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N Á V R H 
 

n a     u z n e s e n i e 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm.  d) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
A.      s ch v a ľ u j e 

 
A.1.  rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2009 v príjmovej časti celkom v objeme 

150 303 758 eur a vo výdavkovej časti celkom v objeme 150 303 758 eur v nasledovnom 
členení: 

  
 1. Bežný  rozpočet 

Bežné príjmy                        148 644 062 eur 
Bežné výdavky                      135 358 727 eur 
 

 2. Kapitálový  rozpočet 
Kapitálové príjmy                            1 659 696 eur  
Kapitálové výdavky                               14 945 031 eur 

  
A.2. účelové prostriedky bežného rozpočtu: 

 
a)    331 939 eur  - na krytie výdavkov v zmysle VZN PSK č. 5/2004 o dotáciách 

poskytovaných z vlastných príjmov PSK, v znení VZN PSK 
č. 7/2005 

b) 4 813 118 eur  - dotácie právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim sociálne 
služby s výnimkou opatrovateľskej služby v zmysle zákona NR 
SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších 
predpisov a VZN PSK č. 9/2006 o podmienkach registrácie 
subjektov 

c)   9 958 176 eur  - pre dopravcov na vyrovnávanie strát z poskytovania služieb 
vo verejnom záujme 

 
A.3. účelové prostriedky kapitálového rozpočtu: 
 

a) 331 939 eur   - na krytie výdavkov v zmysle VZN PSK č. 5/2004 o dotáciách   
poskytovaných z vlastných príjmov PSK, v znení VZN PSK 
č. 7/2005 

v tom:  dotácia pre Občianske združenie „Horúci tím“ Čičava na kúpu      
budovy za účelom zriadenia pastoračného centra Rómov 
                   19 917 eur 
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A.4. rozpis kapitálových výdavkov 
  
 04.1.2  Všeobecná pracovná oblasť 
 Inovačné partnerské centrum – dofinancovanie           99 582 eur 
 
 08.2 Kultúrne služby 

Podtatranské múzeum Poprad – Rekonštrukcia prístavby – dofinancovanie investičnej akcie
                28 547 eur 
Podtatranské múzeum Poprad – Rekonštrukcia a zateplenie budovy – dofinancovanie 
investičnej akcie              36 911 eur 
Múzeum A. Warhola Medzilaborce – Zabezpečovací systém objektu                        11 618 eur 
Múzeum A. Warhola Medzilaborce – Rekonštrukcia strechy       132 776 eur 
Podtatranská knižnica Poprad – PD k žiadosti o NFP – projekt „Obnova a nadstavba objektu 
Podtatranskej knižnica“              13 610 eur 
Šarišské múzeum Bardejov – PD k žiadosti o NFP – projekt „Múzeum bez bariér – priestor 
pre kultúrne vyžitie, oddych, vzdelávanie a konfrontáciu“         17 526 eur  
Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia 
kaštieľa v Starej Ľubovni“                        8 298 eur 
Vlastivedné múzeum Hanušovce n.T. – PD k žiadosti o NFP – projekt „Archeopark“ 
                14 937 eur 

 
09 Vzdelávanie 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov – Rekonštrukcia objektu školy a domova 
mládeže – dofinancovanie investičnej akcie           96 263 eur 
Stredná priemyselná škola strojnícka Prešov – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia 
školského zariadenia“              42 522 eur 
Obchodná akadémia Prešov – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia objektu“ 
                59 749 eur 
Obchodná akadémia Sabinov – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia zariadenia“  
                  9 294 eur 
Stredná odborná škola Svit – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia budovy“ 
                                  59 749 eur 
Stredná odborná škola Duklianskych hrdinov 3, Prešov – PD k žiadosti o NFP – projekt 
„Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba objektu“                      63 898 eur 
Gymnázium Snina – PD k žiadosti o NFP – projekt „Prístavba telocvične, prestavba 
podkrovia“               56 430 eur 
Spojená škola J. Henisha Bardejov - PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia 
stravovacieho zariadenia a telocvične“                                   10 124 eur 
Stredná odborná škola Bijacovce – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia dielní, 
vykurovania a telocvične“             33 194 eur 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov – PD k žiadosti o NFP – projekt 
„Rozšírenie, rekonštrukcia a modernizácia SPŠE – zvýšenie kvality v poskytovaní 
edukačných služieb“               
43 816 eur 
Gymnázium Vranov nad Topľou – PD k žiadosti o NFP – projekt „Zníženie energetickej 
náročnosti, rekonštrukcia, zateplenie“                        20 414 eur 
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Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 44, Stropkov – PD k žiadosti o NFP – projekt 
„Zateplenie objektu“             14  240 eur 

 
10 Sociálne zabezpečenie 
DSS Ľubica – Rekonštrukcia strechy s vybudovaním podkrovia – dofinancovanie investičnej 
akcie                11 120 eur 

 DSS Petrovany – Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany – dofinancovanie investičnej akcie 
               286 696 eur 

DD a DSS Spišská Stará Ves – PD k žiadosti o NFP – projekt „Prístavba a zmena dokončenej 
stavby Spišská Stará Ves“             11 286 eur 
DSS Prešov, Volgogardská – PD k žiadosti o NFP – projekt „Búraním bariér a skvalitnením 
služieb k vyššej kvalite života našich ŤZP klientov“          89 624 eur 
DSS Jabloň - PD k žiadosti o NFP – projekt „Nadstavba – prístavba ubytovacieho objektu“
                            18 489 eur 
DSS Prešov, Važecká – PD k žiadosti o NFP – projekt „Prístavba a nadstavba zariadenia za 
účelom zvýšenia kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a mierne zvýšenie kapacity 
zariadenia“               19 916 eur 
DSS Kalinov - PD k žiadosti o NFP – projekt „Zobytnenie podkrovia hlavnej budovy, budovy 
chráneného bývania, nadstavba hospodárskej budovy, terénne úpravy areálu DSS“ 
                23 236 eur 
DSS ALIA Bardejov – PD k žiadosti o NFP – projekt „Skvalitnenie a zefektívnenie 
poskytovaných služieb, humanizácia prostredia“            3 319 eur 
DD a DSS Humenné – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rozšírenie kapacity zariadenia DD 
a DSS, zvýšenie kvality poskytovaných služieb“          28 215 eur 
DSS Humenné Podskalka – PD k žiadosti o NFP – projekt „Zvýšenie kvality obytného 
zázemia klientov DSS“              31 866 eur 
 

 
A.4. rozpis finančných prostriedkov v rámci oddielu 04.1.2 všeobecná pracovná oblasť v rámci 

kompetencie predsedu PSK, a to podľa schválených projektov z Európskej únie resp. iných 
krajín; o rozpise prostriedkov predkladať pravidelne informatívnu správu na zasadnutia 
Z PSK. 

 
 
B. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
B.1. rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2010 – 2011 
 
 
C. ž i a d a 
 
C.1. predložiť rozpis kapitálových výdavkov pre rok 2009 podľa jednotlivých investičných akcií 

a úsekov financovania na februárové zasadnutie Zastupiteľstva PSK, 
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Dôvodová správa 
 
Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala v rámci schváleného Programového 

vyhlásenia na obdobie rokov 2006 až 2010 zaviesť programové rozpočtovanie na všetkých 

úrovniach verejnej správy, t. j. aj na úrovni územnej samosprávy. V podmienkach územnej 

samosprávy sa programové rozpočtovanie zavádza od roku 2009. Rozpočet jednotlivých 

subjektov územnej samosprávy na roky 2009 až 2011 sa zostavuje a schvaľuje v programovej 

štruktúre. Rozpočty obsahujú konkrétne zámery a ciele, ktoré chce v plánovaných rokoch  

samospráva dosiahnuť. Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania 

v podmienkach územnej samosprávy bol vytvorený novelou zákona NR SR č. 583/2004 Z. z., 

ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007. Touto novelou sa zavádza programové 

rozpočtovanie v územnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011. Povinnosť 

zaviesť programové rozpočtovanie sa vzťahuje na všetky subjekty územnej samosprávy. 

 

V súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sú vyššie územné celky povinné od roku 2009 pripravovať tzv. programové 

rozpočty, čo znamená, že rozpočty budú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch 

samosprávneho kraja. Programový rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2009 

– 2011 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny 

pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. 

 

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v územnej samospráve je 

snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi  

a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu 

rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.      

 

Vypracovanie prvého programového rozpočtu samosprávneho kraja pre roky 2009 - 

2011 však súčasne znamená len začiatok procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa PSK 

bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou samosprávneho kraja, ale 

aj ciele, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším 

spôsobom umožnia identifikovať čo samosprávny kraj v danom roku plánuje realizovať.  
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V programovom rozpočte pre roky 2009 – 2011 sú výdavky samosprávneho kraja 

alokované do 9 programov: 

 

• Plánovanie, manažment a kontrola 

• Rozvoj kraja 

• Interné služby 

• Doprava a komunikácie 

• Vzdelávanie 

• Kultúra 

• Sociálne zabezpečenie 

• Zdravotníctvo 

• Administratíva 
 

 Programový rozpočet kraja bude podliehať pravidelnému monitorovaniu 

a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia 

rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia 

deklarovaných cieľov.  

 

 Výsledky plnenia rozpočtu budú prezentované prostredníctvom monitorovacích 

správ a záverečného účtu samosprávneho kraja a budú verejne dostupné na úradnej tabuli  

a súčasne na internetovej stránke PSK.  

 

Návrh rozpočtu pre rok 2009 až 2011 bol spracovaný v súlade s návrhom rozpočtu 

verejnej správy na roky 2009 – 2011 vypracovaným Ministerstvom financií SR v intenciách 

zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, 

zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom 

znení a ďalších súvisiacich právnych noriem. Tvorba návrhu rozpočtu PSK pre rok 2009  

vychádza z východiskovej základne roku 2008, z určeného podielu na výnosoch daní v správe 

štátu ustanovených osobitným predpisom – podielová daň z príjmov fyzických osôb, z návrhu 

finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu PSK, z predpokladaného výberu dane 

z motorových vozidiel a vlastných príjmov PSK. Príjmy a výdavky rozpočtu pre roky 2010 

a 2011 majú iba informatívny charakter a nie sú záväzné.  

 



 - 9 - 

Výdavky na tovary a služby a bežné transfery sú v návrhu rozpočtu rozpočtované  
percentuálnym nárastom oproti upravenej základni roku 2008 o predpokladanú mieru 
inflácie 4,0 % pre rok 2009, 3,5 % pre rok 2010 a  3,6 % pre rok 2011. Mzdy 
pre zamestnancov verejnej správy sú upravené oproti roku 2008 o 7 %-tnú mieru valorizácie 
a následne je upravený aj rozpočet výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní. 
 

Financovanie prenesených kompetencií v roku 2009 až 2011 bude zabezpečené 
z príjmov štátnej dotácie, ktorej celková výška sa predpokladá v objeme 58 360 685 eur 
pre oblasť vzdelávania. Spresnenie normatívnych zdrojov bude možné realizovať v rámci 
úpravy rozpočtu PSK až po schválení štátneho rozpočtu a zverejnení spôsobu výpočtu 
normatívnych príspevkov pre jednotlivé subjekty v oblasti vzdelávania.  

 
Financovanie originálnych a samosprávnych kompetencií v roku 2009 až 2011 bude 

zabezpečované výnosmi  dane z príjmov platenej fyzickými osobami a dane z motorových 
vozidiel, ktorá je v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 100 % príjmom PSK.  
Ďalšími zdrojmi sú ostatné príjmy samosprávneho kraja z vlastníctva majetku, 
z administratívnych a iných poplatkov a platieb, kapitálové príjmy, úroky a iné. 
 
  
 Súčasťou materiálu sú tabuľkové prehľady č. 1 – 10. 
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Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2009-2011 
 
 Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, 
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku v príslušnom 
rozpočtovom roku. Od roku 2009 sa v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona NR SR 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vyššie územné celky vzťahuje povinnosť 
pripravovať tzv. programové rozpočty, čo znamená, že rozpočet pre roky 2009 – 2011 bude 
obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávneho kraja. Tým sa zvýši jeho informačná 
hodnota a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom 
časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávneho kraja so skutočnosťou, 
t. j. prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.  
 
 Hlavným cieľom programového rozpočtovania v Prešovskom samosprávnom kraji 
(ďalej len PSK) je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými 
zdrojmi samosprávneho kraja a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov, ktoré sú 
základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Základom programového 
rozpočtu je programová štruktúra, ktorá je tvorená primárne programami – v prípade 
samosprávy hlavnými kompetenčnými oblasťami (skupiny aktivít, ktoré samospráva v rámci 
danej kompetencie vykonáva; napr. vzdelávanie, doprava, sociálne služby, zdravotníctvo 
a pod.). Programy môžu obsahovať ďalšie časti, a to podprogramy a prvky/projekty, ktoré sú 
ich neoddeliteľnou časťou a bližšie špecifikujú „obsah“ programu.  
  
 Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v programovej štruktúre je v súlade 
s ustanovením § 9 a § 21 ods. 3  zákona   NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zostavený na trojročné obdobie rokov 2009 až 2011. Príjmy a výdavky rozpočtu pre roky 
2010 až 2011 nie sú v zmysle § 9 ods. 3 zákona  NR SR 583/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov záväzné. 
 

Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2009 – 2011 je zostavený 
na základe požiadaviek jednotlivých odborov Úradu PSK a organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti samosprávneho kraja. Je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi 
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových 
programov a aktivít. V programovom rozpočte na roky 2009 – 2011 sú výdavky 
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samosprávneho kraja alokované do 9 programov, ktoré predstavujú súbor aktivít slúžiacich 
k plneniu zámeru jednotlivých programov: 
 

• Plánovanie, manažment a kontrola 

• Rozvoj kraja 

• Interné služby 

• Doprava a komunikácie 

• Vzdelávanie 

• Kultúra 

• Sociálne zabezpečenie 

• Zdravotníctvo 

• Administratíva 
 

 Každý program predstavuje rozpočet samosprávneho kraja pre danú oblasť, ktorý 

má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, 

ktoré si PSK stanovil. V budúcnosti budú výdavky v čo najväčšej miere rozalokované 

do väčšieho počtu programov tak, aby tieto prezentovali čo najvernejšie činnosť 

samosprávneho kraja. 

 

Programový rozpočet Prešovského samosprávneho kraja sa opiera o Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 – 2015, ktorý prezentuje 
strategickú víziu samosprávneho kraja, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé 
strategické ciele.  

 

Vízia PSK 
 

Prešovský samosprávny kraj sa stane konkurencieschopným regiónom, so silným 
inovačným potenciálom efektívne využívajúci zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych 

a historických hodnôt a životného prostredia, aktívne podporujúcim zvyšovanie 
zamestnanosti, rozširujúcim verejné služby pre skvalitnenie života obyvateľstva a jeho 

kultúrneho a športového vyžitia v nadväznosti na tradície regiónu. 

 
 
Poslaním Prešovského samosprávneho kraja je vytvárať priaznivé a atraktívne 

prostredie pre všetkých obyvateľov ale aj návštevníkov kraja. Kvalitnou cestnou 
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infraštruktúrou, prírodným bohatstvom, množstvom kultúrnych, spoločenských a športových 
podujatí zatraktívniť náš kraj pre bývanie a cestovný ruch. Aktívnou podporou 
podnikateľských aktivít vytvárať podmienky zamestnanosti pre všetky skupiny obyvateľstva 
nášho kraja.  

 
Programový rozpočet Prešovského samosprávneho kraja bude podliehať 

pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať 
nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená 
sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.  
 

Výsledky plnenia rozpočtu samosprávneho kraja budú prezentované 
prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu PSK a budú verejne dostupné 
na úradnej tabuli a súčasne na internetovej stránke samosprávneho kraja.  

 
1.  Základné pojmy  
 

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 
rozpočtovom  roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií samosprávneho kraja 
v príslušnom rozpočtovom roku.  

 
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky 

samosprávneho kraja, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia 
a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. 

 
Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane zmien, 

monitorovanie a hodnotenie rozpočtu. 
 

Programové rozpočtovanie  je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov 
samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových 
zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových 
prostriedkov. Programové rozpočtovanie - ako systém plánovania, rozpočtovania 
a hodnotenia - kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet PSK) 
a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú 
financované z rozpočtu samosprávneho kraja.  
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Programový rozpočet  je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu 
do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu 
plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.   

 

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je 
účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Tvoria ju programy 
a v nich definované aktivity. 

 

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) 
zameraných na dosiahnutie spoločných zámerov a cieľov. Program môžeme obrazne 
považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú samosprávny kraj vykonáva.  
Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program 
obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, 
výstižný názov.  

 

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. 
Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace 
tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo 
projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov. 

 

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo 
službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov. 

 

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. 
Prvok a projekt  sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, 
ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má 
priradený stručný, výstižný názov. 

 

Strategický plán je nástroj na stanovovanie priorít, zámerov, cieľov a stratégií 
v strednodobom časovom horizonte, ktorý vytvára rámec pre prípravu viacročného rozpočtu 
vyššieho územného celku. 
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Aktivita je činnosť alebo súbor činností, produkujúca špecifický tovar alebo službu. 
Aktivita je časťou programu a prispieva k plneniu celkového zámeru programu. 

 

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia 
príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce samosprávny kraj v konečnom dôsledku 
dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.  

 

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa 
dosahuje  plnenie zámeru. Rozlišujeme: 

a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby 
produkované samosprávnym krajom; 

b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia 
po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt 
pôsobenia výstupov;   

c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť 
za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov. 

 

Stratégia je spôsob, ktorý sa používa na dosiahnutie stanovených zámerov a cieľov. 

 

Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým 
sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky 
buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, 
zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, 
výstupovými cieľmi a vstupmi programu. 

 

Výstup je tovar a/alebo služba, ktoré/á sú priamo vyprodukované/á určitou aktivitou. 
V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi 
výstupu, napríklad: služba – oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok), 
služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení) a pod. 

 

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú 
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dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované 
výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti 
knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti). 

 

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. 
nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.  

 

Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov samosprávneho kraja 
pre plnenie zámerov a cieľov a súbor odhadov príjmov samosprávneho kraja.  

 

Finančné plnenie rozpočtu je plnenie príjmov a výdavkov samosprávneho kraja 
podľa schváleného rozpočtu. 

 

Programové plnenie rozpočtu je plnenie plánovaných/očakávaných cieľov 
stanovených v rámci jednotlivých aktivít alebo programov. 

 

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných 
informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa 
využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie 
plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. 
Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe. 

 

Monitorovacia správa je dokument, obsahujúci informáciu o finančnom plnení 
rozpočtu a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu. 

 

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií 
relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability 
a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch 
a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, 
ktorá je súčasťou záverečného účtu samosprávneho kraja. 
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Hodnotiaca správa je dokument, obsahujúci informáciu o splnení alebo nesplnení 
programového rozpočtu samosprávneho kraja; hodnotiaca správa je súčasťou záverečného 
účtu samosprávneho kraja. 

 

Poslanie  prezentuje zmysel existencie samosprávy. 

 

Vízia  prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej 
fungovania. 

 
2. Legislatívny rámec tvorby rozpočtu PSK  
 
 Návrh programového rozpočtu PSK na roky 2009-2011 bol vypracovaný v súlade 
s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 vypracovaným Ministerstvom 
financií SR, v intenciách zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, zákona NR 
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve, zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 
zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) 
PSK č.  8/2005 o dani z motorových vozidiel a v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi 
normami. 
 
           Návrh rozpočtu je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením 
Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia Ministerstva financií SR 
č. MF/008978/2006-421 a opatrenia MF/009212/2008-421 a v súlade s Príručkou 
na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 č. MF/11158/2008-411, 
ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2008. 
 
  Návrh rozpočtu PSK pre roky 2009 až 2011 vychádza z celkového objemu 
predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len DzPFO) 
a predpokladaného výberu dane z motorových vozidiel (ďalej DzMV).  
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 Podiel na dani DzPFO vychádza z predpokladaného výberu tejto dane stanovenej 
v návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2009 až 2011. Prognóza výnosov dane z príjmu 
zohľadňuje schválené novely zákona o dani z príjmu, ktoré sa týkajú predovšetkým úpravy 
výpočtu základu dane u zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie a oslobodenia 
doktorandského štipendia od dane z príjmu. Tieto opatrenia majú len minimálny negatívny 
dopad na celkový výnos dane z príjmu fyzických osôb. Pre rok 2009 je objem 
predpokladaného výberu dane z príjmu fyzických osôb 1 983 569 tis. eur, z ktorého pre vyššie 
územné celky prináleží podiel 23,5 %, čo predstavuje 466 139 tis. eur a výnos zo sankcií 
pre vyššie územné celky v objeme 1 521 tis. eur, t.j. spolu 467 660 tis. eur. V súlade 
so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov a  Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve, bol vypočítaný objem príjmov uvedenej 
podielovej dane pre PSK pre rok  2009 vo výške 74 578 006 eur.  
 
 Pri DzMV sa vychádzalo zo zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a  platného VZN PSK 
č. 8/2005, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane 
z motorových vozidiel na území PSK, schváleného zastupiteľstvom PSK dňa 4. októbra 2005 
uznesením číslo 415/2005, ktoré je účinné od 1. 1. 2006, pričom sa neuvažuje so zvýšením 
sadzby predmetnej dane v roku 2009.  Rozpočet uvedenej dane rešpektuje zmeny vyplývajúce 
z novely zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinnej od 1. 12. 2007. 
  

Výber DzPFO, ako aj DzMV je zabezpečovaný daňovými úradmi, ktoré sú správcami 
týchto daní. DzPFO sa centrálne vyberá daňovými úradmi a v zmysle Nariadenia vlády 
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samospráve sa poukazuje 
jednotlivým vyšším územným celkom. 
  

Z rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu budú poskytované 
samosprávnemu kraju dotácie, hlavne z Ministerstva školstva SR v zmysle zákona NR SR 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stredných 
škôl, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj a na činnosť školského úradu 
samosprávneho kraja. V rámci kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
rozpočtujeme prostriedky na financovanie detských rekreácií. Ďalej sú to finančné prostriedky 
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaceho orgánu 
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pre Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program 
(SO/RO pre ROP) PSK na jeho činnosť v zmysle Zmluvy o financovaní výkonu činnosti 
SO/RO pre ROP.  
 
 V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
samosprávny kraj rozpočtuje aj nedaňové príjmy, ktoré tvoria organizácie v pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja a to svojou hlavnou činnosťou. 

 
3.  Rozpočtovanie príjmov samosprávneho kraja 
 

Príjmy samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty 
a transfery.  

 
1. Na  celkových príjmoch samosprávneho kraja predstavujú 56,91 %-ný podiel daňové 

príjmy (hlavná kategória 100), ktoré sú rozpočtované v čiastke 85 531 999 eur.   
 

Daňové príjmy tvoria: 
Ø Daň z príjmov fyzickej osoby (položka 111).  

- v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a  Nariadenia vlády 
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, bol 
vypočítaný objem príjmov uvedenej podielovej dane pre PSK pre rok 2009 
vo výške 74 578 006 eur.  

Ø Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti (položka 134).  
- daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné 
vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike 
na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane 
z príjmov. Prešovský samosprávny kraj zaviedol daň z motorových vozidiel a určil 
sadzby dane z motorových vozidiel na území Prešovského samosprávneho kraja 
všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 8/2005. 
V rámci tejto položky rozpočtuje PSK príjmy z dane z motorových vozidiel 
v predpokladanom objeme 10 953 993 eur.  
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Uvedené daňové výnosy sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy zaradené medzi vlastné príjmy samosprávneho kraja.  

 
2. V zmysle   platnej   rozpočtovej   klasifikácie PSK rozpočtuje hlavnú kategóriu nedaňové 

príjmy (hlavná kategória 200) v celkovom objeme 6 207 263 eur. Nedaňové príjmy 
predstavujú na celkových príjmoch PSK iba 4,13 %-ný podiel a tvoria ich nasledovné 
rozpočtované kategórie: 

 
Ø Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (kategória 210) v objeme 

165 970 eur predstavujú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, budov, 
objektov a ďalšieho majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja, ako aj príjmy za 
majetok zverený do správy jednotlivým rozpočtovým organizáciám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  

Ø Administratívne a iné poplatky a platby (kategória 220) v objeme 
3 983 270 eur. Rozpočet týchto príjmov závisí od počtu úkonov v správnom 
konaní, ako aj od výšky  správnych poplatkov a platieb za služby v priebehu 
rozpočtového roka, ako je napríklad vydanie licencií a pod.. Plnenie príjmov 
z administratívnych poplatkov je zabezpečované hlavne v oblasti dopravy 
a zdravotníctva, prevažne formou vydaných licencií. V oblasti sociálneho 
zabezpečenia sa predpokladajú príjmy z platieb za poskytované služby od občanov 
umiestnených v zriadeniach sociálnej starostlivosti, ako sú úhrady za stravovanie, 
bývanie, zaopatrenie a pod. (2 655 514 eur). V oblasti vzdelávania sa 
predpokladajú príjmy zo zápisného a za ubytovanie študentov v domovoch 
mládeže, príjmy od rodičov a pod. (663 878 eur). V tejto kategórií sú obsiahnuté aj 
predpokladané príjmy mimorozpočtových  prostriedkov podľa § 23 zákona NR SR 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (663 878 eur). 

Ø Kapitálové príjmy (kategória 230) vo výške 1 659 696 eur. Kapitálové príjmy sú 
výlučne príjmami kapitálového rozpočtu a predstavujú predpokladané príjmy 
z predaja majetku vo vlastníctve PSK. 

Ø Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, 
vkladov a ážio (kategória 240) v objeme 232 357 eur. V danom prípade sa jedná 
o výnosy z vkladov na bankových účtoch PSK. 

Ø Iné nedaňové príjmy (kategória 290) rozpočtuje PSK v objeme 165 970 eur. 
(Jedná sa hlavne o vrátky príspevkov a dotácií za predchádzajúce obdobia, vrátené 
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neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky, príjmy z dobropisov 
a pod.) 

 
3.  Druhým najvýznamnejším príjmom rozpočtu samosprávneho kraja sú granty a transfery 

(hlavná kategória 300), ktoré predstavujú najmä príjmy z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
Uvedená hlavná kategória je rozpočtovaná v objeme 58 564 496 eur a na celkových 
príjmoch predstavuje podiel  38,96 %. Jedná sa predovšetkým o finančné prostriedky 
z Ministerstva školstva SR určené na krytie výdavkov v rámci preneseného výkonu 
kompetencií zo štátu na regionálnu samosprávu na úseku financovania stredných škôl 
v objeme 58 360 685 eur, na činnosť školského úradu samosprávneho kraja 64 397 eur, 
na úseku sociálnych služieb prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
na financovanie detských rekreácií 26 555 eur a prostriedky z Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaceho orgánu pre Sprostredkovateľský orgán pod 
riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP) PSK na jeho 
činnosť 112 859 eur.  

 
V návrhu rozpočtu  PSK pre rok 2009 sú príjmy spolu rozpočtované v celkovom 

objeme 150 303 758 eur, z toho bežné príjmy 148 644 062 eur a kapitálové príjmy 
1 659 696 eur. 
 

4.  Rozpočtovanie výdavkov samosprávneho kraja  
 

Kvantifikácia rozpočtu výdavkov na roky 2009 až 2011 zohľadňuje zdrojové možnosti 
PSK a to hlavne z daní, ktoré tvoria vlastné príjmy samosprávneho kraja, ďalej z ostatných 
vlastných príjmov, ako aj z dotácie zo štátneho rozpočtu. Výdavky PSK pre rok 2009 sú 
rozpočtované v celkovom objeme 150 303 758 eur. 
   

Objem rozpočtovaných prostriedkov určených na osobné výdavky zodpovedá 7 %-nej  
valorizácii miezd a odvodov  z roku 2009 pre zamestnancov verejnej správy. 
  
 Objem finančných prostriedkov na osobné výdavky zamestnancov regionálneho 
školstva na obdobie rokov 2009 až 2011 sa neurčuje, finančné prostriedky sú prideľované 
normatívnym spôsobom na jedného žiaka. Rozpočet pre regionálne školstvo zohľadňuje aj 
zníženie počtu zamestnancov v náväznosti na zníženie počtu študentov stredných škôl podľa 
predpokladu demografického vývoja. 
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Pri kvantifikácii výdavkov v rozpočte PSK na roky 2009 – 2011 na poistné 
a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sa vychádzalo z platnej legislatívy, pričom 
odvodová povinnosť predstavuje 34,95 % zo mzdových prostriedkov a v prípade 
rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je to podiel 
35,2 % z dôvodu odvodovej povinnosti do garančného fondu.  
 

Bežné výdavky na tovary a služby sú upravené v porovnaní s rokom 2008 o mieru 
inflácie v zmysle  aktualizovanej prognózy makroekonomických ukazovateľov Ministerstva 
financií SR,  t. j. pre rok 2009 je predpokladaná miera inflácie 4,0 %, pre rok 2010 je to 3,5 %  
a pre rok 2011 sa predpokladá miera inflácie 3,6 %.  
 

Návrhy rozpočtových výdavkov podľa jednotlivých oblastí financovania sú nasledovné: 
 
Ø Pre činnosť úradu samosprávneho kraja sú rozpočtované pre rok 2009 bežné výdavky 

v celkovom objeme 8 639 547 eur, ktoré sú určené na úhradu  miezd, platov, služobných 
príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, na platby poistného a príspevkov do poisťovní, 
na tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, 
pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami. V rámci uvedenej oblasti sú 
rozpočtované aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 
177 256 eur na zabezpečenie činnosti školského úradu PSK a činnosti odboru SO/RO pre 
ROP. Kapitálové  výdavky  predstavujú objem 2 489 544 eur a sú určené na nákup 
výpočtovej techniky, informačných systémov, prevádzkových strojov, na rekonštrukciu, 
kapitálové transfery a pod.  

Ø V rámci oddielu všeobecná pracovná oblasť rozpočtujeme bežné výdavky v objeme 
995 818 eur a kapitálové výdavky v objeme 1 335 524 eur. Jedná sa o finančné 
prostriedky určené na krytie výdavkov spojených predovšetkým s financovaním 
a spolufinancovaním schválených projektov v rámci fondov Európskej únie. 

Ø Dotácia v oblasti dopravy, ktorá slúži na vykrývanie strát z poskytovania služieb 
vo verejnom záujme pre dopravcov v oblasti prímestskej dopravy sa rozpočtuje v objeme 
9 958 176 eur. 

Ø Na zabezpečenie správy a údržby ciest II. a III. triedy sa navrhuje rozpočet bežných 
výdavkov 16 109 308 eur a 4 386 378 eur kapitálových výdavkov. V rámci kapitálových 
výdavkov budú realizované rekonštrukcie a modernizácie ciest II. a III. triedy, 
mostov, zosuvov  ako aj nákup špeciálnej dopravnej techniky. 

Ø Na oblasť zdravotníctva sa navrhujú bežné výdavky vo výške 497 909 eur a to na krytie 
záväzkov po zrušených nemocniciach. 



 - 22 - 

Ø Na činnosť kultúrnych zariadení  sa navrhuje bežný transfer v objeme 7 389 995 eur. 
Kapitálové výdavky sa navrhujú vo výške 983 801 eur a sú určené na rekonštrukciu 
a výstavbu objektov v oblasti kultúry a na vypracovanie projektových dokumentácií 
k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.  

Ø Prostriedky v oblasti regionálneho školstva rozpočtujeme v objeme 71 649 273 eur  
výdavkov celkom. Tieto sa členia na financovanie bežných výdavkov v oblasti 
prenesených kompetencií 58 360 685 eur a originálnych kompetencií 8 926 542 eur, t. j. 
spolu 67 287 227 eur. V oblasti kapitálových výdavkov rozpočtujeme prostriedky 
v objeme 4 362 046 eur, ktoré sú určené na rekonštrukcie a modernizácie objektov 
vo vlastníctve PSK a projektové dokumentácie k žiadostiam o NFP z eurofondov. V rámci 
originálnych kompetencií z bežného rozpočtu sa financujú činnosti v školských 
internátov, v zariadeniach  školského  stravovania, v jazykových školách, v školách v 
prírode a neštátne základné umelecké školy a školské zariadenia. V rámci prenesených 
kompetencií dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na financovanie stredných škôl. 

Ø Na sociálne zabezpečenie sa rozpočtujú výdavky v celkovom objeme 25 868 485 eur, 
z toho bežné výdavky 24 480 747 eur, ktoré obsahujú aj zdroje pre krytie dotácií 
pre fyzické a právnické subjekty poskytujúce sociálne služby na základe zákona NR SR 
č. 195/1998 Z. z o sociálnej pomoci  v znení neskorších predpisov v objeme 4 813 118 eur 
a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 26 555 eur na financovanie 
detských rekreácií. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v objeme 1 387 738 eur a sú určené 
na krytie rekonštrukčných prác, modernizácií, prestavby, ako aj na nákup strojného 
vybavenia a vypracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam o NFP z fondov EÚ.  

 
V návrhu rozpočtu  PSK pre rok 2009 sú výdavky spolu rozpočtované v celkovom 

objeme 150 303 758 eur, z toho bežné výdavky 135 358 727 eur a kapitálové výdavky 
14 945 031 eur. 

 
 

5 . Finančné operácie 
 

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu samosprávneho kraja aj 

finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov 

samosprávneho kraja a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné 

operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov samosprávneho kraja. 
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V návrhu rozpočtu PSK pre roky 2009 – 2011 PSK neuvažuje s finančnými 

operáciami príjmovými ani výdavkovými, nakoľko sa nepredpokladá prijatie návratných 

zdrojov financovania a v uvedenom období nedôjde k splácaniu úverov prijatých 

v predchádzajúcich rokoch. 

 
 

6.   Návrh rozpočtu PSK na roky  2009 - 2011 
  

 Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2009 je zostavený 
v nasledovnom členení:  
 

 Príjmy celkom             150 303 758 eur 
              
 Výdavky celkom             150 303 758 eur 
              
 z toho: 

 
A.  Bežný rozpočet 
 A.1. Bežné príjmy                                                   148 644 062 eur 
             
 A.2. Bežné výdavky                                              135 358 727 eur            
          
B.  Kapitálový rozpočet                                
 B.1. Kapitálové príjmy                                                       1 659 696 eur 
          
 B.2. Kapitálové výdavky                                              14 945 031 eur 

                 
 Návrh rozpočtu PSK je zostavený ako vyrovnaný, t.j. rozpočtované výdavky celkom 
150 303 758 eur sa rovnajú rozpočtovaným príjmom 150 303 758 eur.  
 
 Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Prebytok bežného rozpočtu vykrýva 
schodok kapitálového rozpočtu v objeme 13 285 335 eur. 
  
 Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom schodok rozpočtu 
v celkovom objeme - 13 285 335 eur je krytý prebytkom bežného rozpočtu. 
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A.  BEŽNÝ ROZPOČET 
 
 Návrh bežného rozpočtu pre rok 2009 sa člení na bežné príjmy a bežné výdavky. 
Prostriedky bežného rozpočtu sú určené na finančné zabezpečenie samosprávnych 
kompetencií PSK, ďalej na výkon činností v oblasti dopravy, stredného školstva, kultúry 
a sociálneho zabezpečenia. Výdavky sú kryté vlastnými príjmami PSK zdrojmi, ako aj 
zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu očakávame transfery a granty 
na zabezpečenie financovania prenesených kompetencií v oblasti regionálneho školstva, 
na financovanie detských rekreácií, na činnosť školského úradu PSK a činnosť odboru SO/RO 
pre ROP. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Prebytok vyrovnáva schodok 
kapitálového rozpočtu v objeme 13 285 335 eur. 
 
A.1. Bežné príjmy 
 
 Bežné príjmy PSK pre rok 2009 sú rozpočtované v celkovom objeme148 644 062 eur, 
z toho daňové príjmy v objeme 85 531 999 eur, nedaňové príjmy v objeme 4 547 567 eur, 
ktoré sú tvorené v rámci vlastných zdrojov samosprávneho kraja a granty a transfery v objeme 
58 564 496 eur.  
 
A.2. Bežné výdavky 
 

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre rok 2009 predstavuje objem 135 358 727 eur. 
V rámci bežného rozpočtu sú rozpočtované výdavky podľa funkčnej klasifikácie nasledovne:   

 
01.1.1.7 – Vyššie územné celky  
 
 Na činnosť Úradu Prešovského samosprávneho kraja je v rozpočte pre rok 2009 
vyčlenený objem finančných prostriedkov 8 639 547 eur, čo oproti schválenému rozpočtu 
roku 2008 predstavuje pokles o – 489 976 eur. Pokles rozpočtu bežných výdavkov v rámci 
uvedenej oblasti je spojený predovšetkým s financovaním registrovaných subjektov 
poskytujúcich sociálnu pomoc v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOSP) v roku 2008 v rámci VZN č. 5/2004 v platnom 
znení. (Tieto subjekty sú financované v súlade s § 85 a § 86 ZOSP a nedodržali termín na 
predloženie žiadostí v zmysle VZN č. 9/2006 o podmienkach registrácie subjektov.)  
 
Členenie rozpočtu podľa kategórií je nasledovné: 
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610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Pre rok 2009 sa finančné prostriedky uvedenej kategórie rozpočtujú v súlade s platnou 
organizačnou štruktúrou pre 172 zamestnancov + predseda PSK, z toho 2 zamestnanci 
na vysunutom pracovisku v Bruseli. V rámci mzdových prostriedkov sú rozpočtované 
výdavky upravené o 7 %-nú mieru valorizácie a ich rozpočet pre rok 2009 je navrhovaný 
v objeme 2 290 546 eur, z toho 109 075 eur predstavujú finančné prostriedky zo štátneho 
rozpočtu na mzdy zamestnancov školského úradu (4 zamestnanci) a 9 zamestnancov odboru 
SO/RO pre Regionálny operačný program. 
 
620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
V náväznosti na rozpočtovanú výšku mzdových prostriedkov sa rozpočtujú výdavky 
na odvody do fondov v objeme 34,95 % z rozpočtu miezd, t.j. 778 032 eur, ako aj prostriedky 
na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom zapojených do III. piliera dôchodkovej 
reformy v objeme 50 621 eur. Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný pre rok 2009 
v objeme 828 653 eur, z toho prostriedky zo štátneho rozpočtu úmerne k mzdám v objeme 
38 306 eur. 
 
630 - Tovary a služby 
V rámci uvedenej kategórie sú rozpočtované výdavky v objeme 2 909 647 eur, z toho 
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť školského úradu PSK a odboru SO/RO 
predstavujú objem 29 875 eur. Rozpočet sa odvíja od zmluvných vzťahov z nájomného 
a z výdavkov spojených so službami a zároveň zohľadňuje predpokladanú mieru inflácie 
4,0 %. V rozpočte tovarov a služieb sa uvažuje s výdavkami na pracovisko v Bruseli (66 388 
eur), ako aj s  výdavkami spojenými s činnosťou zastupiteľstva samosprávneho kraja(497 909 
eur).  
V rámci cestovných náhrad – položka 631 sa rozpočtujú výdavky v objeme 87 765 eur, ktoré 
sú určené na domáce, ako aj na zahraničné služobné cesty. V uvedených výdavkoch sú 
rozpočtované prostriedky aj na 2 zamestnancov, ktorí majú vysunuté pracovisko v Bruseli. 
Pri rozpočtovaní výdavkov v rámci uvedenej položky sa vychádzalo predovšetkým 
zo skutočnosti v roku 2007, dosiahnutého čerpania za desať mesiacov roku 2008.  
Na energie, vodu a komunikácie – položka 632 rozpočtujeme finančné prostriedky v objeme 
214 599 eur. V rámci tejto položky sa rozpočtujú výdavky určené na úhradu energií, 
poštovného, telekomunikačných poplatkov a poplatkov za internetové a sieťové služby. 
Položka 633 – materiál je rozpočtovaná v objeme 423 786 eur. Výdavky sú určené na nákup 
interiérového vybavenia 51 450 eur, výpočtovej a telekomunikačnej techniky 
a prevádzkových strojov 99 615 eur, na úhradu za časopisy a knihy 11 452 eur, na úhradu 
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reprezentačných výdavkov 60 745 eur na úhradu výdavkov na obstaranie nehmotného 
materiálu, ktorý nespĺňa kritériá nehmotného majetku z kapitálových výdavkov (softvér 
a licencie 99 582 eur) a na úhradu výdavkov za tzv. všeobecný materiál 100 942 eur ako je 
papier, kancelárske potreby, drobné propagačné predmety, tonery a čistiace a hygienické 
potreby a pod.  
Rozpočet výdavkov na položku 634 – dopravné je v objeme 244 540 eur. Prostriedky sú 
určené na pohonné látky, oleje, nákup pneumatík, zákonné a havarijné poistenie, ako aj 
na opravy a údržby, resp. pravidelné prehliadky vozového parku PSK.  
Položka 635 – rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná vo výške 542 455 eur. Výraznú 
podpoložku v rámci rozpočtovanej položky predstavujú  poplatky za bežnú údržbu 
výpočtovej techniky, 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 (289 849 eur). Ďalej sú tu 
zahrnuté výdavky určené na bežnú údržbu telekomunikačnej techniky (3 319 eur), ako aj 
na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (14 937 eur) a opravu a údržbu 
priestorov úradu (232 357 eur). 
V rámci nájomného za prenájom – položka 636 rozpočtujeme výdavky v objeme 309 467 
eur. Prostriedky sú určené na úhradu výdavkov spojených jednak s platbou za prenajaté 
priestory, ako aj za služby spojené s prenájmom. Rozpočet výdavkov zahŕňa aj nájomné 
za vysunuté pracovisko úradu v Bruseli a poplatky za prenájom miestností a zariadení 
pri účasti PSK na výstavách a konferenciách. 
Na ďalšie služby – položka 637, rozpočtujeme výdavky v objeme 1 087 035 eur, ktoré sú 
určené na školenia, kurzy, konkurzy a súťaže, semináre (28 879 eur), propagáciu, reklamu 
a inzerciu (95 930 eur, v tom magazín PSK 29 875 eur), výdavky spojené s vyhotovením 
štúdií a expertíz (132 776 eur – územnoplánovacia dokumentácia, urbanistické štúdie), 
výdavky na stravovanie zamestnancov (90 885 eur), poistné (6 705 eur), výdavky 
na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov (6 639 eur), na odvod do sociálneho fondu 
(34 787 eur), výdavky na upratovanie priestorov úradu (44 148 eur), výdavky na výrobu 
a distribúciu tlačových publikácií a materiálov (126 137 eur), v tom Spravodaj PSK (92 943 
eur), výdavky za audítorské služby  (14 937 eur), na poplatky a odvody (7 967 eur), na dane 
(6 639 eur), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (33 194 eur – (etická komisia)) 
a pod. V rámci uvedenej položky rozpočtujeme aj výdavky pre zastupiteľstvo samosprávneho 
kraja, t. j. odmeny poslancov a neposlancov, výdavky spojené so stravovaním a občerstvením, 
cestovné náhrady v celkovom objeme 456 416 eur.  
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640 – Bežné transfery 
V rámci bežných transferov sa rozpočtuje objem 685 454 eur, z toho na úhradu členského 
343 557 eur, v tom pre Agentúru regionálneho rozvoja PSK 331 939 eur, členské 
pre Združenie SK8  9 958 eur a iné. Ďalšie výdavky sú určené na poukazovanie dotácií 
v zmysle VZN PSK č. 5/2004 v objeme 331 939 eur a na odchodné, odstupné a nemocenské 
dávky pre zamestnancov úradu samosprávneho kraja 9 958 eur. 
 
650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
finančnými výpomocami 
Uvedená kategória slúži na rozpočtovanie samotných úrokov i poplatkov súvisiacich 
s úvermi. Pre rok 2009 rozpočtujeme objem finančných prostriedkov na položku 652 
Splácanie úrokov do zahraničia, podpoložka 652002 Zahraničnej finančnej inštitúcii čiastku 
1 925 247 eur, ktorá je určená na splátku úrokov z investičného úveru čerpaného v rokoch 
2006 až 2008 z Európskej investičnej banky. 
 
04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť 
 
 V rámci všeobecnej pracovnej oblasti sa rozpočtujú finančné prostriedky na krytie 
výdavkov spojených s financovaním a spolufinancovaním projektov v rámci fondov 
Európskej únie. Návrh rozpočtu bežných výdavkov je rozpočtovaný v objeme 995 818 eur. 
Objem finančných prostriedkov pre tento účel je veľmi obtiažné rozpočtovať, nakoľko 
skutočné plnenie závisí od počtu schválených projektov, ako aj od schválenia výšky rozpočtu 
konkrétnych projektov. K navýšeniu finančných prostriedkov oproti roku 2008 dochádza 
hlavne z dôvodu zmeny financovania europrojektov a to refundáciou vopred vynaložených 
výdavkov konečným prijímateľom. Refundáciu týchto výdavkov je zložité časovo odhadnúť 
a k ich realizácii môže dôjsť až v nasledujúcom rozpočtovom roku. Cieľom týchto projektov 
je podporiť rozvoj Prešovského samosprávneho kraja a zvýšiť životnú úroveň obyvateľov 
regiónu. 
 
04.5 – Cestná doprava 
 
 Bežné výdavky pre oblasť cestnej dopravy sú navrhnuté v celkovom objeme 
26 067 484 eur, z toho na zabezpečenie činnosti Správy a údržby ciest PSK objem 
16 109 308 eur. Na úhradu vyrovnávania strát z poskytovania služieb vo verejnom záujme 
v prímestskej doprave sú určené finančné prostriedky v objeme 9 958 176 eur, ktoré sú 
na zmluvnom základe poukazované pre štyroch dopravcov v rámci kraja. 
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 Nárast rozpočtu pre Správu a údržbu ciest PSK oproti roku 2008 je o 710 682 eur, 
ktorý predstavuje zdroje na úpravu miezd a odvodov o mieru valorizácie, t. j. 7 % a úpravu 
tovarov a služieb o 4,0 % - nú  mieru inflácie. Z celkového objemu bežných výdavkov pre 
SaÚC PSK sú finančné prostriedky vo výške 8 819 259 eur určené na údržbu a opravu diaľnic 
a ciest (funkčná klasifikácia 04.5.1.2) a 7 290 049 eur na zabezpečenie činnosti SaÚC PSK 
(funkčná klasifikácia 04.5.1.3) (mzdy a platy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary 
a služby a bežné transfery použité na odchodné, odstupné a nemocenské dávky). 
 
07 – Zdravotníctvo 
 
 Bežné výdavky oblasti zdravotníctva sú pre rok 2009 rozpočtované v celkovom 
objeme 497 909 eur a to na krytie záväzkov po zrušených nemocniciach, resp. úhradu 
záväzkov za existujúcu NsP Humenné a NsP Svidník, pričom preberanie záväzkov pod Úrad 
PSK prebieha postupne na základe zmluvného podkladu. 
 
08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 
  Prešovský samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 29 kultúrnych  
zariadení, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách hospodária ako príspevkové 
organizácie, financované formou bežného transferu.  
 
 Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre oblasť kultúry je v objeme 7 389 995 eur.  
Nárast rozpočtu je o 618 436 eur oproti schválenému rozpočtu z roku 2008. Zvýšenie 
rozpočtu obsahuje úpravu o 7-%-nú mieru valorizácie, ako aj o mieru inflácie vo výške 4 %. 
Rozpočet bežných výdavkov sa navýšil aj o finančné prostriedky v objeme 66 388 eur  určené 
na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov kultúrnych zariadení 
z eurofondov a spolufinancovania projektov podporených v rámci grantového systému 
Ministerstva kultúry SR.  
  
 Finančné prostriedky sú rozpočtované na aktuálny počet inštitúcií a to 2 divadiel, 
9 klubových a špeciálnych  kultúrnych zariadení, 7 knižníc, 10 múzeí a galérií a 1 umelecký 
súbor, v ktorých pracuje 642 zamestnancov. Prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky 
a činnosti týchto zariadení, organizáciu kultúrnych podujatí a na zabezpečenie financovania 
a spolufinancovania projektov organizácií. 
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09 - Vzdelávanie   
 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania zabezpečuje 
financovanie 85 stredných škôl a to 20 gymnázií, 65 stredných odborných škôl, ktoré sú 
financované v rámci prenesených kompetencií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva 
SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Prešove. Ďalej financuje 72 školských 
zariadení a to 45 stravovacích zariadení, 22 školských internátov, 1 školu v prírode, 2 štátne 
jazykové školy, 2 školské hospodárstva v rámci originálnych kompetencií a to z príjmov 
z podielových daní a vlastných príjmov PSK. Financovanie originálnych kompetencií sa 
realizuje na základe sledovaných výkonov – počet ubytovaných žiakov, počet vydaných 
hlavných a doplnkových jedál, podľa ubytovacej kapacity (počet lôžkodní) a miery ich 
využitia. V rámci originálnych kompetencií budú financované aj neštátne základné umelecké 
školy a neštátne školské zariadenia. V roku 2008 je z PSK financovaných 32 zriaďovateľov, 
ktorí majú zriadených 69 subjektov.   

 
Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva predpokladáme 

výdavky vo výške 58 360 685 eur. Pre výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva 
pre rok 2009 v rozpočte bežných výdavkov sú vyčlenené prostriedky vo výške 8 926 542 eur, 
z toho pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia 2 222 997 eur.  
  
 Financovanie regionálneho školstva vychádza z normatívneho prideľovania 
finančných prostriedkov na počet žiakov, čo je v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných, stredných škôl, školských zariadení v platnom znení. V zmysle 
zákona budú školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku 
v zmysle pokynov Ministerstva školstva SR pri zachovaní povinného minimálneho 
normatívneho príspevku  zriaďovateľa. 
 
 Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre stredné školy a školské zariadenia je v objeme 
67 287 227 eur. Oproti schválenému rozpočtu z roku 2008 je to nárast o 6 764 191 eur. 
Rozpočet v oblasti stredného školstva je spracovaný v závislosti od počtu študentov, 
predpokladaného počtu zamestnancov a valorizácie ich platov, ako aj v závislosti od miery 
inflácie, čo má vplyv na tovary a služby. Zároveň sú v rozpočte zahrnuté prostriedky 
na prefinancovanie projektov stredných škôl a školských zariadení 232 357 eur. V oblasti 
regionálneho školstva sa uvažuje o ďalšej racionalizácii, ktorá má byť zameraná 
na maximálne efektívne využitie objektov pri efektívnom vynakladaní finančných 
prostriedkov na prevádzku škôl, tzn. umiestnenie škôl s nízkym počtom žiakov do jedného 
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objektu a následne odpredaj nevyužívaných objektov, čo má priamu súvislosť 
s demografickým vývojom v SR. 
  
10 - Sociálne zabezpečenie 
 
 Úrad PSK v oblasti sociálnych služieb zabezpečuje financovanie 27 zariadení 
sociálnych služieb s právnou subjektivitou a 20 zariadení bez právnej subjektivity, ktorými sú 
domovy pre osamelých rodičov, rehabilitačné strediská, krízové strediská a útulky, ako aj 
spolufinancovanie právnických a fyzických osôb poskytujúcich služby v zmysle  zákona NR 
SR č. 195/1998 Z. z o sociálnej pomoci  v znení neskorších predpisov.     
  
 Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre sociálne zabezpečenie pre rok 2009 
predstavuje objem 24 480 747 eur, z toho pre zariadenia sociálnej starostlivosti je 
vyčlenených 19 641 074 eur a pre právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby 
podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z o sociálnej pomoci  v znení neskorších predpisov  
4 813 118 eur a 26 555 eur predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené 
na financovanie detských rekreácií. Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zohľadňuje mieru valorizácie ako aj inflácie, a rovnako 
ako v rámci oblasti kultúry a vzdelávania je navýšený o finančné prostriedky 
na spolufinancovanie projektov zariadení sociálnej starostlivosti v objeme 66 388 eur. 
  
 Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 pre právnické a fyzické osoby 
poskytujúce sociálne služby podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z o sociálnej pomoci  
v znení neskorších predpisov  je vyšší oproti schválenému rozpočtu v roku 2008 až 
o 1 501 693 eur, čo je spôsobené skutočnosťou, že subjekty, ktoré nedržali termín 
na predloženie žiadostí v zmysle VZN č. 9/2006 o podmienkach registrácie boli v roku 2008 
financované v rámci VZN PSK č. 5/2004 v objeme 25 600 tis. Sk (849 764 eur) (oblasť 
01.1.1.7 Vyššie územné celky).  
 
 
B.  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

 
 Kapitálový  rozpočet  pre  rok  2009 je zostavený ako schodkový v celkovom objeme 
– 13 285 335 eur, schodok ktorého je v plnom rozsahu krytý prebytkom bežného rozpočtu. 
Rozpočet sa člení na kapitálové príjmy v objeme 1 659 696 eur a na kapitálové výdavky 
v objeme 14 945 031 eur.  
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B.1.  Kapitálové príjmy  
 

Kapitálové príjmy PSK pre rok 2009 sú rozpočtované iba v oblasti nedaňových 
príjmov, kategória 230 - kapitálové príjmy, čo predstavuje predpokladaný príjem za predaj 
majetku vo vlastníctve PSK. Rozpočet kapitálových príjmov je stanovený na 1 659 696 eur. 
 
B.2.  Kapitálové výdavky 
 

Rozpočet kapitálových výdavkov je pre rok 2009 stanovený v objeme 14 945 031 eur, 
ktorý je krytý kapitálovými príjmami vo výške 1 659 696 eur a v objeme 13 285 335 eur 
bežnými príjmami.  

 
V rámci kapitálového rozpočtu sú rozpočtované prostriedky na krytie výdavkov 

spojených s rekonštrukciou a modernizáciou ciest a mostov, rekonštrukciou a výstavbou 
objektov v oblasti kultúry, sociálneho zabezpečenia a v oblasti vzdelávania, finančné 
prostriedky na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov v rámci fondov Európskej 
únie, ako aj finančné prostriedky na obstaranie technického vybavenia úradu výpočtovou 
technikou a prevádzkovými strojmi, na financovanie rekonštrukcií majetku PSK a na 
projektové dokumentácie k žiadostiam o NFP z eurofondov.  
 

Rozpis návrhu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie je 
nasledovný: 
 
01.1.1.7 – Vyššie územné celky 
 

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2009 pre úrad samosprávneho kraja je 
rozpočtovaný v objeme 2 489 544 eur. Finančné prostriedky sú určené na obstaranie 
technického vybavenia úradu výpočtovou technikou, prevádzkovými strojmi,  zariadeniami 
a technikou, na financovanie rekonštrukcií majetku PSK, na výdavky v oblasti IT systémov  
a na poukazovanie dotácií v zmysle VZN PSK č. 5/2004. 

 

Finančné prostriedky v objeme 1 369 913 eur sú určené na rekonštrukciu budovy 
úradu, na poukazovanie dotácií v zmysle VZN PSK č. 5/2004 331 939 eur a pre oblasť IT 
systémov sú rozpočtované kapitálové výdavky v celkovom objeme 787 692 eur, ktoré budú 
použité predovšetkým na: 
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 - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (položka 713) – t.j. 
výpočtovej techniky – osobných počítačov, vrátane počítačových sietí a špeciálneho materiálu 
k výpočtovej technike, telekomunikačnej techniky vrátane spojovacieho a zabezpečovacieho 
materiálu a materiálu pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia    282 148 eur 

- nákup nehmotných aktív (položka 711) – t.j. softvéru a licencií    325 300 eur  

- rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení (položka 718) – t.j. výpočtovej 
techniky vrátane počítačových sietí a multifunkčných zariadení, vrátane telekomunikačnej 
techniky            180 244 eur 

 
 Prostriedky na rekonštrukciu budovy budú použité na vypracovanie štúdií, projektovej 
dokumentácie, na rekonštrukciu strechy a zasadačky PSK v rámci prvej etapy rekonštrukcie 
sídla Úradu PSK. 
 
04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť 
 
 V rámci všeobecnej pracovnej oblasti sa rozpočtujú finančné prostriedky na krytie 
výdavkov spojených s financovaním a spolufinancovaním projektov v rámci fondov 
Európskej únie. Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je rozpočtovaný v objeme 
1 335 524 eur. V rozpočte sú zahrnuté výdavky v rámci projektu „Inovačné partnerské 
centrum“, financované z rozpočtu PSK v objeme 99 582 eur a čiastka 1 235 942 eur je určená 
na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania ďalších projektov v rámci EÚ. 
 
04.5 – Cestná doprava 

 
V návrhu kapitálového rozpočtu PSK na rok 2009 je pre oblasť Správy a údržby ciest 

II. a III. triedy vyčlenený objem prostriedkov 4 386 378 eur na rekonštrukciu a modernizáciu 
ciest, mostov, na nákup špeciálnej cestnej techniky (sypačov a ďalšej drobnej techniky 
a mechanizmov), na stavebné akcie súvisiace s rekonštrukciou prevádzkových priestorov, 
skládok materiálu, zásobníkov PHM v rámci jednotlivých oblastí a stredísk údržby SÚC PSK 
a na dofinancovanie investičných akcií v rámci zásobníka investičných akcií financovaných 
z návratných zdrojov financovania z EIB, ako aj na projektovú dokumentáciu, ktorá je 
nevyhnutným podkladom na uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok 
zo štrukturálnych. 
 
 



 - 33 - 

08 – Rekreácia , kultúra a náboženstvo 
 
 Návrh kapitálového rozpočtu pre oblasť kultúry predstavuje 983 801 eur. Finančné 
prostriedky sú určené na rekonštrukciu a výstavbu objektov v oblasti kultúry,  na nákup 
hnuteľného majetku a na zabezpečenie projektových dokumentácií v rámci plánovaného 
predkladania žiadostí na čerpanie eurofondov. 
  
 Z celkového objemu kapitálových výdavkov pre kultúrne zariadenia je rozpísaná 
čiastka 264 223 eur, a to: 

• Podtatranské múzeum Poprad – rekonštrukcia prístavby               28 547 eur 
(v požadovanej a schválenej čiastke v roku 2008 neboli zahrnuté náklady na spracovanie 
projektovej dokumentácie a dodávku a montáž zvislej zdvíhacej plošiny pre imobilných 
návštevníkov múzea) 

• Podtatranské múzeum Poprad – rekonštrukcia a zateplenie budovy                      36 911 eur 
(požiadavka na navýšenie rozpočtu stavby na základe výsledkov verejného obstarávania na 
dodávku stavby, kde aj napriek čiastočnej redukcii rozsahu stavebných prác je nevyhnutné 
celkové zateplenie objektu) 

• Múzeum A. Warhola Medzilaborce – Zabezpečovací systém objektu                  11 618 eur 

• Múzeum A. Warhola Medzilaborce – Rekonštrukcia strechy                132 776 eur 

• Podtatranská knižnica Poprad – PD k žiadosti o NFP – projekt „Obnova a nadstavba 
objektu Podtatranskej knižnica“                      13 610 eur 

• Šarišské múzeum Bardejov – PD k žiadosti o NFP – projekt „Múzeum bez bariér – 
priestor pre kultúrne vyžitie, oddych, vzdelávanie a konfrontáciu“                 17 526 eur  

• Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia 
kaštieľa v Starej Ľubovni“                    8 298 eur 

• Vlastivedné múzeum Hanušovce n.T. – PD k žiadosti o NFP – projekt „Archeopark“ 
                          14 937 eur 

 
09 – Vzdelávanie 
 

V kapitálovom rozpočte PSK pre rok 2009 je pre oblasť regionálneho školstva 
vyčlenený objem 4 362 046 eur. Použitie týchto prostriedkov sa plánuje na ukončenie 
rozostavaných investičných akcií, ako aj na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich 
objektov, čo priamo súvisí s pokračujúcou racionalizáciou v tejto oblasti – sťahovanie 
a prispôsobenie priestorov pre vyučovací proces. Prostriedky sú určené aj na financovanie 
výdavkov súvisiacich so spracovaním projektových dokumentácií k čerpaniu eurofondov. 
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Finančné prostriedky v objeme 509 693 eur sú rozpísané na uvedené investičné akcie: 

• SPŠ elektrotechnická Prešov – rekonštrukcia objektu školy a domova mládeže 
                           96 263 eur  

(potreba dofinancovania vzniká predovšetkým z titulu navýšenia cien stanovených podľa 
PD z roku 2004 a navýšenia rozsahu prác z dôvodu zabezpečenia funkčnosti, bezpečnosti 
a hygienických noriem) 

• Stredná priemyselná škola strojnícka Prešov – PD k žiadosti o NFP – projekt 
„Rekonštrukcia školského zariadenia“                     42 522 eur 

• Obchodná akadémia Prešov – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia objektu“ 
                                                 59 749 eur 

• Obchodná akadémia Sabinov – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia zariadenia“  
                                                   9 294 eur 

• Stredná odborná škola Svit – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia budovy“
                                                      59 749 eur 

• Stredná odborná škola Duklianskych hrdinov 3, Prešov – PD k žiadosti o NFP – projekt 
„Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba objektu“                   63 898 eur 

• Gymnázium Snina – PD k žiadosti o NFP – projekt „Prístavba telocvične, prestavba 
podkrovia“                         56 430 eur 

• Spojená škola J. Henisha Bardejov - PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia 
stravovacieho zariadenia a telocvične“                               10 124 eur 

• Stredná odborná škola Bijacovce – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rekonštrukcia dielní, 
vykurovania a telocvične“           33 194 eur 

• Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov – PD k žiadosti o NFP – projekt 
„Rozšírenie, rekonštrukcia a modernizácia SPŠE – zvýšenie kvality v poskytovaní 
edukačných služieb“                       43 816 eur 

• Gymnázium Vranov nad Topľou – PD k žiadosti o NFP – projekt „Zníženie energetickej 
náročnosti, rekonštrukcia, zateplenie“                               20 414 eur 

• Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 44, Stropkov – PD k žiadosti o NFP – projekt 
„Zateplenie objektu“           14  240 eur 

 
10  -  Sociálne zabezpečenie 

 
Návrh kapitálového rozpočtu pre oblasť sociálnych služieb pre rok 2009 je v objeme 

1 387 738 eur. Finančné prostriedky sú určené na stavebné a strojné investičné akcie v rámci 
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sociálneho zabezpečenia, ako aj na ďalší rozvoj sociálnych služieb pre obyvateľov regiónu. 
Z uvedených zdrojov sa zároveň zabezpečuje spolufinancovanie k projektom z lotérií, ktoré 
sú v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako aj financovanie 
projektových dokumentácií k eurofondom.  

 
Z uvedeného objemu finančných prostriedkov na kapitálové výdavky je rozpísaných 

523 767 eur, a to na: 

• DSS Ľubica -  dofinancovanie rozostavanej investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy 
s vybudovaním podkrovia“                      11 120 eur  
(v rámci spracovanej projektovej dokumentácie neboli do nákladov započítané finančné 
prostriedky na zhotovenie elektroinštalácie a na verejné obstarávanie)   

• DSS Petrovany – Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany – dofinancovanie investičnej 
akcie                       286 696 eur 

• DD a DSS Spišská Stará Ves – PD k žiadosti o NFP – projekt „Prístavba a zmena 
dokončenej stavby Spišská Stará Ves“                     11 286 eur 

• DSS Prešov, Volgogardská – PD k žiadosti o NFP – projekt „Búraním bariér 
a skvalitnením služieb k vyššej kvalite života našich ŤZP klientov“                 89 624 eur 

• DSS Jabloň - PD k žiadosti o NFP – projekt „Nadstavba – prístavba ubytovacieho 
objektu“                         18 489 eur 

• DSS Prešov, Važecká – PD k žiadosti o NFP – projekt „Prístavba a nadstavba zariadenia 
za účelom zvýšenia kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a mierne zvýšenie 
kapacity zariadenia“                       19 916 eur 

• DSS Kalinov - PD k žiadosti o NFP – projekt „Zobytnenie podkrovia hlavnej budovy, 
budovy chráneného bývania, nadstavba hospodárskej budovy, terénne úpravy areálu DSS“ 

                                     23 236 eur 

• DSS ALIA Bardejov – PD k žiadosti o NFP – projekt „Skvalitnenie a zefektívnenie 
poskytovaných služieb, humanizácia prostredia“          3 319 eur 

• DD a DSS Humenné – PD k žiadosti o NFP – projekt „Rozšírenie kapacity zariadenia DD 
a DSS, zvýšenie kvality poskytovaných služieb“        28 215 eur 

• DSS Humenné Podskalka – PD k žiadosti o NFP – projekt „Zvýšenie kvality obytného 
zázemia klientov DSS“            31 866 eur 

 
Rozpis doposiaľ nerozpísaných kapitálových výdavkov pre rok 2009 podľa 

jednotlivých investičných akcií a úsekov financovania bude predložený na februárové 
zasadnutie Zastupiteľstva PSK. 
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7.   Programová štruktúra rozpočtu PSK na roky  2009 - 2011 
 
Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2009 – 2011 je zostavený  

ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými 
výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. V programovom 
rozpočte na roky 2009 – 2011 sú výdavky samosprávneho kraja alokované do 9 programov, 
ktoré predstavujú súbor aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov: 

• Plánovanie, manažment a kontrola 

• Rozvoj kraja 

• Interné služby 

• Doprava a komunikácie 

• Vzdelávanie 

• Kultúra 

• Sociálne zabezpečenie 

• Zdravotníctvo 

• Administratíva 

 
 
Program 1  Plánovanie, manažment a kontrola 
 
Podprogram 1.1. Samosprávne riadenie regiónu 
Prvok 1.1.1.  Výkon funkcie predsedu 
Prvok 1.1.2.  Zasadnutia orgánov kraja  
   (Zastupiteľstvo a poradné orgány zastupiteľstva) 
Podprogram 1.2. Medzinárodné vzťahy 
Prvok 1.2.1.  Zastúpenie PSK v Bruseli 
Prvok 1.2.2.  Medzinárodná spolupráca 
Podprogram 1.3. Kontrola 
Prvok 1.3.1.  Kontrola verejných výdavkov  
Prvok 1.3.2.  Petície, sťažnosti, podania 
Podprogram 1.4. Manažment ekonomiky 
Prvok 1.4.1.  Audit 
Prvok 1.4.2.  Rozpočtová politika a účtovníctvo 
Podprogram 1.5. Podpora všeobecne prospešných služieb v regióne 
Podprogram 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 
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Podprogram 1.7. Propagácia kraja 
Prvok 1.7.1.  Mediálna propagácia kraja     
Prvok 1.7.2.  Externá propagácia kraja 
Prvok 1.7.3.  Propagačné a prezentačné materiály kraja  
Prvok 1.7.4.  Monitoring médií 

 
Program 2   Rozvoj kraja 
 
Podprogram 2.1. Strategické dokumenty a územné plánovanie 
Prvok 2.1.1.  Programové dokumenty kraja 
Prvok 2.1.2.  Územné plánovanie a urbanistické štúdie 
Podprogram 2.2. Regionálny rozvoj 
Prvok 2.2.1.  Rozvoj podnikania 
Prvok 2.2.2.  Sociálna inklúzia a zamestnanosť 
Prvok 2.2.3.  Rozvoj vidieka 
Prvok 2.2.4.  Životné prostredie 
Podprogram 2.3. Rozvoj cestovného ruchu 
Prvok 2.3.1.  Veľtrhy, výstavy, konferencie, workshopy 
Prvok 2.3.3.  Koordinácia rozvoja cestovného ruchu 
Podprogram 2.4. SO/RO pre Regionálny operačný program 
Podprogram 2.5. Riadenie a koordinácia Programu cezhraničnej spolupráce PL - SR 
Prvok 2.5.1. Hodnotenie, schvaľovanie a koordinácia Programu cezhraničnej 

spolupráce PL – SR 2007 - 2013 
Prvok 2.5.2. Infobod PSK 
Prvok 2.5.3. Manažment prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce PL – 

SR 2007 -2013 
Podprogram 2.6. Európska agenda 
Prvok 2.6.1. Implementácia programov ŠF EÚ a iných finančných mechanizmov 
Podprogram 2.7. Rezerva 
 

Program 3  Interné služby 
 
Podprogram 3.1. Právne služby a zastupovanie navonok 
Prvok 3.1.1.  Právne služby Úradu PSK 
Prvok 3.1.2.  Právne služby poskytované organizáciám PSK 
Podprogram 3.2. Správa informačných technológií 
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Podprogram 3.3. Archív a registratúra 
Podprogram 3.4. Autodoprava 
Podprogram 3.5. Ochrana a bezpečnosť 
Prvok 3.5.1.  Školenia a prednášky 
Prvok 3.5.2.  Osobné ochranné pracovné prostriedky 
Prvok 3.5.3.  Pracovná zdravotná služba 
Podprogram 3.6. Správa a evidencia majetku 
Prvok 3.6.1.  Majetok Úradu PSK 
Prvok 3.6.2.  Majetok PSK v správe organizácií 
Podprogram 3.7. Nájomné a služby spojené s nájomným 
 

Program 4  Doprava a komunikácie  
 
Podprogram 4.1. Cestná infraštruktúra 
Prvok 4.1.1.  Správa cestnej infraštruktúry 
Prvok 4.1.2.  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cestnej infraštruktúry 
Prvok 4.1.3.  Oprava a údržba cestnej infraštruktúry 
Podprogram 4.2. Výkony vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej 

doprave 
Podprogram 4.3. Projekty a granty 
Podprogram 4.4. Manažment dopravnej infraštruktúry 
Podprogram 4.5. Rezerva 

 
Program 5  Vzdelávanie 
 
Podprogram 5.1. Stredné školy 
Prvok 5.1.1.  Gymnáziá 
Prvok 5.1.2.  Stredné odborné školy 
Prvok 5.1.3.  Jazykové školy 
Podprogram 5.2. Školské zariadenia 
Prvok 5.2.1.  Školské zariadenia regionálne 
Prvok 5.2.2.  Neštátne školské zariadenia a školy (súkromné a cirkevné) 
Podprogram 5.3. Poskytovanie sociálneho zabezpečenia v oblasti vzdelávania 
Podprogram 5.4. Školský úrad 
Podprogram 5.5. Šport 
Prvok 5.5.1.  Športové aktivity mládeže  
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Prvok 5.5.2.  Vyhlásenie najlepších športovcov PSK 
Podprogram 5.6. Projekty a granty 
Podprogram 5.7. Rezerva 

 
Program 6  Kultúra 
 
Podprogram 6.1. Divadlá 
Podprogram 6.2. Knižnice 
Podprogram 6.3. Múzeá 
Podprogram 6.4. Galérie 
Podprogram 6.5. Osvetové strediská 
Podprogram 6.6. Hvezdárne a planetáriá 
Podprogram 6.7. Umelecké súbory 
Podprogram 6.8. Kultúrne podujatia po záštitou predsedu PSK 
Podprogram 6.9. Projekty a granty 
Podprogram 6.10. Rezerva 

 
Program 7  Sociálne zabezpečenie 
 
Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím, seniorov 

a marginalizované skupiny občanov 
Prvok 7.1.1.  ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
Prvok 7.1.2.  Finančné príspevky PO a FO poskytujúcim sociálnu pomoc 
Prvok 7.1.3.  Výchovno-rekreačné tábory pre ŤZP deti 
Podprogram 7.2. Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela 
Prvok 7.2.1 Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti sociálno-

právnej ochrany a kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
Prvok 7.2.2. Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti sociálno-

právnej ochrany a kurately v pôsobnosti PO a FO (neverejní 
poskytovatelia) 

Prvok 7.2.3.  Zariadenia pestúnskej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
Podprogram 7.3. Manažment sociálnej infraštruktúry 
Podprogram 7.4. Projekty a granty 
Podprogram 7.5. Rezerva 
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Program 8  Zdravotníctvo 
 
Podprogram 8.1. Zdravotnícke zariadenia PSK 
Prvok 8.1.1    Záväzky a pohľadávky nemocníc PSK 
Prvok 8.1.2.   Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vrátane 

verejných lekární  
Podprogram 8.2   Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti 
Prvok 8.2.1   Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane 

lekárenskej služby  
Prvok 8.2.2    Etická komisia pri PSK   
 

Program 9  Administratíva 
 
Podprogram 9.1. Personalistika a mzdy  
Prvok 9.1.1.  Spracovanie a zúčtovanie miezd, odvodov a personálna agenda 
Prvok 9.1.2.  Štatistika a výkazníctvo 
Podprogram 9.2. Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov 
Prvok 9.2.1.  Školenia a odborný rast zamestnancov 
Prvok 9.2.2.  Tvorba a použitie sociálneho fondu 
Prvok 9.2.3.  Stravovanie zamestnancov 
Podprogram 9.3. Materiálno-technické zabezpečenie administratívnych činností 
Podprogram 9.4. Podporné činnosti 
Podprogram 9.5. Verejné obstarávanie 
Podprogram 9.6. Úroky z návratných zdrojov financovania  
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PPrrooggrraamm  11::      PPLLÁÁNNOOVVAANNIIEE,,  MMAANNAAŽŽMMEENNTT,,  KKOONNTTRROOLLAA 

 
Zámer:  Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu 

 2009 2010 2011 

Rozpočet programu 
(v EUR) 

1 999 801 2 081 624 2 338 412 

Komentár k programu:  

 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. 
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PPooddpprrooggrraamm  11..11::      SSaammoosspprráávvnnee  rriiaaddeenniiee  rreeggiióónnuu 

Zámer:  Účinné  riadenie regiónu 

 
Prvok 1.1.1:    Výkon funkcie predsedu 
 

Zodpovednosť: Kancelária predsedu 

Cieľ  Zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Plánovaný počet podujatí s účasťou na najvyššej úrovni za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    140 150 155 165   

Skutočná 
hodnota   130       

Cieľ  Zabezpečiť prijatie občanov kraja u predsedu PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Plánovaný počet prijatí občanov u predsedu PSK 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    230 240 250 260   

Skutočná 
hodnota   210       

Komentár k prvku: 
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. 
  

PPrrvvookk  11..11..22::        ZZaassaaddnnuuttiiaa  oorrggáánnoovv  kkrraajjaa    
 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

Oddelenie organizačné, registratúry, civilnej ochrany a obrany 
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Cieľ  Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Plánovaný počet zasadnutí Rady PSK za rok spolu   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    8 8 8 8   

Skutočná 
hodnota   8       

Cieľ  Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Plánovaný počet zasadnutí Zastupiteľstva  PSK za rok spolu   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    8 8 8 8   

Skutočná 
hodnota 12 8 8       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet odborných komisií  PSK    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    12 12 12 12   

Skutočná 
hodnota 12 12 12       

Cieľ  Zabezpečiť včasnú distribúciu materiálov na zasadnutia orgánov PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku PSK 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   áno       

Cieľ  Zabezpečiť operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Spracované, distribuované a zverejnené výstup podľa Rokovacieho poriadku PSK 

v elektronickej aj v printovej podobe 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   áno       

Komentár k prvku: 
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 v rámci prvku predstavujú plánované bežné aktivity na realizáciu prvku 
– odmeny, poštovné, cestovné, stravovanie, kancelársky materiál,  údržbu kancelárskych 
strojov, nájomné zasadacích priestorov, reklamu, inzerciu a všeobecné služby. 

  

PPooddpprrooggrraamm  11..22::      MMeeddzziinnáárrooddnnéé  vvzzťťaahhyy 

Zámer:   Samosprávny kraj využívajúci medzinárodné možnosti pre rozvoj svojho územia 
 
Prvok 1.2.1:     Zastúpenie PSK v Bruseli 
 

Zodpovednosť: Zastúpenie PSK v Bruseli 

Cieľ  Zvýšiť informovanosť o EÚ a európskych grantoch 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet sprostredkovaných informácií európskeho rozmeru   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    130 170 200 220   

Skutočná 
hodnota   100       

Cieľ  Presadzovať záujmy PSK na európskej úrovni 

Merateľný 
ukazovateľ:  Výstup/Výsledok Počet stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií a subjektov EÚ   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    230 250 270 280   

Skutočná 
hodnota   200       
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Cieľ  Zabezpečiť participáciu PSK v európskych iniciatívach, sieťach a partnerstvách 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet európskych partnerstiev   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 5 6 6   

Skutočná 
hodnota 1 1 3       

Cieľ  Zabezpečiť prezentáciu PSK na európskych podujatiach 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet akcií európskeho charakteru   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 4 4 4   

Skutočná 
hodnota  4 4       

Komentár k prvku: 
Zastúpenie PSK v Bruseli bolo oficiálne otvorené 22. mája 2003 pod názvom PREŠOV 
REGION BRUSSELS OFFICE. Otvorením Domu slovenských regiónov v Bruseli 26. mája 
2005 sa význam a pôsobenie slovenských regiónov v Bruseli značne umocnil. Presadzovanie 
záujmov PSK na európskom poli je významným faktorom dynamického rozvoja kraja. 
V záujme čo najefektívnejšieho rozvoja regiónu je nevyhnutné ovplyvňovať tvorbu legislatívy 
EÚ a vstupovať do rozhodovacieho procesu, ktorý prebieha v Bruseli.  

Lokalita Zastúpenia PSK v Bruseli ponúka unikátnu možnosť na zapojenie subjektov PSK do 
európskych projektov. Nadviazanie spolupráce, vyhľadanie potenciálneho partnera či priama 
komunikácia sú v bruselskej komunite jednoduchšie ako kdekoľvek inde. Pozícia zastúpenia 
v Bruseli otvára možnosti na zapojenie sa do európskych iniciatív, sieti a partnerstiev. Tie 
ponúkajú vhodné podmienky na rozvíjanie spolupráce, výmenu skúseností, expertízy, know-
how, získavanie kontaktov a networking. Aktívne informovanie o európskych programoch 
a grantoch je základom pre vyššie využitie podpory EÚ zo strany subjektov PSK. 
Programovacie obdobie 2007-2013 ponúka viac ako 300 podporných grantov v oblastiach 
kultúry, vzdelávania, podnikania, inovácií,  výskumu a vývoja, mládeže, atď. Tieto programy 
sú riadené Európskou komisiou alebo európskymi agentúrami. Hlavnou črtou týchto grantov 
je nadnárodné partnerstvo subjektov v rámci projektov.  
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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 1.2.2:     Medzinárodná spolupráca 
 

Zodpovednosť: Oddelenie  medzinárodnej spolupráce a organizačné útvary Úradu PSK 

Cieľ  Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet uzatvorených dohôd, iných právnych aktov a záväzných dokumentov 

v oblasti medzinárodnej spolupráce  za rok  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 3 2 2   

Skutočná 
hodnota   2       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/Výsledok   Počet realizovaných medzinárodných aktivít    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    117 120 120 120   

Skutočná 
hodnota   122       

Komentár k prvku: 
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 
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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.  

  

PPooddpprrooggrraamm  11..33::      KKoonnttrroollaa 

Zámer:  Legitímne fungujúci kraj 
 
Prvok 1.3.1:   Kontrola verejných výdavkov 
  

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór 

Cieľ  Zabezpečiť  pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu a zariadení PSK   

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok plánovaný počet kontrol za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    50 60 60 60   

Skutočná 
hodnota 74 56 61       

Cieľ  Zabezpečiť hospodárnosť pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami   

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok % splnených opatrení z uložených  opatrení prijatých na základe zistení  kontroly  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    100% 100% 100% 100%   

Skutočná 
hodnota   81%       

Komentár k prvku: 
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 
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s platnou právnou legislatívou. Plánovaný počet kontrol v roku 2008 je znížený v porovnaní 
s rokom 2007 s ohľadom na školenia kontrolórov v závere roka 2008. 

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva 
a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok 
do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. 

 

Prvok 1.3.2:    Petície, sťažnosti a podania   
 
Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej kontroly  

Cieľ  Dosiahnuť vybavenie petícií, sťažností, a podania v súlade s legislatívou 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok petície, sťažnosti a podania vybavované v zákonných lehotách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    100% 100% 100% 100%   

Skutočná 
hodnota   92%       

Komentár k prvku:  
Prvok predstavuje vybavovanie petícií, sťažností a podaní v súlade s právnymi predpismi. 

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva 
a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok 
do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. 

 

PPooddpprrooggrraamm  11..44::      MMaannaažžmmeenntt  eekkoonnoommiikkyy 

Zámer:  Samospráva, ktorá neporušuje predpisy 
 
Prvok 1.4.1:     Audit 
 

Zodpovednosť: Odbor financií 

Cieľ  Zabezpečiť  objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet priebežných kontrol audítorom za rok spolu   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    3 3 3 3   
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Skutočná 
hodnota   3       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom „bez výhrad“   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   áno       

Komentár k prvku: 
Realizácia prvku zahŕňa posudzovanie a hodnotenie schopnosti PSK plniť si svoje záväzky, 
revízie účtov a kontrolu účtovníctva. 

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s audítorskými 
službami. 

 
Prvok 1.4.2:    Rozpočtová politika a účtovníctvo 
  

Zodpovednosť: Odbor financií  

Cieľ  Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok rozpočet schválený v Zastupiteľstve PSK do konca kalendárneho roka   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   áno       

Cieľ  Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 4 4 4   

Skutočná 
hodnota   4       

Cieľ  Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona s transparentnými výstupmi pre rozpočtový proces 
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet druhov predkladaných výkazov MF SR za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    8 8 8 8   

Skutočná 
hodnota   10       

Komentár k prvku: 
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. 
  

PPooddpprrooggrraamm  11..55::      PPooddppoorraa  vvššeeoobbeeccnnee  pprroossppeeššnnýýcchh  sslluužžiieebb      

vv  rreeggiióónnee 

Zámer:   Efektívna podpora všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo 
verejnoprospešných účelov 

 
Zodpovednosť: Odbor financií  

Cieľ  Zabezpečiť podporu individuálnych aktivít smerujúcich k všestrannému rozvoju územia 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok   % podporených žiadostí z celkového počtu žiadostí 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    48 50 50 50   

Skutočná 
hodnota   63       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok   evidencia žiadateľov o dotáciu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   áno       
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Komentár k podprogramu: 

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. 5/2004. Do výšky schváleného rozpočtu budú 
Zastupiteľstvom PSK prerozdelené finančné prostriedky na jednotlivé výzvy (šport, kultúra 
...) a následne v rámci úpravy rozpočtu bude uvedený podprogram rozčlenený na jednotlivé 
prvky.   

  

PPooddpprrooggrraamm  11..66::    ČČlleennssttvvoo  vv  ssaammoosspprráávvnnyycchh  oorrggaanniizzáácciiáácchh  

aa  zzddrruužžeenniiaacchh 

Zámer:    Účinné presadzovanie záujmov PSK vo všetkých strategických oblastiach 
  

Zodpovednosť: Odbor financií 

Cieľ  Zabezpečiť presadzovanie záujmov PSK pri rozvoji kraja  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok   počet združení na podporu rozvoja, v ktorých je PSK členom  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    3 3 3 3   

Skutočná 
hodnota   3       

Komentár k podprogramu: 

Podprogram predstavuje zabezpečenie presadzovania záujmov PSK prostredníctvom účasti 
v nasledujúcich záujmových združeniach: 

Záujmové združenia právnických osôb: 

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Prešov 

Združenie samosprávnych krajov „SK8“, Bratislava 

Združenie Biele kamene, Snina 
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Finančné prostriedky v rámci podprogramu predstavujú plánované bežné výdavky na úhradu 
členských príspevkov v uvedených združeniach. 

  

PPooddpprrooggrraamm  11..77::    PPrrooppaaggáácciiaa  kkrraajjaa 

Zámer: Komunikujúci a maximálne prezentovaný kraj 
 
Komentár k podprogramu: 
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 1.7.1:   Mediálna propagácia kraja     
 

Zodpovednosť: Tlačové oddelenie 

Cieľ   Zabezpečiť maximálnu informovanosť o kraji prostredníctvom interných a externých výstupov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet vydaných a rozdistribuovaných čísiel periodika Spravodaj PSK za rok    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    6 6 6 6   

Skutočná 
hodnota   2       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok  Počet televíznych relácií Magazín PSK vyrobených a odvysielaných v lokálnych 

televíziách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    12 12 12 12   

Skutočná 
hodnota   12       
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok  Počet zorganizovaných tlačových besied a brífingov za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    20 20 20 20   

Skutočná 
hodnota   20       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

 
Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    170 170 170 170   

Skutočná 
hodnota   160       

 
Komentár k prvku: 
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 1.7.2:   Externá propagácia kraja     
 

Zodpovednosť: Tlačové oddelenie 

Cieľ   Prezentovať kraj ako atraktívny pre návštevníkov a priateľský a otvorený pre obyvateľov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 5 6 7   

Skutočná 
hodnota   3       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

 
Počet verejných podujatí a aktivít pozitívne predstavujúcich činnosť, kompetencie 
a zaujímavosti kraja  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    3 4 4 4   

Skutočná 
hodnota   2       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

 
Počet spoločenských podujatí 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    5 5 5 5   

Skutočná 
hodnota   5       

 
Komentár k prvku: 
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 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 1.7.3:   Propagačné a prezentačné materiály kraja     
 

Zodpovednosť: Tlačové oddelenie 

Cieľ   Systémovo predstaviť to najatraktívnejšie z kraja 
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet vydaných druhov printových a elektronických publikácií o kraji 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    3 4 5 6   

Skutočná 
hodnota   2       

Cieľ   Pri propagácii využiť možnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a organizácie so štatútom 
chránenej dielne 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet organizácií, od ktorých kraj odoberá materiály 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    3 4 4 4   

Skutočná 
hodnota   4       

 
Komentár k prvku: 
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, ktoré majú 
štatút chránenej dielne.  

 
Prvok 1.7.4:   Monitoring médií     
 

Zodpovednosť: Tlačové oddelenie 

Cieľ   Získať prehľad o publikovaných výstupoch o kraji 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet dodaných monitoringov o kraji 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    240 240 240 240   

Skutočná 
hodnota   240       
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Komentár k prvku: 
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.  

  

PPrrooggrraamm  22::        RROOZZVVOOJJ  KKRRAAJJAA  

Zámer:   Všestranný rozvoj  kraja a jeho maximálna prezentácia  

 2009 2010 2011 

Rozpočet programu 
(v EUR) 

2 688 674 3 579 399  3 813 384 

Komentár k programu:  

 Program Rozvoj kraja predstavuje aktivity a činnosti súvisiace so strategickým 
a územným plánovaním kraja a rozvojom cestovného ruchu a tiež aktivity a činnosti 
orientované na prezentáciu kraja na výstavách, konferenciách, veľtrhoch a pod. 

 

V rámci realizácie programu PSK financuje a zabezpečuje podprogramy: Strategické 
dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj, Rozvoj cestovného ruchu, Regionálny 
operačný program SO/RO, Riadenie a koordinácia Programu cezhraničnej spolupráce PL –
SR, Európska agenda a Rezerva.  

 

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na činnosť 
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program 
(SO/RO pre ROP), na vypracovanie strategických dokumentov územného plánovania, 
na financovanie účasti na veľtrhoch, výstavách, konferenciách, príp. ich realizáciu, 
na zabezpečenie financovania a spolufinancovania europrojektov a pod.    

 
PPooddpprrooggrraamm  22..11::  SSttrraatteeggiicckkéé  ddookkuummeennttyy  aa  úúzzeemmnnéé  pplláánnoovvaanniiee  

 
Zámer:    Kvalitne vypracované rozvojové a územno – plánovacie dokumenty kraja   
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Komentár k podprogramu:  

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 obci na 
základe ich žiadosti. Strategické plánovanie je metóda riadenia používaná na koordináciu 
jednotlivých činností, ktoré súvisia s plánovaním, realizáciou a vyhodnocovaním aktivít 
kofinancovaných z verejných zdrojov a určených na regionálny rozvoj. 

 
Prvok 2.1.1.:  Programové dokumenty kraja 

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia 

Cieľ  Zabezpečiť predpoklady pre komplexný rozvoj PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet uskutočnených aktualizácií PHSR PSK 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1 1 1 1   

Skutočná 
hodnota   1       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet vypracovaných odvetvových rozvojových dokumentov 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 1 2 1   

Skutočná 
hodnota   1       

Komentár k prvku:  

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov upravuje, okrem iného, 
pôsobnosť samosprávneho kraja, 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 vyjadrujúcim rozvojové potreby 
a určujúci ciele, ktoré chce kraj dosiahnuť v strednodobom časovom horizonte do roku 2015. 
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Program je záväzný pre orgány samosprávneho kraja, odborné útvary Úradu PSK 
a samosprávnym krajom zriadené organizácie. 

Prvok predstavuje ročnú aktualizáciu vypracovaného a Zastupiteľstvom PSK schváleného 
základného rozvojového dokumentu kraja – spracovanie Akčného plánu. 

Koordinácia  subjektov za účelom plnenia stratégie rozvoja územia, predpokladá spracovanie 
odvetvových koncepcií a stratégií za špecifikované odvetvia významné pre celkový rozvoj 
kraja.. Tieto vychádzajú, alebo sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja kraja a v súlade s národnými odvetvovými koncepciami.  
 
Prvok 2.1.2.:  Územné plánovanie a urbanistické štúdie 
 

Zodpovednosť:  Oddelenie územného plánu a životného prostredia 

Cieľ Preskúmať  možnosti rozvoja územia PSK vo vybraných oblastiach     

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Spracované územnoplánovacie podklady : Urbanistická štúdia „Poloniny“, 

Územná prognóza regiónu Prešov, Urbanistická štúdia „Vtáčie údolie“  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    3 0 0 0   

Skutočná 
hodnota   0       

Cieľ Zabezpečiť aktuálne podklady pre územný rozvoj PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 1 0 0   

Skutočná 
hodnota   0       

Cieľ Zosúladiť rozvojové zámery PSK s platnou legislatívou v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok SEA - Správa o hodnotení Zmien a doplnkov  ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009, 

EIA – Zámer a Správa o hodnotení Zábavného parku „Vtáčie údolie“ 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 2 0 0   

Skutočná 
hodnota   0       
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Cieľ Zosúladiť zámery PSK s územným rozvojom vybraných obcí   

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

Finančná dotácia pre aktualizáciu ÚPN obcí Ptičie, Chlmec a Humenného 
(zahrnutie zámeru PSK – Zábavného parku „Vtáčie údolie“ do územných plánov 
dotknutých obcí) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 1 0 0   

Skutočná 
hodnota   0       

Cieľ Preskúmať  možnosti rozvoja územia PSK v oblasti regionálnych ciest  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Koncepcia rozvoja ciest II. a III. triedy v kraji 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 0 1 0   

Skutočná 
hodnota   0       

Cieľ Preskúmať  možnosti rozvoja územia Tatier a vytvoriť predpoklady na jeho TUR    

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Urbanistická štúdia Tatier 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 0 0 1   

Skutočná 
hodnota   0       

Cieľ Zosúladiť územný rozvoj obcí s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet pripomienkovaných územnoplánovacích dokumentácií za rok  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    140 90 70 80   

Skutočná 
hodnota   163       

 
Komentár k prvku:  

Predmetný prvok predstavuje koncepčnú a koordinačnú činností PSK v oblasti územného 
plánovania  podľa zákonov č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
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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 
orgánu územného plánovania  a rozvíjania spolupráce s inými regiónmi.  
 
 
PPooddpprrooggrraamm  22..22..::    RReeggiioonnáállnnyy  rroozzvvoojj    

Zámer:   Koordinovaný a optimalizovaný rozvoj v jednotlivých oblastiach hospodárstva 
regiónu 

 
Komentár k podprogramu:  

Na základe analýzy sociálno-ekonomickej situácie a potenciálu Prešovského kraja ako aj 
existujúcich rozvojových trendov boli formulované rozvojové smerovania Prešovského kraja 
na obdobie 2008-2015. 
HDP Prešovského kraja prepočítaný na obyvateľa je pod celoštátnym priemerom. Pre 
štruktúru ekonomických subjektov pôsobiacich v Prešovskom kraji je charakteristické nižšie 
zastúpenie malých a stredných firiem, čo všeobecne súvisí s nižšou mierou podnikateľskej 
aktivity v tomto regióne. 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 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 sociálnej exklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Kvalitné 
životné prostredie je základným predpokladom pre rozvoj regiónu, a preto bude pozornosť 
koncentrovaná aj na riešenie problémov v tejto oblasti.  

 
Prvok 2.2.1:  Rozvoj podnikania 
 

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja  

Cieľ  Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľskej základne v Prešovskom kraji 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Vytvorené regionálne inovačné „fórum“ PSK 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 1 0 0   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet informačných a poradenských aktivít v oblasti podpory rozvoja MSP 

a inovácií 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 4 4 4   

Skutočná 
hodnota   2       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Katalóg investičných príležitostí v PSK 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 1 1 1   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet  podujatí, na ktorých bol katalóg prezentovaný 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 0 4 8   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet projektov na podporu inovácií 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 2 1 1   

Skutočná 
hodnota   1       

 
Komentár k prvku: 
Prvok je zameraný na realizáciu opatrení a aktivít rozvojových dokumentov kraja (Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK, Regionálna inovačná stratégia) v oblasti podpory 
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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 využívať podnikateľská infraštruktúra a v neposlednej rade 
sa zvýši využívanie inovácií a výsledkov vedy a výskumu.   
 

Prvok 2.2.2:  Sociálna inklúzia a zamestnanosť 
 
 

Zodpovednosť: Oddelenie podporných programov  

Cieľ  Zvýšiť zamestnanosť Rómov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet projektov generovaných v  v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti (v 

spolupráci s partnerstvami SI) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    6 3 3 3   

Skutočná 
hodnota   6       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Pripravený a realizovaný výskum  zamestnanosti Rómov v Prešovskom kraji 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 1 0 0   

Skutočná 
hodnota   0       

Cieľ  Vytvoriť nástroj samosprávy pre realizáciu jednotlivých projektov v oblasti riešenia problémov 
marginalizovaných skupín. 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Spracovaná vstupná analýza projektu – dokument 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 1 0 0   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet  uskutočnených  koordinačných metodických  stretnutí  so 

zainteresovanými subjektmi projektu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota    4 10 20 20   

Skutočná 
hodnota   2       

 
Komentár k prvku: 

Prešovský kraj má jednu 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 počtu obyvateľov Prešovského kraja takmer 12% a prírastok obyvateľstva u tejto 
skupiny je výrazne vyšší ako u majoritného obyvateľstva. Danému prioritnému problému nie 
je dlhodobo venovaná patričná pozornosť. K posilneniu sociálnej inklúzie MRK by malo 
dôjsť rovnocenným rozvojom tak v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, riešenia bytovej 
otázky, zdravia a vzájomnej akceptácie Rómov a majority, v sociálnej oblasti a ich 
vzájomným prepojením. Neriešenie tohto problému bude mať negatívny dopad na sociálno-
kultúrnu úroveň života Rómov v MRK a narastanie priepasti medzi Rómami a majoritou. 
Na základe vlastných analýz ako aj analýz získaných z iných zdrojov (Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny, Krajský školský úrad, Štatistický úrad, Úrad splnomocnenkyne  vlády SR pre 
rómske komunity, MVO a ďalších) došlo ku konštatovaniu zhoršovania sociálnej situácie 
najmä vo viacnásobne marginalizovaných rómskych komunitách. Nakoľko vývojové 
tendencie v týchto komunitách potvrdzujú, že nemožno očakávať, aby samotné komunity 
dokázali zvrátiť negatívny vývoj, je nutné vytvoriť nástroje, ktoré budú spôsobilé na 
vyvolanie sociálnej zmeny.  
Tento fakt je zohľadnený aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, keď 
špeciálna pozornosť, ako jednej z bariér rozvoja kraja, bude venovaná redukcii sociálnej 
exklúzie marginalizovaných rómskych komunít a to tak opatreniami vo vzdelávaní, bývaní, 
zdravotnej prevencii a starostlivosti ako aj sociálnymi službami pre túto cieľovú skupinu.  
V nadväznosti na to bolo dňa 27.10.2007 podpísané Memorandum predsedami troch 
samosprávnych krajov – KSK, PSK, BBSK o spolupráci pri riešení uvedenej problematiky. 
Cieľom je integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva do sociálnych štruktúr, vrátane štruktúr 
tvorených trhom práce a ovplyvňovanie chudoby. Ďalej je to možná integrácia cieľovej 
skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce. 
 
Prvok 2.2.3:  Rozvoj vidieka 
 

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja  

Cieľ  Zvyšovanie kvality života vo vidieckom priestore 
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet podporených projektov vypracovaných v rámci stratégií „MAS“ v kraji 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 5 5 5   

Skutočná 
hodnota   11       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet koordinačných stretnutí  (seminárov) v mikroregiónoch 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 7 7 7   

Skutočná 
hodnota   4       

 
Komentár k prvku: 

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 2.2.4:  Životné prostredie  

Zodpovednosť:  Oddelenie územného plánu a životného prostredia  

Cieľ  Minimalizovať  činnosti v regióne s výrazným dopadom na životné prostredie 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Priemerný počet stanovísk vydaných za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    80 50 45 40   

Skutočná 
hodnota   91       

Cieľ  V oblasti odpadového hospodárstva podporiť v PSK zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet projektových dokumentácií na zriadenie Regionálnych centier na biologicky 

rozložiteľný odpad 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 10 0 0   

Skutočná 
hodnota   0       

Cieľ  Zhodnotiť územný, environmentálny a ekonomický potenciál  záujmového združenia RO Domaša v rámci 
rozvoja cestovného ruchu a turizmu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Environmentálna štúdia RO Domaša a trvalo udržateľný rozvoj územia 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 0 1 0   

Skutočná 
hodnota   0       

 
Komentár k prvku: 

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.  

  

PPooddpprrooggrraamm  22..33::    RRoozzvvoojj  cceessttoovvnnééhhoo  rruucchhuu   

Zámer:   Trvalo udržateľný cestovný ruch – ako priorita hospodárskej politiky regiónu 
 
Komentár k podprogramu:  

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 
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kvality životnej úrovne, s konkurencieschopným trhom, zachováva a zveľaďuje prírodné a 
kultúrne bohatstvo, buduje atraktivitu a obraz regiónu. 
 
Prvok  2.3.1:  Veľtrhy, výstavy, konferencie, workshopy 
 

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu 

Cieľ  Zabezpečiť propagáciu kraja doma a v zahraničí s cieľom zvýšenia návštevnosti a prilákania 
zahraničných investorov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Účasť PSK na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (počet) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1 2 3 4   

Skutočná 
hodnota   1       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet konferencií, workshopov a seminárov s aktívnou účasťou PSK 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 4 6 8   

Skutočná 
hodnota   3       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet infociest  pre zahraničných novinárov  na území kraja 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1 2 2 2   

Skutočná 
hodnota   0       

Cieľ  Zabezpečiť kvalitných a moderných propagačných a prezentačných materiálov informujúcich 
a propagujúcich kraj, jeho špecifiká a jedinečnosti.  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet nových propagačných a prezentačných materiálov kraja 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 3 4 2   

Skutočná 
hodnota   0       
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet dotlačených propagačných materiálov kraja 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 0 3 4   

Skutočná 
hodnota   0       

 
Komentár k prvku: 

Podpora propagácie na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v SR a v zahraničí, 
prezentácie, ponukové akcie, semináre a konferencie doma a v zahraničí a realizácia ďalších 
aktivít je nevyhnutnou súčasťou opatrení na dosiahnutie trvalo udržateľného  cestovného 
ruchu. 
Z dôvodu dôležitosti prezentácie regiónu plánujeme uskutočňovať pravidelné infocesty pre 
zahraničných novinárov dva krát do roka.  
 

Prvok  2.3.2:  Koordinácia rozvoja cestovného ruchu kraja 
 

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu 

Cieľ  Koordinovať rozvoj cestovného ruchu kraja za účelom efektívneho využitia finančných prostriedkov  
a možností legislatívnej podpory štátu 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet pracovných porád na národnej úrovni 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    8 10 12 12   

Skutočná 
hodnota   8       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet pracovných stretnutí so zástupcami miest, obcí a subjektov cestovného 

ruchu kraja 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 4 5 6   

Skutočná 
hodnota   4       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet pripravených projektových zámerov a žiadostí o NFP 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 1 2 3   

Skutočná 
hodnota   0       

 
Komentár k prvku: 

V rámci decentralizačného procesu verejnej správy na základe Zákona č.  416/2001 Z.z. 
z 20. septembra 2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a na vyššie územné celky sa na regionálne samosprávy presunula kompetencia Regionálny 
rozvoj a cestovný ruch. 
Prechod pôsobností v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného  ruchu na VÚC predstavuje 
plnenie týchto úloh: 
1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja, 
2. koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja územia, 
3. koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja, 
4. poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom 

štátnej správy a obci na základe ich žiadosti; 
5. koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu 
 
V rámci tohto prvku predpokladáme s finančnými nárokmi iba pri organizácii pracovných 
stretnutí so zástupcami miest, obcí a subjektov cestovného ruchu kraja. 

  

PPooddpprrooggrraamm  22..44::      RReeggiioonnáállnnyy  ooppeerraaččnnýý  pprrooggrraamm  SSOO//RROO  
 
Zámer:   Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom podpory infraštruktúry cestovného 

ruchu, regenerácie sídiel a zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónu 
(v súlade s delegovaním právomocí z RO na SO/RO pre ROP)  

 
Zodpovednosť: Odbor SO/RO pre ROP 

Cieľ  Zvýšiť atraktívnosť kraja v oblasti rozvoja cestovného ruchu,  konkurencieschopnosti sídiel, zvýšenia 
kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, rekonštrukcie, modernizácie a budovania regionálnych 
komunikácií II. a III. triedy  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Vedenie evidencie vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí  o NFP    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota          

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Vedenie evidencie  predložených žiadostí  o NFP    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota          

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok  Vedenie evidencie  spracovaných žiadostí o platbu    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota          

 
Komentár k podprogramu:  

V súlade s Regionálnym operačným programom na programové obdobie 2007 – 2013,  
Interným manuálom procedúr SO/RO pre ROP PSK a  Splnomocnením o delegovaní 
právomocí  RO na SO/RO pre ROP zo dňa 24.6.2008  došlo k delegovaniu úloh na SO/RO 
pre ROP PSK v oblasti 3 decentralizovaných opatrení – v oblasti  podpory rozvoja turizmu, 
regenerácie sídiel a intervencie do ciest II. a III. triedy s podporou prostriedkov Európskej 
únie  (ERDF), štátneho rozpočtu a finančnej účasti prijímateľa (sektor verejnej správy, príp.  
súkromný sektor). Podpísaním  Zmluvy o financovaní výkonu činnosti SO/RO pre ROP 
medzi Riadiacim orgánom (MVRR SR) a PSK dňa 18.8.2008 sa zmluvné strany dohodli 
o zabezpečení primeraného finančného krytia na zabezpečení riadneho výkonu prenesených 
kompetencií (finančné náklady na implementáciu ROP z technickej pomoci sú  prílohou 
Zmluvy o financovaní).  

 

Odbor SO/RO pre ROP bude zabezpečovať výkon implementačných procedúr 
v súlade s kompetenciami určenými IMP pre ROP a v  súlade so stanovenými merateľnými 
ukazovateľmi.  Ide o úlohy  spojené s implementáciou, overovaním a financovaním projektov 
v oblasti 3 decentralizovaných opatrení.  
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Dňa 11.8.2008 došlo k vyhláseniu prvej (priebežnej) výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP, prioritná os 5, opatrenie 5.1 Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2008/01  
s prijímaním projektových zámerov na SO/RO pre ROP v 3 hodnotiacich kolách. V rámci 1. 
hodnotiaceho kola (do 30.9.2008) boli prijaté 2 projektové zámery zo strany SÚC PSK 
a odstúpené Riadiacemu orgánu.  

 

PPooddpprrooggrraamm  22..55::  RRiiaaddeenniiee  aa  kkoooorrddiinnáácciiaa    PPrrooggrraammuu  
cceezzhhrraanniiččnneejj  ssppoolluupprrááccee  PPLL  ––  SSRR  22000077  ––  22001133  

 
Zámer:  Rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce a partnerstva v záujme trvaloudržateľného 

rozvoja prihraničného regiónu Prešovského kraja. 
 
Komentár k podprogramu: 
 
Na základe Rozhodnutia Komisie č. CCI 2007CB163PO012 zo dňa 20.12.2008, bol 
schválený dokument Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-SR 2007-2013. Program je  
v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, 
ako aj Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 zo dňa 5. júla 2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja.  
Globálny cieľ spoločnej stratégie je: Zintenzívniť poľsko-slovenskú spoluprácu 
partnerstva v záujme trvaloudržateľného rozvoja prihraničného regiónu v rámci 
nasledovných prioritných osí: 

Prioritná os I.:  Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry 
Prioritná os II.:  Sociálny a hospodársky rozvoj 
Prioritná os III.: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) 
Prioritná os IV.:  Technická asistencia 
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 prináša 
výraznú decentralizáciu kompetencií na regionálnu úroveň VÚC/ Prešovský 
samosprávny kraj. 
Decentralizácia kompetencií na regionálnu úroveň prináša úlohy, kompetencie 
a zodpovedností na Prešovský samosprávny kraj v rámci hodnotiaceho a schvaľovacieho 
procesu Programu cezhraničnej spolupráce s finančnou alokáciou 153 704 050 EUR, 
informovanosti a publicity, manažmentu prioritnej osi III s finančnou alokáciou 6 077 500 
EUR ako aj kompetencie v rámci finančného riadenia a s tým spojenej koordinácie činností 
v spolupráci s MVRR SR a MF SR. Vyššie územné celky na slovenskej strane, považované 
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za relevantných partnerov tak zabezpečia efektívny implementačný systém a spolu s ďalšími 
štruktúrami prispejú k čerpaniu finančnej alokácie Programu cezhraničnej spolupráce. 
Cezhraničná spolupráca tak môže efektívne prispieť k rozvoju regiónu Prešovského 
samosprávneho kraja. 
 
 
Prvok 2.5.1: Hodnotenie, schvaľovanie a koordinácia Programu 

cezhraničnej   spolupráce PL – SR 2007 - 2013 
 

Zodpovednosť: Oddelenie cezhraničnej spolupráce 

Cieľ  Zabezpečiť rozvoj regiónu PSK prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov  Programu 
cezhraničnej spolupráce 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet formálnych hodnotiacich procesov (prioritná os I. II.) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1 1 1 1   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet kvalitatívnych hodnotiacich procesov (prioritná os I. II.) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 1 1 1   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet hodnotených projektov (prioritná os I. II.) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 100 0 100   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru (prioritná os I. II.) a  

stretnutí s STS 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 3 3 3   
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Skutočná 
hodnota   2       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet schválených projektov (prioritná os I. II.) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 30 0 30   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet koordinačných stretnutí s inštitúciami zapojenými do finančného riadenia 

a kontroly 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 8 5 5   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet školení v rámci finančného riadenia a kontroly 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1 1 1 1   

Skutočná 
hodnota   0       

 
Komentár k prvku: 

Decentralizácia kompetencií na regionálnu úroveň prináša úlohy a kompetencie v rámci 
hodnotiaceho, schvaľovacieho procesu Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013  
a koordináciu finančného riadenia v spolupráci s MRR PL, STS, MVRR SR a MF SR.  
 

 
Prvok  2.5.2:  Infobod PSK 
 

Zodpovednosť: Oddelenie cezhraničnej spolupráce 

Cieľ  Informovanosť a propagácia Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Informačné aktivity (školenia, semináre, workshopy a pod.) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota    1 2 2 3   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

Poradensko konzultačná činnosť- informačná činnosť o Programe (výzva, osobné 
konzultácie, poradenstvo, elektronická komunikácia , telefonické konzultácie 
a pod.)  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    250 300 350 350   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

Poradenská a  konzultačná činnosť – implementačné procedúry  Programu 
(poradenská a  konzultačná činnosť pri implementácii  projektov, monitorovacie 
správy, žiadosti o platbu, publicita projektov) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 50 70 75   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

Aktivity vo vzťahu k RO, STS, NK a partnerov Programu (komunikačný akčný 
plán, prezentácie, publicita, pracovné stretnutia, školenia Infobodu, príprava 
materiálov, aktualizácia webovej stránky a pod) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    5 7 7 8   

Skutočná 
hodnota   0       

Komentár k prvku: 
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 boli na 
slovenskej strane zriadené Infobody na území VÚC Prešovský samosprávny kraj a Žilinský 
samosprávny kraj. Kompetencie Infobodu VÚC Prešov vyplývajú z  Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 (na základe Rozhodnutia Európskej 
komisie č. C (2007) 6534 zo dňa 20.12.2007), bod OP. 8.2.6. Info body v období trvania 
september 2008 – december 2015 .  
Úlohy Infobodu PSK sú : 
- podpora STS pri plnení dôležitých úloh 
- informovanosť žiadateľov o Programe 
- konzultácie 
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- spolupráca pri implementácii Komunikačného akčného plánu 

 
Prvok 2.5.3: Manažment prioritnej osi III. Programu cezhraničnej 

spolupráce PL – SR 2007 – 2013 
 

Zodpovednosť: Oddelenie cezhraničnej spolupráce 

Cieľ  Implementáciou a manažmentom Prioritnej osi efektívne čerpanie finančnej alokácie prostredníctvom 
realizácie mikroprojektov v kraji  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet informačných aktivít 

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 2 2 2   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet výziev 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 1 1 1   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet prijatých/zaregistrovaných projektových žiadostí 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 80 80 80   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet formálnych, kvalitatívnych hodnotiacich procesov 

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 2 2 2   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet schválených projektových žiadostí/podpis zmlúv o FP 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 30 30 30   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet skontrolovaných a preplatených žiadostí o platbu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 30 30 30   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet zmonitorovaných správ  žiadateľov  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 40 60 60   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet vykonaných kontrol na mieste 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 2 2 2   

Skutočná 
hodnota   0       

 
Komentár k prvku:  

Schválením „Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013“ 
bola decentralizovaná kompetencia implementácie Prioritnej osi III na úroveň VÚC 
prostredníctvom Strešného projektu. Implementačné postupy sú definované v Príručke 
implementácie mikroprojektov, Celková alokácia na prioritnú os III pre PSK predstavuje 
6 077 500 EUR (ERDF) na obdobie 2007-2013. Alokácia zahŕňa administratívno-technické a 
personálne zabezpečenie  prioritnej osi III a finančnú alokáciu pre žiadateľov z Prešovského 
kraja. 
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PPooddpprrooggrraamm  22..66::    EEuurróóppsskkaa  aaggeennddaa  
 
Zámer:   Rozvoj regiónu Prešovského kraja prostredníctvom nástrojov EÚ a iných 

finančných mechanizmov. 
 
Komentár k podprogramu:  

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 2.6.1: Implementácia programov ŠF EÚ a iných finančných   

mechanizmov 
        

Zodpovednosť: Oddelenie podporných programov 

Cieľ  Implementovať operačné programy umožňujúce čerpanie prostriedkov zo ŠF EÚ a iných finančných 
mechanizmov v zmysle uzatvorených rámcových zmlúv s riadiacimi orgánmi príslušných programov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet uzatvorených rámcových zmlúv s RO pre implementáciu operačných 

programov NSRR SR 2007 - 2013 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    5 5 5 5   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok  Počet uzatvorených rámcových zmlúv s RO pre implementáciu iných finančných 

mechanizmov  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 2 2 2   

Skutočná 
hodnota   0       

 
Komentár k prvku:  

PSK bude v budúcom období na základe podpísaných rámcových zmlúv zabezpečovať 
efektívne riadenie, propagáciu a hodnotenie v rámci: Operačného programu Konkurencia 
a hospodársky rast, Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu Zdravotníctvo, 
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Horizontálnych priorít  NSRR SR, Programu ENPI Slovensko – Maďarsko – Ukrajina – 
Rumunsko, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Lisabonskej stratégie. 

 
PPooddpprrooggrraamm  22..77::    RReezzeerrvvaa  
 
Zámer:  Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí 
 
Podprogram predstavuje rezervu rozpočtu pre program Rozvoj kraja, v rámci ktorej sa budú 
operatívne riešiť nepredvídané udalosti v priebehu roka.  

  

PPrrooggrraamm  33::      IINNTTEERRNNÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  
 

Zámer:  Vysokokvalitný výkon samosprávy 

 2009 2010 2011 

Rozpočet programu 
(v EUR) 

3 088 961 3 101 541 2 606 719 

 

Komentár k programu:  

  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, nakoľko PSK 
toho času sídli v prenajatých priestoroch štátu. Finančné prostriedky v rámci uvedeného 
programu predstavujú nájomné a služby spojené s nájmom budovy ako sídla PSK. 

 

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. 
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Podprogram 3.1:   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 3.1.1:   Právne služby Úradu PSK  
 

Zodpovednosť: Kancelária  predsedu 

Cieľ  Zabezpečiť elektronické oboznamovanie  zamestnancov Úradu PSK o nových , resp. novelizovaných 
vnútroštátnych právnych predpisoch  a vybraných judikátoch európskych súdov  vzťahujúcich sa 
k jednotlivým činnostiam úradu.  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Frekvencia oboznamovania –raz za štvrťrok  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    štvrťročne štvrťročne štvrťročne štvrťročne   

Skutočná 
hodnota   nepravidelne        

Cieľ  Zvýšiť kvalitu aplikácie právnych predpisov v konkrétnej činnosti útvarov úradu poskytovaním 
priebežného právneho poradenstva v rámci predchádzania súdnym sporom vzniknutým z činnosti Úradu 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Priemerný  počet  poskytnutých konzultácií  mesačne  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    300 300 300 300   

Skutočná 
hodnota   300       

Cieľ  Zabezpečiť právnu spôsobilosť zmlúv uzatváraných so sociálno-ekonomickými partnermi  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Priemerný počet odkontrolovaných zmlúv  mesačne  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    200 200 200 200   

Skutočná 
hodnota   200       

 
Komentár k prvku :  
Právne oddelenie podáva zamestnancom úradu informácie o zmenách právnych predpisov, 
o vydaní nových právnych predpisov, poskytuje právne poradenstvo zamestnancom Úradu 
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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. 
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 3.1.2:  Právne služby poskytované organizáciám PSK  
 
 

Zodpovednosť: Kancelária  predsedu 

Cieľ  Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súdnych sporov, kde je účastníkom konania  
subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK .  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

 
 
Evidencia súdnych sporov   

 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   áno       

 
Komentár k prvku:  
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.  
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Podprogram 3.2:  Správa informačných technológií 
 
Zámer:   Kvalitné, efektívne, bezpečné a inovatívne informačné procesy. 
 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

Cieľ  Zabezpečiť požadovanú kvalitu podpory informačných procesov pri dodržaní maximálnej efektivity 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet licencií registratúrneho systému 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    185 185 195 195   

Skutočná 
hodnota   155       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet licencií vnútornej elektronickej pošty 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    140 180 180 195   

Skutočná 
hodnota   140       

Cieľ  Dosiahnuť požadovanú bezpečnostnú úroveň IKT 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet licencií antivírového programu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    140 180 180 195   

Skutočná 
hodnota   140       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet pracovných staníc zapojených do CISCO systému 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    70 100 120 140   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet centrálne spravovaných pracovných staníc 



 - 81 - 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 80 140 160   

Skutočná 
hodnota   0       

Cieľ  Inovovať  IKT k zabezpečeniu budúceho rozvoja informačných procesov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet nových PC a tlačiarní 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    15% 16% 16,5% 17%   

Skutočná 
hodnota   16%       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet virtualizovaných serverov 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 4 6 9   

Skutočná 
hodnota   0       

Komentár k podprogramu:  

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. Po zakúpení nového 
softvéru LAN DESK slúžiaceho  na  centrálne spracovaných staníc sa zvýši bezpečnostná 
politika na jednotlivých PC a zefektívni sa práca na odd. informatiky. 
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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 3.3:  Archív a registratúra 
 
Zámer:   Kvalitné služby archívu a registratúry 
 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

Oddelenie organizačné, registratúry, civilnej ochrany a obrany 

Cieľ  Zabezpečiť pravidelnú sofistikovanú archiváciu a registratúru 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Predpokladaný počet uzatvorených spisov za rok spolu    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 200 4 200 4 100 4 100   

Skutočná 
hodnota   4 339       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Predpokladaný počet archivovaných spisov za rok spolu    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 600 4 600 4 500 4 500   

Skutočná 
hodnota   4 552       

Cieľ  Zabezpečiť skartačný proces v súlade s platnou legislatívou 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Predpokladaný počet skartovaných spisov za rok spolu    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    3 500 3 600 3 600    
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Skutočná 
hodnota  1 158 3 356       

Komentár k podprogramu: 

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 3.4:   Autodoprava 
 
Zámer:   Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho 

využitia 
 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

Oddelenie správy vnútornej prevádzky 

Cieľ  Zabezpečiť pravidelné vykonávanie servisných prehliadok 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Prehliadky vykonávané na základe servisných požiadaviek jednotlivých áut 

určených výrobcami 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   áno       

Cieľ  Zabezpečiť pravidelnú preškoľovanie vodičov z povolania 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

Plánované preškoľovanie vodičov v zmysle Vyhlášky  č. 208/1991 Zb. o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 
vozidiel 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   áno       
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Komentár k podprogramu: 
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 3.5: Ochrana a bezpečnosť   
 
Zámer:  Maximálna ochrana a bezpečnosť v priestoroch Ú PSK 
 
Prvok 3.5.1:  Školenia a prednášky 
 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

Oddelenie organizačné, registratúry, civilnej ochrany a obrany 

Cieľ  Zabezpečiť prípravu zamestnancov v oblasti BOZP 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Plánovaný počet preškolených zamestnancov za rok  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    50 161 30 165   

Skutočná 
hodnota   151       

 
Komentár k prvku: 
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 3.5.2:  Osobné ochranné pracovné prostriedky 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

Oddelenie správy vnútornej prevádzky 

Cieľ  Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Plánovaný počet pracovníkov vybavených osobnými ochrannými pracovnými 

prostriedkami 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    6 6 6 6   

Skutočná 
hodnota   6       
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Komentár k prvku: 
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 3.5.3:  Pracovná zdravotná služba 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

Oddelenie organizačné, registratúry, civilnej ochrany a obrany 

Cieľ  Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov Ú PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Priemerné náklady v eur  na 1 zamestnanca na rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     20 20 20   

Skutočná 
hodnota          

Komentár k prvku: 
Pracovná zdravotná služba je zriadená podľa zákona NR SR č.: 124/2006 Z.z. o BOZP.  
 
 

Podprogram 3.6: Správa a evidencia majetku 
 
Zámer:   Efektívne využitie majetku PSK 
 
Prvok 3.6.1:    Majetok Úradu PSK  
 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

Cieľ  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: Výstup/výsledok Priemerný čas od zmeny v stave majetku do evidencie zmeny. 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    ihneď Ihneď ihneď ihneď   

Skutočná 
hodnota   ihneď       

Cieľ  Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu PSK. 
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Odchýlky skutočného a účtovného stavu zistené inventarizáciou. 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 0 0 0   

Skutočná 
hodnota   0       

 
Komentár k prvku:  

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 3.6.2:    Majetok PSK v správe organizácií 
 

Zodpovednosť: Odbor organizačný  

Cieľ  Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku PSK a kúpu majetku do vlastníctva PSK za optimálnu 
kúpnu cenu    

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet predajov  nehnuteľného majetku PSK  (priamy odpredaj , ponukové konanie, 

verejná obchodná súťaž)  za rok spolu     

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    35 30 28 25   

Skutočná 
hodnota 40 37 36       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet zasadnutí Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    11 9 9 9   

Skutočná 
hodnota 9 8 9       

Cieľ  Zabezpečiť efektívne prenajímanie dočasne prebytočného nehnuteľného majetku   

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet schválených zmlúv o nájme nebytových priestorov  a  dodatkov  za rok 

spolu     

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota    135 120 130 120   

Skutočná 
hodnota   230       

 
Komentár k prvku:  

Prvok zahŕňa:   

1. Aktivity pri nakladaní s prebytočným majetkom PSK v správe príspevkových 
a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK smerujúce k jeho odpredaju 
(priamym predajom, ponukovým konaním, verejnou obchodnou súťažou) za čo najvyššiu 
kúpnu cenu v súlade so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja“, schválenými zastupiteľstvom uznesením č. 185/2004 dňa 3.2.2004 
v znení neskorších zmien a doplnkov.  

2. Aktivity smerujúce k majetkoprávnemu 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 § 5, ods. 
3 „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“, 
schválenými zastupiteľstvom uznesením č. 185/2004 dňa 3.2.2004 v znení neskorších 
zmien a doplnkov.  

3. Aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej evidencie odpredaného nehnuteľného majetku 
PSK a majetku kúpeného  majetku do vlastníctva PSK pracovníkmi oddelenia správy 
majetku.   

4. Aktivity smerujúce k tomu, aby: 

− správcovia majetku uzatvárali zmluvy o nájme nebytových priestorov a dodatky 
dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v súlade s § 9, ods. 1 „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ 
schválenými zastupiteľstvom uznesením č. 185/2004 zo dňa 3. 2. 2004 v znení 
neskorších zmien a doplnkov, za podmienok stanovených Metodickým pokynom - 
cenová mapa a postup na uzatváranie nájomných zmlúv,  

− oddelenie správy majetku zabezpečilo schvaľovanie zmlúv o nájme nebytových 
priestorov a dodatkov zriaďovateľom v súlade s § 9, ods. 2 „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ schválenými 
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zastupiteľstvom uznesením č. 185/2004 zo dňa 3. 2. 2004 v znení neskorších zmien 
a doplnkov a § 9, ods. 3, predovšetkým na dobu neurčitú.  

 
Bežné výdavky na realizáciu prvkov predmetného podprogramu 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 3.7: Nájomné a služby spojené s nájmom 
 
Zámer:  Efektívne využitie prenajatých priestorov Úradu PSK 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

Oddelenie správy vnútornej prevádzky  

Cieľ  Zabezpečiť bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv    

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájomným     

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   áno       

  

KKoommeennttáárr  kk  ppooddpprrooggrraammuu::  

Úrad Prešovského samosprávneho kraja sídli v prenajatých priestoroch. 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. 

  

PPrrooggrraamm  44::      DDOOPPRRAAVVAA  AA  KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIEE  
 

Zámer:  Integrovaný dopravný systém a kvalitná sieť komunikácií v kraji 

 2009 2010 2011 

Rozpočet programu 
(v EUR) 

30 472 450 32 330 844 34 399 555 
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Komentár k programu:  

  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 7 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 4.1:   Cestná infraštruktúra 
Zámer:    Bezpečné a kvalitné cesty PSK 
Komentár k podprogramu:  

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 
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Prvok 4.1.1:  Správa cestnej infraštruktúry 
 

Zodpovednosť: Odbor dopravy 

Cieľ  Zabezpečiť  správu cestnej infraštruktúry v optimálnej  štruktúre 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok  počet stredísk údržby ciest SÚC PSK  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    22 21 20 19   

Skutočná 
hodnota   23       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet  zamestnancov v zaradení cestný robotník a ostatné  pomocné obslužné 

činnosti   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    70 65 60 55   

Skutočná 
hodnota   70       

 
Komentár k prvku:  

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 – podľa funkčnej klasifikácie 04.5.1.3. 
– Správa a údržba ciest. 

Finančné prostriedky na rok 2009  rozpočtované v rámci tohto prvku ťažiskovo predstavujú 
plánované bežné výdavky určené predovšetkým na mzdy zamestnancov, odvody, tovary 
a služby a bežné transfery. Priebežným cieľom v rokoch 2009 – 2011 je optimalizácia 
skladových, prevádzkových, strojných a ľudských kapacít. 

 
Prvok 4.1.2: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cestnej infraštruktúry 
 

Zodpovednosť: Odbor dopravy 

Cieľ  Zabezpečiť obnovu strojového parku pre bežnú údržbu ciest 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Dopravné prostriedky a technika  v ks 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1 10 11 12   

Skutočná 
hodnota   22       

Cieľ  Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest – počet ukončených akcií  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    19 17 0 0   

Skutočná 
hodnota          

Cieľ  Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu stredísk údržby ciest  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Zrekonštruované a zmodernizované strediská údržby ciest (počet)  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 5 4 0   

Skutočná 
hodnota          

Komentár k prvku:  

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 z fondu ERDF pre roky 2007 – 
2013, stavebné akcie súvisiace s rekonštrukciou prevádzkových priestorov, skládok materiálu, 
zásobníkov PHM v rámci jednotlivých oblastí a stredísk údržby SÚC PSK, prípadne 
dofinancovanie investičných akcií započatých v predchádzajúcich rokoch. 

 
 
Prvok 4.1.3:  Oprava a údržba cestnej infraštruktúry 
 

Zodpovednosť: Odbor dopravy 

Cieľ  Zabezpečiť  zimnú údržbu ciest PSK v zmysle schváleného operačného plánu pre príslušný rok 
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Plánovaná dĺžka ciest II. a III. triedy udržiavaných v zimnom období v km 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 970 2 970 2 972 2 972   

Skutočná 
hodnota   2 970       

Cieľ  Zabezpečiť prevádzkovú spôsobilosť cestnej siete po zimnom období 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Oprava výtlkov na cestnej sieti v m2 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    140 000 130 000 120 000 120 000   

Skutočná 
hodnota   171 646       

Cieľ  Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Vodorovné dopravné značenie – deliace a vodiace čiary v km 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    700 720 740 760   

Skutočná 
hodnota   595       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Zriadenie a výmena bezpečnostných zariadení – zvodidiel a zábradlí v m 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    191 200 300 300   

Skutočná 
hodnota   880       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Zriadenie a výmena bezpečnostných zariadení – smerových stĺpikov v ks 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    931 1 000 1 200 1 400   

Skutočná 
hodnota   1201       
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Údržba a opravy mostov v eur 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    331 474 331 939  365 133  398 327    

Skutočná 
hodnota   426 011       

 
Komentár k prvku:  

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 – podľa funkčnej 
klasifikácie 04.5.1.2. – 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 4.2: Výkony vo verejnom záujme v pravidelnej 

prímestskej autobusovej doprave 
 

Zámer:   Konkurencieschopná a zákaznícky orientovaná doprava 
 

Zodpovednosť: Odbor  dopravy 

Cieľ  Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet zakúpených nových autobusov za rok 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    54 55 56 57   

Skutočná 
hodnota   38       

Cieľ  Zabezpečiť dostatočnú dopravnú obslužnosť kraja 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Objem objednaných km za rok (v tis. km) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    29 100 29 100 29 100 29 100   

Skutočná 
hodnota   28 755       

 
Komentár k podprogramu:  

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. 168/1996 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 s.r.o.  Dopravnú obslužnosť  zabezpečuje na základe podpísaných zmlúv o výkonoch 
vo verejnom záujme, kde je stanovený rozsah objednaných výkonov a maximálne 
ekonomicky oprávnené náklady na jednotku výkonu  t.j. SKK/ km. 

Finančné prostriedky na úhradu predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme, PSK 
uhrádza dopravcom štvrťročne a po ukončení kalendárneho roku sa vykoná zúčtovanie 
so skutočne dosiahnutou stratou. 

 

Podprogram 4.3:  Projekty a granty 
 
Zámer:  Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov 
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Komentár k podprogramu:  

Podprogram Projekty a granty predstavuje plánované investičné akcie pre roky 2009 – 2011 
s členením na 3 prvky :  

1. Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 

2. Regionálny operačný program – prioritná os 5 

3. Operačný program životné prostredie – prioritná os 3 

V rámci vyššie uvedených prvkov sú pripravované projekty súvisiace s modernizáciou 
a zvýšením úrovne dopravno – technického stavu existujúcich úsekov ciest spájajúcich pole 
rastu s inými obcami a územnej cezhraničnej spolupráce PR – SR. 

Nakoľko realizácia uvedených projektov je podmienená splnením podmienok stanovených 
vo výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky z MV a RR SR 
rozpočet finančných prostriedkov uvedeného podprogramu bude predmetom úpravy rozpočtu 
v nasledujúcom rozpočtovom roku. 

 

Podprogram 4.4:  Manažment dopravnej infraštruktúry 
Zámer:  Maximalizovať konkurenčné prostredie v pravidelnej autobusovej doprave 

Zodpovednosť: Odbor  dopravy 

Cieľ  Zabezpečiť reguláciu prepravy v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov kraja 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Predpokladaný počet vydaných dopravných licencií za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 0 0 0   

Skutočná 
hodnota   64       

Cieľ  Zmenami cestovných poriadkov prispievať k zlepšeniu prepravných požiadaviek obyvateľov kraja 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Predpokladaný počet  schválených  cestovných poriadkov a ich zmien za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    240 300 320 330   

Skutočná 
hodnota   430       
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Cieľ  Zabezpečiť kontrolu kvality realizovaných výkonov dopravcami 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výstup kontrola dopravnej obslužnosti regiónu a nákladov prostredníctvom EM testu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     áno áno áno   

Skutočná 
hodnota          

Komentár k podprogramu:  

V rámci predmetného podprogramu zabezpečuje PSK výkon kompetencií vyplývajúcich mu 
zo zákona č. 168/1996 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. Umožňuje to zákon č. 168/1996 Z. z.( § 
7 a § 29b). Z tohto dôvodu neuvažujeme  v nasledujúcich rokoch s ich ďalším  vydávaním.  

V rámci ďalšieho skvalitňovania prepravných potrieb cestujúcich a znižovania vynakladaných 
finančných prostriedkov na financovanie výkonov vo verejnom záujme, chceme zaobstarať 
softvérové vybavenie (EM test) kontrola dopravnej obslužnosti regiónu a oprávnených 
nákladov dopravcov. 

 

Podprogram 1.5:  Rezerva 
Zámer:  Riešenie nepredvídaných a havarijných stavov na cestnom majetku PSK 
Komentár k podprogramu:  

Podprogram predstavujem rezervu rozpočtovanú v rámci programu 4 Doprava a komunikácie, 
ktorá slúži na riešenie havarijných stavov pri mimoriadnych situáciách na cestách PSK.  

 

PPrrooggrraamm  55::      VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE  

Zámer:  Vzdelávací systém reflektujúci požiadavky vzdelanostnej ekonomiky 

 2009 2010 2011 

Rozpočet programu 
(v EUR) 

71 919 471 77 045 675 81 473 810 
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Komentár k programu:  

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, Šport, 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 
PSR a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a plánované kapitálové 
výdavky. 
 

Podprogram 5.1:  Stredné školy  
 
Zámer:  Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce 
 

Prvok 5.1.1:  Gymnáziá  
 

Zodpovednosť: Odbor školstva                    

Cieľ  Dosiahnuť lepšiu pripravenosť žiakov gymnázií pre prijímacie konanie na vysokých školách  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok podiel úspešných žiakov gymnázií v prijímacom konaní na VŠ zo 

všetkých žiakov gymnázií 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    95 95 95 95   

Skutočná 
hodnota   95       

Cieľ  Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách   



 - 98 - 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet gymnázií zriadených PSK   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     20 20 20 20   

Skutočná 
hodnota   20       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet študentov gymnázií za rok spolu   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
9 313 9 000 9 000 9 000   

Skutočná 
hodnota   9 367       

Cieľ  Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci  žiakov základných škôl, ako organizačnej zložky spojenej 
školy, na štúdium na stredných školách   

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet žiakov v ZŠ  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     140 140 140 140   

Skutočná 
hodnota   130       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok MONITOR  žiakov základných škôl (SJL a MAT) v % 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
62,8  62,8 62,8  62,8   

Skutočná 
hodnota   53,5       

Komentár k prvku:   

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 
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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.  

Štruktúra gymnázií PSK: 
1. Gymnázium L. Stöckela, Bardejov   (4-ročná forma) 
2. Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné  (4-ročná a 8-ročná forma) 
3. Gymnázium, Spišská Stará Ves   (4-ročná a 8-ročná forma) 
4. Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok  (4-ročná a 8-ročná forma) 
5. Gymnázium J. Fr.-Rimavského, Levoča   (4-ročná a 8-ročná forma) 
6. Gymnázium, Medzilaborce    (4-ročná forma) 
7. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov   (4-ročná a 8-ročná forma) 
8. Gymnázium J. A. Raymana, Prešov   (4-ročná a 8-ročná forma) 
9. Gymnázium, Poprad     (4-ročná a 8-ročná forma) 
10. Gymnázium, Lipany     (4-ročná a 8-ročná forma) 
11. Gymnázium A. Prídavka, Sabinov   (4-ročná a 8-ročná forma) 
12. Gymnázium, Giraltovce    (4-ročná a 8-ročná forma) 
13. Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník  (4-ročná a 8-ročná forma) 
14. Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa  (4-ročná a 8-ročná forma) 
15. Gymnázium, Stropkov   (4-ročná a 8-ročná forma) 
16. Gymnázium, Snina     (4-ročná a 8-ročná forma) 
17. Gymnázium, Vranov nad Topľou   (4-ročná a 8-ročná forma) 
18. Spojená škola J. Henischa, Bardejov   (4-ročná forma) 
19. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov  (4-ročná forma) 
20. Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom 

ukrajinským, Prešov     (4-ročná forma)    
   

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 prevádzky a činnosti gymnázií.  
 

Prvok 5.1.2:  Stredné odborné školy  
 

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zvýšiť podiel úspešných študentov  v prijímacom konaní na vysoké školy (do roku 2010) 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok % nárast úspešných študentov v prijímacom konaní na VŠ  zo všetkých 

uchádzačov o štúdium na VŠ v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota    60  60 60  60   

Skutočná 
hodnota   60       

Cieľ  Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu študentov SOŠ pre uplatnenie sa na trhu práce  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet stredných odborných škôl zriadených PSK  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    65 65 65 65   

Skutočná 
hodnota   64       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet žiakov stredných odborných škôl za rok spolu  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    28 347 27 900 27 500 27 200   

Skutočná 
hodnota    29 561       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok % žiakov SOŠ, ktorí našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce zo 

všetkých 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    85 85 85 85   

Skutočná 
hodnota    83       

Cieľ  Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci  žiakov základných škôl, ako organizačnej zložky spojenej 
školy, na štúdium na stredných školách   

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet žiakov v ZŠ  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     215 215 215 215   

Skutočná 
hodnota   258       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok MONITOR  žiakov základných škôl (SJL a MAT) v % 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
52,55 52,55  52,55  52,55   

Skutočná 
hodnota   65,95       

 
Komentár k prvku:  

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 SOŠ zdravotnícke a spojené školy. 

Štruktúra stredných odborných škôl  PSK: 
1. Obchodná akadémia, Bardejov 
2. Obchodná akadémia, Humenné 
3. Obchodná akadémia, Poprad 
4. Obchodná akadémia, Prešov 
5. Obchodná akadémia, Sabinov 
6. Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa 
7. Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou 
8. Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok 
9. Hotelová akadémia, Prešov 
10. SPŠ, Bardejov 
11. SPŠ chemická a potravinárska, Humenné 
12. SPŠ, Poprad 
13. SPŠ elektrotechnická, Prešov 
14. SPŠ stavebná, Prešov 
15. SPŠ strojnícka, Prešov 
16. SPŠ, Bardejovská 24, Prešov 
17. SPŠ odevná, Svidník 
18. SPŠ, Snina 
19. Stredná pedagogická škola, Levoča 
20. Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov 
21. Stredná odborná škola, Kežmarok 
22. Stredná odborná škola, Duklianskych hrdinov 3,  Prešov 
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23. Stredná odborná škola, Bijacovce 
24. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 
25. Stredná odborná škola, Družstevná 1475, Humenné 
26. Stredná odborná škola, Štefánikova 20, Humenné 
27. Stredná odborná škola, Kušnierska 2, Kežmarok 
28. Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča 
29. Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany 
30. Stredná odborná škola, Kukučínova 483/12, Poprad 
31. Stredná odborná škola, Hlavná 1, Poprad – Matejovce 
32. Stredná odborná škola, Konštantínova 2, Prešov 
33. Stredná odborná škola, Bardejovská 24, Prešov 
34. Stredná odborná škola, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 
35. Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov 
36. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
37. Stredná odborná škola, Levočská 40, Stará Ľubovňa 
38. Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov 
39. Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu, Svidník 
40. Stredná odborná škola, Pionierska 361/4, Svidník 
41. Stredná odborná škola J. Andraščíka, Bardejov 
42. Stredná odborná škola, Družstevná 1737, Humenné 
43. Stredná odborná škola, Štefánikova 28, Humenné 
44. Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 
45. Stredná odborná škola, Slavkovská 19, Kežmarok 
46. Stredná odborná škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
47. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 
48. Stredná odborná škola, Masarykova 24, Prešov 
49. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 
50. Stredná odborná škola, Vodárenská 3, Prešov 
51. Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov 
52. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 
53. Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 44, Stropkov 
54. Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit 
55. Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963, Vranov nad Topľou 
56. Stredná odborná škola, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
57. Spojená škola J. Henischa, Bardejov 
58. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 
59. Spojená škola, Kollárova 10, Prešov 
60. Spojená škola, Čaklov 
61. Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov 
62. Spojená škola, Centrálna 464, Svidník 
63. SOŠ zdravotnícka, Humenné 
64. SOŠ zdravotnícka, Poprad 
65. SOŠ zdravotnícka, Prešov 
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Základná škola – organizačná zložka spojenej školy: 
1. Spojená škola, Centrálna 464, Svidník 

 
Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného prvku predstavujú plánované 

bežné výdavky na prevádzku a činnosť stredných odborných škôl. 
 

Prvok 5.1.3:  Jazykové školy  
 

Zodpovednosť: Odbor školstva    

Cieľ   Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet jazykových škôl zriadených PSK spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 2 2 2   

Skutočná 
hodnota    2       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet jazykov, ktoré sa vyučujú  na jazykových školách spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    5 5 5 5   

Skutočná 
hodnota    5       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet absolventov jazykových škôl spolu za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    843 850 850 850   

Skutočná 
hodnota   897       

Komentár k prvku: 

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. 
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Jazykové školy PSK:. 
1. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov 
2. Jazyková škola, Dominika Tatarku 14, Poprad  

 

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného prvku predstavujú plánované 
bežné výdavky na prevádzku a činnosť jazykových škôl. 

 
Podprogram 5.2:  Školské zariadenia  
Zámer:  Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení 
 
Prvok 5.2.1:  Školské zariadenia regionálne 
 
Komentár k prvku: 
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.   

Zodpovednosť: Odbor školstva  

Cieľ  Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet zariadení školského stravovania zriadených PSK  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    45  45 45 45   

Skutočná 
hodnota   45       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet vydaných hlavných jedál 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1 420 391  1 400 000 1 400 000  1 400 000   

Skutočná 
hodnota   1 538 887       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet vydaných doplnkových jedál 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     373 830 370 800 370 800 370 800   

Skutočná 
hodnota    374 508       

 
Štruktúra zariadení školského stravovania PSK:  
a) Školské jedálne: 
1. Školská jedáleň pri Gymnáziu L. Stöckela, Bardejov 
2. Školská jedáleň pri Gymnáziu, Giraltovce 
3. Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Fr. -Rimavského, Levoča 
4. Školská jedáleň pri Gymnáziu, Poprad 
5. Školská jedáleň pri Gymnáziu J. A. Raymana, Prešov 
6. Školská jedáleň pri Gymnáziu, Konštantínova 2, Prešov (pozastavená činnosť od 1. 9. 2008) 
7. Školská jedáleň pri Spojenej škole, Centrálna 464, Svidník 
8. Školská jedáleň pri Spojenej škole T. Ševčenka s vyuč. jazykom ukrajinským, Prešov (pozastavená činnosť 

od 1. 9. 2008) 
9. Školská jedáleň pri Spojenej škole J. Henischa, Bardejov 
10. Školská jedáleň pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves 
11. Školská jedáleň pri Gymnáziu T. Vansovej, Stará Ľubovňa 
12. Školská jedáleň pri Gymnáziu DH, Svidník 
13. Školská jedáleň pri Gymnáziu, Vranov nad Topľou 
14. Školská jedáleň pri Gymnáziu, Lipany 
15. Školská jedáleň pri SPŠ, Bardejov 
16. Školská jedáleň pri Spojenej škole, Čaklov 
17. Školská jedáleň pri Strednej pedagogickej škole, Levoča 
18. Školská jedáleň pri SPŠ, Poprad 
19. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Prešov  (pozastavená činnosť od 1. 9. 2008) 
20. Školská jedáleň pri Spojenej škole, Kollárova 10, Prešov 
21. Školská jedáleň pri SPŠ, Snina 
22. Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, Prešov 
23. Školská jedáleň pri SPŠ chemickej a potravinárskej, Humenné 
24. Školská jedáleň pri Školskom internáte, Karpatská 9, Poprad 
25. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Sabinov 
26. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Štefánikova 28, Humenné 
27. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Masarykova 24, Prešov 
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28. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Snina 
29. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
30. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Bijacovce 
31. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Kušnierska 2, Kežmarok 
32. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole Majstra Pavla, Levoča 
33. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Kukučínova 843/12, Poprad 
34. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Poprad – Matejovce 
35. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Sídlisko DH 3, Prešov 
36. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Volgogradská 1, Prešov 
37. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
38. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Hlavná 6, Stropkov 
39. Školská jedáleň 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 Strednej odbornej škole, Košická 20, Prešov 
5. Výdajná školská jedáleň pri SOŠ zdravotníckej, Humenné 
6. Výdajná školská jedáleň pri Obchodnej akadémii v Poprade 

 
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.  

Zodpovednosť: Odbor školstva  

Cieľ  Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre  študentov v školských internátoch    

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok vyťaženosť ŠI  v %  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    61 60 60 60   

Skutočná 
hodnota    61       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet ŠI zriadených PSK   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     22 22 22 22   
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Skutočná 
hodnota   22       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet  ubytovaných študentov za rok spolu 

Plánovaná 
hodnota    

 1 835 1 795 1 795 1 795   

Skutočná  
hodnota    1 855       

 
Štruktúra školských internátov PSK:  

1. Školskí internát, Karpatská 9, Poprad 
2. Školský internát pri SPŠ, Bardejov 
3. Školský internát pri SPŠ chemickej a potravinárskej, Humenné 
4. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Štefánikova 28, Humenné 
5. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Kušnierska 2, Kežmarok 
6. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Bijacovce 
7. Školský internát pri Spojenej  škole, Kollárova 10, Prešov 
8. Školský internát pri Strednej pedagogickej  škole, Levoča 
9. Školský internát pri Hotelovej akadémii, Prešov 
10. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Masarykova 24, Prešov 
11. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Volgogradská 1, Prešov 
12. Školský internát pri SPŠ elektrotechnickej, Prešov 
13. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Bardejovská 24, Prešov 
14. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Okružná 761/25, Poprad 
15. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Kukučínova 483/12, Poprad 
16. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Poprad – Matejovce 
17. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Svit 
18. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Medzilaborce 
19. Školský internát pri Strednej odbornej škole arm. gen. L. Svobodu, Svidník 
20. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Snina 
21. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
22. Školský internát pri SOŠ zdravotníckej, 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.  

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax  študentov SOŠ 
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet zariadení pre odbornú prax zriadených PSK  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 2 2 2   

Skutočná 
hodnota   2       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet študentov  s odbornou praxou za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    242 270 290 290   

Skutočná 
hodnota   286       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok priemer výsledkov v odborných predmetoch   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1,51 1,50 1,50 1,50   

Skutočná 
hodnota   1,5       

 
Školské hospodárstva PSK: 
1. Školské hospodárstvo, Prešov – Cemjata 
2. Školské hospodárstvo, Medzilaborce 

 
D – Školy v prírode 
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. 

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť  priestory a služby  pre žiakov  v školách v prírode       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet škôl v prírode zriadených PSK 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota    1 1 1 1   

Skutočná 
hodnota    2       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet lôžkodní detí MŠ, žiakov základných a stredných škôl, ktorí 

využijú školy v prírode za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    21 000 18 000 18 000 18 000   

Skutočná 
hodnota    22 434       

 
Školy v prírode  PSK: 
1. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 

 
 
Prvok 5.2.2:   Neštátne školské zariadenia a školy (súkromné a cirkevné) 
 
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 
 

Zodpovednosť: Odbor školstva  

Cieľ  Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet neštátnych  zariadení školského stravovania 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     26 26 26 26   

Skutočná 
hodnota   25       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet vydaných hlavných jedál 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    629 531 650 000 650 000 650 000   

Skutočná 
hodnota   - *       
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet vydaných doplnkových jedál 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    367 870  363 023  363 000  363 000   

Skutočná 
hodnota   - *       

 * nesledované. Neštátne školské zariadenia boli v roku 2007 financované mimoriadnou dotáciou z MF 
SR. 

 
Štruktúra neštátnych zariadení školského stravovania:  
Školské jedálne: 

 Názov Zriaďovateľ 

1. ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Poprad Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie 

2. ŠJ pri SOŠ sv. K. Houfbauera, Podolinec Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie 

3. ŠJ pri SOŠ zdravotníckej, Levoča Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie 

4. ŠJ pri Gymnáziu sv. Františka Assiského, Levoča Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie 

5. EŠJ pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša, Stará 
Ľubovňa 

Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie 

6. ŠJ pri Cirkevnej ZŠ Cyrila a Metoda, Snina Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

7. EŠJ pri Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

8. ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Humenné Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

9. ŠJ pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

10. ŠJ pri Cirkevnej ZŠ Jána Krstiteľa, Sabinov Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

11. EŠJ pri Cirkevnej spojenej škole Jána Pavla II., 
Vranov nad Topľou Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

12. EŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho, Humenné Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov 

13. EŠJ pri Gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča, Prešov Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov 

14. EŠJ pri Súkromnom gymnáziu, Bardejov Ing. Branislav Smolka, Bardejov 

15. Súkromná školská jedáleň, Prešov Orion Plus, s.r.o., Prešov 

16. Súkromná školská jedáleň, Prešov DM A. Duchnoviča, s.r.o., Prešov 

17. Súkromná školská jedáleň, Kežmarok DM – Kežmarok, s.r.o., Ľubica 

18. EŠJ  OZ pre alternatívne vzdelávanie M. R. Štefánika, 
Vranov n/Topľou 

19. EŠJ pri Súkromnom gymnáziu, Poprad Mgr. Silvia Oleníková, Poprad 
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20. EŠJ pri SOŠ SZVD, Bardejov COOP Produkt Slovensko, Bratislava 

21. ŠJ pri SOŠ SZVD, Poprad COOP Produkt Slovensko, Bratislava 

22. ŠJ pri Súkromnej HA ESO Euroškola, Bardejov ESO Euroškola Slovensko, s.r.o., Prešov 

23. ŠJ pri Súkromnej OA Euroškola, Spišská Teplica ESO Euroškola Slovensko, s.r.o., Prešov 

24. Súkromná školská jedáleň, Prešov KBR sanita, s.r.o., Prešov 

25. ŠJ pri Súkromnej SOŠ, Giraltovce K.B.REAL, spol. s r.o., Kračúnovce 

26. EŠJ SOŠ ELBA, Prešov Ing. Emil Blicha – ELBA, Prešov 
 
Poznámka: ŠJ – školská jedáleň, EŠJ – externá školská jedáleň 

 
 
B – Školské internáty 

Zodpovednosť: Odbor školstva  

Cieľ  Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre  študentov v školských internátoch    

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet neštátnych ŠI     

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    8 8 8 8   

Skutočná 
hodnota   8       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet  ubytovaných žiakov za rok spolu 

Plánovaná 
hodnota    

 1 152 1 059 1 059 1 059   

Skutočná  
hodnota    *       

* nesledované. Neštátne školské zariadenia boli v roku 2007 financované mimoriadnou dotáciou z MF 
SR. 
 
 

Štruktúra školských internátov:  

   Názov Zriaďovateľ 
1. Súkromný ŠI, Prešov DM A. Duchnoviča, s.r.o., Prešov 

2. Súkromný ŠI, Kežmarok DM – Kežmarok, s.r.o., Ľubica 

3. ŠI pri SOŠ SZVD, Poprad COOP Produkt Slovensko, Bratislava 

4. Súkromný ŠI, Prešov KBR sanita, s.r.o., Prešov 

5. ŠI pri Súkromnej SOŠ, Giraltovce K.B.REAL, spol. s r.o., Kračúnovce 
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6. ŠI pri Spojenej škole Vojtaššáka, Levoča Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie 

7. ŠI pri SOŠ zdravotníckej Š. Kluberta, Levoča Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie 

8. ŠI pri SOŠ zdravotníckej sv. Bazila Veľkého, 
Prešov Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Prešov 

 
  
C – Jazykové školy 

Zodpovednosť: Odbor školstva    

Cieľ   Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet neštátnych jazykových škôl 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     2 1 1 1   

Skutočná 
hodnota    2       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet absolventov jazykových škôl spolu za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    211  165 165 165   

Skutočná 
hodnota   *       

* nesledované. Neštátne školské zariadenia boli v roku 2007 financované mimoriadnou dotáciou z MF 
SR. 
 
Jazykové školy: 

   Názov Zriaďovateľ 

1 Súkromná JŠ Inštitút cudzích jazykov, 
Bardejov M. Breisky, Bardejovská Nová Ves 

2 Súkromná JŠ BARTPHA LINGUA, 
Bardejov 

OZ CULTUS, Bardejov(zariadenie ukončilo činnosť k 31. 10. 
2008) 

 

D – Základné umelecké školy 
Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť  rozvoj talentu žiakov ZŠ a SŠ na území PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet neštátnych ZUŠ  
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    12 12 12 12   

Skutočná 
hodnota   12       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet žiakov v individuálne forme  za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    173 186 186 186   

Skutočná 
hodnota   *       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet žiakov v skupinovej forme  za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    284 258 258 258   

Skutočná 
hodnota   *       

* nesledované. Neštátne školské zariadenia boli v roku 2007 financované mimoriadnou dotáciou z MF 
SR. 
ZUŠ: 

   Názov Zriaďovateľ 

1. ZUŠ pri Cirkevnej spojenej škole, Poprad Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské Podhradie 

2. ZUŠ sv. Jána Nepomuckého, Levoča Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské Podhradie 

3. Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca, 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 Havriľáková, Humenné 

9. Súkromná ZUŠ, Poprad PaedDr. Viera Grohová, Poprad 

10. Súkromná ZUŠ, Vranov nad Topľou Vilma Krauspeová, Vranov nad Topľou 

11. Súkromná ZUŠ, Bardejov Dušan Rohaľ, Bardejov 

12. Súkromná ZUŠ, Prešov Marián Burgr, Prešov 
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E – Školy v prírode 
Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť  služby  pre žiakov  v školách v prírode       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet neštátnych škôl v prírode 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2  2 2 2   

Skutočná 
hodnota   1       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet lôžkodní detí MŠ, žiakov základných a stredných škôl, ktorí 

využijú neštátne školy v prírode za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     5 981 26 293 26 000  26 000   

Skutočná 
hodnota   *        

* nesledované. Neštátne školské zariadenia boli v roku 2007 financované mimoriadnou dotáciou z MF 
SR. 
 
Školy v prírode: 

   Názov Zriaďovateľ 

1. Cirkevná ŠvP Jusková Voľa, Vechec Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov 

2. Súkromná ŠvP 1. mája, Tatranská Lomnica Tatraproperty, s.r.o., Tatranská Lomnica, Vysoké 

 
 
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 špeciálno-pedagogických intervencií 
deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť 
optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. 

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť  služby  pre žiakov  v  CŠPP       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet neštátnych CŠPP 



 - 115 - 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     6 6 6 6   

Skutočná 
hodnota   4       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet  žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú neštátne 

CŠPP za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    426  797 790 790   

Skutočná 
hodnota   *        

* nesledované. Neštátne školské zariadenia boli v roku 2007 financované mimoriadnou dotáciou z MF 
SR. 
 
Centrá špeciálno-pedagogického  poradenstva (CŠPP): 

   Názov Zriaďovateľ 

1. CŠPP pri Spojenej škole internátnej Vojtaššáka, 
Levoča 

Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie 

2. Súkromné CŠPP, Bardejov PhDr. Katarína Stašáková, Bardejov 

3. Súkromné CŠPP, Veľká Lomnica Mgr. Štefánia Litvinská, Veľká Lomnica 

4. Súkromné CŠPP, Lipany Mgr. Viera Imrichová, Lipany 

5. Súkromné CŠPP, Prešov Mgr. Eva Turáková, Prešov 

6. Súkromné CŠPP, Bardejov PaedDr. Jarmila Zátorská, Bardejov 

 
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. 

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť  zmysluplné využitie voľného času žiakmi ZŠ a SŠ       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet neštátnych CVČ 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    5 5 5 5   

Skutočná 
hodnota   4       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet  žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú neštátne 

CVČ  za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     668 809 800  800   

Skutočná 
hodnota   *       

* nesledované. Neštátne školské zariadenia boli v roku 2007 financované mimoriadnou dotáciou z MF 
SR. 
 
Centrá voľného času (CVČ): 

   Názov Zriaďovateľ 

1. Cirkevné CVČ, Snina Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

2. CVČ 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 

 
 
H - Školské kluby detí 
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. 

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť  záujmovú činnosť pre žiakov ZŠ, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku, v čase mimo 
vyučovania a v čase školských prázdnin       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet neštátnych ŠKD 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     2 2 2 2   
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Skutočná 
hodnota   1       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet  žiakov základných, ktorí využijú neštátne ŠKD  za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 1  1  1   

Skutočná 
hodnota   *        

* nesledované. Neštátne školské zariadenia boli v roku 2007 financované mimoriadnou dotáciou z MF 
SR. 
 
 
Školské kluby detí (ŠKD): 

   Názov Zriaďovateľ 

1. Cirkevný ŠKD sv. Petra a Pavla, Stropkov Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

2. Súkromný ŠKD, Prešov Mgr. Eva Turáková, Prešov 

 

 
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. 

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť  opätovné začlenenie do spoločnosti      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet neštátnych RC 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     1 1 1 1   

Skutočná 
hodnota    1       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet  žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú neštátne 

RC  za rok spolu 



 - 118 - 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     15 15 15 15   

Skutočná 
hodnota    15       

 
Neštátne reedukačné centrá: 

   Názov Zriaďovateľ 

1. Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky 
s deťmi, Medzilborce 

Prešovská pravoslávna eparchia  v Prešove 
eparchiálna rada, Prešov 

 
 

J - Školské strediská záujmovej činnosti 
Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje podľa výchovného programu školského 
zariadenia pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase. 

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť  oddych a rozvoj záujmových činností pre žiakov SŠ v ich voľnom čase    

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet neštátnych ŠSZŠ 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     10 10 10 10   

Skutočná 
hodnota   9       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet  žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú neštátne 

ŠSZŠ  za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     786 840  840  840   

Skutočná 
hodnota   *        

* nesledované. Neštátne školské zariadenia boli v roku 2007 financované mimoriadnou dotáciou z MF 
SR. 
 
Školské stredisko záujmovej činnosti: 

   Názov Zriaďovateľ 

1. ŠSZČ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca, Bardejov Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 
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2. ŠSZČ pri Gymnáziu sv. Moniky, Prešov Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

3. ŠSZČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa, 
Sabinov Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

4. ŠSZČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda, 
Snina Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

5. ŠSZČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla, 
Stropkov Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

6. ŠSZČ pri Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho, 
Humenné Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov 

7. ŠSZČ pri Gymnáziu bl. PetraPavla Gojdiča, 
Prešov Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov 

8. Cirkevné ŠSZČ, Prešov Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Prešov 

9. Súkromné ŠSZČ, Poprad Mgr. Silvia Oleníková, Poprad 

10. ŠSZČ pri ZŠ a MŠ sv. Kríža, Kežmarok Rímskokatolícke Cirkevné Bisksupstvo, Spišské 
Podhradie 

 
 

Podprogram 5.3: Poskytovanie sociálneho zabezpečenia 

v oblasti vzdelávania  
Zámer:   Zlepšenie podmienok štúdia žiakov zo sociálne slabých rodín 

 
Zodpovednosť: Odbor školstva  

Cieľ  Zabezpečiť podmienky pre štúdium žiakov v hmotnej núdzi     

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet žiakov, ktorí sú prijímateľmi príspevku na stravu a školské potreby 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    37 36 36 35   

Skutočná 
hodnota   55       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet žiakov, ktorí sú prijímateľmi motivačného príspevku  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    13 12 12 10   

Skutočná 
hodnota   28       
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Komentár k podprogramu:   
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, školské potreby a motivačný príspevok.   

Rozpočet uvedeného podprogramu bude predmetom úprav rozpočtu v závislosti od 
poskytovania finančných prostriedkov na uvedený účel z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 

 
Podprogram 5.4:  Školský úrad  
Zámer:  Komplexne riadený vzdelávací proces v kraji  

Zodpovednosť: Odbor školstva  

Cieľ  Zabezpečiť účinné metodické nástroje k riadeniu vzdelávacieho procesu v školskom systéme kraja  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok % podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených za rok spolu  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    100 100 100 100   

Skutočná 
hodnota    100       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet  vydaných metodických usmernení za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 2 2 2   

Skutočná 
hodnota   2       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok plánovaný počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok 

spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 2 2 2   

Skutočná 
hodnota   2       

 
Komentár k podprogramu:   
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V rámci realizácie podprogramu PSK  metodicky riadi a kontroluje zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu. Kontroly sú zamerané na pripravenosť školského roka s priaznivým 
výsledkom. Finančné prostriedky sú poskytované Krajským školským úradom v Prešove 
a predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie činnosti Školského úradu.  

  
Podprogram 5.5:   Šport 
Zámer:  Aktívny športový život obyvateľov kraja   
 

Komentár k programu: 

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 5.5.1:  Športové aktivity mládeže 
 

Župná olympiáda stredoškolskej mládeže  
Zodpovednosť: Odbor školstva PSK        

Cieľ  Zabezpečiť rozvoj olympijskej myšlienky u stredoškolskej mládeže 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 45 45 45   

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet študentov župnej olympiády za rok spolu  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 1 700 1 700 1 700   



 - 122 - 

Skutočná 
hodnota   0       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok plánovaný počet športových disciplín za rok spolu  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 8 8 8   

Skutočná 
hodnota   0       

 
Komentár k prvku:   

Predmetný prvok predstavuje realizáciu Župnej olympiády stredoškolskej mládeže 
Prešovského samosprávneho kraja, ktorej sa zúčastňujú študenti nášho kraja. Cieľom 
olympiády je rozvíjať športové majstrovstvo a prehĺbiť výchovne výchovné pôsobenie medzi 
stredoškolskou mládežou v duchu olympijských myšlienok. Olympiáda je celoročným 
vyvrcholením súťaží v kalendári Slovenskej asociácie športu na školách vo viacerých 
športoch: futbal, atletika, volejbal,  hádzaná, basketbal, stolný tenis, šach a silový päťboj.  

Výdavky rozpočtované na realizáciu Župnej olympiády predstavujú bežné výdavky určené na 
medializáciu olympiády, diplomy, poháre pre víťazov, darčekové predmety, zabezpečenie 
občerstvenia, ubytovania, cestovného a ostatných potrieb spojených s organizáciou 
olympiády. 

 
Prvok 5.5.2:  Vyhlásenie najlepších športovcov PSK 
 
Zodpovednosť: Odbor  školstva 

Cieľ  Odmeniť najlepších  športovcov kraja bez vekovej hranice 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok plánovaný počet  udelených ocenení spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    17 17 17 17   

Skutočná 
hodnota   17       
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Komentár k prvku:   

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 5.6:  Projekty a granty  
Zámer:  Podpora celoživotného vzdelávania a modernizácia objektov slúžiacich na  

výchovno-vzdelávací proces  
 
Komentár k podprogramu: 

V rámci podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania 
a spolufinancovania projektov škôl a školských zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ.    

 
Podprogram 5.7:  Rezerva    
 
Zámer:  Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí  
 
 
Komentár k podprogramu: 
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.  

  

PPrrooggrraamm  66::      KKUULLTTÚÚRRAA  

Zámer:  Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v rámci PSK 

 2009 2010 2011 

Rozpočet programu 
(v EUR) 

8 373 796 10 085 740 11 617 075 
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Komentár k programu:  

 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 príspevkové organizácie, financované 
formou 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 6.1:  Divadlá 

Zámer: Profesionálne divadlo s profesionálnym kreditom 
 

Zodpovednosť: Odbor kultúry                   

Cieľ  Zvýšiť záujem obyvateľov o divadelné predstavenie 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet repríz za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    314 316 318 318   

Skutočná 
hodnota   311       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet návštevníkov jednotlivých predstavení za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     94 500 94 600 94 800 95 000   
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Skutočná 
hodnota   94 160       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok plánovaný počet premiér za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
9 8 9 9   

Skutočná 
hodnota   9       

Komentár k podprogramu: 

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 6.2: Knižnice 
Zámer: Moderné knižnično-informačné služby 

Zodpovednosť: Odbor kultúry                   

Cieľ  Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet registrovaných používateľov knižníc spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    52 750 52 770 52 800 52 820   

Skutočná 
hodnota   52 714       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet návštevníkov knižníc za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     494 450 494 500 494 550 494 600   

Skutočná 
hodnota   494 411       
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Cieľ    Zabezpečiť záujem  občanov o informácie čítanie 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsled
ok predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
1 834 800 1 834 850 1 834 900 1 834 950   

Skutočná 
hodnota   1 834 792       

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsled
ok plánovaný počet knižničných prírastkov za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
14 300 14 350 14 400 14 450   

Skutočná 
hodnota   14 251       

 
Komentár k podprogramu: 
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. 

 

Podprogram 6.3: Múzea 
Zámer:   Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie 
 

Zodpovednosť: Odbor kultúry                   

Cieľ  Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v Prešovskom kraji 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok počet zbierkových predmetov spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    978 050 978 801 979 817 979 850   

Skutočná 
hodnota   977 345       
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmet. za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     2 408 2 825 2 860 2 865   

Skutočná 
hodnota   1 493       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok náklady na reštaurovanie a konzervovanie v eur za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
74 259 75 902 89 213 89 213   

Skutočná 
hodnota   67 600       

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov Prešovského kraja 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok plánovaný počet výstav za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
120 136 142 148   

Skutočná 
hodnota   134       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Plánovaný počet expozícií za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
34 39 43 43   

Skutočná 
hodnota   34       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok očakávaný počet návštevníkov múzeí za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
404 825 424 300 439 000 439 100   

Skutočná 
hodnota   428 648       
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Komentár  k podprogramu: 

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 
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 

 

Podprogram 6.4: Galérie 
Zámer: Výtvarné umenie pre všetky generácie 
 

Zodpovednosť: Odbor kultúry                   

Cieľ  Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v Prešovskom kraji 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

 
počet zbierkových predmetov spolu 
 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    6 325 7 286 7 345 7 350   

Skutočná 
hodnota   6 312       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmet. za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     15 18 18 18   

Skutočná 
hodnota   17       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok náklady na reštaurovanie a konzervovanie v eur za rok spolu 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
134 1 162 1 693 1 693   

Skutočná 
hodnota   1 129       

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov Prešovského kraja 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok plánovaný počet výstav za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
60 44 46 50   

Skutočná 
hodnota   61       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Plánovaný počet expozícií za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
1 2 2 2   

Skutočná 
hodnota   1       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok očakávaný počet návštevníkov galérií za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
41 500 39 000 53 000 53 100   

Skutočná 
hodnota   36 375       

 

Komentár k podprogramu : 

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. 
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Galérie  v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:  
Šarišská galéria v Prešove  
Tatranská galéria v Poprade 
 

 

Podprogram 6.5:  Osvetové strediská 
 
Zámer:    Atraktívny priestor pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a voľno časových 

aktivít v oblasti kultúry 
 

Zodpovednosť: Odbor kultúry                   

Cieľ  Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov v regióne 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

 
Plánovaný počet súťaží ZUČ za rok spolu 
 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    447 450 463 470   

Skutočná 
hodnota   434       

Cieľ  Udržiavať ľudové tradície a autenticitu ich prejavu v regióne 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok 

 
Plánovaný počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu 
 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     335 365 373 380   

Skutočná 
hodnota   331       

Cieľ  Zabezpečiť upevňovanie národného povedomia 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Plánovaný počet zorganizovaných podujatí za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   

  

 
285 312 322 350   

Skutočná 
hodnota   264       
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Komentár k podprogramu: 
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:  
Šarišské osvetové stredisko v Prešove 
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 
Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku 
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom 
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou 
 
 
 
Podprogram 6.6: Hvezdárne a planetárium 
Zámer:   Výskumná a vzdelávacia činnosť v oblasti astronómie 
 

 
 
 

Zodpovednosť: odbor kultúry 

Cieľ  Zabezpečiť popularitu astronómií a výskumu vesmíru 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet návštevníkov za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    59 520 59 600 59 900 59 950   

Skutočná 
hodnota   58 570       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet zorganizovaných podujatí  za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1 220 1 360 1 450 1 500   

Skutočná 
hodnota   1 159       
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Komentár k podprogramu: 
Podprogram zahŕňa činnosť a aktivity špecializovaných osvetoých zariadení, ktoré 
vykonávajú odborno-poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astornómie, popularizáciu 
najnovších poznatkov z oblasti astronómie a výskumu vesmíru. Zapája sa do Europrojektu. 
Hvezdárne  v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:  
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 
 
 
 
Podprogram 6.7: Umelecké súbory 
Zámer: Profesionálny umelecký súbor s profesionálnym kreditom 
 

 
 
 

Zodpovednosť: odbor kultúry 

Cieľ  zabezpečiť záujem obyvateľov o profesionálnu kultúru 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet vystúpení za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    104 140 160 160   

Skutočná 
hodnota   90       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet návštevníkov za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    36 250 70 000 100 000 100 000   

Skutočná 
hodnota   13 250       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Plánovaný počet premiér za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1 2 1 1   

Skutočná 
hodnota   1       
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Komentár k podprogramu: 
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 6.8:  Kultúrne podujatia pod záštitou predsedu PSK 
Zámer:  Vysoký štandard kultúrnych podujatí kraja  
 

Zodpovednosť: Odbor kultúry        

Cieľ  Zabezpečiť zvýšenie úrovne kultúrnych podujatí 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet podporovaných aktivít 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    12 13 13 13   

Skutočná 
hodnota   15       

Komentár k podprogramu 
Predseda PSK podporuje kultúrne aktivity v oblasti kultúrneho dedičstva,  vedy, techniky, 
kultúrnej identity národa  a národnostných menšín. 

 

Podprogram 6.9:  Projekty a granty  
Zámer:  Zvýšenie kvality ponúkaných kultúrnych služieb a rekonštrukcia objektov 

kultúrnych zariadení  
 
Komentár k podprogramu: 

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.    

 
Podprogram 6.10:  Rezerva    
 
Zámer:  Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí  
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Komentár k podprogramu: 
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.  

  

PPrrooggrraamm  77::      SSOOCCIIÁÁLLNNEE  ZZAABBEEZZPPEEČČEENNIIEE  

 

Zámer:  Sociálna sieť s kvalitnými službami pre obyvateľov regiónu odkázaných na 
sociálnu pomoc 

 2009 2010 2011 

Rozpočet programu 
(v EUR) 

25 868 485 27 815 939 30 506 771 

 

Komentár k programu:  

V rámci programu Sociálne zabezpečenie PSK:   
- zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb ( domov sociálnych služieb, 

domov pre osamelých rodičov, útulok, rehabilitačné stredisko, krízové stredisko) 

- vedie evidenciu zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode 

- organizuje výchovno – rekreačné tábory pre deti s ŤZP   

- vykonáva zápis do registra, vykonáva výmaz z registra a oznamuje vykonanie výmazu 
z registra,  

- uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu 
službu, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo  

- kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva 
a úroveň vykonávania sociálnej prevencie subjektom, hospodárenie s finančným 
príspevkom poskytnutým subjektu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov 

- rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni 
koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú 
organizáciu    
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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, Manažment sociálnej infraštruktúry, Projekty a granty 
a Rezerva. 
  

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu uvedených podprogramov, z toho bežné 
výdavky na zabezpečenie prevádzky a činnosti zariadení sociálnej starostlivosti, na podporu 
činností a aktivít subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc (fyzické a právnické osoby 
poskytujúce sociálne služby) vo forme finančných príspevkov, 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 7.1:  Starostlivosť o občanov so zdravotným 

postihnutím, seniorov a marginalizované 

skupiny občanov  

 
Zámer:   Rôznorodá ponuka sociálnych služieb a ich dostupnosť     
 
Prvok 7.1.1:   ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
 

Zodpovednosť: Odbor sociálny 

Cieľ   Zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb pre občanov regiónu PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet čakateľov v poradovníkoch čakateľov v jednotlivých ZSS v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    100 75 50 30   

Skutočná 
hodnota 109 76 113       

 
Komentár k prvku:  

Odbor sociálny Prešovského samosprávneho kraja dlhodobo monitoruje počty 
čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS v zriadovateľskej pôsobnosti PSK. 
Zo sledovania vývoja počtu evidovaných  občanov v poradovníkoch čakateľov ZSS podľa 
jednotlivých mesiacov roku 2008 je zrejmé, že tieto majú mierne stúpajúcu tendenciu. 
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Jedným z nástrojov na dosiahnutie cieľa je aj pripravovaný zákon o sociálnych 
službách, ktorý by pomohol vyriešiť problematiku dostupnosti sociálnych služieb vytvorením 
kapacít napr. pre špecializované zariadenia, resp. zariadenia podporovaného bývania. 

Ďalším dôvodom pre potrebu riešenia tejto problematiky je skutočnosť, že v zmysle 
pripravovaného zákona ak má fyzická osoba vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti 
na sociálnu službu, o ktorej poskytnutie žiada, obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej 
pôsobnosti je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby uvedenej 
v § 34-41 Zákona o soc. službách (medzi tie patria okrem iných: aj zariadenie podporovaného 
bývania, domov soc. služieb, špecializované zariadenia), najneskôr do 60 dní o do dňa 
doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soc. služby obci, vyššiemu územnému 
celku, alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným 
celkom.   
 
 
Prvok 7.1.2:   Finančné príspevky PO a FO poskytujúcim sociálnu pomoc 
 

Zodpovednosť: Odbor sociálny 

Cieľ  Zvýšiť rozsah poskytovania sociálnych služieb pre zdravotne hendikepovaných  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet občanov, ktorým sa sociálna pomoc poskytla   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    1041* 1 120 1 220 1 270   

Skutočná 
hodnota 777 809 929       

* 1 041 v roku 2008 sa delilo na  778  klientov v zariadeniach  sociálnych služieb  financovaných prostredníctvom finančného príspevku 
PSK v zmysle VZN PSK č.9/2006   a   263 klientov v zariadeniach sociálnych služieb, na ktorých bola  poskytnutá  dotácia v zmysle VZN 
PSK č.5/2004 
 
Komentár k prvku:  

V rámci prvku PSK poskytuje finančné príspevky subjektom poskytujúcim sociálne 
služby v domove sociálnych služieb pre deti alebo dospelých (s dennou, týždennou 
a celoročnou formou pobytu),  domove dôchodcov, zariadení opatrovateľskej služby, 
zariadení chráneného bývania, útulku, domove pre osamelých rodičov, na prepravnú službu  
a na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva v zmysle zákona 
NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Finančné príspevky  
sú poskytované subjektom na základe zmluvy na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnej 
pomoci. Výšku finančného príspevku pre jednotlivé subjekty navrhuje odbor sociálny Ú PSK 
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Komisii sociálnej pri Zastupiteľstve PSK v zmysle prílohy č.14 zákona o sociálnej pomoci 
a prílohy č.1 platného VZNPSK  č. 9/2006. Finančný príspevok sa poskytuje štvrťročne 
vo výške jednej štvrtiny z celoročnej sumy finančného príspevku po predložení a kontrole 
vyúčtovania poskytnutého finančného príspevku za predchádzajúce obdobie.  

V súčasnej dobe v Registri poskytovateľov sociálnej pomoci  je zapísaných 56 
subjektov a 12 subjektov je vedených v evidencii poskytovateľov sociálneho poradenstva.  

V roku 2008 PSK financuje 8 subjektov v rámci VZN 5/2004 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov   Prešovského samosprávneho kraja, ako vyplýva zo zmien a doplnení 
vykonaných VZN PSK č.7/2005 a VZN PSK č.12/2007 pre 263 občanov. 
 
 
 
Prvok 7.1.3:  Výchovno-rekreačné tábory pre ŤZP deti 
 

Zodpovednosť: Odbor sociálny 

Cieľ  Zvýšiť počet zrekreovaných  TŽP detí  v rámci PSK  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet  zúčastnených deti   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    152 158 160 164   

Skutočná 
hodnota 185 149 120 139      

 
Komentár k prvku:  

Prvok predstavuje realizáciu výchovno -  rekreačných táborov pre deti s ŤZP financované 
zo štátneho rozpočtu MPSV a R SR. Uvedených táborov sa zúčastňujú deti s ŤZP 
so sprievodcom z domovov sociálnych služieb, rehabilitačných stredísk  Prešovského kraja 
ako aj deti z rodín v pôsobnosti jednotlivých Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 
Prešovského kraja. Pre účastníkov tábora je zabezpečená kompletná starostlivosť, vrátane 
rehabilitačných cvičení, plávania, rôznych športových a kultúrnych aktivít, canis terapie. 
Programy jednotlivých táborov sú zamerané a prispôsobené veku, požiadavkám deti, 
posilneniu ich zdravia a telesnej zdatnosti.  
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Podprogram 7.2:  Sociálno-právna ochrana detí a sociálna 
kuratela 

 
Zámer:   Kraj participujúci na sociálnej pomoci obyvateľom, resp. rodinám v krízových 

situáciách  
 
Prvok 7.2.1:  Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti    

sociálno-právnej ochrany a kurately v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK  

 
Zodpovednosť: Odbor sociálny 

Cieľ    Zintenzívniť spoluprácu so všetkými zainteresovanými subjektmi, ktoré sa podieľajú na SPO detí 
a sociálnej kuratele    

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet  koncepčných stretnutí so subjektmi, ktoré sa podieľajú na SPO detí 

a sociálnej kuratele    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    3 4 5 5   

Skutočná 
hodnota  3 3       

 
Komentár k prvku:  

Na území PSK vykonávajú  opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately predovšetkým ÚPSVaR.  Na tejto problematike participuje PSK prostredníctvom 6 
krízových stredísk, ktoré sú zriadené ako organizačné jednotky ZSS v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK.  

PSK v rámci kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 305/2005 Z.z. zabezpečuje 
tvorbu a plnenie sociálneho programu  zameraného na ochranu práv a právom chránených 
záujmov detí a na predchádzanie na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov na 
svojom území. Sociálny program PSK bol schválený na 22. zasadnutí Z PSK uznesením 
č.348/2008. V  súčasnej dobe sa realizujú semináre o tvorbe sociálnych programov, 
kompetenciách a úlohách ÚPSVaR, samosprávneho kraja, miest a obcí.    

V rámci prvku plánujeme zintenzívniť spoluprácu zainteresovaných inštitúcií 
(ÚPSVaR, mestá a obce, akreditované subjekty, krízové strediská v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK)   za účelom predchádzania a  zamedzenia vzniku sociálno-patologických 
javov, ktoré majú za následok vznik krízových situácii. 
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Prvok 7.2.2:  Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti 
sociálno-právnej ochrany a kurately v pôsobnosti PO a FO 
(neverejní poskytovatelia) 

 
Zodpovednosť: Odbor sociálny 

Cieľ    Zintenzívniť spoluprácu so všetkými zainteresovanými subjektmi, ktoré sa podieľajú na SPO detí 
a sociálnej kuratele    

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet  koncepčných stretnutí so subjektmi, ktoré sa podieľajú na SPO detí 

a sociálnej kuratele    

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 3 3 4   

Skutočná 
hodnota  2 2       

 
Komentár k prvku:  

Na území PSK vykonávajú  opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately predovšetkým ÚPSVaR.  Na tejto problematike participuje PSK prostredníctvom 7 
akreditovaných  subjektov, ktorí sú vedení v evidencii zariadení určených na tento účel .  

PSK v rámci kompetencií vyplývajúcich zo zákona č.305/2005 Z.z. zabezpečuje 
tvorbu a plnenie sociálneho programu  zameraného na ochranu práv a právom chránených 
záujmov detí a na predchádzanie na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov na 
svojom území. Sociálny program PSK bol schválený na 22. zasadnutí Z PSK uznesením 
č.348/2008. V  súčasnej dobe sa realizujú semináre o tvorbe sociálnych programov, 
kompetenciách a úlohách ÚPSVaR, samosprávneho kraja, miest a obcí.    

V rámci prvku plánujeme zintenzívniť spoluprácu zainteresovaných inštitúcií 
(ÚPSVaR, mestá a obce, akreditované subjekty, krízové strediská v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK)   za účelom predchádzania a  zamedzenia vzniku sociálno-patologických 
javov, ktoré majú za následok vznik krízových situácii. 

 
Prvok 7.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK 
 

Zodpovednosť: Odbor sociálny  

Cieľ  Zachovať poskytovanie  náhradnej rodinnej starostlivosti  deťom už umiestneným v zariadeniach 
pestúnskej starostlivosti  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    19 18 16 13   

Skutočná 
hodnota 25 24 19       

 
Komentár k prvku: 

V zmysle platnej legislatívy sa deti do zariadení pestúnskej starostlivosti neumiestňujú. 
Problematiku preberá náhradná rodinná starostlivosť. Prvok predstavuje zabezpečovanie 
náhradnej rodinnej starostlivosti v 4 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 7.3:  Manažment sociálnej infraštruktúry 
 
Zámer:  Efektívny systém koordinovania rozvoja sociálnych služieb pre obyvateľov regiónu 
 

Zodpovednosť: Odbor sociálny  

Cieľ  Zvýšiť úroveň komplexnej metodickej činnosti vo vzťahu k poskytovateľom sociálnej pomoci 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet metodických stretnutí so zainteresovanými subjektmi 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    50 70 70 70   

Skutočná 
hodnota 55 45 45       

 
Komentár k prvku:  

Predmetný  prvok  obsahuje zabezpečovanie činnosti vyplývajúcich z platnej legislatívy 
v oblasti sociálneho zabezpečenia. 
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Podprogram 7.4:  Projekty a granty 
 
Zámer:   Kvalitné sociálne služby  a sociálno – právna ochrana a kuratela v PSK 
 
Komentár k prvku:  

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 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 k spríjemneniu a skvalitneniu  života klientov.  

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..    

   

Podprogram 7.5:  Rezerva 

 

Zámer:  Efektívne a flexibilné riešenie havarijných stavov v ZSS  
 
 
Komentár k podprogramu:  

V rámci prvku sa predpokladá riešenie vzniknutých havarijných stavov v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  s cieľom zabezpečiť kontinuálne 
poskytovanie sociálnych služieb. 
 
 

PPrrooggrraamm  88::      ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍCCTTVVOO    
 

Zámer:  Zvýšenie  kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na území PSK 

 2009 2010 2011 

Rozpočet programu 
(v EUR) 

525 792 187 214 87 632 
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Komentár k programu:  

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. Vydáva  rozhodnutia na úhradu za prednostné poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti (ďalej ZS).  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, ako aj ordinačné hodiny pre prednostné poskytnutie 
ZS. 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 8.1:  Zdravotnícke zariadenia PSK 
 
Zámer:   Efektívny a účinný manažment záväzkov a pohľadávok NsP v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK 
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Prvok 8.1.1:  Záväzky a pohľadávky nemocníc v zriaďovateľskej  
pôsobnosti PSK 

 
Zodpovednosť: Odbor financií 

Cieľ  Odstrániť zadĺženosť zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Výška zadlženia  zdravotníckych organizácií k 31.12 v  eur   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    995 818 232 357 66 388 0   

Skutočná 
hodnota 17 508 265 3 801 965 1 499 436       

 
Komentár k prvku:  
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. Záväzky z verejných zdrojov prešli v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách na zriaďovateľa, t.j. PSK. Transformáciou prešli aj NsP Humenné 
a NsP Svidník pri zachovaní príspevkových organizácií bez ich zrušenia. Zámerom PSK 
v danom podprograme je zabezpečiť vysporiadanie prioritne záväzkov ako aj pohľadávok. 
Vyčlenené finančné prostriedky slúžia k úhrade záväzkov, ku ktorým zriaďovateľ pristupuje 
popri pôvodnom dlžníkovi. Úhrady výdavkov spojených s účtovníctvom a právnym 
zastupovaním sú obsiahnuté v programe 9 – Administratíva. 

 
 
Prvok 8.1.2:  Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení    

vrátane verejných lekární  
 

Zodpovednosť: Odbor zdravotníctva  

Cieľ  Zabezpečiť ponuku vysokokvalitných služieb zdravotníckych zariadení v kraji  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup predpokladaný počet vydaných právoplatných povolení za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    180 160 160 160   

Skutočná 
hodnota 780 1220 238  - - -   
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Komentár k prvku: 

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 8.2:  Manažment na úseku poskytovania zdravotnej 
starostlivosti 

 
Zámer:    Vylepšenie pracovných podmienok za účelom zvýšenia kvality kontrolnej činnosti   

a administratívnej efektivity 
 
 

Prvok 8.2.1:  Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane  
lekárenskej služby  

 
Zodpovednosť: Odbor zdravotníctva  

Cieľ  Zabezpečiť monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet vykonaných kontrol za rok spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    50 160 160 160   

Skutočná 
hodnota 50 45 58  - - -   

Cieľ  Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníckych zariadeniach 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup % zrealizovaných opatrení pre zdravotnícke zariadenia z nariadených za rok  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota    100 100 100 100   

Skutočná 
hodnota 100 100 96  - - -   

 
Komentár k prvku:  

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 8.2.2:  Etická komisia pri PSK   
 

Zodpovednosť: Odbor zdravotníctva  

Cieľ  Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických postupov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup plánovaný počet zasadnutí  komisie za rok  spolu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    5 6 6 6   

Skutočná 
hodnota 1 3 6  - - -   

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup očakávaný počet  predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu 

biomedicínskeho výskumu  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota - - - 80 60 60 60   

Skutočná 
hodnota 4 23 54  - - -   

Cieľ  Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet  zasadnutí komisie za rok   
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    5 6 6 6   

Skutočná 
hodnota 1 3 6  - - -   

 
Komentár k prvku:  

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.  

 
 

PPrrooggrraamm  99::      AADDMMIINNIISSTTRRAATTÍÍVVAA   

 

Zámer:  Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov 

 2009 2010 2011 

Rozpočet programu 
(v EUR) 

5 366 328 5 733 619 6 057 724 

Komentár k programu:  

 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 9.1:  Personalistika a mzdy 
 
Zámer:   Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda. 
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Prvok 9.1.1:  Spracovanie a zúčtovanie miezd, odvodov a personálna 

agenda 
Zodpovednosť: Kancelária predsedu 

Cieľ  Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy  a podkladov a prehľadov pre účtovníctvo 
v súlade s internými smernicami Ú PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Ú PSK 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   Áno       

Cieľ  Zabezpečiť výber kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výstup Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota   Áno       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet vybavených žiadostí do zamestnania 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    150 150 150 150   

Skutočná 
hodnota   161       

 
Komentár k prvku:  
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 
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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 9.1.2:  Štatistika a výkazníctvo  
 

Zodpovednosť: Kancelária predsedu 

Cieľ  Zabezpečiť včasné spracovanie a zaslanie štatistických výkazov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet výkazov a hlásení za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    120 120 120 120   

Skutočná 
hodnota   126       

 
Komentár k prvku:  
Prvok „Štatistika a výkazníctvo“ v sebe zahŕňa spracovanie štatistických a ďalších výkazov 
v zmysle platnej legislatívy za oblasť personálnu a mzdovú. Patria sem výkazy :  
1.  pre Ministerstvo financií SR – „Údaje o dosiahnutej skutočnosti niektorých vybraných  

ukazovateľov verejnej správy...“ –  štvrťročné zisťovanie. 
2.   pre Štatistický úrad SR – štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04, ročný výkaz o pracovnej 

neschopnosti pre chorobu a úraz   
      Nem Úr 1-01, ročný výkaz o práci Práca 3-04, Zisťovanie o práci za obce a samosprávne 

kraje Práca 6-99 
3.  pre ÚPSVaR  - Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím za rok 
4.  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. 
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5.   pre Daňový úrad – štvrťročne 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 ...,  

6.  pre Sociálnu poisťovňu  -  priebežne mesačné výkazy a hlásenia 
7. pre zdravotné poisťovne  - Všeobecnú ZP, Spoločnú ZP,  Apollo,  Dôveru, Union, 

Európsku ZP -   priebežne mesačné výkazy, hlásenia, hromadné oznámenia 
8.  výkazy pre dôchodkové správcovské spoločnosti -  priebežne mesačné  výkazy. 

 
 
Podprogram 9.2:  Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov 
Zámer:  Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci Úradu PSK. 
 
Prvok 9.2.1:  Školenia a odborný rast zamestnancov  

Zodpovednosť: Kancelária predsedu  

Cieľ  Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet zamestnancov, ktorí si zvýšia vzdelanie a absolvujú 

potrebné školenia a semináre  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    50 30 30 30   

Skutočná 
hodnota   45       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním   

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    77 80 80 80   

Skutočná 
hodnota   75       

 
Komentár k prvku: 

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. 
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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 9.2.2:  Tvorba a použitie sociálneho fondu  
 

Zodpovednosť: Kancelária predsedu  

Cieľ  Zabezpečiť využitie sociálneho fondu  za účelom skvalitnenia sociálnej politiky zamestnancov  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Tvorba a použitie sociálneho fondu (%) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     1,5 1,5 1,5 1,5   

Skutočná 
hodnota    1,5       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok príspevok zamestnancom na cestovné v eur za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     13,28 13,28 13,28 13,28   

Skutočná 
hodnota    13,28       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Poskytovanie odmeny zamestnancom pri životnom a pracovnom jubileu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     áno áno áno áno   

Skutočná 
hodnota    áno       

Komentár k prvku: 

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.  
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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 9.2.3:  Stravovanie zamestnancov  
Zodpovednosť: Kancelária predsedu  

Cieľ  Zabezpečiť stravovanie zamestnancov v súlade so zákonom 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov (% z hodnoty 

stravného lístka) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota     15 15 15 15   

Skutočná 
hodnota    14,5       

Komentár k prvku: 
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 9.3: Materiálne zabezpečenie administratívnych 

činností  
Zámer:   Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu 

Zodpovednosť: Odbor organizačný  - odd. SVP 

Cieľ  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. 
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na  sklad  /v eur/     

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    120 162 122 817 126 137 129 456   

Skutočná 
hodnota 72 363 152 858 123 681       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu  / v eur/ 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    142 402  139 414 141 074 142 734   

Skutočná 
hodnota 87 134 104 793 124 742       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa 

inventarizácie 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    0 0 0 0   

Skutočná 
hodnota   0       

Komentár k prvku:  

Prvok zahŕňa:  

- Aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu zásob. 

- 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 9.4: Podporné činnosti 
 

Zámer:  Funkčný chod úradu  
 

Komentár k podprogramu: 
Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy úradu samosprávneho 
kraja - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých 
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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 9.5: Verejné obstarávanie 
Zámer:  Transparentné   verejné   obstarávanie 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

Cieľ  Zabezpečiť transparentný  a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok percento zrealizovaných rokovacích konaní bez zverejnenia 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    16,60 15,00 14,00 13,00   

Skutočná 
hodnota 10,05 6,12 28,57       

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých verejných súťaží 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    96 100 100 100   

Skutočná 
hodnota 100 100 98       

 
Komentár k podprogramu:   
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 
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konanie bez zverejnenia , súťažný dialóg. Nízku transparentnosť vykazuje rokovacie konanie 
bez zverejnenia (uverejnené  v správe Transparency International Slovensko - Hodnotenie 
miery transparentnosti na trhu verejného obstarávania v roku 2007), preto sa sledujú 
zrealizované rokovacie konania bez zverejnenia. 
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 9.6: Úroky z návratných zdrojov financovania 
Zámer:  Dodržanie termínov splátkových kalendárov 

Zodpovednosť: Odbor financií 

Cieľ  Zabezpečiť včasné úhrady úrokov a poplatkov súvisiacich s úvermi 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet splátok za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    4 4 4 4   

Skutočná 
hodnota   4       

  
Komentár k podprogramu: 
V rámci programu sa realizuje splácanie úrokov z poskytnutého investičného úveru 
z Európskej investičnej banky Prešovskému samosprávnemu kraju vrátanie platieb 
súvisiacich s úvermi.  
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Tabuľkové prehľady k návrhu rozpočtu PSK na roky 2009 až 2011 sú uvedené 
v prílohách materiálu č. 1 - 10.  
 
 

8.  Záver 
 
 Návrh rozpočtu PSK na obdobie rokov 2009 – 2011 je zostavený na aktuálnej 
prognóze makroekonomického vývoja do roku 2011 prezentovanej v Návrhu rozpočtu 
verejnej správy na roky 2009 až 2011. Príjmy rozpočtu sú zostavené v zmysle výhľadov 
Ministerstva financií SR v oblasti výberu dane z príjmov fyzických osôb, ako aj v súlade 
s výberom dane z motorových vozidiel a nedaňových príjmov za prechádzajúce obdobia. 
Výdavky sú rozpočtované v zmysle objemu rozpočtovaných príjmov. 
 
  V návrhu rozpočtu PSK na roky 2009 – 2011 nie sú zahrnuté žiadne nové 
kompetencie, ani dopady na rozpočet PSK vyplývajúce z pripravovaných nových právnych 
úprav.  

 
Rozpočet PSK na roky 2009 – 2011 je predložený v členení na jednotlivé programy, 

podprogramy a prvky, vrátane zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. Monitorovacie 
správy obsahujúce informácie o programovom plnení rozpočtu – plnenie cieľov 
a merateľných ukazovateľov programu počas jednotlivých období ich realizácie budú 
súčasťou správ o plnení rozpočtu PSK, ktoré sa predkladajú priebežne po ukončení 
príslušného kvartálu daného rozpočtového roka. Hodnotiaca správa obsahujúca informáciu 
o splnení alebo nesplnení programového rozpočtu samosprávneho kraja je súčasťou 
záverečného účtu samosprávneho kraja. 

 

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad 

ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové 

požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy), veríme, že 

strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu 

Prešovskému samosprávnemu kraju zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať 

úspešnosť ich riešenia.  
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