa k jednotlivým činnostiam
úradu" môže byť dané tým, že vytváranie
prehľadov zmien v právnych predpisoch za
účelom oboznamovania zamestnancov je
závislé od zmien v legislatíve.
Zvýšiť kvalitu aplikácie právnych predpisov v konkrétnej činnosti útvarov úradu
poskytovaním priebežného právneho poradenstva v rámci predchádzania súdnym
sporom vzniknutým z činnosti Úradu
Priemerný počet poskytnutých konzultácií mesačne
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Nerovnomerné plnenie cieľa "Zvýšiť kvalitu
aplikácie právnych predpisov v konkrétnej
činnosti útvarov úradu poskytovaním
priebežného právneho poradenstva v rámci
predchádzania súdnym sporom vzniknutým z
činnosti Úradu" je dané tým, že poskytovanie
400
400
Splnené
právneho poradenstva je priamo závislé od
dožiadania jednotlivých útvarov úradu. Daný
cieľ nie je možné ovplyvniť zo strany
právneho oddelenia. Za rok 2017 bolo
poskytnutých priemerne mesačne 400
konzultácií.
Zabezpečiť právnu spôsobilosť zmlúv uzatváraných so sociálno-ekonomickými
partnermi
Priemerný počet odkontrolovaných zmlúv mesačne
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Nerovnomerné plnenie plánovaného výstupu
"Zabezpečiť právnu spôsobilosť zmlúv
uzatváraných so sociálno-ekonomickými
partnermi" je dané tým, že zabezpečenie
právnej spôsobilosti zmlúv je priamo závislé
200
200
Splnené
od počtu doručených zmlúv z jednotlivých
útvarov úradu. Daný cieľ nie je možné
ovplyvniť zo strany právneho oddelenia. Za
rok 2017 bolo odkontrolovaných priemerne
mesačne 200 zmlúv.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Právne oddelenie podáva zamestnancom úradu informácie o zmenách právnych predpisov,
o vydaní nových právnych predpisov, poskytuje právne poradenstvo zamestnancom Úradu Prešovského
samosprávneho kraja pri aplikácii platnej právnej úpravy (najmä špeciálnych právnych noriem),
vykonáva kontrolu zákonnosti uzatváraných zmlúv z hľadiska všeobecnej právnej úpravy a navrhuje
úpravu zmlúv z hľadiska ochrany záujmov samosprávneho kraja, pripravuje a vyhotovuje zmluvy v
rozsahu určenom predsedom, spracováva alebo spolupracuje pri vydávaní interných právnych noriem,
pripomienkuje návrhy zákonov vzťahujúce sa k činnosti samosprávneho kraja, spolupracuje s vecne
príslušným útvarom Úradu PSK pri pripomienkovaní špeciálnej právnej úpravy, zastupuje samosprávny
kraj v súdnych konaniach, dohliada nad dodržiavaním zákonov vzťahujúcich sa k činnosti úradu,
dohliada nad dodržiavaním zákonnosti v súvislosti s činnosťou zastupiteľstva samosprávneho kraja,
vedie centrálny register zmlúv.
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Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 - Administratíva a
predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní
a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 0030102: Právne služby poskytované organizáciám PSK
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Kancelária predsedu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súdnych sporov, kde je
účastníkom konania subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK .
Evidencia súdnych sporov
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Spracovaná evidencia je účinným nástrojom
na získanie prehľadu o počte a zameraní
súdnych sporov v organizáciách. Evidencia
Áno
Áno
Splnené
súdnych sporov napomáha pri vyčíslení
minimálnej finančnej rezervy, ktorá je
potrebná pre účely odboru financií.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja majú právnu subjektivitu.
V súdnych konaniach, predmet ktorých sa vzťahuje k ich činnosti, majú procesnú spôsobilosť. Z
uvedeného dôvodu je poskytovanie právnych služieb organizáciám PSK obmedzené. Je však v záujme
zriaďovateľa byť informovaným o súdnych konaniach organizácií. Právne oddelenie na základe
priebežných správ o stave súdneho konania monitoruje postup štatutára organizácie alebo právneho
zástupcu organizácie v súdnom konaní. Okrem toho, sa na základe potreby a vyžiadania vecne
príslušného odboru PSK, zúčastňuje školení štatutárov organizácií s cieľom podania informácii alebo
výkladu k právnym normám.

Podprogram 00302: Správa informačných technológií
Zámer: Kvalitné, efektívne, bezpečné a inovatívne informačné procesy.
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor organizačný
Zabezpečiť požadovanú kvalitu podpory informačných procesov pri dodržaní
maximálnej efektivity
Počet licencií registratúrneho systému
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Registratúrny systém Fabasoft eGov-Suite
with FullText s multilicenciou do 250
250
250
Splnené používateľov uvedený do prevádzky v roku
2015. Počet licencií pokrýva potreby PSK s
rezervou.
Počet licencií vnútornej elektronickej pošty
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Licencie je nutné obstarať až v roku 2018,
nakoľko ešte platí lic. program kde sú
200
190
Čiastočne
k dispozícii 190+190 licencií z lic.
programu Microsoft
Dosiahnuť požadovanú bezpečnostnú úroveň IKT
Počet licencií antivírového programu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
230
240
Splnené Zahrnuté licencie pre prac. stanice a servre
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Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Počet pracovných staníc zapojených do CISCO systému
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
165
200
Splnené
Počet centrálne spravovaných pracovných staníc
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
180
180
Čiastočne Správa cez systém LanDesk
Inovovať IKT k zabezpečeniu budúceho rozvoja informačných procesov
Počet nových PC a tlačiarní [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Percento je nižšie, nakoľko v roku 2016
13
5
Čiastočne
bolo nakúpených o 5% viac oproti plánu
Počet virtualizovaných serverov [ ks ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
18
31
Splnené Úrad PSK

Spracoval: Ing. Peter Vaník – odbor organizačný
Komentár: V podprograme je zahrnuté zodpovedajúce zabezpečenie podpory informačných procesov
zo strany IKT. Stav IKT musí zohľadňovať požiadavky na počet licencovaných programových modulov
vzhľadom na počet používateľov IS, čo je premietnuté v hodnotách jednotlivých ukazovateľoch
licencovaných modulov. Plánované hodnoty jednotlivých ukazovateľov sú rozdielne z dôvodu
odlišnosti licencovania jednotlivých modulov.
Správne a hodnoverné výsledky informačných procesov môžu byť zabezpečené len pri dodržaní
požadovanej bezpečnostnej úrovne IS. V ukazovateľoch zahrnuté softvérové a hardvérové opatrenia
slúžiace k dosiahnutiu deklarovaného stavu bezpečnosti IS.
Počet licencií antivírového programu sa odvíja od počtu pracovných staníc používaných pracovníkmi
úradu. Počet pracovných staníc zapojených do novej technológie CISCO systému je závislý od priebehu
rekonštrukcie PC siete na úrade. Inovácia IKT musí zodpovedať určeným rozvojovým potrebám a
trendom informačných procesov. Ukazovatele zahŕňajú nevyhnutnú obnovu hardvérových prostriedkov
s využitím technológií umožňujúcich dosiahnuť vyššiu spoľahlivosť IS.
Finančné prostriedky v rámci podprogramu predstavujú plánované bežné výdavky na nákup výpočtovej
a telekomunikačnej techniky, nákup licencií a softvérov, poplatky za správu a aktualizácie hlavne v
oblasti zavedenia jednotného ekonomického informačného systému SPIN a ďalšie platby za správu a
aktualizácie informačných systémov, využívaných úradom samosprávneho kraja.

Podprogram 00303: Archív a registratúra
Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor organizačný
Oddelenie organizačné, registratúry, civilnej ochrany a obrany
Zabezpečiť pravidelnú sofistikovanú archiváciu a registratúru
Predpokladaný počet uzatvorených spisov za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Hodnota je vyhodnocovaná iba raz ročne ku
4 000
2 314
Čiastočne koncu roka. K 31.12.2017 bolo
uzatvorených 2314 spisov.
Predpokladaný počet archivovaných spisov za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Hodnota je vyhodnocovaná iba raz ročne ku
4 400
3 715
Čiastočne koncu roka. K 31.12 2017 bolo
odovzdaných 3715 spisov k archivácii.
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Zabezpečiť skartačný proces v súlade s platnou legislatívou
Predpokladaný počet skartovaných spisov za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 31.12. 2017 bolo vyradených 5878
3 000
5 878
Splnené
spisov.

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie procesu správy registratúry a archívnictva.
Zabezpečenie včasného uzatvárania spisov spracovateľmi, metodicko-konzultačnú činnosť,
zabezpečenie archivácie a vyraďovaco-skartačný proces.
Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 - Administratíva a
predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní
a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 00304: Autodoprava
Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor organizačný
Oddelenie správy vnútornej prevádzky
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie servisných prehliadok
Prehliadky vykonávané na základe servisných požiadaviek jednotlivých áut
určených výrobcami
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Servisné prehliadky sa vykonávajú
Áno
Áno
Splnené
pravidelne podľa servisných plánov.
Zabezpečiť pravidelnú preškoľovanie vodičov z povolania
Plánované preškoľovanie vodičov v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách
vozidiel
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 boli všetci vodiči preškolení v
zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o
Áno
Áno
Splnené
bezpečnosti práce a technických zariadení
pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: Finančné prostriedky sú určené bežné výdavky - na pohonné látky, oleje, nákup pneumatík,
zákonné a havarijné poistenie, ako aj na opravy a údržby, resp. pravidelné servisné prehliadky vozového
parku PSK.

Podprogram 00305: Ochrana a bezpečnosť
Zámer: Maximálna ochrana a bezpečnosť v priestoroch Ú PSK

Prvok 0030501: Školenia a prednášky
Zodpovednosť
Cieľ

Odbor organizačný
Oddelenie organizačné, registratúry, civilnej ochrany a obrany
Zabezpečiť prípravu zamestnancov v oblasti BOZP
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Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Plánovaný počet preškolených zamestnancov za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 nebolo školenie BOZP
160
198
Splnené realizované z dôvodu vyššieho počtu
zamestnancov.

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: Prvok zahŕňa školenia riadiacich pracovníkov a zamestnancov Úradu PSK podľa zákona
NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Prvok 0030502: Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor organizačný
Oddelenie správy vnútornej prevádzky
Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania
Plánovaný počet pracovníkov vybavených osobnými ochrannými pracovnými
prostriedkami
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 bolo vybavených osobnými
10
6
Splnené ochrannými pracovnými prostriedkami 6
zamestnancov.

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie ochrany zamestnancov pri výkone povolania
zamestnancov Úradu PSK v súlade so zákonom NR SR č 124/2006 Z.z. o BOZP.

Prvok 0030503: Pracovná zdravotná služba
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov ÚPSK
Priemerné náklady v eur na jedného zamestnanca [ Eur ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 nebolo potrebné vykonať
0.56
0
Čiastočné
povinnú zdravotnú službu zamestnancom.

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: Zavedenie prvku je nevyhnutné z dôvodu, že novelizáciou zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
sa obnovila povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť vo svojich prevádzkach a na pracoviskách výkon
pracovnej zdravotnej služby.

Podprogram 00306: Správa a evidencia majetku
Zámer: Efektívne využitie majetku PSK

Prvok 0030601: Majetok Úradu PSK
Zodpovednosť

Odbor organizačný
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Zabezpečiť zaradenie a vyradenie hnuteľného a nehnuteľného majetku do užívania, ktorý
nie je zverený do správy a viesť aktuálnu evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku
Úradu PSK
Merateľný ukazovateľ Priemerný čas od zmeny v stave majetku do evidencie zmeny.
Rok
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Majetok sa zaraďuje ihneď po obdŕžaní
2017
Ihneď
Ihneď
Splnené
potrebného účtovného dokladu.
Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu PSK.
Cieľ
Merateľný ukazovateľ Odchýlky skutočného a účtovného stavu zistené inventarizáciou.
Rok
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Pri ročnej inventarizácii majetku k
2017
0
0
Splnené 31.12.2017 nebol vykázaný inventárny
rozdiel.
Cieľ

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: Prvok zahŕňa zaradenie a vyradenie majetku do užívania, vedenie presnej a aktuálnej
evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu PSK, popísanie možných odchýlok pri
inventarizácii

Prvok 0030602: Majetok PSK v správe organizácií
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor organizačný
Zabezpečiť efektívne prenajímanie dočasne prebytočného nehnuteľného majetku
Počet schválených zmlúv o nájme nebytových priestorov a dodatkov za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka

80

64

V roku 2017 z ročne plánovaných 80
zmlúv o nájme nehnuteľného majetku a
dodatkov k týmto zmluvám bolo
schválených 64 zmlúv o nájme a
dodatkov k zmluvám o nájme
nehnuteľného majetku (vrátane
podnájmov a výpožičiek). Zmluvy boli
uzatvorené správcami majetku a
podliehali schváleniu predsedom PSK,
resp. Zastupiteľstvom PSK v zmysle
Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom PSK v platnom znení. Počet
schvaľovaných zmlúv vyplýva z
Čiastočne uzatvárania zmlúv správcami dočasne
prebytočného majetku, zmluvy sú
uzatvárané prevažne na dobu neurčitú.
Z uvedeného počtu bolo 6 prípadov
nájmov nehnuteľného majetku
schválených Zastupiteľstvom PSK po
predchádzajúcom prerokovaní vo vecne
príslušnej komisii a v komisii správy
majetku s prijatím uznesenia s kladným
odporúčaním.
Schvaľovanie zmlúv zabezpečovala Ing.
Ľudmila Matejčíková, LL.M.,
pracovníčka oddelenia správy majetku,
ktorá metodicky usmerňovala správcov
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majetku a viedla prehľadnú evidenciu o
schválených nájomných zmluvách.
Cieľ

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Zabezpečiť efektívny predaj prebytočného nehnuteľného majetku PSK v správe
organizácií, ďalšie nakladanie s týmto majetkom a kúpu majetku do vlastníctva
PSK za optimálnu kúpnu cenu.
Počet prevodov nehnuteľného majetku PSK realizovaných spôsobom,
zriaďovanie vecného bremena a vydávanie súhlasu s nakladaním majetku PSK
vloženého do PO ako nepeňažný vklad, za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka

35

62

Splnené
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V roku 2017 bolo z ročne plánovaných
35 prevodov (vrátane ďalšieho nižšie
uvedeného nakladania s nehnuteľným
majetkom PSK v správe príspevkových
a rozpočtových organizácii PSK) bolo
zrealizovaných a ukončených 62.
Majetkové prevody boli schválené
Zastupiteľstvom
PSK
po
predchádzajúcom prerokovaní vo vecne
príslušnej komisii a v komisii správy
majetku s prijatím uznesenia s kladným
odporúčaním
v zmysle
„Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom
PSK“ v platnom znení.
V sledovanom období boli majetkové
prevody nehnuteľného majetku PSK
realizované:
 na základe obchodnej verejnej súťaže,
 ako prípady hodné osobitného zreteľa
(z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za kúpnu cenu 1,00 boli realizované
prevody vo verejnom záujme do
vlastníctva obcí a miest súvisiace
s majetkovoprávnym vysporiadaním
pozemkov pod stavbami, chodníkmi
a cestami, vrátane zámeny majetku).
Súhlas Zastupiteľstva PSK k nakladaniu
s nepeňažným vkladom bol daný
v jednom prípade.
Majetok nadobudnutý do vlastníctva
PSK (kúpou, delimitáciou od SPF
Bratislava pozemkovými úpravami) bol
obratom zverený do správy správcovi
majetku (rozpočtovej alebo príspevkovej
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK), ako ďalší majetok PSK určený
na zabezpečenie úloh preberajúceho
v rámci predmetu jeho činnosti alebo
v súvislosti s ním.
Na
nehnuteľnom
majetku
PSK
zriaďované vecné bremená v prospech
fyzických
a právnických
osôb
v nevyhnutnom rozsahu stanovenom
geometrickým plánom za odplatu
stanovenú znaleckým posudkom. Vo
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verejnom záujme pre obce boli
zrealizované za symbolickú odplatu.
Majetkové prevody realizovali Mgr.
Pavol
Kožár,
vedúci
oddelenia
a pracovníci oddelenia Ing. Erika
Gerdová, Ing. Juraj Kormoš a JUDr.
Viktor Švirk, ktorí viedli prehľadnú
evidenciu o ukončených majetkových
prevodoch za pracovníka.
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Počet zasadnutí Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
9

7

V roku 2017 bolo z ročne plánovaných 9
komisie správy majetku
uskutočnilo 7 zasadnutí komisie.

Čiastočne zasadnutí

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár:
Prvok zahŕňa:
1. Aktivity pri nakladaní s prebytočným nehnuteľným majetkom PSK v správe príspevkových a
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK smerujúce k jeho odpredaju (obchodná
verejná súťaž, priamy predaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa) za čo najvyššiu kúpnu cenu v súlade
so "Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja" v platnom
znení.
2. Aktivity pri nakladaní s nehnuteľným majetkom PSK (zverenie majetku do správy, prevod správy).
3. Aktivity pri nakladaní s nehnuteľným majetkom PSK pri zriaďovaní (zrušení) vecného bremena (na
majetku PSK, na cudzom majetku v prospech PSK).
4. Aktivity pri nakladaní s nehnuteľným majetkom PSK vydávanie súhlasu s nakladaním majetku PSK
vloženého do právnických osôb ako nepeňažný vklad.
5. Aktivity pri nadobúdaní nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK (kúpa, delimitácia)
6. Aktivity smerujúce k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod stavbami vo vlastníctve PSK
ako aj pozemkov v areáloch príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK jeho odkúpením od pôvodných vlastníkov do vlastníctva PSK a jeho následným zverením do
správy príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v súlade § 6
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a §
6 "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja" v platnom znení.
7. Aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej evidencie odpredaného nehnuteľného majetku PSK a
majetku kúpeného majetku do vlastníctva PSK pracovníkmi oddelenia správy majetku.
8. Aktivity smerujúce k tomu, aby správcovia majetku uzatvárali zmluvy o nájme nebytových priestorov
a dodatky dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v súlade s § 10 ods. 2 "Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja" v platnom znení.

Podprogram 00307: Nájomné a služby spojené s nájomným
Zámer: Efektívne využitie prenajatých priestorov Úradu PSK

Zodpovednosť

Odbor organizačný
Oddelenie správy vnútornej prevádzky

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

Zabezpečiť bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv
Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájomným
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
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2017

Áno

Úhrady za nájom sa uskutočňujú pravidelne
Čiastočne v zmysle platných nájomných zmlúv okrem
SZČ Levoča.

Áno

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: Oddelenie správa vnútornej prevádzky zabezpečuje úhrady faktúr nájomného a služieb
spojených s prenájmom budov v zmysle platných nájomných zmlúv a následných dodatkov k nim.
Finančné prostriedky rozpočtované v rámci podprogramu predstavujú plánované bežné výdavky na
úhradu nájomného a služieb spojených s prenájmom.

Program 004: Doprava a komunikácie
Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná sieť komunikácií v kraji
Rok Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky (600)
2017 Kapitálové výdavky (700)
SPOLU

Schválený
rozpočet v €
35 810 000
7 080 000
42 890 000

Upravený
rozpočet v €
36 845 375
32 816 414
69 661 789

Čerpanie v €
36 638 036
20 321 025
56 959 061

Komentár: Program doprava a komunikácie predstavuje zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja prímestskej autobusovej dopravy na území PSK 4 dopravcami, prerokovávanie zmeny cestovných
poriadkov, udeľovanie dopravných licencií, zasielanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov,
riešenie požiadaviek a sťažností na zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy ako aj
zabezpečenie komplexnej správy, údržby, rekonštrukcie a výstavby komunikácií v PSK. Prešovský
samosprávny kraj vlastní cesty II. a III. triedy o celkovej dĺžke 2 440 km. Miestne komunikácie sú vo
vlastníctve obcí a miest. Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území PSK
zabezpečuje rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest PSK v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorá pozostáva zo 8 vnútorných
organizačných jednotiek. Na cestách I. triedy v rámci PSK ( 625 km ) vykonáva SÚC PSK údržbu na
základe zmluvného vzťahu s ich majetkovým správcom - Slovenskou správou ciest, pričom vynaložené
náklady sú refundované v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované výdavky na
zabezpečenie podprogramov Cestná infraštruktúra, Výkony vo verejnom záujme, Projekty a granty,
Manažment dopravnej infraštruktúry a Rezerva a to predovšetkým na zabezpečenie činnosti Správy a
údržby ciest PSK, financovanie opráv, údržby a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ako aj na dotácie
dopravcom ako náhrad preukázanej straty, ktorá im vznikla z výkonov vo verejnom záujme a zo
zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia.

Podprogram 00401: Cestná infraštruktúra
Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty PSK
Komentár: Cestnú infraštruktúru v rámci PSK predstavujú cesty, mosty, priepusty, bezpečnostné
zariadenia a vybavenia, zariadenia pre zimnú údržbu ciest, stromoradia a kanalizácie. Ďalšie
rozhodujúce aktíva pre zabezpečenie predmetu činnosti SÚC PSK tvoria dopravné prostriedky, stroje,
zariadenia a prístroje.
Pre efektívne využitie a vzájomné väzby je významný manažment vyššie uvedených aktív, ktorý v
konečnom dôsledku umožní zabezpečiť ich prevádzkovú výkonnosť, zabezpečiť kvalitu a umožní
stanoviť stratégiu ich obnovy a náhrady

Prvok 0040101: Správa cestnej infraštruktúry
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Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor dopravy
Zabezpečiť správu cestnej infraštruktúry v optimálnej štruktúre
Počet stredísk údržby ciest SÚC PSK
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
SUC PSK zabezpečuje údržbu ciest PSK
prostrednictvom 18 stredísk údržby 18
18
Splnené optimalizácia stredísk údržby, skladových,
prevádzkových, strojných a ľudských kapacít
pokračuje

Spracoval: Ing. Alexander Galajda – odbor dopravy
Komentár: Prvok Správa cestnej infraštruktúry predstavuje aktivity súvisiace s komplexným
organizačným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu ( údržby a opravy ciest ) a aktivity
súvisiace so systémom správy zvereného majetku a logistiky. Rámcovo sa jedná o výdavky
kvantifikované v rámci členenia výdavkov - Správa a údržba ciest.
Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto prvku ťažiskovo predstavujú plánované bežné
výdavky určené predovšetkým na mzdy zamestnancov, odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Prvok 0040102: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cestnej infraštruktúry
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor dopravy
Zabezpečiť obnovu strojového parku pre bežnú údržbu ciest
Dopravné prostriedky a technika v ks [ ks ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
v roku 2017 bolo zakúpených 12 posypových
vozidiel (6 ks Mercedes Benz a 6 ks Tatra
T158/II) pridelené na oblasti: BJ=1ks,
HE=2ks, PP=4ks, PO=2ks, SL=1ks, SK=1ks,
VT=1ks, 6 ks motorových vozidiel Dacia
Duster - pridelené pre oblasť HE=2ks,
PP=2ks, PO=1ks a SK=1ks, 1ks čelný
nakladač s príslušenstvom pre oblasť BJ, 1 ks
68
26
Nesplnené
nakladač s lopatou pre oblasť VT, fréza 14/35
s bubnom pre oblasť VT, teleskopický
nakladač AGRIPLUS s príslušenstvom pre
oblasť PO, 3 ks nakladače s prídavným
zariadením, pridelené pre oblasť PP, SL a
SK, 1 ks cestná asfaltová fréza pre stredisko
údržby ciest Levoča - oblasť PP (zo zdrojov
EIB)
Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest
Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest - počet ukončených akcií
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
v rámci schválených KV bolo na území PSK
zrekonštruovaných a zmodernizovaných 61
22
61
Splnené
ukončených úsekov ciest II. a III. triedy zo
zdrojov PSK a EIB
Projektová dokumentácia a majetko právne vysporiadanie (počet akcií)
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
v roku 2017 bolo zrealizovaných 15
projektových dokumentácií pre investičné
16
22
Splnené akcie "Prístavba garáží SUC PSK, stredisko
Tatranská
Štrba",
"Rekonštrukcia
a
rozšírenie cesty č. III/3189 Lipany-Lúčka",
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Rekonštrukcia
skládky
chemického
posypového materiálu - obl. PO, stred.
Lipany", "Rekonštrukcia mosta č. 542-001
na ceste II/542 Spišská Belá", "Stabilizácia
cesty III/3431 - Záhradné zosuv",
"Rekonštrukcia hav. stavu úseku cesty č.
III/3431 v prieťahu obce Fintice", "Rekonštr.
hornej stavby mosta 545-035 Bardejov nad
traťou ŽSR", "Rekonštr. mosta 3822-002
Prituľany na ceste III/3822", "III/3102 Veľká
Lomnica-Stará Lesná", "Sanácia zosuvu na
ceste III/3452 Gregorovce-Terňa", "Sanácia
zosuvu na ceste III/3108 Jezersko-spojka",
"Prestavba skládky chem. materiálu
Šemetkovce - obl. SK", "Sanácia zosuvu na
ceste III/3573 Tokajík", "III/3075 PopradSpišské Bystré" a bolo realizovaných 7
majetko-právnych vysporiadaní vlastníctva,
a to: prevod nehnuteľného majetku z
vlastníctva
Obce
Dávidov,
kúpa
nehnuteľného majetku z vlastníctva Mesta
Bardejov, kúpa nehnuteľného majetku z
vlastníctva Obce Holčíkovce, prevod
vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
III/3450 (I/68 v dĺžke 1,996 km), kúpa
pozemku od Obce Kvačany (14816m2), kúpa
pozemku v Nižnej Olšave (237m2), kúpa
pozemku od Mesta Lipany (18962m2)
Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu stredísk údržby ciest
Zrekonštruované a zmodernizované strediská údržby ciest (počet)
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
v roku 2017 bola v rámci schválených
investičných akcií ukončená 1 investičná
akcia: "Rekonštrukcia opravárenskej dielne
SUC PSK, oblasť Stará Ľubovňa". Realizácia
neukončených investičných akcií (5) bude
pokračovať v r. 2018, a to: "Rekonštrukcia
skládky chemického posypového materiálu
4
1
Nesplnené
Prešov - stred. Lipany", "SÚC PSK Tatranská Štrba - prístavba garáže",
"Prístrešok čerpacej stanice PHM - stred.
Levoča", "Prestavba skládky chemick.
materiálu Šemetkovce - obl. Svidník" a
"Prestavba skládky chem. posyp. materiálu
obl. Prešov - stred. N. Šebastová"

Spracoval: Ing. Alexander Galajda – odbor dopravy
Komentár: V rámci predmetného prvku sú rozpočtované plánované kapitálové výdavky pre Správu a
údržbu ciest na realizáciu modernizácií a rekonštrukcií úsekov ciest II. a III. triedy, obnovu vozového
parku špeciálnej techniky - sypačov a ďalšej drobnej techniky a mechanizmov, projektovú
dokumentáciu a majetkovoprávne vysporiadanie súvisiace s investičnými akciami v rámci financovania
z regionálneho operačného programu , stavebné akcie súvisiace s rekonštrukciou prevádzkových
priestorov, skládok materiálu, zásobníkov PHM v rámci jednotlivých oblastí a stredísk údržby SÚC
PSK, prípadne dofinancovanie investičných akcií začatých v predchádzajúcich rokoch.

Prvok 0040103: Oprava a údržba cestnej infraštruktúry
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Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor dopravy
Zabezpečiť zimnú údržbu ciest PSK v zmysle schváleného operačného plánu pre
príslušný rok
Plánovaná dĺžka ciest II. a III. triedy udržiavaných v zimnom období v km
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
zimná údržba ciest bola realizovaná v
2 362
2 381
Splnené
rozsahu 2 381 km ciest II. a III. triedy PSK
Zabezpečiť prevádzkovú spôsobilosť cestnej siete po zimnom období
Oprava výtlkov na cestnej sieti v m2
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
v roku 2017 bolo opravených 100 895 m2
43 000
100 895
Splnené
výtlkov na cestách II. a III. triedy PSK
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky
Vodorovné dopravné značenie - deliace a vodiace čiary v km
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
v roku 2017 bolo realizované vodorovné
dopravné značenie na cestách II. a III. triedy
1 030
1 180
Splnené
na území PSK v rozsahu 1 180 km
dodávateľským spôsobom
Zriadenie a výmena bezpečnostných zariadení - zvodidiel a zábradlí v m
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
v roku 2017 boli zriadené, opravené, resp.
550
2 902
Splnené vymenené zvodidlá a zábradlia na cestách II.
a III. triedy na území PSK v dĺžke 2 902 m
Zriadenie a výmena bezpečnostných zariadení - smerových stĺpikov v ks
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
v roku 2017 bolo na cestách II. a III. triedy na
2 500
4 919
Splnené území PSK osadených 4 919 ks cestných
smerových stĺpikov
Údržba a opravy mostov v eur
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
v roku 2017 boli náklady na opravy a údržbu
370 000
506 778
Splnené
mostov vo výške 506 778 €

Spracoval: Ing. Alexander Galajda – odbor dopravy
Komentár: V rámci prvku Oprava a údržba cestnej infraštruktúry SÚC PSK vykonáva zimnú údržbu
ciest II. a III. triedy vo vlastníctve PSK a zimnú údržbu ciest I. triedy na základe zmluvy so SSC IVSC
Košice v zmysle operačného plánu zimnej údržby ciest. Výkon zimnej údržby ciest je organizovaný v
nepretržitom 24 hodinovom režime a je zameraný na zabezpečenie zjazdnosti ciest v zimnom období,
t.j. posyp ciest chemickým a inertným posypovým materiálom, odstraňovanie snehu pluhovaním, zimné
označenie ciest a preventívna ochrana pred závejmi a čistenie ciest od posypových materiálov po zime.
Zároveň v rámci tohto prvku SÚC PSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest
pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky - údržba a opravy vozoviek, zabezpečenie dopravného
značenia zabezpečenie bezpečnostného zariadenia a vybavenia, údržba cestného telesa a odvodnenia,
údržba a opravy mostov, údržba ostatných cestných objektov, sadovníctvo a ostatné činnosti.
Rámcovo sa jedná o výdavky kvantifikované v rámci členenia výdavkov - Výstavba a oprava ciest
(posypové materiály na zimnú údržbu ciest, PHM, dopravné značenie, obaľovaná drva, výdavky na
náhradné diely a servis, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel atď.)

Podprogram 00402: Výkony vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej
doprave
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Zámer: Konkurencieschopná a zákaznícky orientovaná doprava
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor dopravy
Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou
Počet zakúpených nových autobusov za rok [ ks ]
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Na základe Úplného znenia zmluvy o
službách vo verejnom záujme na roky 2009 0
0
Splnené
2018 bol nákup zabezpečený podľa plánu
nákupu autobusov.
Zabezpečiť dostatočnú dopravnú obslužnosť kraja
Objem objednaných km za rok (v tis. km)
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Na rok 2017 bolo objednaných 28 224 000
28 224
28 224
Splnené
km.

Spracoval: Ing. Alexander Galajda – odbor dopravy
Komentár: Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje dopravnú obslužnosť kraja prostriedkami verejnej
autobusovej dopravy. PSK ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej
autobusovej doprave uhrádza dopravcom preukázanú stratu z realizovaných výkonov. Jedná sa o
výkony, ktoré v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z., by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov
nevykonával vôbec resp. by ich nevykonával v požadovanom rozsahu pre ich ekonomickú nevýhodnosť.
V rámci predmetného podprogramu PSK zabezpečuje dopravnú obslužnosť kraja prostredníctvom
dopravcov SAD Prešov a.s., SAD Humenné a.s., SAD Poprad a.s. a BUS Karpaty spol. s r.o. Dopravnú
obslužnosť zabezpečuje na základe podpísaných zmlúv o službách vo verejnom záujme, kde je
stanovený rozsah objednaných výkonov a maximálne ekonomicky oprávnené náklady na jednotku
výkonu t.j. €/ km.
Finančné prostriedky na úhradu predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme, PSK uhrádza
dopravcom mesačne a po ukončení kalendárneho roku sa vykoná zúčtovanie so skutočne dosiahnutou
stratou.

Podprogram 00403: Projekty a granty
Zámer: Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov
Komentár: Dopravná obslužnosť je zabezpečená dopravcami SAD Prešov a.s., SAD Humenné a.s.,
SAD Poprad a.s. a BUS Karpaty spol. s r.o. na základe úplného znenia zmlúv o službách vo verejnom
záujme na roky 2009 - 2018.

Prvok 0040301: Cezhraničná spolupráca 2014 - 2020
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor dopravy
Rozvoj cestnej infraštruktúry
Úspešne zrealizované projekty - v % [ percento ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
v roku 2017 bol ukončený 1 projekt:
Monitoring klimatických podmienok a
zjazdnosti komunikácií v SK-UA pohraničí 100
30
Nesplnené v rámci programu Cezhraničná spolupráca
spolufinancovaného z Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. V
rámci Programu Interreg V-A PL-SR 201450
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2020 prebieha realizácia 3 projektov:
"Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi
mestami Snina - Medzilaborce - Krosno",
"Modernizácia cestného spojenia Snina Medzilaborce - Krosno" a "Modernizácia
cestného spojenia Prešov - Bardejov Gorlice". V rámci 2. výzvy boli schválené
ďalšie 2 projekty: "Modernizácia cestného
spojenia Pieninských národných parkov - 2.
etapa" a "Zlepšenie dopravného napojenia
okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T
koridor". V rámci vyhlásenej výzvy
Programu ENI cezhraničná spolupráca
HUSKROUA 2014-2020 bola predložená
žiadosť o grant na projekt: "Modernizácia
cestného spojenia medzi Prešovským
samosprávnym krajom a Zakarpatskou
oblasťou Ukrajiny"

Spracoval: Ing. Alexander Galajda – odbor dopravy
Komentár: Program cezhraničnej spolupráce 2014 - 2020 predstavuje projekty cezhraničnej spolupráce
medzi Poľskom a Slovenskou republikou a medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou, súvisiace so
zvýšením bezpečnosti, komunikačnej prístupnosti a priestorovej integrácii poľského a slovenského
prihraničného územia, a to opravou ciest na oboch stranách hranice a ukrajinského a slovenského
prihraničného územia, a to znížením nehodovosti a zvýšením bezpečnosti pre vodičov na cestách II. a
III. triedy.

Prvok 0040302: ROP - prioritná os 5
Komentár: Prvku bola 31.12.2016 ukončená platnosť, nahrádza ho prvok 004.03.03

Prvok 0040303: IROP - Integrovaný regionálny operačný program
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - zlepšenie dostupnosti cestnej
infraštruktúry
Počet ukončených akcií
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V rámci výzvy boli v 1. hodnotiacom kole k
28.2.2017
predložené
4
projekty:
"Modernizácia cesty II/545 v úseku
Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v
okrese Prešov", "Modernizácia cesty II/546 v
úseku Prešov - Klenov, zlepšenie mobility v
0
0
Splnené okrese Prešov", "Modernizácia cesty II/534
Poprad - Starý Smokovec" a "Eliminácia
bezpečnostných rizík na mostoch na ceste
II/575 v úseku malá Poľana - Medzilaborce".
V rámci 2. hodnotiaceho kola bol k 31.5.2017
predložený 1 projekt: "Modernizácia cesty
II/545 v úseku Janovce - Kľušov"

Spracoval: Ing. Alexander Galajda – odbor dopravy
Komentár: integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument SR pre
programové obdobie 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a
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zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný
rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Hlavným zámerom podpory v rámci prioritnej osi 1 je podpora trvalo udržateľného
miestneho/regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre
všetky kategórie občanov, najmä prostredníctvom verejnej osobnej dopravy a ďalších udržateľných
druhov dopravy. V tomto zmysle zohrávajú významnú úlohu regionálne cesty (cesty II. a III. triedy)
podobne ako vo väčšine krajov verejná osobná doprava, ktorá je takmer výhradne naviazaná na cestnú
infraštruktúru.
Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov
s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov.
Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj
multimodálneho dopravného systému.
Cieľom opatrení špecifického cieľa je preto zabezpečiť kvalitné pripojenie znevýhodnených miest a
vidieckych regiónov ako aj prepojenie lokálnej siete na infraštruktúru TEN-T a cesty I. triedy a tiež
odstrániť nehodové lokality.

Prvok 0040304: Ostatné projekty
Zámer: Zníženie energetickej náročnosti budov Správy a údržby ciest PSK
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor dopravy
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Počet ukončených akcií v ks [ počet ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
3
0
Nesplnené prvok ukončený

Spracoval: Ing. Alexander Galajda – odbor dopravy
Komentár: Program ELENA (European Local Energy Assistance) je zameraný na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov (zateplenie budov, solárny ohrev TÚV, výrobu elektrickej energie FTV,
modernizáciu vnútorného osvetlenia v budovách) a modernizáciu systémov verejného osvetlenia. Je
spolufinancovaný z grantu v rámci CIP (program Inteligentná energia Európa).

Podprogram 00404: Manažment dopravnej infraštruktúry
Zámer: Maximalizovať konkurenčné prostredie v pravidelnej autobusovej doprave
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ

Odbor dopravy
Zabezpečiť reguláciu prepravy v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov
kraja
Predpokladaný počet vydaných dopravných licencií za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
0
4
Splnené V roku 2017 boli vydané 4 dopravné licencie.
Zmenami cestovných poriadkov prispievať k zlepšeniu prepravných požiadaviek
obyvateľov kraja
Predpokladaný počet schválených cestovných poriadkov a ich zmien za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 bolo schválených 188
200
188
Čiastočne
cestovných poriadkov.
Zabezpečiť kontrolu kvality realizovaných výkonov dopravcami
Kontrola dopravnej obslužnosti regiónu a nákladov prostredníctvom EM testu
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Rok
2017

Plán
Nie

Skutočnosť
Nie

Plnenie
Splnené

Poznámka

Spracoval: Ing. Alexander Galajda – odbor dopravy
Komentár: V rámci predmetného podprogramu zabezpečuje PSK výkon kompetencií vyplývajúcich
mu zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Povoľuje podnikanie v
pravidelnej autobusovej doprave tým, že vydáva dopravné licencie. V súlade s citovaným zákonom
schvaľuje cestovné poriadky a ich zmeny. Úrad PSK vydal v roku 2007 dopravné licencie na obdobie
platnosti 5 až 10 rokov podľa zákon č. 168/1996 Z. z.( § 7 a § 29b) v súčasnosti zákon č. 56/2012 Z.z.
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu neuvažujeme v nasledujúcich rokoch s
ich ďalším vydávaním.

Podprogram 00405: Rezerva
Zámer: Riešenie nepredvídaných a havarijných stavov na cestnom majetku PSK
Komentár: Podprogram predstavujem rezervu rozpočtovanú v rámci programu 4 Doprava a
komunikácie, ktorá slúži na riešenie havarijných stavov na cestách PSK.

Program 005: Vzdelávanie
Zámer: Vzdelávací systém reflektujúci požiadavky vzdelanostnej ekonomiky
Rok Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky (600)
2017 Kapitálové výdavky (700)
SPOLU

Schválený
rozpočet v €
72 222 000
1 180 340
73 402 340

Upravený
rozpočet v €
76 905 926
9 255 652
86 161 578

Čerpanie v €
78 311 546
5 593 300
83 904 846

Komentár: PSK vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných a stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí
a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a
talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Vzdelávanie sa uskutočňuje
na úrovni základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl.
Program Vzdelávanie predstavuje činnosti a aktivity realizované PSK v rámci podprogramov Stredné
školy, Školské zariadenia, Poskytovanie sociálneho zabezpečenia v oblasti vzdelávania, Školský úrad,
port, Projekty a granty a Rezerva.
Finančné prostriedky na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované bežné výdavky
určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti stredných škôl, školských zariadení, na zabezpečenie
činnosti Školského úradu, organizovanie športových podujatí v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK, ako aj vyhlásenie najlepšieho športovca roka PSK a zabezpečenie financovania a
spolufinancovania projektov a plánované kapitálové výdavky.

Podprogram 00501: Stredné školy
Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce

Prvok 0050101: Gymnáziá
Zodpovednosť

Odbor školstva
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Dosiahnuť lepšiu pripravenosť žiakov gymnázií pre prijímacie konanie na
vysokých školách
podiel úspešných žiakov gymnázií v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých žiakov
gymnázií
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Z celkového počtu absolventov gymnázií
1288 , bolo 1 190 žiakov gymnázií prijatých
96.28
92.39
Nesplnené
na vysokú školu. Plánovaná hodnota bola
naplnená na 95,96 %.
Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách
počet gymnázií zriadených PSK
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Samosprávny kraj k 31.12. 2017 mal v
zriaďovateľskej pôsobnosti 18 gymnázií, z
toho tri boli súčasťou spojenej školy. Od
19
18
Splnené
01.09.2017 došlo k zmene zriaďovateľa
Gymnázia A. Prídavka v Sabinove z PSK na
DSA, Brezno.
predpokladaný počet žiakov gymnázií za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 15.09.2017 študovalo v gymnáziách v
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 6 266
žiakov, z toho 57 gymnázium - šport, 602
6 507
6 266
Čiastočne žiakov v 8-ročnej forme štúdia, 455 žiakov 5ročné bilingválne štúdium a 5 2 152 žiakov v
4-ročnej forme štúdia. Ukazovateľ bol
splnený na 96,30 %.
Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci žiakov základných škôl, ako
organizačnej zložky spojenej školy, na štúdium na stredných školách
počet žiakov v ZŠ
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 15.09.2017 ZŠ ako organizačná zložka
Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím
135
142
Splnené
jazykom ukrajinským v Prešove poskytovala
vzdelávanie 142 žiakom.
TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl (SJL a MAT) v %
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Testovanie 9 sa v roku 2017 konalo 5. apríla.
Priemerná úspešnosť školy bola 55,55,
70
55.55
Čiastočne
pričom z vyučovacieho jazyka 64,5 a z
matematiky 46,6.

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva
Komentár: V rámci prvku Gymnázia sa realizuje poskytovanie formálneho vzdelávania skupine detí a
mládeže, u ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom
štvorročnom gymnáziu, do ktorého žiaci prichádzajú po skončení základnej školy, je PSK
zriaďovateľom aj gymnázií s osemročnou formou štúdia. Gymnaziálne štúdium je v PSK poskytované
aj v spojených školách, ktorých jednou z organizačných zložiek je zložka - gymnázium (počet 3).
Zároveň, vzhľadom na existenciu základnej školy, ako organizačnej zložky spojenej školy aj príprava
žiakov na štúdium na stredných školách. Osemročné gymnáziá vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s
vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej školskej
dochádzky.
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Štruktúra gymnázií PSK:
1. Gymnázium L. Stöckela, Bardejov,
2.Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné,
3. Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok,
4. Gymnázium J. Fr.-Rimavského, Levoča,
5. Gymnázium, Medzilaborce,
6. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov,
7. Gymnázium J. A. Raymana, Prešov,
8. Gymnázium, Poprad,
9. Gymnázium, Lipany,
10. Gymnázium A. Prídavka, Sabinov,
11. Gymnázium, Giraltovce,
12. Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník,
13. Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa,
14. Gymnázium, Stropkov,
15. Gymnázium, Snina,
16. Gymnázium, Vranov nad Topľou,
17. Spojená škola J. Henischa, Bardejov,
18. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov,
19. Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Prešov.
Základná škola - organizačná zložka spojenej školy:
1. Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Prešov
Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku predstavujú plánované bežné výdavky určené
na zabezpečenie miezd, odovodov a prevádzky na činnosti gymnázií.

Prvok 0050102: Stredné odborné školy
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

Odbor školstva
Zvýšiť podiel úspešných študentov v prijímacom konaní na vysoké školy (do roku
2010)
% nárast úspešných študentov v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých uchádzačov
o štúdium na VŠ v porovnaní s predchádzajúcim rokom
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Z celkového počtu absolventov študijných
odborov SOŠ v šk. roku 2017/2018(3 779
33.41
37.55
Splnené
absolventov) bolo prijatých na vysokú školu
1 419, čo je 37,55 %.
Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu študentov SOŠ pre uplatnenie sa na trhu práce
počet stredných odborných škôl zriadených PSK
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj bol
60
60
Splnené
zriaďovateľom 60 stredných odborných škôl.
predpokladaný počet žiakov stredných odborných škôl za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 15.09.2017 SOŠ poskytovali vzdelávanie
20 091
19 572
Čiastočne 19 572 žiakom. Plánovaná hodnota bola
splnená na 97,42 %.
% žiakov SOŠ, ktorí našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce zo všetkých
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
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2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Celkový počet absolventov SOŠ (študijných
aj učebných odborov) v šk. roku 2017/2018
bol 4 666 žiakov. Z celkového počtu bolo
43,59 % prijatých do zamestnania, 9,97 %
evidovaných na ÚPSVaR a 6,73 % bolo
47.55
43.59
Čiastočne
nezistených (t. j. stredná škola nemá o
absolventovi
informáciu).
Plánovaná
hodnota bola splnená na 91,67 %.
Samosprávny kraj nemá nástroj na plnenie
tohto ukazovateľa.
Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci žiakov základných škôl, ako
organizačnej zložky spojenej školy, na štúdium na stredných školách
počet žiakov v ZŠ
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy,
Centrálna 464, Svidník poskytovala k
190
228
Splnené
15.09.2017 výchovu a vzdelávanie 228
žiakom.
TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl (SJL a MAT) v %
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Testovanie 9 sa v roku 2017 konalo 5. apríla.
Priemerná úspešnosť školy bola 49,9, pričom
50
49.9
Čiastočne
z vyučovacieho jazyka 51,2 a z matematiky
48,6.

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva
Komentár: Realizáciou prvku Stredné odborné školy sa zabezpečuje príprava absolventov pre prácu v
podnikoch, v službách a ďalších pracoviskách tak, aby vedeli odborne vykonávať činnosti a plniť úlohy
vyplývajúce z funkcie stredných kvalifikovaných pracovníkov. Zároveň, vzhľadom na existenciu
základnej školy, ako organizačnej zložky spojenej školy aj príprava žiakov na štúdium na stredných
školách.
V školách tohto typu pretrváva ako podstatná požiadavka koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s
praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce. Podľa rozmanitosti vzdelávania
a prideľovania finančných prostriedkov sa stredné odborné školy členia na stredné odborné školy,
stredné priemyselné školy, hotelové akadémie obchodné akadémie a stredné zdravotnícke školy a
spojené školy.
Štruktúra stredných odborných škôl PSK:
1. Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov,
2. Obchodná akadémia, Bardejov,
3. Spojená škola J. Henischa, Bardejov,
4. Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov,
5. Stredná priemyselná škola, Bardejov,
6.Hotelová akadémia, Humenné,
7. Obchodná akadémia, Humenné,
8. Stredná odborná škola, Humenné,
9. Stredná odborná škola polytechnická, Humenné,
10. Stredná odborná škola technická, Humenné,
11. Stredná zdravotnícka škola, Humenné,
12. Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok,
13. Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok,
14. Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok,
15. Stredná umelecká škola, Kežmarok,
16. Spojená škola, Bijacovce,
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17. Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča,
18. Stredná pedagogická škola, Levoča,
19.Stredná odborná škola, Lipany,
20. Spojená škola, Sabinov,
21. Stredná odborná škola A. Warhola, Medzilaborce,
22. Obchodná akadémia, Poprad,
23. Stredná odborná škola technická, Poprad,
24. Stredná odborná škola, Poprad,
25. Stredná priemyselná škola, Poprad,
26. Stredná zdravotnícka škola, Poprad,
27. Stredná odborná škola elektrotechnická, Poprad - Matejovce,
28. Hotelová akadémia, Prešov,
29. Obchodná akadémia, Prešov,
30. Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov,
31. Stredná odborná škola dopravná, Prešov,
32. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prešov,
33. Stredná odborná škola podnikania, Prešov,
34. Stredná odborná škola, Prešov,
35. Stredná odborná škola technická, Prešov,
36. Spojená škola, Kollárova 10, Prešov,
37. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov,
38. SPŠ elektrotechnická, Prešov,
39. SPŠ stavebná, Prešov,
40. SPŠ strojnícka, Prešov,
41. Stredná priemyselná škola, Prešov,
42. Stredná umelecká škola, Prešov,
43. Stredná zdravotnícka škola, Prešov,
44. Stredná odborná škola, Snina,
45. Stredná priemyselná škola, Snina,
46. Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa,
47. Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa,
48. Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa,
49. Stredná odborná škola elektrotechnická, Stropkov,
50. Stredná odborná škola, Stropkov,
51. Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu, Svidník,
52. Stredná odborná škola technická, Svirník,
53. Stredná priemyselná škola, Svidník
54. Spojená škola, Svidník
55. Stredná odborná škola, Svit
56. Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou
57. Stredná odborná škola, Vranov nad Topľou
58. Stredná odborná škola drevárska, Vranov nad Topľou
59. Stredná odborná škola, Čaklov
60. Stredná odborná škola, Vysoké Tatry
Základná škola - organizačná zložka spojenej školy:
1.Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného prvku predstavujú plánované bežné výdavky
na mzdy, odvody, prevádzku a činnosť stredných odborných škôl.

Prvok 0050103: Jazykové školy
Zodpovednosť

Odbor školstva
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov
počet jazykových škôl zriadených PSK spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj bol
2
2
Splnené
zriaďovateľom dvoch jazykových škôl.
počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 jazykové školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho
kraja poskytovali vzdelávanie v šiestich
6
6
Splnené
cudzích
jazykoch
(jazyk
anglický,
francúzsky, nemecký, španielsky, taliansky a
ruský).
predpokladaný počet absolventov jazykových škôl za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 ukončilo vzdelávanie získaním
osvedčenia 679 poslucháčov jazykových
škôl. Plánovaná hodnota bola splnená na
88,18 %. Samosprávny kraj nemá nástroj na
770
679
Čiastočne plnenie tohto ukazovateľa vzhľadom ku
skutočnosti, že sa jedná o čiastočne
spoplatnenú službu zákonným zástupcom
poslucháča jazykovej školy alebo plnoletým
poslucháčom.

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva
Komentár: Jazykové školy poskytujú jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho
programu, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním a prípravu na
prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Jazykové školy organizujú vyučovanie cudzích jazykov pre
žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých.
Jazykové školy PSK:.
1. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov
2. Jazyková škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného prvku predstavujú plánované bežné výdavky
na prevádzku a činnosť jazykových škôl.

Podprogram 00502: Školské zariadenia
Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení

Prvok 0050201: Regionálne školské zariadenia
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach
počet zariadení školského stravovania zriadených PSK
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj financuje 29
29
29
Splnené zariadení
školského
stravovania
v
zriaďovateteľskej pôsobnosti PSK.
počet vydaných hlavných jedál
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 školské jedálne, ktoré sú
930 000
941 852
Splnené súčasťou stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK poskytli žiakom 941 852
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hlavných jedál. Ukazovateľ bol splnený na
101,27 %.
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

počet vydaných doplnkových jedál
Plán
Skutočnosť
Plnenie

Poznámka
V roku 2017 školské jedálne, ktoré sú
súčasťou stredných škôl v zriaďovateľskej
337 000
364 890
Splnené pôsobnosti PSK poskytli žiakom 364 890
doplnkových jedál. Ukazovateľ bol splnený
na 108,28 %.
Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre študentov v školských internátoch
vyťaženosť ŠI v %
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 15.09.2017 boli kapacity školských
internátov pri stredných školách naplnené na
68,38 %. Vzhľadom ku skutočnosti, že sa
75
68.38
Čiastočne
jedná o čiastočne platenú službu zákonným
zástupcom žiaka, samosprávny kraj nemá
nástroj na plnenie tohto ukazovateľa.
počet ŠI zriadených PSK
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 217samsoprávny kraj poskytol
finančné prostriedky na prevádzku 17
17
17
Splnené školských internátov, ktoré sú súčasťou
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK.
počet ubytovaných študentov za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 15.09.2017 školské internáty pri školách v
1 420
1 529
Splnené zriaďovateľskej pôsobnosti PSK poskytovali
svoje služby 1529 žiakom.
Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax študentov SOŠ
počet zariadení pre odbornú prax zriadených PSK
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
finančné prostriedky na prevádzku jedného
1
1
Splnené školského zariadenia pre odbornú prax, a to
Školským lesom, ako súčasti Spojenej školy,
Kollárova 10 v Prešove.
priemer výsledkov v odborných predmetoch
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Priemerné výsledky žiakov v odborných
1
1
Splnené predmetoch, ktorým školské hospodárstvo
poskytovalo svoje služby bol 1,3.
predpokladaný počet žiakov s odbornou praxou za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 15. 9. 2017 školské hospodárstvo
poskytovalo svoje služby v oblasti
280
278
Čiastočne odborného vzdelávania 278 žiakom Spojenej
školy, Kollárova 10, Prešov. Plánovaná
hodnota bola splnená na 99,29 %.
Zabezpečiť priestory a služby pre žiakov v školách v prírode
Počet škôl v prírode zriadených PSK
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
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2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

V roku 2017 samosprávny kraj bol
zriaďovateľom jednej školy v prírode, a to
1
1
Splnené
Školy v prírode Detský raj v Tatranskej
Lesnej.
predpokladaný počet lôžkodní detí MŠ, žiakov základných a stredných škôl, ktorí
využijú školy v prírode za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 Škola v prírode Detský raj v
Tatranskej Lesnej poskytla žiakom škôl 3
770 lôžkodní. Ukazovateľ nebol splnený
14 000
3 770
Nesplnené
vzhľadom ku skutočnosti, že od apríla 2017
v priestoroch školy prebiehala rekonštrukcia
priestorov.

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva
Komentár: V rámci uvedeného prvku PSK zabezpečuje prevádzku ním zriadených školských zariadení.
Patria tu:
A/zariadenia školského stravovania, B/školské internáty, C/školské hospodárstva, D/školy v prírode
A - Zariadenia školského stravovania - prostredníctvom zariadení školského stravovania sa zabezpečuje
stravovanie študentov počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Zariadenia školského
stravovania sa zriaďujú na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov.
Štruktúra zariadení školského stravovania PSK:
a)Školské jedálne:
1.ŠJ pri Gymnáziu L. Stöckela, Bardejov
2.ŠJ pri Gymnáziu, Giraltovce
3.ŠJ pri Gymnáziu J. Fr. -Rimavského, Levoča
4.ŠJ pri Gymnáziu, Poprad (pozastavená činnosť)
5.ŠJ pri Gymnáziu J. A. Raymana, Prešov
6.ŠJ pri Gymnáziu, Konštantínova 2, Prešov (pozastavená činnosť)
7.ŠJ pri Spojenej škole, Centrálna 464, Svidník
8.ŠJ pri Spojenej škole T. Ševčenka s vyuč. jazykom ukrajinským, Prešov (pozastavená činnosť)
9.ŠJ pri Spojenej škole J. Henischa, Bardejov
10.ŠJ pri Gymnáziu T. Vansovej, Stará Ľubovňa
11.ŠJ pri Gymnáziu duklianskych hrdinov, Svidník
12.ŠJ pri Gymnáziu, Vranov nad Topľou
13.ŠJ pri Gymnáziu, Lipany
14.ŠJ pri SPŠ, Bardejov
15.ŠJ pri Spojenej škole, Čaklov
16.ŠJ pri Strednej pedagogickej škole, Levoča
17.ŠJ pri SPŠ, Poprad
18.ŠJ pri Obchodnej akadémii, Prešov (pozastavená činnosť)
19.ŠJ pri Spojenej škole, Kollárova 10, Prešov
20.ŠJ pri SPŠ, Snina
21.ŠJ pri Hotelovej akadémii, Prešov
22.ŠJ pri Obchodnej akadémii, Humenné
23.ŠJ pri Školskom internáte, Karpatská 9, Poprad
24.ŠJ pri Spojenej škole, Sabinov (pozastavená činnosť)
25.ŠJ pri Hotelovej akadémii, Štefánikova 28, Humenné
26.ŠJ pri SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov
27.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Snina
28.ŠJ pri SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
29.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Bijacovce
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30.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
31.ŠJ pri Strednej odbornej škole Majstra Pavla, Levoča (pozastavená činnosť)
32.ŠJ pri SOŠ technickej, Kukučínova 843/12, Poprad
33.ŠJ pri SOŠ elektrotechnickej, Poprad – Matejovce
34.ŠJ pri SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko DH 3, Prešov
35.ŠJ pri SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov
36.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
37.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Hlavná 6, Stropkov (pozastavená činnosť)
38.ŠJ pri Strednej odbornej škole arm. gen. L. Svobodu, Svidník.
b) Výdajné školské jedálne:
1. Výdajná školská jedáleň pri SPŠ elektrotechnickej, Prešov,
2. Výdajná školská jedáleň pri SPŠ stavebnej, Prešov,
3.Výdajná školská jedáleň pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov,
4. Výdajná školská jedáleň pri SOŠ, Košická 20, Prešov,
5. Výdajná školská jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole, Humenné,
6. Výdajná školská jedáleň pri OA, Poprad,
7. Výdajná školská jedáleň pri SUŠ, Prešov,
8. Výdajná školská jedáleň pri SZŠ, Prešov.
B - Školské internáty PSK v školských internátoch zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť,
ubytovanie a stravovanie pre študentov. Zároveň vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych
potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít. Štruktúra školských internátov PSK:
1.Školský internát, Karpatská 9, Poprad
2.Školský internát pri SPŠ, Bardejov
3.Školský internát pri Obchodnej akadémii, Humenné,
4.Školský internát pri Hotelovej akadémii, Štefánikova 28, Humenné
5.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
6.Školský internát pri Spojená škola, Bijacovce
7.Školský internát pri Spojenej škole, Kollárova 10, Prešov
8.Školský internát pri Strednej pedagogickej škole, Levoča
9.Školský internát pri SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov
10.Školský internát pri SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov
11.Školský internát pri SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov
12.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Okružná 761/25, Poprad
13.Školský internát pri SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad
14.Školský internát pri SOŠ elektrotechnickej, Poprad - Matejovce
15.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Svit
16.Školský internát pri SOŠ A. Warhola, Medzilaborce (pozastavená činnosť)
17.Školský internát pri Strednej odbornej škole arm. gen. L. Svobodu, Svidník
18.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Snina
19.Školský internát pri SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou (pozastavená prevádzka),
20.Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole, Humenné.
C - Školské hospodárstva
Školské hospodárstva sú školskými zariadeniami, ktoré zabezpečujú praktické vyučovanie žiakov
stredných odborných škôl. Školské hospodárstva poskytujú vedomosti, praktické zručnosti, návyky a
získanie schopností pre výkon povolania, pričom nadväzujú na vedomosti, zručnosti a schopnosti
nadobudnuté počas vzdelávania v stredných odborných školách.
Školské hospodárstva PSK:
1.Školské hospodárstvo, Prešov ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov
D - Školy v prírode
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PSK prostredníctvom školy v prírode umožňuje deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť
bez prerušenia výchovy a vzdelávania. Školy v prírode sa zriaďujú v ekologicky čistom prostredí,
pričom spĺňajú požadované hygienické, bezpečnostné, materiálno-technické a priestorové podmienky
na výchovu, vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie.
Školy v prírode PSK:
1.Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná

Prvok 0050202: Školské zariadenia a školy (súkromné a cirkevné)
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

Odbor školstva
Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach
počet neštátnych zariadení školského stravovania
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytoval
31
31
Splnené dotáciu pre 31 neštátnych zariadení
školského stravovania.
počet vydaných hlavných jedál
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 neštátne školské zariadenia
947 000
904 555
Čiastočne vydali žiakom 904 555 hlavných jedál, čo je
95,52 % z plánovej hodnoty na rok 2017.
počet vydaných doplnkových jedál
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 neštátne školské zariadenia
370 000
376 694
Splnené vydali žiakom 376 694 doplnkových jedál, čo
je 101,81 % z plánovej hodnoty na rok 2017.
Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre študentov v školských internátoch
počet neštátnych ŠI
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
8
7
Čiastočne dotáciu pre sedem neštátnych školských
internátov.
počet ubytovaných žiakov za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
850
891
Splnené dotáciu v zmysle VZN samosprávneho kraja
pre 891 ubytovaných žiakov stredných škôl.
Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov
počet neštátnych jazykových škôl
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
1
1
Splnené
dotáciu jednej súkromnej jazykovej škole.
predpokladaný počet absolventov jazykových škôl spolu za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017samosprávny kraj poskytol
60
224
Splnené dotáciu v zmysle VZN samosprávneho kraja
pre 224 poslucháčov jazykovej školy.
Zabezpečiť rozvoj talentu žiakov ZŠ a SŠ na území PSK
počet neštátnych ZUŠ
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
14
14
Splnené
dotáciu pre 14 neštátnych ZUŠ:
predpokladaný počet žiakov v individuálne forme za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
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2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ

V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
dotáciu pre 255 žiakov v individuálnej forme
štúdia. Plánovaná hodnota bola splnená na
98,08 %. Samosprávny kraj nemá nástroj na
260
255
Čiastočne
plnenie tohto ukazovateľa vzhľadom ku
skutočnosti, že sa jedná o čiastočne
spoplatnenú službu zákonným zástupcom
žiaka alebo plnoletým žiakom.
predpokladaný počet žiakov v skupinovej forme za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
500
527
Splnené dotáciu pre 527 žiakov v skupinovej forme
štúdia.
Zabezpečiť služby pre žiakov v školách v prírode
Počet neštátnych škôl v prírode
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V 1. polroku 2017 samosprávny kraj
2
2
Splnené
poskytol dotáciu pre 2 školy v prírode.
predpokladaný počet lôžkodní detí MŠ, žiakov základných a stredných škôl, ktorí
využijú neštátne školy v prírode za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 neštátne školy v prírode poskytli
žiakom 23 382 lôžkodní. Plánovaná hodnota
bola splnená na 89,93 %. Samosprávny kraj
26 500
23 382
Čiastočne nemá nástroj na plnenie tohto ukazovateľa
vzhľadom ku skutočnosti, že sa jedná o
čiastočne spoplatnenú službu zákonným
zástupcom žiaka.
Zabezpečiť služby pre žiakov v CŠPP
Počet neštátnych CŠPP
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
7
7
Splnené
dotáciu pre sedem CŠPP.
predpokladaný počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú neštátne
CŠPP za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 neštátne CŠPP poskytli žiakom
1 200
1 374
Splnené
nad 15 rokov výkony v počte 1 374.
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času žiakmi ZŠ a SŠ
Počet neštátnych CVČ
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
17
15
Čiastočne dotáciu pre 15 neštátnych centier voľného
času.
predpokladaný počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú neštátne
CVČ za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
dotáciu pre 2 031 osôb, ktorým neštátne
2 000
2 031
Splnené
centrá voľného času poskytovali záujmovú
činnosť.
Zabezpečiť záujmovú činnosť pre žiakov ZŠ, ktorí si plnia povinnú školskú
dochádzku, v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin
Počet neštátnych ŠKD
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Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Plán

Skutočnosť

Plnenie Poznámka
Na území PSK pôsobia dve neštátne školské
2
2
Splnené kluby detí, ktorých činnosť môže patriť pod
VZN samosprávneho kraja.
predpokladaný počet žiakov základných, ktorí využijú neštátne ŠKD za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj neposkytol
dotáciu pre neštátne ŠKD, a to z dôvodu, že
1
0
Splnené
nebola predložená požiadavka daných ŠKD
na financovanie.
Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločnosti
Počet neštátnych RC
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
1
1
Splnené
dotáciu pre neštátne reedukačné centrum.
predpokladaný počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú neštátne RC
za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 samosprávny kraj poskytol
15
15
Splnené
dotáciu pre 15 klientov reedukačného centra.

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva
Komentár: PSK financuje neštátne školské zariadenia neštátne jazykové školy podľa § 9 ods. (12) písm.
b) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. v platnom znení.
A - Zariadenia školského stravovania
1.ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Poprad (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie),
2.ŠJ pri SOŠ sv. K. Houfbauera, Podolinec (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie),
3.ŠJ pri Strednej zdravotníckej škole Štefan Kluberta, Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie),
4.ŠJ pri Gymnáziu sv. Františka Assiského, Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské
Podhradie),
5.EŠJ pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie),
6. Výdajná ŠJ, súčasť Spojenej školy J. Vojtaššáka internátnej, Levoča (Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie),
7.ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Snina (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice) ,
8.EŠJ pri Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice) na rok 2017 nepožadujú dotáciu,
9.ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Humenné (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice),
10.ŠJ pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice),
11.ŠJ pri Cirkevnej ZŠ Jána Krstiteľa, Sabinov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice) - na
rok 2017 nepožadujú dotáciu,
12.EŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Vranov nad Topľou (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo
Košice),
13.EŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho, Humenné (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov),
14.Výdajná ŠJ pri Gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča, Prešov (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov),
15.EŠJ pri Súkromnom gymnáziu, Bardejov (Ing. Branislav Smolka, Bardejov),
16.Súkromná školská jedáleň, Volgogradská 3,Prešov (Mgr. František Krankota, Prešov),
17.Súkromná školská jedáleň, Prešov (DM A. Duchnoviča, s.r.o., Prešov),
18.Súkromná školská jedáleň, Kežmarok (DM - Kežmarok, s.r.o., Ľubica),
19.EŠJ pre Súkromnú SOŠ, Bardejov (COOP Produkt Slovensko, Bratislava),
20.ŠJ pri Súkromnej SOŠ, Poprad (COOP Produkt Slovensko, Bratislava),
21.Súkromná školská jedáleň, Prešov (MLADOSŤ n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov),
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22.ŠJ pri Súkromnej SOŠ, Giraltovce (K.B.REAL, spol. s r.o., Giraltovce),
23.EŠJ pre SOŠ ELBA, Prešov (Ing. Emil Blicha - ELBA, Prešov),
24. EŠJ pre Súkromné športové gymnázium ELBA, Prešov (Ing. Emil Blicha - ELBA, Prešov),
25. ŠJ, ako súčasť Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114 (Východný dištrikt
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Prešov),
26. Súkromná výdajná ŠJ, Prešov - Solivar (ACEM, s.r.o., Prešov - Solivar),
27. Výdajná ŠJ pri ŠJ ako súčasť SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov (Rád sestier sv. Bazila Veľkého,
Prešov),
30. ŠJ ako súčasť Spojenej školy, Jiráskova 5, Bardejov,
31. ŠJ súkromná, Kukučínova 4239/1, Poprad (Ing. Peter Juščák PRAKTIK, Poprad - Veľká),
32. ŠJ súkromná, Murgašova 94, Poprad (Ing. Peter Juščák PRAKTIK, Poprad - Veľká),
33. EŠJ pre Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu EBG, Laborecká 66, Humenné (Európske
vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť, Závadka nad Hronom).
34. EŠJ pre Súkromnú praktickú školu ako org. zložka Súkromnej Spojeneje školy, Vodárenská 3,
Prešov (Mgr. Turáková),
35. EŠJ pre Súkromné odborné učilište ELBA, Svinia (Ing. Emil Blicha)
Poznámka: ŠJ - školská jedáleň, EŠJ - externá školská jedáleň /externé školské stravovanie/
B - Školské internáty
1.Súkromný ŠI, Prešov (DM A. Duchnoviča, s.r.o., Prešov),
2.Súkromný ŠI, Kežmarok (DM - Kežmarok, s.r.o., Ľubica),
3.ŠI pri Súkromnej SOŠ, Poprad (COOP Produkt Slovensko, Bratislava) - na rok 2017 nepožiadali o
dotáciu,
4.Súkromný ŠI, Prešov (MLADOSŤ n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov),
5.ŠI pri Súkromnej SOŠ, Giraltovce (K.B.REAL, spol. s r.o., Giraltovce),
6.ŠI pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej, Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie) - na rok 2017 nepožiadali o dotáciu,
7.ŠI pri Strednej zdravotníckej škole Š. Kluberta, Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské
Podhradie),
8.ŠI pri Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého, Prešov (Rád sestier sv. Bazila Veľkého,
Prešov),
9.ŠI, ako súčasť Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114 (Východný dištrikt
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Prešov).
C - Jazykové školy
1.Súkromná JŠ Inštitút cudzích jazykov, Bardejov (M. Breisky, Bardejovská Nová Ves),
D - Základné umelecké školy
1.ZUŠ Jána Silana, ako súčasť Cirkevnej spojenej školy, Poprad (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie),
2.ZUŠ sv. Jána Nepomuckého, Klčov (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie),
3.Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Jiráskova 5,
Bardejov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice),
4.Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša, Prešov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice),
5.Súkromná ZUŠ, Vranov nad Topľou (PaedDr. Mária Križalkovičová - RIVER, Vranov nad Topľou),
6.Súkromná ZUŠ, Snina (Akad. mal. Andrej Smolák, Bratislava),
7.Súkromná ZUŠ KESEL, Bardejov (Eva Keselicová, Bardejov),
8.Súkromná ZUŠ, Humenné (Nadežda Spišáková, Humenné),
9.Súkromná ZUŠ, Vranov nad Topľou (Vilma Krauspeová, Vranov nad Topľou),
10.Súkromná ZUŠ, Bardejov (Dušan Rohaľ, Bardejov),
11.Súkromná ZUŠ, Prešov (Marián Burgr, Prešov),
12. Súkromná ZUŠ, Dlhý rad 1433/30, Bardejov (ROMA EDUCATION SLOVAKIA, n.o., Košice),
13. Súkromná ZUŠ, Partizánska 1059/3, Snina (od 1.1.2017 zmena zriaďovateľa z Ľubomír Buraš,
Michalovce na Miroslav Kerekanič, Ptičie),
14. Súkromná ZUŠ, Námestie slovbody 1, Humenné (od 1.1.2017 zmena zriaďovateľa z Ľubomír
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Buraš, Michalovce na Miroslav Kerekanič, Ptičie).
E - Školy v prírode
1.Cirkevná ŠvP Jusková Voľa, Vechec (Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov),
2.Súkromná ŠvP, Tatranská Lomnica (PaedDr. Ján Poracký, Poprad - Spišská Sobota).
F - Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú,
rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s
cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.
1.CŠPP pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej, Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie),
2.Súkromné CŠPP, Bardejov (OZ Cesty nádeje, Tročany 22),
3.Súkromné CŠPP, Huncovce (Mgr. Štefánia Litvinská, Veľká Lomnica),
4.Súkromné CŠPP, Prešov (Mgr. Viera Imrichová, Lipany),
5.Súkromné CŠPP, ako súčasť Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Vodárenská
3,Prešov (Mgr. Eva Turáková, Prešov),
6.Súkromné CŠPP, Bardejov (PaedDr. Jarmila Zátorská, Bardejov),
7. Súkromné CŠPP, Matice slovenskej 13, Prešov (OZ Barlička).
G - Centrá voľného času Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského
zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30
rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára
podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov
užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a
stredných škôl.
1.Cirkevné CVČ, Snina (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice),
2.CVČ bl. Jána Pavla II., Prešov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice),
3.Súkromné CVČ Mariána Lojana, Snina (Marián Lojan, Snina),
4.Súkromné CVČ Laura, Humenné (Laura, združenie mladých, Humenné),
5.Cirkevné CVČ, Jusková Voľa (Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov),
6.Cirkevné CVČ pátra Augustína, Podolínec (Rímskokatolické cirkevné Biskupstvo, Spišské
Podhradie),
7.CVČ ako súčasť ZŠ a MŠ sv. Kríža, Kežmarok (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské
Podhradie) - na rok 2017 nepožiadali o dotáciu,
8. CVČ ako súčasti Gymnázia sv. Jána Bosca, Bardejov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo
Košice) ,
9. CVČ ako súčasti Gymnázia sv. Moniky, Prešov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice) ,
10. CVČ ako súčasť Cirkevnej Spojenej školy, Jiráskova 5, Bardejov (Rímskokatolícka cirkev
Arcibiskupstvo Košice ),
11. CVČ pri Cirkevnej spojenej škole, Snina (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice),
12. CVČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo
Košice) - na rok 2017 nepožiadali o dotáciu,
13. CVČ ako súčasť Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, Humenné (Gréckokatolícke arcibiskupstvo,
Prešov),
14. CVČ ako súčasť Gymnázia bl. Petra Pavla Gojdiča, Prešov (Gréckokatolícke arcibiskupstvo,
Prešov),
15. CVČ ako súčasť SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov (Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Prešov),
16. Súkromné CVČ ako súčasť Súkromného gymnázia, Spišská Teplica (Life Academy s.r.o., Poprad),
17. CVČ, Bernolákova 7, Prešov (Júlia Škopová, P. Horova 6317/2, Prešov).
H - Školské kluby detí
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Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole,
nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich
prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase
školských prázdnin.
1.Cirkevný ŠKD sv. Petra a Pavla, Stropkov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice) - na rok
2017 nepožiadali o pridelenie dotácie,
2.Súkromný ŠKD, Prešov (Mgr. Eva Turáková, Prešov) - na rok 2017 nepožiadali o pridelenie
dotácie.
I - Reedukačné centrá
Reedukačné centrum na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného
programu poskytuje deťom do veku 18 rokov s možnosťou predĺženia o jeden rok výchovu a
vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného
sociálneho prostredia na žiadosť dieťaťa.
1.Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce (Prešovská
pravoslávna eparchia v Prešove eparchiálna rada, Prešov)

Podprogram 00503: Poskytovanie sociálneho zabezpečenia v oblasti vzdelávania
Zámer: Zlepšenie podmienok štúdia žiakov zo sociálne slabých rodín
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor školstva
Zabezpečiť podmienky pre štúdium žiakov v hmotnej núdzi
Počet žiakov, ktorí sú prijímateľmi príspevku na stravu a školské potreby
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 bolo 37 žiakov ZŠ poberateľom
54
37
Splnené
príspevku na stravu a školské potreby.

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva
Komentár: V rámci realizácie podprogramu PSK zabezpečuje financovanie potrieb žiakov ZŠ, ktorí
žijú v sociálne slabých rodinách. Finančné prostriedky sú poskytované Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny a sú určené na stravu a školské potreby.
Rozpočet uvedeného podprogramu bude predmetom úprav rozpočtu v závislosti od poskytovania
finančných prostriedkov na uvedený účel z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 00504: Školský úrad
Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces v kraji
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor školstva
Zabezpečiť účinné metodické nástroje k riadeniu vzdelávacieho procesu v
školskom systéme kraja
% podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 odbor splnil všetky prijaté
100
100
Splnené
opatrenia.
predpokladaný počet vydaných metodických usmernení za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 odbor vydal dve metodické
2
2
Splnené usmernenia, a to Harmonogram prijímacieho
konania a Kalendár úloh pre školy a školské

67

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
na šk. rok 2017/2018.
plánovaný počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok
spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 odbor zrealizoval dve pracovné
2
2
Splnené porady riaditeľov SŠ a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva
Komentár: V rámci realizácie podprogramu PSK metodicky riadi a kontroluje zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu. Kontroly sú zamerané na pripravenosť školského roka s priaznivým výsledkom.
Finančné prostriedky sú poskytované Okresným úradom v Prešove a predstavujú plánované bežné
výdavky na zabezpečenie činnosti Školského úradu.

Podprogram 00505: Šport
Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja
Komentár: V rámci programu Šport PSK podporuje upevňovanie fyzického a duševného zdravia,
telesného a pohybového rozvoja obyvateľov. Cieľom zostáva zintenzívnenie činnosti a aktívne
pôsobenie na všetky zainteresované subjekty a vytvorenie lepšieho materiálno-technického
zabezpečenia pre telesnú aktivitu občanov. Hlavné zameranie : školská telesná výchova, šport pre
všetkých, športovo talentovaná mládež, materiálno technické zabezpečenie a výkonnostný šport,
vrcholový šport a krajská športová reprezentácia. Pre naplnenie zámeru programu PSK realizuje a
financuje nasledujúce prvky - Organizácia športových podujatí a vyhlásenie najlepších športovcov PSK.

Prvok 0050502: Vyhlásenie najlepších športovcov PSK
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor školstva
Odmeniť najlepších športovcov kraja bez vekovej hranice
plánovaný počet udelených ocenení spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Oceňovanie najúspešnejších športovcov a
športových kolektívov PSK za rok 2016 sa
uskutočnilo dňa 19.01.2017 v priestoroch
DJZ v Prešove. Cenu najúspešnejší športovec
roka získal Ladislav a Peter Šakntárovci
(vodný
slalom).
Najúspešnejšími
športovcami roka bez určenia poradia sa stali:
Igor Čupryna (hádzaná), Stanislava Dolinská
(fitnes), Marek Karlík (kickbox), Martin
Otčenáš (letný biatlon), Oliver Rábek
21
21
Splnené (hádzaná), Veronika Semaníková (karate),
Martin Sopko (volejbal), Jana Vašková
(silový trojboj), Soňa Vnenčáková (atletika).
V kategórii Najúspešnejší kolektív dospelých
PSK 1. miesto získal Tatran Prešov
(hádzaná), 2. miesto VK Mirad PU Prešov
(volejbal) a 3. miesto MŠK Vranov nad
Topľou (džudo). V kategórii Najúspešnejší
kolektív mládeže PSK 1. miesto získal VK
Slávia Svidník (volejbal), 2. miesto
Kickboxing Club Panter Prešov (kickboxl) a
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3. miesto Tanečno-športový klub Grimmy
Prešov (tanečný šport). Cenu predsedu PSK,
ako zvláštne ocenenie, získal Karate klub
Junior Prešov. Cenu pre postihnutého
športovca získali Samuel Andrejčík (boccia)
a Michaela Balcová (boccia). V kategórii
Najúspešnejší študenti stredných škôl v PSK
ocenenie
získali
Klaudia
Lišková
(armwrestling) a Ján Velgos (silový trojboj).
Najúspešnejšou strednou školou v PSk sa
stalo Gymnáziu v Stropkove.

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva
Komentár: Prvok zahŕňa organizáciu podujatia s cieľom poďakovať úspešným športovcom za vzornú
a úspešnú reprezentáciu nášho kraja. Každoročne dosahujú športovci nášho samosprávneho kraja
vynikajúce výsledky na domácich vrcholových podujatiach, európskej a svetovej úrovni. Ocenení budú
najlepší jednotlivci a kolektívy.
V rámci finančných prostriedkov budú zabezpečené bežné výdavky na realizáciu podujatia - kultúrny
program, ocenenia športovcov, občerstvenie a pod...

Podprogram 00506: Projekty a granty
Zámer: Podpora celoživotného vzdelávania a modernizácia objektov slúžiacich na výchovnovzdelávací proces
Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie
predfinancovania a spolufinancovania projektov škôl a školských zariadení zo štrukturálnych fondov
EÚ.

Prvok 0050601: Regionálny operačný program
Komentár: V rámci predmetného prvku v roku 2017 neboli realizované žiadne výdavky.

Prvok 0050602: Ostatné projekty
Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov z EÚ a iných finančných
mechanizmov, kde sú prijímateľmi samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Hodnotenie: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú konečnými prijímateľmi a zároveň
implementátormi projektov v rámci ERDF OP KŽP.
Projekty realizovali SPŠ Bardejov, Gymnázium Vranov nad Topľou, Školský internát Poprad a Spojená
škola Sabinov.
Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová – odbor financií

Podprogram 00507: Rezerva
Zámer: Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí
Komentár: Podprogram predstavuje "rezervu" rozpočtu PSK na program Vzdelávanie, v rámci ktorej
je Odbor financií PSK v spolupráci s Odborom školstva PSK schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť
nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených PSK v priebehu roka.
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Program 006: Kultúra
Zámer: Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v rámci PSK
Rok Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky (600)
2017 Kapitálové výdavky (700)
SPOLU

Schválený
rozpočet v €
9 982 000
6 683 087
16 665 087

Upravený
rozpočet v €
10 703 210
7 705 443
18 408 653

Čerpanie v €
10 518 341
3 185 416
13 703 757

Komentár: V rámci oblasti kultúry PSK vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych
hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu prostredníctvom kultúrnych
organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
hospodária ako rozpočtové a príspevkové organizácie, financované formou dotácie a bežného transferu.
Program Kultúra zabezpečuje a financuje nasledujúce podprogramy: Divadlá, Knižnice, Múzeá,
Galérie, Osvetové strediská, Hvezdárne a planetáriá, Umelecké súbory, Kultúrne podujatia pod záštitou
predsedu PSK, Projekty a granty a Rezerva.
Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a
činnosti kultúrnych zariadení, na zabezpečenie podujatí organizovaných pod záštitou predsedu PSK, t.j.
koordináciu kultúrnej, finančnej, organizačnej, mediálnej a protokolárnej zložky organizácie podujatí,
na zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a plánované kapitálové výdavky na
rekonštrukciu a výstavbu objektov v oblasti kultúry ale aj na nákup hnuteľného majetku.

Podprogram 00601: Divadlá
Zámer: Profesionálne divadlo s profesionálnym kreditom
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor kultúry
Zvýšiť záujem obyvateľov o divadelné predstavenie
predpokladaný počet repríz za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Za rok 2017 bol ukazovateľ splnený na 103
%, čím bola prekročená plánovaná hodnota.
V DJZ v Prešove svojim divákom ponúkli
reprízy divadelných predstavení: Odpískané
- Ženba; Revízor ; Obchod na korze; Psie
srdce; Dobrú, mami; Hostina dravcov;
Amadeus; Tučné prasa; Jana z Arku; Všetko
najlepšie; Budulínček; Eugen Onegin;
Audiencia;
Neobyčajné
dobrodružstvá
303
312
Splnené malého Buratina; Nikola Šuhaj. DAD v
Prešove divákom ponúkli divadelné
predstavenia: Adolf Ivanovič Dobrijanskij,
Posadnutí, Krčma pod zeleným stromom;
Moskva - Petušky (Biblia alkoholika);
Fantázia; Lovecká sezóna na poľovníka;
Kováči; Amerika; Podvodníčky; Krcheň
nesmrteľný, Pytačky, Medveď; O dvoch
generáloch; Okresný špitál; La Musica;,
Počuješ mama...; Havaj; Ťapákovci, Kráľ
70

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Ubu., Láska v štýle baroka - v ukraj.jazyku
Pre detského diváka rozprávky Zlatý kľúčik;
Polepetko; Kapitán Budzogáň; Pán Keby,
Nebojsa.
predpokladaný počet návštevníkov jednotlivých predstavení za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počet návštevníkov bol splnený na 103 %.
Ukazovateľ, za rok 2017, prekročil
plánovanú
hodnotu.
Divadlá
v
80 300
82 670
Splnené
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, majú
široký repertoár, každý divák si môže nájsť
svoj žáner.
plánovaný počet premiér za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počet premiér v roku 2017 bol splnený na
88,88%. V DJZ Prešove 3. 3. 2017 uviedli
premiéru A. S. Puškina - Eugen Onegin najznámejší ľúbostný román vo veršoch, v
ktorom si láska nevie nájsť svoje miesto. Je
to príbeh o mladosti, túžbach a snoch, ale aj
o ľahostajnosti a arogancii. 17. 3. 2017 bola
premiéra od V. Havla - Audiencia, ktorú
napísal v roku 1975. V tej dobe pracoval ako
robotník v trutnovskom pivovare, kde sa aj
celá hra odohráva a postava Ferdinnanda
Vaňka nesie Havlove autobiografické rysy.
Druhov a hlavnou postavou je Sládek,
priamy Vaňkov nadriadený, ktorý má naňho
dosť neobvyklú prosbu. Neobvyklú očami
dnešných dní, ale v čase normalizácie, kedy
životy ľudí písali každý deň nové absurdné
drámy, až taká neobvyklá nebola. Hra
Audiencia sa stala slávnou aj vďaka
samizdatovej audio nahrávke dlho predtým,
než mohla byť uvedená na československých
javiskách a je pozvaním do čias kedy na
9
8
Čiastočne
stenách škôl a úradov visel portrét Gustáva
Husáka. 7. 5. 2017 bola uvedená rozprávka
A. N. Tolstoja - Neobyčajné dobrodružstvá
malého Buratina. Je to rozprávka s
pesničkami o zmúdrení malého nezbedníka,
ktorý mal veľký sen. 10. 11. 2017 bol
uvedený do repertoáru pôvodný slovenský
muzikál Nikola Šuhaj - na konci sveta v
dedinke učupenej v lone štítov narodil sa
zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným
dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku a
život. V Divadle Alexandra Duchnoviča 31.
3. 2017 odohrali premiéru Adolf Ivanovič
Dobrijanskij Zornička na nebi nad hlavou
štrang obnovená premiéra - fragmenty zo
života slávneho rusínskeho buditeľa.
Inscenácia sa dotýka najmä fragmentov
veľmocenskej politiky, rôznych európskych
smerovaní v 19. storočí, ktoré sa z nášho
hľadiska javia ako mlynské kamene na
rozdrvenie malých národov a národností. Pre
detského diváka 24. 2. 2017 odohrali
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premiéru rozprávky Nebojsa. Príbeh
nebojácneho hrdinu Nebojsu plný pesničiek
prináša trošku strašidelné ale hlavne veselé
putovanie, v ktorom sa hľadá strach. A ako to
už vo svete chodí, keď človek hľadá jedno a
nájde niečo úplne iné, ale o to krajšie.
27.10.2017 Kráľ Ubu - tatko Ubu je tučný,
nečestný, hlúpy, nevyspelý, nekompetentný
chamtivý, krutý, zbabelý a zlý. Aj napriek
tomu sa táto karikatúra vrcholového politika
dostane vo fiktívnom poľskom kráľovstve k
moci. Nakradne a zničí čo sa len dá. Príbeh
tatka Ubu je komický a vtipný no zároveň v
nás vyvoláva otázku čo dokáže zastaviť
nenásytnú ľudskú túžbu po moci a majetku.
8.12.17 Láska v štýle baroka - v ukrajinskom
jazyku - či sa môže grófsky psiar odrazu
premeniť na svojho pána a gróf na strašiaka,
grófka sa stať slúžkou a lokaj znevažovať
svojho pána na jeho príkaz? Môže. Ak je to
kvôli láske. Neveríte? Potom sa príďte
presvedčiť na vianočnú rozprávku pre
dospelých.

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry
Komentár: Program zabezpečuje priestor pre vznik a šírenie divadelných diel v Prešovskom kraji.
Jedno z divadiel sa zameriava na dramatické diela určené pre národnostné menšiny.
Divadlá poskytujú priestor na prezentáciu aj iným divadelným súborom.
Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Podprogram 00602: Knižnice
Zámer: Moderné knižnično-informačné služby
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja
predpokladaný počet registrovaných používateľov knižníc spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Počet registrovaných používateľov bol
splnený na 97,23%. K plneniu plánu prispeli
aktivity knižnice, ktoré boli organizované v
týždni
slovenských
knižníc.
Počet
registrovaných čitateľov narastá hlavne
bezplatnou, alebo zľavnenou registráciou
čitateľov. Hornozemplínska knižnica vo
41 308
40 164
Čiastočne Vranove nad Topľou počet registrovaných
používateľov dosahuje zápisom vybraných
skupín používateľov, ktorými sú žiaci ZŠ,
študenti 1. ročníkov SŠ a SOU. Záujem bol
aj o kurzy nemeckého jazyka, počítačové
kurzy pre seniorov a znevýhodnených
občanov, rôzne súťaže, tvorivé dielne a 2
kluby to všetko tiež prispelo k zvýšeniu počtu
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

registrovaných
používateľov.
V
Podduklianskej knižnici vo Svidníku k
splneniu plánu prispeli informačné výchovy
a slávnostné zápisy prvákov. Vo Vihorlatskej
knižnici v Humennom vysoký počet
čitateľov dosiahli hlavne bezplatným i 50 %
zľavneným zápisným pre dospelých a deti v
mesiaci marec 2017.
predpokladaný počet návštevníkov knižníc za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Počet návštevníkov bol splnený na 106,62%.
Vďaka projektom a úspešným podujatiam
nielen regionálneho celoslovenského, ale aj
medzinárodného
rozmeru
sa
počet
návštevníkov v knižniciach zvyšuje. Dôležitá
473 077
517 911
Splnené
je spolupráca s MŠ, ZŠ, SŠ a rôznymi
centrami a klubmi pre deti, mládež a
seniorov, ako aj nákupom kvalitnej literatúry
, čím sa zvýšil záujem o prezenčné
výpožičky.
Zabezpečiť záujem občanov o informácie čítanie
predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Počet výpožičiek bol splnený na 135,52%.
Nákupom hodnotnej a žiadanej literatúry,
zapájaním a realizovaním rôznych podujatí
na podporu čítania knižnice oslovujú
návštevníkov rôznych vekových kategórií.
1 138 300
1 542 644
Splnené Prispieva
k
tomu
aj
myšlienka
Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad
Topľou. Zriadili Staničnú knižnicu a
Knižnicu na kúpalisku, ktoré sa neustále
dopĺňajú knihami a časopismi rôznych
žánrov a pre rôzne vekové skupiny.
plánovaný počet knižničných prírastkov za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Počet knižničných prírastkov bol splnený na
139,5%. Nákup knižničného fondu knižnice
stabilne udržiavajú. Realizujú ho z vlastných
príjmov, príspevku v miest, VUC a s projektu
FPU. Knihy nakupujú priebežne v približne
17 100
23 856
Splnené rovnakom objeme a aj ich vyradzujú.
Ukazovateľ za rok 2017 hodnotíme
pozitívne, hlavne z dôvodu pravidelného
doplňovania knižničných fondov, sledovania
ponuky
jednotlivých
kníhkupectiev,
vydavateľstiev a distribúcií.

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry
Komentár: Knižnice zabezpečujú poskytovanie knižnično-informačných služieb v Prešovskom kraji.
Získavajú, uchovávajú a sprístupňujú knižničný fond, poskytujú špeciálne knižnično-informačné služby
a organizujú kultúrno -vzdelávacie aktivity, utvárajú a sprístupňujú regionálne bibliografické a
faktografické databázy, odborne spracovávajú regionálnu bibliografiu, zabezpečujú koordinačné,
metodické a bibliografické úlohy v Prešovskom kraji. Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti: Knižnica
P. O. Hviezdoslava Prešov, Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov, Hornozemplínska knižnica
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Vranov nad Topľou, Podtatranská knižnica v Poprade, Vihorlatská knižnica v Humennom,
Podduklianska knižnica Svidník, Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa.

Podprogram 00603: Múzeá
Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor kultúry
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v Prešovskom kraji
počet zbierkových predmetov spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Tento ukazovateľ je splnený na 100,1%.
Ukazovateľ naplnil plánovanú hodnotu roku
2017. Počet zbierkových predmetov je
pomerne stály. Krajské múzeum v Prešove sa
v nasledujúcich rokoch bude zameriavať na
nadobúdanie
historických,
umeleckohistorických, etnografických, literárnych a
iných pamiatok, dokumentujúcich dejiny
Prešovského kraja i artefaktov z dejín
hasičstva s celoslovenskou provenienciou. V
1 100 215
1 100 973
Splnené
Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni v
roku 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie
na tvorbu zbierkových predmetov, ktorá
prijala 210 prírastkových čísel zbierkových
predmetov (246 ks). V MMUAW v
Medzilaborciach boli prírastky - Rodokmeň
Andyho Warhola; Matt Lamb. Vihorlatské
múzeum v Humennom 37 kusov kraslíc
získali darom. Darom boli získané aj
umelecké diela z Insity.
plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmetov za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Plánovaný
počet
zreštaurovaných
a
konzervovaných predmetov bol splnený na
59,85%. V Ľubovnianskom múzeu v Starej
Ľubovni najväčší počet bol zreštaurovaný
pred pripravovanými výstavami. V rámci
tohto počtu boli 3 ks zreštaurované
dodávateľsky. Vlastnými prostriedkami bolo
zreštaurovaných a skonzervovaných 150 ks
predmetov. Okrem toho bol skonzervovaný 1
ks predmetu z pomocných materiálov a
984
589
Čiastočne ošetrených 108 ks predmetov. 5 obrazov z
izby uhorských kráľov, 2 lustre, 10 mincí ,1
kus ikona a konzervovanie národopisných
zbierok. V Podtatranskom múzeu v Poprade
boli podané 3 projekty reštaurovania zb. z
fondu: knižnica HKD, a umenia 2 projekty
Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
zreštaurovali 5 obrazov z izby uhorských
kráľov, 2 lustre, 10 mincí a 1 kus ikona. V
Krajskom múzeu v Prešove plánovaný počet
reštaurovaných
a
konzervovaných
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

predmetov nebol v roku 2017 naplnený z
dôvodov: odchod reštaurátorky na materskú
dovolenku, dlhodobá PN konzervátora. Tieto
okolnosti neboli pri plánovaní predvídateľné.
V MMUAW v Medzilaborciach bola
reštaurovaná krstná košieľka Johna, Paula a
Andyho Warholovcov.
náklady na reštaurovanie a konzervovanie v eur za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Náklady na reštaurovanie a konzervovanie
zbierkových predmetov za rok 2017 boli
splnené na 150,54%.V Ľubovnianskom
múzeu v rámci tejto čiastky najväčšiu
položku
tvorí
reštaurovanie
ZP
dodávateľsky, a to: 72 215,68 eur, z ktorej
najväčšiu
časť
tvoria
náklady
na
reštaurovanie Drevenice z Údola č. 104. Z
vlastných zdrojov boli zreštaurované a
skonzervované ZP v hodnote 6 132,00 eur.
Okrem toho bolo použitých 24 445,12 eur, na
ochranu zbierkových predmetov a 50 398,78
eur na údržbu expozícií, kde sú predmety
114 700
172 672
Splnené uložené. V Krajskom múzeu v Prešove
plánovaný objem finančných prostriedkov
bol vysoko prekročený z dôvodu získania
podpory pre projekt reštaurovania barokovej
sedacej súpravy z FPU v objeme 20 000 eur.
Suma 2370,67 pozostáva z nákupu
prostriedkov na ošetrenie ZP - (farby, štetce,
lak,
Thymol,
lístové
zlato,
vosk,
drevochránič). Vo Vihrlatskom múzeu v
Humennom
prebiehalo
reštaurovanie
obrazov z izby uhorských kráľov 15789,97
eur, dobové lustre 5100 eur, konzervovanie
národopisných zbierok a archeologického
materiálu.
Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov Prešovského kraja
plánovaný počet výstav za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Plánovaný počet výstav za rok 2017, bol
splnený na 98,7 %. V Ľubovnianskom múzeu
v Starej Ľubovni boli uskutočnené: 3 vlastné
výstavy - Kríž. Láska, sláva, moc a utrpenie,
ku ktorej bol vydaný katalóg, Ten starý hrad,
čo na tom kopci stojí - vyhodnotenie
regionálnej súťaže konanej v spolupráci s OZ
Priatelia hradu Ľubovňa, Kožušníctvo na
Spiši - výstava bola vyvezená do zahraničia;
77
76
Čiastočne 2 výstavy v spolupráci, a to Dušan Jurkovič.
Zrodenie básnika dreva, 73. výročie SNP pri
príležitosti konania konferencie; a 3
zapožičané výstavy: od Jána Lehotského.
Metamorfózy.,
Uhorské
korunovačné
klenoty na hrade Ľubovňa - krátkodobá
výstava počas hradných dní, Cracovia 3D výstava dovezená zo zahraničia. V Krajskom
múzeu v Prešove aj napriek útlmu výstavnej
činnosti v Stropkove v 1. polroku a poklesu
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výstav v Hanušovciach z dôvodu straty
výstavného priestoru vo Vranove nan Topľou
a rekonštrukčným prácam v objektoch tejto
organizačnej jednotky, sa ako celku v
Krajskom múzeu podarilo prekročiť k záveru
r. 2017 plánovaný počet výstav. Stalo sa tak
predovšetkým vďaka oživeniu činnosti v
organizačnej jednotky Stropkov v 2. polroku.
V Múzeu moderného umenia A. Warhola
boli výstavy: Homage to Gugielmo Achille
Cavellini - výstava svetového mail-artu;
Vernisáž výstavy Júlie leto "Poviem to
obrazom" spojená s prednáškou Mgr. Evy
Turákovej a Anny Košičánovej-Vaškovej o
autizme, zameraná na Arteterapiu; vernisáž
výstavy združenie pre umenie "Katedrum Pamäť/memory" KVVaU PU Prešov, výber z
tvorby Ján Bartko, Peter Kocák, Prokip
Kolisnyk, Jaroslav Ondo, Ľubomír Purdeš,
Dušan Srvátka, Michal Tokár, Martin
Zbojan, Edita Vološčuková, Ivana Židík,
Peter Jakubík; "EXPO Milano 2015 - Andy´s
Corner" - spolupráca na kocepcii, Ing. arch.
Karol Kallay, Michal Bycko, PhD., Mgr. Art.
Daniel Brogyányi, Mgr. Martin Cubjak,
MMUAW Medzilaborce a Spoločnosť
Andyho Warhola Medzilaborce; Warhol
Tour: - Andy Warhol "Biela tvár na farebnom
podklade" - výstava v Stropkove; Ľubica
Lintnerová "Autoportrét, Inaugurácia nových
prírastkov ZF múzea od Andyho Warhola Kráľovná Alžbeta II, Kráľovná Beatrix,
Margaretta Happy Rockefeller, Kvety Black
and White, Kráľovná Ntombi Twala, Edward
Kennedy, hokejista Wayne Gretzky, svätá
Apolónia. V Potatranskom múzeu v Poprade
boli
realizované
výstavy
Gánovce,
Modrotlač v náhradných priestoroch nakoľko
v
Podtatanskom
múzeu
prebiehala
rekonštrukcia. Vo Vihorlatskom múzeu v
Humennom boli výstavy - Kartaptská
kraslica, M., Tappert-NeMiesta, Amfo 2017,
Krása porcelánu, M.Cingelová - Pohľady do
stratená, výtvarné spektrum, Svätci a svätice,
Karpatské bienále grafiky, dobové fotografie
kaštieľa, Od keltov po euro, 2 prírodné
výstavy a iné.
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Plánovaný počet expozícií za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Počet expozícií v múzeách je pomerne stály.
Za rok 2017. Krajské múzeum v Prešove
nenaplnilo plánovaný počet expozícií,
pretože pri plánovaní sa zvolila iná metodika
(za expozície sa považovali dielčie súčasti
45
53
Splnené
„veľkých“ expozícií v Prešove). Pri
štandardnom vnímaní expozícií, ktoré sa zdá
byť vhodnejšie, počet expozícií k záveru roka
2016 bol 12. Skutočnosť k záveru roka 2017
je 10. Vykazujú pokles vzhľadom na zrušenie
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

vysunutého
pracoviska
pôvodného
hanušovského múzea vo Vranove, kde boli
evidované dve expozície (Človek a čas a
Svetom moje, svetom). V štádiu príprav je
nová
archeologická
expozícia
v
Hanušovciach, nová expozícia v Stropkove a
dve nové expozície (Opál, slovenský
drahokam a Historická lekáreň) v Prešove.
Predpokladá sa, že budú sprístupnené v r.
2018. V MMUAW Medzilaborce je stála
expozícia diel Andyho Warhola; expozícia o
pôvode Andyho Warhola; expozícia
STREET ART vs. POP ART; expozícia diel
Blanky Jakubkovičovej. Vo Vihorlatskom
múzeu v Humennom je Umelecko historická,
Prírodovedná
expozícia
ľudovej
architektúry, Sakrálna expozícia.
očakávaný počet návštevníkov múzeí za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 bola návštevnosť splnená na
122%. Počet návštevníkov prekračuje ročný
plán múzeí. v Krajskom múzeu v Prešove v
pobočke Hanušovce je aj pri zvýšenom
záujme o archeopark istá strata návštevnosti
spôsobená nefunkčnosťou etnografickej
expozície z dôvodu rekonštrukcie Budovy
332 200
405 318
Splnené správcu. V ďalších rokoch múzea plánujú
zintenzívniť
propagáciu
smerom
k
poslucháčom vysokých škôl, žiakom a
členom záujmových a voľnočasových
zariadení i klientom zariadení sociálnych
služieb, s cieľom zväčšovať okruh
pravidelných návštevníkov a zvyšovať
celkovú návštevnosť

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry
Komentár: Múzeá predstavujú zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v Prešovskom kraji.
Múzeá nadobúdajú, zabezpečujú odbornú evidenciu, odborne spracovávajú, vedecky zhodnocujú
ochraňujú rôznymi formami prezentácie sprístupňujú zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti
v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečujú ochranu a ošetrenie, odborné uloženie a
kategorizáciu zbierkových predmetov.
Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:
Krajské múzeum v Prešove
Šarišské múzeum v Bardejove
Podtatranské múzeum v Poprade
Múzeum v Kežmarku
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Vihorlatské múzeum v Humennom
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
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Podprogram 00604: Galérie
Zámer: Výtvarné umenie pre všetky generácie
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor kultúry
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v Prešovskom kraji
počet zbierkových predmetov spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Galérie sú zberateľskými a kultúrnovzdelávacími
inštitúciami,
ktorých
základným
poslaním
bolo
a
je
zhromažďovať, ochraňovať, zhodnocovať,
6 724
6 933
Splnené
spracovávať a verejnosti prezentovať dejiny
umenia - hlavne výtvarného. Počet
zbierkových predmetov je dlhodobo
ustálený.
plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmet. za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Tento ukazovateľ bol splnený na 253%.V
Šarišskej galérii v Prešove sa vykonávalo
čistenie diel vystavovaných v rámci cyklu
17
43
Splnené
dielo mesiaca, napríklad Trojdielna plastika
Fr. Patočku, autoportrétu Juraja Szánta,
komplexná retuš obrazu J. Boda.
náklady na reštaurovanie a konzervovanie v eur za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Náklady na reštaurovanie a konzervovanie
zbierkových predmetov boli splnené na
98,79 %. V Tatranskej galérii v Poprade
11 117
10 983
Čiastočne
náklady na reštaurovanie zbierkových
predmetov boli v sume 10850 eur. 10 000 eur
galéria získala z Fondu na podporu umenia.
Zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov
Prešovského kraja
plánovaný počet výstav za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počet výstav za rok 2017 bol splnený na 71
%. V Šarišskej galérii v Prešove boli výstavy:
Humoroterapia, Zimná záhrada, Zlatý súdok,
Biedermeier C+S, Zamerané na figúru, V.
Eredélyi, Murillo, Gaj, Šafranko, Stenhura.
45
32
Čiastočne
V Tatranskej galérii v Poprade v roku 2017 v
priestoroch
Tatranskej
galérie
bolo
nainštalovaných 19 výstav, vo Vile Flóra 4
výstavy. V zahraničí - Hradec nad Moravicí
1 výstava zo zbierok TG.
Plánovaný počet expozícií za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Ukazovateľ za rok 2017 je splnený na 13%.
23
3
Čiastočne V Šarišskej galérii v Prešove z dôvodu
rekonštrukcií výstavných priestorov sú
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

dočasne zrušené stále expozície. V
Tatranskej galérii v Poprade sú stále
expozície: Odkryté hodnoty app. v
priestoroch Tatranskej galérie, Vila Flóra,
Starý Smokovec - Tatry v umení, Galéria
Ferdinanda Katonu v Spišskej Starej Vsi.
očakávaný počet návštevníkov galérií za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počet návštevníkov v galériách v roku 2017
bol splnený na 75,29 %. V Šarišskej galérii v
Prešove prebieha rekonštrukcia. Priestory
35 800
26 957
Čiastočne
Tatranskej galérii navštívilo 18 454, Galérii
Ferdinanda Katonu 790 a Vily Flóra 1316, v
ČR bolo na výstave 21 000 divákov.

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry
Komentár: Galérie zabezpečujú galerijnú dokumentáciu v Prešovskom regióne. Galérie nadobúdajú,
zabezpečujú odbornú evidenciu, odborne spracúvajú, vedecky zhodnocujú, ochraňujú a rôznymi
formami prezentujú sprístupňujú zbierkové predmety o vývoji prírody spoločnosti v súlade so svojím
zameraním a špecializáciou. Zabezpečujú ochranu, ošetrenie odborné uloženie a kategorizáciu
zbierkových predmetov.
Galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:
Šarišská galéria v Prešove
Tatranská galéria v Poprade

Podprogram 00605: Osvetové strediská
Zámer: Atraktívny priestor pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a voľno časových aktivít v oblasti
kultúry
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor kultúry
Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov v regióne
Plánovaný počet súťaží ZUČ za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počet súťaží ZUČ za rok 2017 je splnený na
129 %. Tento ukazovateľ naplnil plánovanú
hodnotu. Divadlo Jonáša Záborského oddelenie osvetovej činnosti zorganizovali
súťaže - Vansovej Lomnička – okresná súťaž
v umeleckom prednese; Cineama 2017regionálna súťažná prehliadka amatérskej
filmovej tvorby; Kreácie detského folklóru
2017 – okresná súťažná prehliadka detských
folklórnych súborov; Dni s Táliou –
93
120
Splnené
regionálna súťažná prehliadka - detskej
dramatickej tvorivosti; Hviezdoslavov Kubín
– okresná súťaž v umeleckom prednese
poézie, prózy; Vansovej Lomnička -krajská
súťaž v umeleckom prednese žien a dievčat
/spoluorganizátor/; Najkrajšia kraslica regionálna súťaž; Hviezdoslavov Kubín –
regionálna súťaž v prednese poézie, prózy,
divadiel poézie IV.V.kat.; 63 Hviezdoslavov
Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese
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poézie a prózy I.-V. kat.; Tanečné
konfrontácie - regionálna súťažná prehliadka
choreografií
folklórnych
kolektívov;
V Kendzicoch vešelo – nadregionálna súťaž
v speve ľudových piesní; Regionálna súťaž
v RÉTORIKE – pre stredné a základné
školy;
DO-RE-MI-FA
–
regionálna
prehliadka speváckych zborov všetkých
kategórií; Moje nie zlu – krajská literárnovýtvarná súťaž; Bakalárske brká – regionálna
súťaž pôvodnej tvorby; Prebudená jeseň regionálna prehliadka programov klubov
dôchodcov; Krása životu -regionálna súťažná
prehliadka folklórnych skupín - obradový
folklór; Regionálna súťaž moderátorov pre
študentov SŠ a VŠ; Krajská súťaž
moderátorov pre študentov SŠ a VŠ; XXII.
Gorazdov literárny Prešov – vyhlásenie
výsledkov
celoslovenskej
súťaže
.
Ľubovnianske
osvetové
stredisko
organizovalo súťaže - Poetická Ľubovňa,
Tanec ako hobby, Prehliadka ZUČ stredné
školy, Vesmír očami detí, HK okresná súťaž,
Makovická struna, okr. prehliadka FSk
Nositelia tradícií. V Vo Vihorlatskom múzeu
v Humennom sa konali súťaže Hviezdoslavov Kubín, Amfo, Divadelná jar,
Detský hudobný folklór, Šturov Zvolen a
Výtvarné spektrum. Hornošarišské osvetové
stredisko v Bardejove bolo organizátorom
súťaží: Naše umenie, náš svet – výstava prác
žiakov SSOŠ, Hudobný večer so skupinou
From the inside, Hudobný večer so Slávkou
Tkáčovou, Veľkonočný jarmok remesiel,
Hudobný večer so skupinou The Cardinals,
Spevácky klavírny recitál, Hudobný večer s
Kladiss, Sunroset – výstava obrazov
výtvarníka Matea Villarossa, Hudobný večer
s Vinimini, Premiéra bábkového divadla –
Papierové kráľovstvo, Deň rodiny, Prvý
bardejovský
bazár
starožitností
a
nepotrebných vecí, Folklórne slávnosti v
Hankovciach, 49. ročník ŠSPaT v
Raslaviciach,
Folklórne
slávnosti
v
Rokytove, Boľšoj teatr – výstava obrazov
amatérskych výtvarníkov, Absolventský
koncert žiakov CZUŠ sv. J. Bosca , Hudobný
večer s Jozefom Chovancom, Hudobný večer
s Pavlom Pilipom, Hudobný večer s Jakubom
Tulejom, Adventné inšpirácie, Vianočná
výstava v Galérii HOS, Vianočný jarmok
remesiel.
Hornozemplínske
osvetové
stredisko
vo
Vranove
na Topľou
organizovalo v roku 2017, 20 súťaží. Z toho
2 regionálne 13 okresných, 3 krajské a 2
celoslovenské súťaže v oblasti spevu, tanca,
výtvarného umenia, fotografie, športu a
iných
voľnočasových
aktivít.
Vo
Vihoraltskom múzeu - oddelenie osvetovej
činnosti
sa
uskutočnili
súťaže:
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Amfo
2017, Výtvarné spektrum 2017, Divadelná
jar, Divertimento musicale, Timravina
studnička. V Ľubovnianskom osvetovom
stredisku v Starej Ľubovni - Poetická
Ľubovňa, Tanec ako hobby, Prehliadka ZUČ
stredné školy, Vesmír očami detí, HK
okresná súťaž, Makovická struna, okresná
prehliadka FSk Nositelia tradícií.
Udržiavať ľudové tradície a autenticitu ich prejavu v regióne
Plánovaný počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počet tradičných podujatí v roku 2017 bol
splnený na 110,1 %. Medzi tradičné
podujatia
organizované
regionálnymi
osvetovými strediskami patria stretnutia
priateľov kultúry, tvorivé dielne, kultúrno
spoločenské podujatia a prezentácie. V rámci
tradičných
podujatí
Divadlo
Jonáša
Záborského - odd. osvetovej činnosti:
Návraty k tradíciám – pracovné stretnutie
členov klubu ĽUV; Maľovanie na hodváb tvorivé dielne; Pletenie košíkov - tvorivá
dielňa; Fašiangovanie 2017– prezentácia
ľudovo-umeleckých výrobcov – pešia zóna;
Zdobenie medovníčkov – tvorivá dielňa;
Hráme sa a hráme /divadlo/ - tvorivé dielne
pre detské divadelné súbory; Navíjanie
osnovy, tkanie – štvrtkové popoludnia;
Hrnček a lyžička s tradičnými vzormi tvorivá dielňa; Tradičné veľkonočné
techniky - prezentácia remesiel; Deň ľudovej
kultúry na MŠ Solivarská - predvádzanie
remesiel; Veselá veľká noc – prezentácia v
Lemešanoch; Tvorivé remeselné dielne (
208
229
Splnené veľkonočné techniky, tkanie, výroba
glycerínových mydiel, cínovaný šperk,
krakelovanie, zalievanie živicou, plstenie);
Prezentácie tradičného umenia – Míľa pre
mamu - Holá hora, ZŠ Bajkalská, Noc múzeí
v Solivare, Trojičný jarmok - 3 dni, Deň
rodiny - Kostoľany); Dubovický jarmok –
prezentácia
tradičných
remesiel
–
predvádzanie výroby; Umelecký bazár
tradičného
umenia
v
Sabinove
–
predvádzanie remesiel; Podoby hovoreného
slova – tvorivá dielňa pre študentov; Tanečný
workshop pre pedagógov tanca; Deň na PSK
- prezentácia tradičných remesiel; Jesenný
kultúrny festival - prezentácia tradičných
remesiel; Tvorivé remeselné dielne (
paličkovaná čipka I. II., ozdoby zo slamy a
šúpolia, tkanie, frivolitkovanie, ikebany);
Vianočný bazár - prezentácia tradičných
výrobkov v Sabinove; Lemešany 2017 –
prezentácia vianočných výrobkov; Tradičné
trhy remesiel - II. ročník prezentácie remesiel
na ZŠ Lesnícka; Vianočné trhy v Pečovskej
Novej Vsi - prezentácia tradičných remesiel;
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Vianoce v múzeu - prezentácie tradičných
remesiel Hornošarišské osvetové stredisko
Bardejov boli organizátormi výstav: Naše
umenie, náš svet – výstava prác žiakov SOŠ,
Hudobný večer so skupinou From the inside,
Hudobný večer so Slávkou Tkáčovou,
Veľkonočný jarmok remesiel, Hudobný
večer so skupinou The Cardinals, Spevácky
klavírny recitál, Hudobný večer s Kladiss,
Sunroset – výstava obrazov výtvarníka
Matea Villarossa, Hudobný večer s Vinimini,
Premiéra bábkového divadla – Papierové
kráľovstvo, Deň rodiny, Folklórne slávnosti
v Hankovciach, 49. ročník ŠSPaT v
Raslaviciach,
Folklórne
slávnosti
v
Rokytove, Boľšoj teatr – výstava obrazov
amatérskych výtvarníkov, Absolventský
koncert žiakov ZUŠ sv. J. Bosca Medzi
tradičné podujatia organizované HZOS
patria stretnutia priateľov kultúry, tvorivé
dielne, kultúrno spoločenské podujatia,
prezentácie
a
obecné
slávnosti.
Ľubovnianske osvetové stredisko bolo
organizátorom tradičných podujatí - Festival
Kamienka,
Chmelnica,
Jakubany,
Zamagurské
folklórne
slávnosti.
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
bolo organizátorom "Dni židovskej kultúry".
Zabezpečiť upevňovanie národného povedomia
Plánovaný počet zorganizovaných podujatí za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Podujatia, na zabezpečenie národného
povedomia, sú splnené na 176,51% .
Organizácie zorganizovali v roku 2017
autorské výstavy slovenských výtvarníkov,
fotografov a besedy zamerané na
upevňovanie národného povedomia, pietne
spomienky a besedy zamerané na ochranu
životného prostredia. Divadlo Jonáša
Záborského - oddelenie osvetovej činnosti
organizovali - Jubilujúce osobnosti Prešova –
vzdelávacie podujatie pre seniorov; História
Chrámu sv. Mikuláša – vzdelávacie podujatie
pre seniorov; Čo o nás prezradia darčeky –
vzdelávacie podujatie pre seniorov; Nástrahy
132
233
Splnené
každodenného života – vzdelávacie podujatie
pre seniorov; Osobnosť Jakuba Bogdaniho;
Prešovské
osobnosti
reformácie
a
Evanjelického kolégia; Osobnosť Barkanyho
v Prešove a história Synagógy v Prešove;
História Pravoslávneho chrámu v Prešove;
Slová v bubline - 9. umenie – tvorivé dielne
pre žiakov ZŠ; Akadémia III. veku vzdelávacie podujatie pre seniorov; História
Slovenskej ulice, Františkánskeho kláštora a
Františkánskeho chrámu; História prešovskej
Kalvárie,
pamiatky
po
Jezuitoch,
architektúra a história Saleziánov v Prešove.
Hornošarišské
osvetové
stredisko
v
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Bardejove bolo organizátorom podujatí Novoročný koncert žiakov CZUŠ sv. J.
Bosca, Súvislosti súčasnosti – Cirkevné
dejiny bardejovskej farnosti a mesta
Bardejov, Tvorivé dielne pre dospelých –
Kraslice od A po Z (postup pri maľovaní),
Súvislosti súčasnosti – Čo je vzdelanie,
Súvislosti súčasnosti – Stredoveký Bardejov
I., Tvorivé dielne pre dospelých - Kraslice –
rôzne techniky, Súvislosti súčasnosti – Daruj
niečo zo svojho nákupu rodinám v núdzi,
Tvorivé dielne pre dospelých – Pletenie
košíkov , Súvislosti súčasnosti – Stredoveký
Bardejov II, Tvorivé dielne pre dospelých –
Enkaustika,
Súvislosti
súčasnosti
–
Rekonštrukcia ul. Kpt. Nálepku, Súvislosti
súčasnosti – Umenie ako balzam na dušu,
Tvorivé dielne pre dospelých- textilné
techniky , Súvislosti súčasnosti – Prierez
cirkevnými dejinami, Súvislosti súčasnosti –
Stredoveký Bardejov III, Recykluj a tvor –
tvorivé dielne pre deti, Tvorivé dielne pre
žiakov ZŠ – Klub nadšencov historickej
techniky a remesiel. V súvislosti histórietéma: Dobrý kráľ Matej, Súvislosti
súčasnosti – téma: Utečenci v Iraku a u nás,
Súvislosti súčasnosti – téma: Životný príbeh
dona Luigiho, Výstava fotografií: Lesk a
bieda komunizmu, Tvorivé dielne pre žiakov
ZŠ: Farebná jeseň , tvorivé dielne pre
dospelých, vianočné tvorivé dielne pre
rómskych žiakov. Vo Vihorlatskom múzeu c
Humennom - oddelenie osvetovej činnosti
organizovali - Hviezdoslavov Kubín,
Festival národnostných menšín, Zo struny na
strunu, Zempľin špiva.

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry
Komentár: Osvetové strediská poskytujú činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na
jednotlivých úsekoch kultúrno-spločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry,
vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín
a k starostlivosti o životné prostredie. Vychovávajú umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmovo
umeleckej činnosti, organizujú ZUČ, vyhľadávajú ochraňujú a sprístupňujú ľudové tradície s dôrazom
na tradičnú ľudovú kultúru.
Regionálne osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
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Podprogram 00606: Hvezdárne a planetáriá
Zámer: Výskumná a vzdelávacia činnosť v oblasti astronómie
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

odbor kultúry
Zabezpečiť popularitu astronómií a výskumu vesmíru
predpokladaný počet návštevníkov za rok spolu
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Počet návštevníkov vo hvezdárňach dosiahol
hodnotu 164,81 %. Ukazovateľa za rok 2017
hodnotíme pozitívne. Vo Vihorlatskej
hvezdárni v Humennom považujú za
najvýznamnejšie podujatia, na ktorých sa
zúčastnilo najviac návštevníkov. Školská
mládež 4417, dospelí 4646. Počet podujatí a
návštevníkov
je
v
porovnaní
s
predchádzajúcom rokom nižší. Podieľala sa
16 000
26 370
Splnené na tom dlhšia zima a u škôl aj zdraženie
služieb
súkromných
autobusových
prepravcov.
Medzi
najvýznamnejšie
podujatia patrili medzinárodná konferencia
KOLOS, odborný seminár Kolofota, Deň
hvezdárni a planetárií, Deň PSK a Vesmírny
maratón. Vo Hvezdárni a planetáriu v
Prešove aj napriek rekonštrukcie budovy
neprerušili prevádzku. Plán splnili nad plán
merateľného ukazovateľa.
predpokladaný počet podujatí za rok spolu pre verejnosť
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Ukazovateľ bol splnený na 171,2 %, V roku
2017 sa podujatia realizovali na Hvezdárni v
Humennom
a
na
Astronomickom
observatóriu
na
Kolonickom
sedle.
Významné podujatia - najväčší záujem
širokej verejnosti bol zameraný na
prehliadku observatória, programy v
planetáriu
a
večerné
teleskopiské
250
428
Splnené
pozorovania astronomických objektov. Vo
Hvezdárni a planetáriu v Prešove,
zorganizovali pre verejnosť: Letný tábor pre
deti, výstava prác výtvarnej súťaže VOD v
Solivare, prednáška pre verejnosť Dr.
Grygar. Verejné pozorovanie na Hrade
Kapušany, Ekofest - pozorovanie Snka,
nočné pozorovanie - Kapušany.
predpokladaný počet podujatí za rok spolu pre školy
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Tento ukazovateľ bol splnený na 136,56%.
Podujatia pre školy sa uskutočnili s cieľom
320
437
Splnené propagácie astronomických súťaží vzdelávacej a výtvarnej "Čo vieš o
hviezdach, Vesmír očami detí". Vo
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Vihorlatskej hvezdárni v Humennom sa
tradične realizujú podujatia pre školy v
prednáškovej aule Vihorlatskej hvezdárne v
Humennom v planetáriu na Kolonickom
sedle so zameraním na astronómiu a príbuzné
prírodné vedy. Výraznou témou v oblasti
popularizácie zostávajú programy v
planetáriu a prednášky pre žiakov MŠ a ZŠ.
V Podduklianskom osvetovom stredisku pracovisko Roztoky o podujatia bol záujem
zo strany škôl pred realizáciou výtvarnej
súťaže Vesmír očami detí a súťaže Čo vieš o
hviezdach.
predpokladaný počet odborných pozorovaní
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Ukazovateľ za rok 2017 bol splnený na 88,65
%, Odborné pozorovania závisia od
priaznivého počasia. Odborná činnosť
Vihorlatskej hvezdárne v Humennom bola v
roku
2017
realizovaná
odbornými
pozorovaniami premenných hviezd a
2 610
2 314
Čiastočne pozorovaniami Slnka, so zákresom aktívnych
oblasti. Pozorovania meteorov meteorických
rojov Perzeidy, Orionidy a Leonidy sú
plánované v druhom polroku. Vo Hvezdárni
a planetáriu v Prešove pre verejnosť
pripravili zákresy Slnka, pozorovanie v rámci
akcie Hodina Zeme.
predpokladaný počet odborných prezentácií
Plán
Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Ukazovateľ bol splnený na 95,34% V HaP
Prešov
boli
vydané:
Astronomický
informátor (6x), Bulletin o pozorovaní Slnka
za r. 2017 (1x), Kúzelná fyzika (3x), výstavy
(2x) - Universum a Vesmír očami detí. Vo
43
41
Čiastočne Vihorlatskej hvezdárni v Humennom,
prezentácie odbornej činnosti sa v priebehu
roka
uskutočňovali
na
odborných
seminároch a konferenciách na Slovensku i v
zahraničí, v odbornej tlači a v
medzinárodných odborných bulletinoch.

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry
Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť a aktivity špecializovaných osvetových zariadení, ktoré
vykonávajú odborno-poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie, popularizáciu najnovších
poznatkov z oblasti astronómie a výskumu vesmíru. Zapája sa do Europrojektu. Merateľný ukazovateľ
počet zorganizovaných podujatí spolu mal platnosť do roku 2010, od roku 2011 je rozdelený na
podujatia pre školy, verejnosť a ďalšie aktivity.
Hvezdárne v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
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Podprogram 00607: Umelecké súbory
Zámer: Profesionálny umelecký súbor s profesionálnym kreditom
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

odbor kultúry
zabezpečiť záujem obyvateľov o profesionálnu kultúru
predpokladaný počet vystúpení za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Predpokladaný počet predstavení za rok 2017
bol naplnený. PUĽS odohral 105
80
105
Splnené
predstavení, čím výrazne prekročil plán a v
tomto trende plánuje pokračovať.
predpokladaný počet návštevníkov za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Počet návštevníkov dosiahol plánovanú
hodnotu v roku 2017, čo nasvedčuje, že
záujem divákov o predstavenia PUĽS-u teda
50 000
55 300
Splnené o profesionálnu kultúru rastie. Na verejných
predstaveniach sa počet návštevníkov
postupne navyšuje a teleso sa teší veľkej
obľube medzi divákmi.
Plánovaný počet premiér za rok spolu
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V máji 2017 bola uvedená premiéra
1
1
Splnené predstavenia "Kráčali pod nami" na veľkej
scéne DJZ v Prešove.

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry
Komentár: PUĽS zabezpečuje priestor pre vznik a šírenie folklórneho umeleckého diela v Prešovskom
kraji. Umelecký súbor je zameraný aj na kultúru národnostných menšín žijúcich v Prešovskom kraji.
Umelecké súbory v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:
PUĽS v Prešove

Podprogram 00608: Kultúrne podujatia pod záštitou predsedu PSK
Zámer: Vysoký štandard kultúrnych podujatí kraja
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor kultúry
Zabezpečiť zvýšenie úrovne kultúrnych podujatí
Počet podporovaných aktivít
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Predseda PSK podporuje kultúrne aktivity v
oblasti kultúrneho dedičstva, vedy, techniky,
27
28
Splnené
kultúrnej identity národa a národnostných
menšín. V roku 2017, podporil: Športovec
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roka 2016, 50. ročník Vansovej Lomnička
Deň matiek; Galakoncert ku dňu Rusínov,
Koncert Anky Poráčovej a jej hostí, Učiteľ
roka,Krídla túžby, Slávnostné odovzdávanie
cien PSK, Makovická struna , Vianočný
jarmok remesiel, Celoslovenskú súťaž
sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova
ostroha, výstava 770 - Prešov - mesto v srdci
Európy a výstava Jej veličenstvo cisárovná Mária Terézia a jej doba, Výstup na horu
Makovica, Športové hry seniorov, 80 rokov
organizovanej turistiky v okrese Svidník,
podujatie Slávnosti kultúry R-U SR,
Športové hry seniorov Snina, Športové hry
seniorov Humenné, 3. ročník okresného
turist. stretnutia za poznaním Snina,
Prehliadka
seniorských
skupín,
Medzinárodný výtvarný festival Snina. Deň
národov a národnosti PSK., Odkryté
hodnoty. Radvanské slávnosti, Oslobodenie
obce Kalinov

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry
Komentár: Predseda PSK podporuje kultúrne aktivity v oblasti kultúrneho dedičstva, vedy, techniky,
kultúrnej identity národa a národnostných menšín.

Podprogram 00609: Projekty a granty
Zámer: Zvýšenie kvality ponúkaných kultúrnych služieb a rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení
Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie
predfinancovania a spolufinancovania projektov kultúrnych zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ,
spolufinancovania projektov podporených v rámci grantového systému MK SR a pod.

Prvok 0060901: Regionálny operačný program
Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov EÚ v rámci Regionálneho
operačného programu realizovaných na zariadeniach v oblasti kultúry.
Hodnotenie: V rámci predmetného prvku sa realizovali nadlimitné výdavky v rámci projektu
implementovaného v Šarišskej galérii - Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej
galérii v Prešove.
Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová – odbor financií

Prvok 0060902: Ostatné projekty
Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov z EÚ a iných finančných
mechanizmov, kde sú prijímateľmi samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Taktiež sú
tu evidované finančné prostriedky rámci projektov rezortných ministerstiev a úradu vlády SR.
Hodnotenie: Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa intenzívne zapájajú do projektov
realizovaných v rámci grantového systému MK SR, Úradu vlády SR, Fondu na podporu umenia
a Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied.
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Projekty realizované prostredníctvom zriaďovateľa v rámci grantového systému MK SR
realizovali Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov, Ľubovnianske múzeum hrad Stará Ľubovňa,
Krajské múzeum Prešov a Hvezdáreň a planetárium Prešov, podporené z Úradu vlády SR realizovalo
Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, PUĽS,
Vihorlatské múzeum Humenné, Podduklianské osvetové stredisko Svidník, Podtatranské osvetové
stredisko Poprad a projekty z Fondu na podporu umenia realizovalo Ľubovnianske múzeum hrad Stará
Ľubovňa, Krajské múzeum Prešov, Podduklianské osvetové stredisko Svidník a Hornošarišské osvetové
stredisko Bardejov.
Projekt podporený Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied realizovala Vihorlatská
hvezdáreň Humenné
Spracoval: Mária Košinová – odbor financií

Podprogram 00610: Rezerva
Zámer: Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí
Komentár: Podprogram predstavuje "rezervu" rozpočtu PSK na program Kultúra, v rámci ktorej je
Odbor financií Ú PSK v spolupráci s Odborom kultúry Ú PSK schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť
nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených PSK v priebehu roka.

Program 007: Sociálne zabezpečenie
Zámer: Sociálna sieť s kvalitnými službami pre obyvateľov regiónu odkázaných na sociálne služby
Rok Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky (600)
2017 Kapitálové výdavky (700)
SPOLU

Schválený
rozpočet v €
28 838 500
1 189 507
30 128 007

Upravený
rozpočet v €
29 423 075
6 342 447
35 765 522

Čerpanie v €
29 057 024
4 564 897
33 621 921

Komentár: Prešovský samosprávny kraj poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách"),
ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a
dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.
Vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti uvedenej v § 81 zákona o sociálnych službách, okrem
iného vypracúva , schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom obvode; vyhotovuje
posudok o odkázanosti na sociálnu službu; je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu
službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove
sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení; poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej
služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení dočasnej starostlivosti o
deti, zariadení podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb,
špecializovanom zariadení, integračnom centre; vedie register, vykonáva zápis do registra a tiež zmeny
v registri vo svojom územnom obvode; uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, o uhradení
ekonomicky
oprávnených
nákladov
verejnému
poskytovateľovi
sociálnej
služby.
V rámci programu Sociálne zabezpečenie sú realizované a financované nasledujúce podprogramy:
Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna
kuratela, Projekty a granty a Rezerva.
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Finančné prostriedky sú určené na realizáciu uvedených podprogramov, z toho bežné výdavky na
zabezpečenie prevádzky a činností zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, na
finančnú podporu neverejných poskytovateľov, na zabezpečenie starostlivosti o deti v zariadeniach
pestúnskej starostlivosti a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a kapitálové
výdavky na stavebné a strojné investície v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Podprogram 00701: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov a
marginalizované skupiny občanov
Zámer: Rôznorodá ponuka sociálnych služieb a ich dostupnosť

Prvok 0070101: Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor sociálny
Zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb pre občanov regiónu PSK
Využiteľnosť kapacity v zariadení pre seniorov – ambulantná forma [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Zo zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK ambulantnú formu má v
registri poskytovateľov zapísanú CSS
Ametyst Tovarné s kapacitou 1 miesto.
100
0
Nesplnené Zriadením ambulantnej formy v zariadení pre
seniorov bola daná možnosť voľby rôznych
foriem sociálnej služby poskytovanej v
zariadení pre seniorov. Táto možnosť v roku
2017 využitá nebola.
Využiteľnosť kapacity v zariadení podporovaného bývania [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
PSK zriadil 5 zariadení podporovaného
bývania s celkovou kapacitou 43 miest, s
miestom poskytovania sociálnej služby v
100
97
Čiastočne Spišskom Podhradí, Kalinove, Tovarnom, v
Osadnom a v Hanušovciach nad Topľou.
Uvedené zariadenia boli v hodnotenom
období plne využité.
Využiteľnosť kapacity v rehabilitačnom stredisku – ambulantná forma [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
PSK zriadil 4 rehabilitačné strediská s
miestom poskytovania sociálnej služby v
Humennom, Snine, Lipanoch a v Stropkove
s celkovou kapacitou 44 miest. Služba sa
poskytuje ambulantnou formou. Kapacita
rehabilitačných stredísk bola v hodnotenom
100
68
Čiastočne
období využitá na 68%. Jedná sa o špecifickú
sociálnu službu, ktorá sa poskytuje fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby, je slabozraká a fyzickej
osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má
ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.
Využiteľnosť kapacity v útulku [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má
PSK 5 útulkov s celkovou kapacitou 93
100
71
Čiastočne
miest. V hodnotenom období boli najviac
využité útulky v Humennom, vo Svite a v
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Stropkove, menej v Giraltovciach a v
Tovarnom.
Využiteľnosť kapacity v domove na polceste [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
PSK zriadil jedno zariadenie v ktorom je
poskytovaná služba v domove na polceste.
Kapacita zariadenia je 13 miest. Domov na
polceste je súčasťou CSS Dúhový sen
Kalinov s miestom poskytovania sociálnej
služby v Medzilaborciach. V zmysle zákona
100
77
Čiastočne o sociálnych službách v domove na polceste
sa poskytuje sociálna služba na určitý čas
fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené
ubytovanie po skončení poskytovania
sociálnej služby v inom zariadení, po
skončení náhradnej starostlivosti alebo po
skončení ochrannej výchovy.
Využiteľnosť kapacity v zariadení núdzového bývania [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
PSK zriadil jedno zariadenie núdzového
bývania s miestom poskytovania sociálnej
služby v Humennom. Kapacita zariadenia - 3
miesta. Zariadenie núdzového bývania je
súčasťou CSS Garden Humenné. Služba v
100
0
Nesplnené
zariadení núdzového bývania je špecifickou
službou a je určená pre fyzické osoby, ktoré
sú ohrozené správaním iných fyzických osôb
alebo sa stali obeťou správania iných
fyzických osôb.
Využiteľnosť kapacity služby včasnej intervencie – ambulantná forma [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
PSK zriadil 2 zariadenia sociálnych služieb,
v ktorých je poskytovaná služba včasnej
intervencie ambulantnou formou - v Snine a
v Kežmarku. Celková kapacita týchto
zariadení je 10 miest. Kapacita v
50
100
Splnené
hodnotenom období bola plne využitá.
Súbežne so službou včasnej intervencie
poskytovanou ambulantnou formou je táto
služba poskytovaná tiež terénnou formou v
domácnosti žiadateľa.
Využiteľnosť kapacity zariadenia dočasnej starostlivosti o deti [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
PSK zriadil 1 zariadenie dočasnej
starostlivosti o deti s kapacitou 2 miesta.
50
50
Splnené Jedná sa o zariadenie dočasnej starostlivosti
o deti v Snine, ktoré je súčasťou CSS Zátišie
Snina.
Využiteľnosť kapacity v domove sociálnych služieb – celoročná pobytová
forma [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V Registri poskytovateľov sociálnych
služieb je zapísaných 22 domovov
sociálnych služieb s celoročnou pobytovou
100
112
Splnené
formou v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Celková kapacita DSS je 1064 miest. Jedná
sa spravidla o kombinované zariadenia
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje
tiež služba v zariadení pre seniorov a v
špecializovanom zariadení.
Využiteľnosť kapacity v domove sociálnych služieb – týždenná pobytová
forma [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V 10 domovoch sociálnych služieb v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
PSK
je
poskytovaná služba týždennou pobytovou
100
81
Čiastočne formou. Jedná sa o službu, ktorá patrí ku
komunitným sociálnym službám a umožňuje
udržiavať intenzívny kontakt prijímateľa
sociálnej služby s jeho rodinou.
Využiteľnosť kapacity v domove sociálnych služieb – ambulantná forma [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V 10 domovoch sociálnych služieb v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
PSK
je
poskytovaná táto služba ambulantnou
formou. Celková kapacita DSS je 110 miest.
100
100
Splnené Jedná sa o komunitnú sociálnu službu, ktorá
umožňuje prijímateľovi sociálnej služby byť
v kontakte s jeho rodinou.

Využiteľnosť kapacity v špecializovanom zariadení – celoročná pobytová
forma [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
13
špecializovaných
zariadení
v
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s celkovou
kapacitou 582 miest sa zameriava
predovšetkým na poskytovanie sociálnej
služby osobám so zdravotným postihnutím,
ktorým je demencia rôzneho typu etiológie,
Parkinsonova
choroba,
Alzheimerova
100
85
Čiastočne choroba, organický psychosyndróm ťažkého
stupňa a schizofrénia. Jedná sa o
kombinované zariadenia, v ktorých je tiež
poskytovaná sociálna služba v zariadení pre
seniorov a v domovoch sociálnych služieb. A
práve táto skutočnosť ovplyvnila %
využiteľnosti týchto zariadení v hodnotenom
období.
Využiteľnosť kapacity v špecializovanom zariadení – týždenná pobytová
forma [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Zo
špecializovaných
zariadení
v
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK týždennú
pobytovú formu má v registri poskytovateľov
zapísanú CSS Ametyst Tovarné s kapacitou
1 miesto. Zriadením týždennej pobytovej
100
0
Nesplnené formy
v
špecializovanom
zariadení
zameranom na demencie rôzneho typu
etiológie,
Alzheimerovu
chorobu
a
Parkinsonovu chorobu bola daná možnosť
voľby rôznych foriem sociálnej služby
poskytovanej v špecializovanom zariadení.

91

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Táto možnosť v hodnotenom období využitá
nebola.
Využiteľnosť kapacity v zariadení pre seniorov – celoročná pobytová forma [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má
PSK 4 zariadenia pre seniorov, v ktorých
sociálna služba je poskytovaná celoročnou
100
94
Čiastočne pobytovou formou. Celková kapacita
zariadení pre seniorov je 64 miest. Kapacita
zariadení pre seniorov bola v hodnotenom
období využitá.
Využiteľnosť kapacity v zariadení pre seniorov – týždenná pobytová forma [ % ]
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Zo zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK týždennú pobytovú formu
má v registri poskytovateľov zapísanú CSS
Ametyst Tovarné s kapacitou 1 miesto.
100
0
Nesplnené Zriadením týždennej pobytovej formy v
zariadení pre seniorov bola daná možnosť
voľby rôznych foriem sociálnej služby
poskytovanej v zariadení pre seniorov. Táto
možnosť v roku 2017 využitá nebola.

Spracoval: Ing. Milota Gašparová – odbor sociálnych vecí a rodiny
Komentár: Zákon o sociálnych službách pôsobnosť rozhodovať o zaradení do poradovníkov čakateľov
v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti ponechal do 31.decembra 2015.Zároveň platí, že vyšší územný
celok poskytne sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá má
vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, podľa poradia na základe vopred
určených a zverejnených podrobnosti vedenia tohto poradia.

Prvok 0070102: Finančné príspevky PO a FO poskytujúcim sociálnu pomoc
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Zvýšiť rozsah poskytovania sociálnych služieb pre zdravotne hendikepovaných
Počet občanov, ktorým sa sociálna pomoc poskytla
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
V roku 2017 odbor sociálny uzatvoril zmluvy
so 71 poskytovateľmi sociálnych služieb a
vykonávateľmi opatrení SPO detí a sociálnej
kurately. V rámci zmluvných vzťahov PSK
sa zaviazal mesačne poskytovať finančný
príspevok v zmysle zákona o sociálnych
službách na : - 370 prijímateľov sociálnej
služby v domovoch sociálnych služieb
(celoročná pobytová forma), - 4 prijímateľov
1 300
1 383
Splnené
sociálnej služby v domovoch sociálnych
služieb (týždenná pobytová forma), - 250 705
hodín v domovoch sociálnych služieb s
ambulantnou formou , - 317 prijímateľov
sociálnej služby v špecializovaných
zariadeniach celoročnou pobytovou formou,
- 8 prijímateľov sociálnej služby v
špecializovaných zariadeniach týždennou
pobytovou formou, - 19 760 hodín v
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špecializovaných
zariadeniach
s
ambulantnou formou, - 24 700 hodín v
rehabilitačnom stredisku s ambulantnou
formou, - 284 prijímateľov sociálnej služby v
útulkoch, - 104 prijímateľov sociálnej služby
v domovoch na polceste, - 31 prijímateľov
sociálnej služby v zariadeniach núdzového
bývania, - 22 prijímateľov sociálnej služby v
zariadeniach podporovaného bývania. Spolu:
- pre 1 140 fyzických osôb v pobytových
zariadeniach sociálnych služieb (celoročná a
týždenná forma), - pre 295 165 hodín
sociálnej služby v domovoch sociálnych
služieb, špecializovaných zariadeniach a v
rehabilitačnom
stredisku
(ambulantná
forma). Zároveň PSK poskytol finančný
príspevok na 19 poradcov špecializovaného
sociálneho poradenstva v celkovom počte
hodín 31 185, 2 poradcov sociálnej
rehabilitácie v celkovom počte hodín 3 960 a
zabezpečil tlmočnícku službu na území
Prešovského
samosprávneho
kraja
prostredníctvom zmluvy podpísanej s
Krajským centrom asociácie nepočujúcich
Slovenska v Prešove v rozsahu 2 488 hodín
tlmočenia. V roku 2017 PSK poskytuje
finančný príspevok na prevádzku služby
včasnej intervencie (ambulantnou a terénnou
formou), ktorú budú zabezpečovať 3
poskytovatelia v rozsahu 6 435 hodín.

Spracoval: Ing. Milota Gašparová – odbor sociálnych vecí a rodiny
Komentár: Zákon o sociálnych službách rozlišuje dve skupiny poskytovateľov sociálnych služieb, a to
verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Právna úprava rozoznáva dva druhy finančných príspevkov:
1. Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy
2. Finančný príspevok na prevádzku Verejnému poskytovateľovi sociálnej služby uhrádza vyšší územný
celok ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby znížené o výšku úhrady
za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

Podprogram 00702: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Zámer: Kraj participujúci na sociálnej pomoci obyvateľom, resp. rodinám v krízových situáciách

Prvok 0070201: Podpora akreditovaných subjektov, práv. osôb, fyz. osôb a obcí v oblasti
soc.-právnej ochrany detí
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

Odbor sociálny
Pokrytie potrieb obyvateľov územia PSK v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a
sociálnej kurately
Vyčlenený objem finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
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2017

305 000

Zastupiteľstvo PSK v súlade s VZN PSK č.
20/2010 v platnom znení a uznesením Z PSK
č. 462/2017 zo dňa 21.02.2017 schválilo
finančný príspevok na rok 2017 pre 8
subjektov
vykonávajúcich
opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
Splnené
kurately v celkovej výške 305 000,00 eur pre
47 fyzických osôb v 4 resocializačných
strediskách a 5 sociálnych pracovníkov
zabezpečujúcich opatrenia SPO detí a
sociálnej kurately na území Prešovského
kraja.

305 000

Spracoval: Ing. Milota Gašparová – odbor sociálnych vecí a rodiny
Komentár: Uznesením Z PSK č. 69/2010 zo dňa 22.06.2010 bolo schválené VZN PSK č. 20/2010 o
podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej
osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území
PSK. V zmysle čl. II. bodu 4 citovaného VZN je povinnosťou v procese tvorby rozpočtu na nasledujúci
kalendárny rok vyčleniť objem finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení SPO.

Prvok 0070202: Zariadenia pestúnskej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor sociálny
Zachovať poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti deťom už umiestneným
v zariadeniach pestúnskej starostlivosti
počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 30.06.2017 pestúnska starostlivosť bola
poskytovaná v 2 zariadeniach pestúnskej
starostlivosti 3 deťom. Dôvodom znižovania
počtu detí v zariadení pestúnskej
3
3
Splnené starostlivosti je dovŕšenie 18. resp. 19. roku
veku a vyčerpanie možností poskytovania
pestúnskej starostlivosti alebo zrušenie
pestúnskej
starostlivosti
na
základe
rozhodnutia súdu.

Spracoval: Ing. Milota Gašparová – odbor sociálnych vecí a rodiny
Komentár: V zmysle platnej legislatívy sa deti do zariadení pestúnskej starostlivosti neumiestňujú.
Problematiku preberá náhradná rodinná starostlivosť. Prvok predstavuje zabezpečovanie náhradnej
rodinnej starostlivosti v 2 zariadeniach pestúnskej starostlivosti zriadených na tento účel. V zariadení
pestúnskej starostlivosti sa poskytuje starostlivosť dieťaťu, ktoré je zverené do pestúnskej starostlivosti,
najmä súrodencom, právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. V
zariadení pestúnskej starostlivosti sa poskytuje starostlivosť do dovŕšenia plnoletosti. Predpokladáme,
aj po dovŕšení 18 roku veku, predĺženie pestúnskej starostlivosti o jeden rok z dôvodu pokračovania v
príprave na povolanie a spĺňanie podmienky nezaopatrenosti.

Podprogram 00703: Projekty a granty
Zámer: Kvalitné sociálne služby a sociálno - právna ochrana a kuratela v PSK
Komentár: Ponuka sociálnych služieb a SPOaK, ktorá pokrýva potreby a má požadovanú kvalitu sú
hlavným prostriedkom realizácie práva na zabezpečenie základných životných podmienok v súlade s
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Ústavou SR. Predpokladom zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb a sociálno - právnej
ochrany a kurately je zlepšenie podmienok, technického stavu objektov a materiálnej vybavenosti pre
poskytovanie sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a kurately na úrovni regiónu. Zariadenia
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa jednotlivými
projektovými zámermi uchádzajú o získanie finančných prostriedkov na zníženie energetickej
náročnosti budov (výmena okien, investície do kotolní, zatepľovanie), humanizáciu a modernizáciu
prostredia, debarierizáciu priestorov a tým k zvyšovaniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.
V rámci podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a
spolufinancovania projektov sociálnych zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ a spolufinancovania
projektov MPSV a R SR a pod..

Prvok 0070301: Regionálny operačný program
Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov EÚ v rámci Regionálneho
operačného programu realizovaných na zariadeniach v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Hodnotenie: V rámci predmetného prvku sa v roku 2017 nerealizovali žiadne výdavky.
Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová – odbor financií

Prvok 0070302: Ostatné projekty
Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov z EÚ a iných finančných
mechanizmov, kde sú prijímateľmi samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Taktiež sú
tu evidované finančné prostriedky v rámci projektov rezortných ministerstiev a Úradu vlády SR.
Hodnotenie: Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v oblasti sociálneho zabezpečenia sa
intenzívne zapájajú do projektov „z výťažku z lotérií“ realizovaných prostredníctvom MPSVaR SR.
Projekty v rámci MPSVaR SR realizovali CSS Ametyst Tovarné, CSS Dúhový sen Kalinov, CSS
Zátišie Snina, DSS Stropkov, DSS Vranov nad Topľou, ZSS DOTYK Medzilaborce, CSS Domov pod
Tatrami Batizovce, CSS Vita Vitalis Prešov, Domov v Poloninách Nová Sedlica, Senior dom Svida
Svidník, ZSS Jasoň Spišská Stará Ves.
Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva
kultúry SR projekt realizovalo CSS Domov pod Tatrami Batizovce.
Spracoval: Mgr. Slavka Kiššová – odbor financií

Podprogram 00704: Rezerva
Zámer: Efektívne a flexibilné riešenie havarijných stavov v ZSS
Komentár: V rámci prvku sa predpokladá riešenie vzniknutých havarijných stavov v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s cieľom zabezpečiť kontinuálne poskytovanie
sociálnych služieb.

Program 008: Zdravotníctvo
Zámer: Zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na území PSK
Rok Ekonomická klasifikácia
2017 Bežné výdavky (600)

Schválený
rozpočet v €
8 500
95

Upravený
rozpočet v €
9 990

Čerpanie v €
6 585
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Kapitálové výdavky (700)
SPOLU

0
8 500

0
9 990

0
6 585

Komentár: V rámci programu zdravotníctvo PSK: vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancie,
stacionára, polikliniky, všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu a mobilného hospicu, zariadenia na
poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a
domu ošetrovateľskej starostlivosti a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Pri
zániku alebo zrušení povolenia zabezpečuje a preberá do úschovy odovzdanie zdravotnej dokumentácie
inému poskytovateľovi ZS. V prípade potreby určuje poskytovateľa na uzatvorenie dohody o
poskytovaní ZS a zabezpečuje zastupovanie iným poskytovateľom pri dočasnom pozastavení povolenia.
Zriaďuje etickú komisiu, ktorá posudzuje etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu a
etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti a schvaľuje biomedicínsky
výskum v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej starostlivosti. Vypracúva návrhy smerovania a
priorít regionálnej zdravotnej politiky, zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva
týkajúcich sa zdravotníctva a spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej
prípravy zdravotníctva na obranu štátu. Určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu a
prieskumu. Určuje rozsah zdravotného obvodu a schvaľuje ordinačné hodiny. Vykonáva dozor nad
poskytovaním ZS u poskytovateľov ZS, ktorým vydá rozhodnutie na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia. Na úseku humánnej farmácie vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne, pobočky
verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok a súčasne vykonáva kontrolu poskytovania
lekárenskej starostlivosti. Schvaľuje prevádzkový čas, organizuje poskytovanie pohotovostných služieb
a zabezpečuje informovanosť o nedostatkoch v kvalite liekov, o pozastavení registrácie liekov a
stiahnutí liekov z trhu. V spolupráci so štátnou správou určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a
zároveň
kontroluje
nakladanie
s
týmito
zásobami.
Finančné prostriedky predstavujú financovanie podprogramov Zdravotnícke zariadenia v PSK - v
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú 2 nemocnice na území PSK a Manažment na úseku poskytovania
zdravotnej starostlivosti.

Podprogram 00801: Zdravotnícke zariadenia PSK
Zámer: Efektívny a účinný manažment záväzkov a pohľadávok po zrušených nemocniciach

Prvok 0080101: Záväzky a pohľadávky nemocníc PSK
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor financií
Vysporiadanie záväzkov a pohľadávok po zrušených nemocniciach
Výška zadlženia zdravotníckych organizácií k 31.12 v eur
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Sumu záväzkov tvoria záväzky za NsP
0
16 050,08
Nesplnené
Svidník.

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová – odbor financií
Komentár: Prešovský samosprávny kraj pristúpil k oživeniu a transformácií zdravotníckych zariadení
vo svojej pôsobnosti. Zmenou prešla NsP Stará Ľubovňa a NsP Vranov nad Topľou, ktoré boli zrušené
ako príspevkové organizácie. V roku 2010 došlo k zrušeniu ďalších nemocníc, a to NsP Humenné a NsP
Svidník. Záväzky boli v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách protokolárne prevzaté do účtovníctva
zriaďovateľa, t.j. PSK. Vyčlenené finančné prostriedky slúžia na úhradu týchto záväzkov.

Prvok 0080102: Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vrátane
verejných lekární
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Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Odbor zdravotníctva
Zabezpečiť ponuku vysokokvalitných služieb zdravotníckych zariadení v kraji
predpokladaný počet vydaných právoplatných povolení za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 31.12.2017 bolo vydaných 256 rozhodnutí
o
povolení
na
prevádzkovanie
zdravotníckych zariadení vrátane zariadení
na prevádzkovanie lekárenskej starostlivosti.
Dôvodom vydaní nových povolení boli
zmeny
miesta
prevádzkovania
zdravotníckeho
zariadenia,
zmeny
odborných zástupcov, či zmeny druhu
činnosti. Ďalším dôvodom bol aj "prechod" z
FO na PO. Nové zariadenia v rámci kraja
120
256
Splnené vznikli v odboroch zubné lekárstvo v
Kežmarku, Starej Ľubovni, Levoči; 2
ambulancie klinickej psychológie vznikli v
Prešove a Stropkove, taktiež jedna ADOSka,
FBLR, detská ambulancia, neurologická a
gynekologická. Jedna nová ambulancia
dentálnej hygieny vznikla v Poprade. Nové
lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
boli zriadené v Prešove, Snine, Humennom,
Bardejove, Starej Ľubovni, Poprade,
Stropkove, Vranove nad Topľou a Levoči.

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová – odbor zdravotníctva
Komentár: Prvok predstavuje vydávanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení
(prenesený výkon štátnej správy) - ambulancie, zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej
starostlivosti, stacionára, polikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu
ošetrovateľskej starostlivosti a mobilného hospicu a vydávanie povolení na prevádzkovanie verejných
lekární pri splnení podmienok na vydanie povolenia. Dôležitým atribútom je splnenie materiálneho,
technického a personálneho vybavenia zariadení.
Bežné výdavky na zabezpečenie predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 Administratíva a
predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do
poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 00802: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti
Zámer: Vylepšenie pracovných podmienok za účelom zvýšenia kvality kontrolnej činnosti a
administratívnej efektivity

Prvok 0080201: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane
lekárenskej služby
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor zdravotníctva
Zabezpečiť monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení
Počet vykonaných kontrol za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
K 31.12.2017 bolo evidovaných 81 podaní či
sťažnosti, týkajúcich sa vo väčšine prípadov
30
81
Splnené
správania sa zdravotníckeho personálu,
vedením
zdravotnej
dokumentácie,
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

nespokojnosť s ošetrením, či odmietnutím
ošetrenia. Takisto bola kontrola zameraná na
výkon LSPP v Kežmarku, Starej Ľubovni a v
Poprade. V jednom prípade bolo konanie vo
veci falšovania lekárskych predpisov a
následne bola uložená pokuta a trovy konania
a v ďalších dvoch prípadoch boli udelené
pokuty pri výkone kontroly v humánnej
farmácii.
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníckych zariadeniach
% zrealizovaných opatrení pre zdravotnícke zariadenia z nariadených za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Prijaté opatrenia boli splnené, pokuty a trovy
100
100
Splnené
konania boli zaplatené.

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová – odbor zdravotníctva
Komentár: V rámci predmetného prvku je zabezpečované vykonávanie dozoru nad dodržiavaním
povinností poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti vrátane lekárenskej služby pre monitorovanie a
zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a spracovanie výstupov elektronickou formou. Rozpočet
prvku predstavuje vstupnú investíciu na zabezpečenie softvéru a udržiavacie poplatky.
Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 Administratíva a predstavujú
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a
služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 0080202: Etická komisia pri PSK
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor zdravotníctva
Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických postupov
plánovaný počet zasadnutí komisie za rok spolu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
EK PSK zasadala 12 krát. Na svojich
zasadnutiach sa vyjadrila k novým klinickým
12
12
Splnené
štúdiám a dodatkom k už prebiehajúcich
štúdii.
očakávaný počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu
biomedicínskeho výskumu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
EK PSK k 31.12.2017 vydala stanoviská pre
139 podaní, vrátane nových štúdii v
odboroch
gastroenterológia,
urológia,
klinická
onkológia,
pneumológia
a
ftizeológia, kardiológia, imunológia a
160
139
Čiastočne alergológia a psychiaria. Dôvodom pre
vydanie stanovísk boli novelizované
dokumenty, dodatky, poistné certifikáty,
investigátorské brožúry a pacientske
denníky. Všetky podania boli vybavené v
zákonných lehotách.
Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej
starostlivosti
Počet zasadnutí komisie za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Dozor nad etickou prijateľnosťou projektov
12
12
Splnené
biomedicínskeho výskumu a klinických
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štúdií bol zabezpečený na 12 zasadnutiach v
zmysle "štatútu" a "rokovacieho poriadku".

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová – odbor zdravotníctva
Komentár: Prvok predstavuje činnosti komisie na úseku komisionálneho povoľovania klinického
skúšania liekov registrovaných v Slovenskej republike pre zadávateľov klinických štúdií. Komisia sa
vyjadruje k žiadostiam zadávateľov o posúdenie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho
výskumu a k žiadostiam o schválenie biomedicínskeho výskumu v zdravotníckych zariadeniach
ambulantnej starostlivosti pôsobiacich na území PSK.
Finančné prostriedky na realizáciu prvku predstavujú plánované bežné výdavky na odmeny členov
komisie. Ostatné bežné výdavky - na tovary a služby sú zahrnuté v programe 9 Administratíva.

Program 009: Administratíva
Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Rok Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky (600)
2017 Kapitálové výdavky (700)
SPOLU

Schválený
rozpočet v €
5 974 500
0
5 974 500

Upravený
rozpočet v €
5 280 679
0
5 280 679

Čerpanie v €
4 689 489
0
4 689 489

Komentár: Program Administratíva zahŕňa podporné činnosti zabezpečujúce chod Úradu PSK.
Finančné prostriedky za realizáciu aktivít v rámci uvedeného programu predstavujú predovšetkým
režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8 t. j. mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby
(energie, komunikácie, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, vzdelávanie
zamestnancov, sociálny fond a pod.) ako aj úroky z návratných zdrojov financovania.

Podprogram 00901: Personalistika a mzdy
Zámer: Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda.

Prvok 0090101: Spracovanie a zúčtovanie miezd a odvodov a personálna agenda
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Kancelária predsedu
Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a podkladov a
prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami Ú PSK
Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Ú PSK
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Komplexné spracovanie a zúčtovanie miezd
zahŕňa v sebe: - zabezpečenie podkladov a
prehľadov za oblasť personálnu a mzdovú,
získanie prehľadov o počte vybavených
žiadostí do zamestnania a následnom výbere
uchádzačov t. j. prehľad o počte
Áno
Áno
Splnené
novoprijatých
zamestnancov,
počte
rozviazaných
pracovných
pomerov
/dohodou, výpoveďou/, - spracovanie
prehľadov o výške čerpania mzdových
prostriedkov a odvodov do fondov za
jednotlivé
mesiace
podľa
kategórií
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Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

zamestnancov - zamestnanci Úradu PSK,
externí zamestnanci (dohody, príkazné
zmluvy), poslanci ZPSK, členovia komisií Z
PSK, pestúni v zariadeniach pestúnskej
starostlivosti/, - sledovanie priebežného
plnenia čerpania rozpočtu finančných
prostriedkov na mzdy a odvody do
príslušných fondov (Sociálnej poisťovne,
zdravotných poisťovní, Daňovému úradu).
Finančné prostriedky v rámci predmetného
prvku sú určené na úhradu miezd a odvodov
a príspevkov do poisťovní za zamestnancov
Úradu PSK.
Zabezpečiť výber kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Oddelenie práce a miezd eviduje uchádzačov
o zamestnanie, zabezpečuje podklady a
Áno
Áno
Splnené
prehľady
a
zabezpečuje
výber
kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie.
Počet vybavených žiadostí do zamestnania
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Oddelenie práce a miezd eviduje a
spracováva prehľady o počte vybavených
100
47
Čiastočne žiadostí do zamestnania a zabezpečuje
následný výber kvalifikovaných uchádzačov
o zamestnanie.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Prvok, ktorého cieľom je komplexne spracovanie a zúčtovanie miezd zahŕňa v sebe :
- zabezpečenie podkladov a prehľadov za oblasť personálnu a mzdovú, získanie prehľadov o počte
vybavených žiadosti do zamestnania a následnom výbere uchádzačov t. j. prehľad o počte novoprijatých
zamestnancov,
počte
rozviazaných
pracovných
pomerov
/dohodou,
výpoveďou/,
- spracovanie prehľadov o výške čerpania mzdových prostriedkov a odvodov do fondov za jednotlivé
mesiace podľa kategórii zamestnancov - zamestnanci Úradu PSK, externí zamestnanci (dohody,
príkazné zmluvy), poslanci ZPSK, členovia komisii ZPSK, pestúni v zariadenia pestúnskej
starostlivosti/,
- sledovanie priebežného plnenia čerpania rozpočtu finančných prostriedkov na mzdy a odvody do
príslušných fondov (Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, Daňovému úradu).
Finančné prostriedky v rámci predmetného prvku sú určené na úradu miezd a odvodov a príspevkov do
poisťovní za zamestnancov Úradu PSK.

Prvok 0090102: Štatistika a výkazníctvo
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Kancelária predsedu
Zabezpečiť včasné spracovanie a zaslanie štatistických výkazov
Počet výkazov a hlásení za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Prvok "Štatistika a výkazníctvo" v sebe
zahŕňa spracovanie štatistických a ďalších
výkazov v zmysle platnej legislatívy za
100
125
Splnené
oblasť personálnu a mzdovú. Patria sem
výkazy: - pre Ministerstvo financií SR "Údaje o dosiahnutej skutočnosti niektorých
100
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vybraných ukazovateľov verejnej správy..." štvrťročné zisťovanie - pre Štatistický úrad
SR - štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04,
ročný výkaz o práci Práca 3-04 - pre
ÚPSVaR - Ročný výkaz o plnení podielu
zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím za rok - pre fa TREXIMA vyhotovenie vstupných údajov štatistického
zisťovania o cene práce Štvrťročný výkaz ISCP (MPSVR SR) 1-04 - Ročný výkaz o
pracovných podmienkach a nákladoch na
podnikovú sociálnu politiku - ISPP
V(MPSVR SR) 6-01 - pre Daňový úrad mesačne Prehľad o zrazených a odvedených
preddavkov na daň, dani vyberanej podľa §
43 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v ZNP ... - Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane
a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
znížených o sumy podľa § 5 ods. 6 zákona č
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v ZNP ... - pre
Sociálnu poisťovňu - priebežné mesačné
výkazy a hlásenia - pre zdravotné poisťovne
- Všeobecnú ZP, ZP Dôveru, ZP Union priebežne mesačné výkazy, hlásenia,
hromadné oznámenia - výkazy pre
dôchodkové správcovské spoločnosti priebežné mesačné výkazy.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Komentár: Prvok "Štatistika a výkazníctvo" v sebe zahŕňa spracovanie štatistických a
ďalších výkazov v zmysle platnej legislatívy za oblasť personálnu a mzdovú. Patria sem výkazy:
- pre Ministerstvo financií SR - "Údaje o dosiahnutej skutočnosti niektorých vybraných ukazovateľov
verejnej správy..." - štvrťročné zisťovanie.
- pre Štatistický úrad SR - štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04, ročný výkaz P 3-01, ročný výkaz ÚNP
1-01
- pre ÚPSVaR - Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za
rok
- pre fa TREXIMA - vyhotovenie vstupných údajov štatistického zisťovania o cene práce Štvrťročný
výkaz - ISCP (MPSVR SR) 1-04
- Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku - ISPP
V(MPSVR
SR)
6-01
- pre Daňový úrad - mesačne Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň, dani vyberanej
podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v ZNP ...
- Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5
ods. 6 zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v ZNP ...
- pre Sociálnu poisťovňu - priebežne mesačné výkazy a hlásenia, registračné listy
- pre zdravotné poisťovne - Všeobecnú ZP,ZP Dôveru, ZP Union priebežne mesačné výkazy, hlásenia,
hromadné oznámenia
- výkazy pre dôchodkové správcovské spoločnosti - priebežne mesačné výkazy.

Podprogram 00902: Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov
Zámer: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci Úradu PSK.

Prvok 0090201: Školenia a odborný rast zamestnancov
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Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Kancelária predsedu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov
predpokladaný počet zamestnancov, ktorí si zvýšia vzdelanie a absolvujú
potrebné školenia a semináre
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Prvok predstavuje spracovanie potrebnej
administratívnej agendy spojenej so
získaním
informácií
o
ponúkaných
vzdelávacích aktivitách, školeniach a
seminároch, ktoré by slúžili zamestnancom
jednotlivých odborov Úradu PSK pre ich
odborný rast. Zároveň sleduje kvalifikačnú
štruktúru zamestnancov Úradu PSK.
Zabezpečovať možnosti prehlbovania si
30
30
Splnené
vedomostí v príslušnej oblasti na základe
pridelenej pracovnej agendy je v záujme
organizácie. Výsledkom sú vysoko kvalitné
výstupy práce korešpondujúce s platnou
legislatívou. V rámci prvku sa zabezpečuje
účasť zamestnancov na školeniach, ktoré sú
realizované externými spoločnosťami na
základe objednávok podľa priebežných
ponúk.
% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Zamestnanci úradu PSK majú ukončené
vysokoškolské
vzdelanie,
bakalárske
85
82
Čiastočne štúdium, stredoškolské vzdelanie, úplné
stredné odborné vzdelanie a stredné odborné
vzdelanie.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Prvok predstavuje spracovanie potrebnej administratívnej agendy spojenej so získaním
informácii o ponúkaných vzdelávacích aktivitách, školení a seminárov, ktoré by slúžili zamestnancom
jednotlivých odborov Úradu PSK pre ich odborný rast. Zároveň sleduje kvalifikačnú štruktúru
zamestnancov Úradu PSK.
Zabezpečovať možnosti prehlbovania si vedomostí v príslušnej oblasti na základe pridelenej pracovnej
agendy je v záujme organizácie. Výsledkom sú vysoko kvalitné výstupy práce korešpondujúce s platnou
legislatívou.
V rámci prvku sa zabezpečuje účasť zamestnancov na školeniach, ktoré sú realizované externými
spoločnosťami na základe objednávok podľa priebežných ponúk.

Prvok 0090202: Tvorba a použitie sociálneho fondu
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Kancelária predsedu
Zabezpečiť využitie sociálneho fondu za účelom skvalitnenia sociálnej politiky
zamestnancov
Tvorba a použitie sociálneho fondu (%)
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Pri tvorbe a použití sociálneho fondu sa
organizácia riadi ustanoveniami zákona č.
1.5
1.5
Splnené 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov a Zásadami tvorby a
použitia sociálneho fondu na príslušný rok,
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Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

ktoré sú prílohou ku Kolektívnej zmluve
medzi PSK a VSOZ pri PSK. Úrad tvorí
sociálny fond vo výške 1,5 % zo stanoveného
základu, ktorý sa skladá z povinného prídelu
vo výške 1 % a ďalšieho prídelu vo výške 0,5
% v zmysle platných ustanovení zákona o
sociálnom fonde. Použitie prostriedkov
sociálneho fondu je na účely príspevkov - na
stravovanie zamestnancov, pracovné a
životné jubileá a ostatné, ktoré zahŕňajú
príspevky na športové, kultúrne podujatia a
pod. Pri tvorbe a použití sociálneho fondu sú
spracovávané prehľady o jubilantoch
(životné a pracovné jubileá) ako aj mesačné
rekapitulácie čerpania prostriedkov zo
sociálneho fondu podliehajúce daní z
príjmov FO.
Poskytovanie odmeny zamestnancom pri životnom a pracovnom jubileu
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Úrad PSK poskytuje odmeny zamestnancom
pri životnom a pracovnom jubileu. Využitím
sociálneho fondu je skvalitnenie sociálnej
politiky zamestnancov. Pri tvorbe a použití
Áno
Áno
Splnené sociálneho fondu sú spracovávané prehľady
o jubilantoch (životné a pracovné jubileá)
ako aj mesačné rekapitulácie čerpania
prostriedkov
zo
sociálneho
fondu
podliehajúce daní z príjmov FO.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Pri tvorbe a použití sociálneho fondu sa organizácia riadi ustanoveniami zákona čo
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a Zásadami tvorby a použitia sociálneho
fondu na príslušný rok, ktoré sú prílohou ku Kolektívnej zmluve medzi PSK a VSOZ pri PSK.
Úrad tvorí sociálny fond vo výške 1,5 % zo stanoveného základu, ktorý sa skladá z povinného prídelu
vo výške 1 % a ďalšieho prídelu vo výške 0,5 % v zmysle platných ustanovení zákona o sociálnom
fonde.
Použitie prostriedkov sociálneho fondu je na účely príspevkov - na stravovanie zamestnancov, na
dopravu do zamestnania a späť, pracovné a životné jubileá a ostatné, ktoré zahŕňajú príspevky na
športové, kultúrne podujatia a pod.
Pri tvorbe a použití sociálneho fondu sú spracovávané prehľady o jubilantoch (životné a pracovné
jubileá) ako aj mesačné rekapitulácie čerpania prostriedkov zo sociálneho fondu podliehajúce daní z
príjmov FO.

Prvok 0090203: Stravovanie zamestnancov
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

2017

Kancelária predsedu
Zabezpečiť stravovanie zamestnancov v súlade so zákonom
Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov (% z hodnoty
stravného lístka)
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
Stravovanie zamestnancov organizácie je
jednou
zo
základných
podmienok
17
20
Splnené zabezpečenia podnikovej sociálnej politiky v
súlade s ustanoveniami § 152 Zákonníka
práce. Okrem výšky zákonného príspevku
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zamestnávateľa na stravovanie /55%
stravného/,
zamestnávateľ
poskytuje
príspevok podľa osobitného predpisu Kolektívnej zmluvy a to na základe interného
prepočtu z prostriedkov sociálneho fondu.

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – kancelária predsedu PSK
Komentár: Stravovanie zamestnancov organizácie je jednou zo základných podmienok zabezpečenia
podnikovej sociálnej politiky v súlade s ustanoveniami § 152 Zákonníka práce. Okrem výšky zákonného
príspevku zamestnávateľa na stravovanie /55% stravného/, zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa
osobitného predpisu - Kolektívnej zmluvy a to na základe interného prepočtu z prostriedkov sociálneho
fondu.

Podprogram 00903: Materiálno - technické zabezpečenie administratívnych činností
Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor organizačný - odd. SVP
Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so
smernicou PSK a zákonom NR SR č. 25 /2006 Z. z. o Verejnom obstarávaní.
Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad /v eur/ [ eur ]
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Nákup materiálu sa uskutočňuje v súlade so
smernicou PSK a zákonom NRSR č.25/2006
133 800 132 401.73 Čiastočne
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu / v eur/ [ eur ]
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Materiál sa vydáva zo skladu priebežne,
144 500 129 613.85 Čiastočne podľa požiadaviek odborov - zvyčajne raz
štvrťročne.
Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa
inventarizácie
Plán
Skutočnosť Plnenie Poznámka
Tento údaj sa vyhodnocuje na konci roka pri
riadnej inventarizácii. Pri inventarizácii k
0
0
Splnené
31.12.2017 neboli zistené rozdiely
skladovaného materiálu.

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: Prvok zahŕňa aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu
zásob a aktivity smerujúce k tomu, aby nákup materiálu na sklad bol v súlade so smernicou PSK.
Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na zakúpenie interiérového
vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho
materiálu, kníh, časopisov a novín a pod.

Podprogram 00904: Podporné činnosti
Zámer: Funkčný chod úradu
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Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy úradu samosprávneho
kraja - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-8
okrem výdavkov zahrnutých v ďalších podprogramoch programu 9 (mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, materiál) t.j. energie, voda a komunikácie,
rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, upratovacie práce, sociálny fond, všeobecné
služby, poistenie, cestovné, poplatky za vedenie účtov a pod.

Podprogram 00905: Verejné obstarávanie
Zámer: Transparentné verejné obstarávanie
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017
Merateľný ukazovateľ
Rok
2017

Odbor organizačný
Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného
obstarávania
percento zrealizovaných rokovacích konaní bez zverejnenia
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
V roku 2017 neboli zrealizované rokovacie
20
0
Splnené
konania bez zverejnenia.
percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých verejných súťaží
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
100
100
Splnené Všetky verejné súťaže prebehli úspešne.

Spracoval: Ing. Dárius Holík – odbor organizačný
Komentár: V rámci podprogramu verejné obstarávanie PSK pri zadávaní zákaziek vykonáva činnosti
v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Najdôležitejšou úlohou úradu je správne uplatňovanie zákona v intenciách zásad verejného
obstarávania, akou je transparentnosť vo verejnom obstarávaní, rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi,
otvorenosť, nediskriminácia, efektívnosť procesu a zodpovednosť za jeho riadenie. Za najdôležitejšiu z
nich však považujeme transparentnosť procesu verejného obstarávania.
V rámci predmetného podprogramu je zabezpečované, aby čo najväčšia časť zdrojov PSK prechádzala
otvorenou verejnou súťažou. V zákone o verejnom obstarávaní sú definované postupy, a to verejná
súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a rokovacie konanie bez zverejnenia , súťažný
dialóg. Nízku transparentnosť vykazuje rokovacie konanie bez zverejnenia, preto sa tieto rokovacie
konania sledujú. Dôležitým atribútom je hladký priebeh verejného obstarávania, a to jednak aby zo
strany Úradu pre verejné obstarávanie a tiež zo strany záujemcov a uchádzačov neboli opodstatnené
výhrady k úkonom v procese verejného obstarávania.

Podprogram 00906: Úroky z návratných zdrojov financovania
Zámer: Dodržanie termínov splátkových kalendárov

Prvok 0090601: Európska investičná banka - úver
Zámer: Dodržiavanie termínov splátkových kalendárov
Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Rok

Odbor financií
Zabezpečiť včasné úhrady úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom
Počet splátok za rok
Plán Skutočnosť
Plnenie Poznámka
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2017

4

13

Splnené

Splátky úverov sa
jednotlivých tranží.

vykonávajú

podľa

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová – odbor financií
Komentár: V rámci prvku sa realizuje splácanie úrokov z investičného úveru poskytnutého Európskou
investičnou bankou Prešovskému samosprávnemu kraju vrátane platieb súvisiacich s úverom.
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