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III. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPO ČTU PSK ZA 
ROK 2009 

Programový rozpočet PSK bol vypracovaný 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. Jeho hlavným cieľom je snaha o maximalizovanie 
transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov 
samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a alokáciu verejných zdrojov.   

  

PPrrooggrraamm  11::      PPLLÁÁNNOOVVAANNIIEE,,  MMAANNAAŽŽMMEENNTT,,  KKOONNTTRROOLLAA  

Zámer:  Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu 

 

Schválený rozpočet 
programu  

Upravený rozpočet 
programu Čerpanie programu 

1 999 801 € 1 652 810 € 1 557 282 € 

  

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   130 120 153     

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   210 240 247     
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Hodnotenie:  

Medzi podujatia, na ktorých sa predseda pravidelne zúčastňuje patria napr. tieto aktivity: 
Zamagurské folklórne slávnosti, Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva, ktorý sa uskutočňuje na 
hraničných priechodoch striedavo na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja so 
susediacou Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny, ďalej rozličné prijatia veľvyslancov, zasadnutia vlády, 
odovzdávanie cien PSK a cien predsedu PSK a i.. Hlavným dôvodom jeho účasti sú stretnutia 
s občanmi, návšteva zariadení v zriaďovateľskej pôsobností PSK a riešenie a posúdenie  vzniknutých 
problémových situácií priamo na mieste.  

Občania kraja žiadajú o prijatie u predsedu PSK z dôvodu žiadosti o pomoc pri riešení 
problémov,  upozorňujú na vzniknuté nepriaznivé situácie, dávajú podnety na spoluprácu pri vytváraní 
nových pracovných príležitostí. Taktiež sa obracajú na predsedu PSK so žiadosťou o pomoc pri 
živelných pohromách. V súvislosti s prebiehajúcou hospodárskou krízou sa na predsedu obracali aj 
občania so snahou o získanie zamestnania či určitej formy sociálneho zabezpečenia.  

  

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

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 8 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 8 9     

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 8 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 áno áno     
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Cieľ  Zabezpečiť operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov PSK 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/Výsledok 
Spracované, distribuované a zverejnené výstupy 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 

Plánovaná hodnota    áno áno áno Áno   

Skutočná hodnota   Áno áno áno     

Hodnotenie 

Zasadnutia zastupiteľstva PSK sa uskutočňujú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu. 
V roku 2009 sa uskutočnilo jedno zasadnutie navyše a to z titulu poskytnutia humanitárnej pomoci 
Zakarpatskej oblasti Ukrajiny z dôvodu chrípkovej pandémie. 

Za rok 2009 sa uskutočnilo osem zasadnutí Rady PSK. Na zasadnutiach členovia Rady 
predbežne prerokúvajú materiály predkladané do ZPSK. Materiály predkladané na rokovania 
zastupiteľstva pripravujú a distribuujú jednotlivé odboru úradu PSK v zmysle rokovacieho poriadku. 
Výstupy  zo zasadnutí sú spracovávané priebežne, v zákonom stanovených lehotách. Pri ZPSK 
pôsobilo 12 komisií, ktoré na svojich pravidelných zasadnutiach prerokúvajú predkladané materiály. 

  

PPrrvvookk  11..11..22::        VVooľľbbyy  ddoo  oorrggáánnoovv  ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa  

Hodnotenie 

Voľby do  orgánov samosprávneho kraja sa konali v dvoch kolách a to 14.  a 28. novembra 
2009.  Finančné prostriedky na ich zabezpečenie boli PSK  poskytnuté Obvodným úradom Prešov 
v objeme 26 409 €. 

  

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   100 100 198     

Cieľ  Presadzovať záujmy PSK na európskej úrovni 
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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   200 200 223     

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 3 3 4     

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 2     

Hodnotenie 

Zastúpenie Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli zvyšuje informovanosť o EÚ 
a európskych grantoch prostredníctvom pravidelného zasielania aktuálnych informácií o dianí 
v Bruseli do databázy kontaktov, ktorá zahŕňa mestá, obce, právnické a fyzické osoby v PSK. 
Aktuálne informácie sú tiež zverejnené na web-stránke PSK (www.po-kraj.sk) a to v sekcii granty 
a výzvy a medzinárodná spolupráca.  

V roku 2009 Zastúpenie PSK v Bruseli sprostredkovalo 198 informácií európskeho rozmeru. 
Tieto informácie boli podľa relevantnosti zaslané na odbory Úradu PSK, mestám, obciam, 
zariadeniam PSK a subjektom v PSK. Zastúpeniu PSK sa podarilo presiahnuť stanovený ukazovateľ 
sprostredkovaných informácií európskeho rozmeru v roku 2009. Efektívnosť sprostredkovaných 
informácií sa prejavovala hlavne vo výbere vhodných recepientov a neustálym rozširovaním databázy. 
Účinnosť informovania možno označiť ako uspokojujúcu, vzhľadom na spätnú odozvu a prejavený 
záujem, kde však existuje ešte veľký potenciál. 

Zastúpenie PSK v Bruseli priebežne rozvíja svoje kontakty na európskej úrovni a uskutočňuje 
stretnutia v prospech záujmov kraja. V roku 2009 bolo zrealizovaných 223 stretnutí a účastí na 
konferenciách s predstaviteľmi európskych, národných, regionálnych a lokálnych inštitúcií.  

Stretnutia sa týkali nasledujúcich oblastí: implementácia štrukturálnych fondov na Slovensku, 
kohézna politika EÚ po roku 2013, teritoriálna spolupráca, územná kohézia, Lisabonská stratégia a 
inovácie, európska iniciatíva Východné partnerstvo, európska dopravná sieť TEN-T, environmentálna 
politika EÚ, energetické zdroje, integrované hospodárenie vodných zdrojov, malé a stredné 
podnikanie, klastre, vzdelávanie, town-twinning, Európsky týždeň regiónov a miest OPEN DAYS 
2009, nadviazanie a rozvíjanie spolupráce na európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. 

Napriek tomu, že sa uskutočnilo menej stretnutí ako bolo plánované, čo bolo spôsobené 
oneskoreným vytvorením novej Európskej komisie kvôli schvaľovaniu Lisabonskej zmluvy, účinnosť 
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stretnutí možno hodnotiť ako vysokú, nakoľko sa vďaka nim darilo napĺňať stanovené priority 
zastúpenia.  

V priebehu roka 2009 Zastúpenie PSK v Bruseli aktívne podporovalo zapojenie PSK v štyroch  
európskych partnerstvách.  Išlo o európsky projekt RAPIDE, ktorý bol prezentovaný na každoročnom 
európskom fóre Regióny pre ekonomickú zmenu vo februári 2009 v Bruseli. Ďalej zástupcovia PSK v 
Bruseli pokračovali v aktívnej účasti v sieti NEEBOR, zúčastnili sa na 15 pracovných stretnutiach, 
ktorými sa zabezpečujú aktivity siete regiónov na východnej hranici EÚ.  

Zastúpenie PSK aktívne participovalo na aktivitách novovzniknutej neformálnej sieti regiónov 
ROTOPI, ktorá sprostredkováva názory regiónov na aktuálne otázky v oblasti regionálnej politiky EÚ. 
ROTOPI pripravilo stanoviská na témy: zjednodušenie čerpania štrukturálnych fondov, vplyv 
ekonomickej krízy na regióny a budúca teritoriálna spolupráca. Stanoviská ROTOPI boli predstavené 
vrcholným predstaviteľom DG REGIO a jednotlivým sekciám DG REGIO. Bola spustená séria 
odborných seminárov na témy ROTOPI. Aktívne zapojenie PSK v Lisabonskej monitorovacej 
platforme vytvorenej Výborom regiónom bolo realizované osobnou účasťou dvoch predstaviteľov z 
PSK na aktivitách platformy a zaslaním dotazníka k Lisabonskej stratégii v rámci európskeho 
konzultačného procesu. 

Počas roku zastúpenie pripravovalo pôdu pre možnosť vytvorenia nového partnerstva, ktoré 
by malo vzniknúť počas roku 2010. 

V roku 2009 sa uskutočnili štyri prezentačné aktivity európskeho charakteru, počas ktorých 
bol úspešne prezentovaný PSK.  

Dňa 9. mája sa v Bruseli uskutočnil Deň otvorených dverí na inštitúciách EÚ - OPEN DOORS 
2009, na ktorom sa ako po minulé roky zúčastnilo Zastúpenie PSK v Bruseli. Deň otvorených dverí 
bol určený širokej európskej a belgickej verejnosti. Do Výboru regiónov prišlo 5000 návštevníkov. 

Podujatie Slovensko 5 rokov v EÚ a 5 mesiacov s euro sa uskutočnilo 12. mája 2009 v Bruseli 
pod záštitou predsedu vlády SR R. Fica a Ministerstva pôdohospodárstva SR. Prešovský samosprávny 
kraj sa na akcii prezentoval novými informačnými brožúrami o špecifikách, jedinečnostiach, 
kultúrnych pamiatkach a krásnej prírode v prešovskom regióne. 

V mesiaci október sa v Bruseli uskutočnilo podujatie Európsky týždeň regiónov a miest - 
OPEN DAYS, ktoré je každoročne venované regionálnej politike. Tento rok sa PSK stal už po šiesty 
krát oficiálnym partnerom OPEN DAYS 2009, na ktorom sa zúčastnilo 7000 návštevníkov z 33 
európskych krajín, USA, Indie a Číny. V rámci podujatia OPEN DAYS 2009 participovalo  
Zastúpenie PSK v Bruseli na organizovaní seminára NEEBOR pod názvom Rozvoj malého a 
stredného podnikania v regiónoch na východnej vonkajšej hranici EÚ.  

Bruselské podujatie bolo aj tento rok prenesené do Prešovského samosprávneho kraja 
prostredníctvom lokálnych podujatí, ktoré sa počas dvoch týždňov v októbri úspešne realizovali na 10 
stredných školách a Úrade PSK pod názvom Tak chutí Európa, tak chutí Prešovský kraj.  

Akcie európskeho charakteru predstavujú prínos pri zviditeľňovaní Prešovského 
samosprávneho kraja na európskej úrovni. Vytváranie pozitívneho obrazu PSK v rámci EÚ vysiela 
pozitívny signál európskym partnerom.  
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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 2 3     

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   122 106 105     

Hodnotenie: 

Rozvoj vzájomných vzťahov a medzinárodnej spolupráce bol koordinovaný a uskutočňovaný 
v zmysle podpísaných dohôd o spolupráci a iných právne relevantných noriem a aktov, resp. 
programov implementácie programov EÚ. V priebehu roka boli podpísané dva záväzne dokumenty 
o spolupráci (so Zakarpatskou a Vologodskou oblasťou). Memorandum o porozumení 
s Podkarpatským vojvodstvom podpísané nebolo. V rámci aktivít za rok 2009  boli uskutočnené 
rokovania, ktoré vytvorili vhodné východzie podmienky na rozvoj ďalšej spolupráce, na podporu 
rozvoja podnikania, rozvoj kultúry, vzdelávania, ale najmä na efektívne čerpanie dostupných 
finančných prostriedkov v rámci jednotlivých fondov a programov tak EÚ,  ako aj iných finančných 
mechanizmov. V priebehu roku 2009 sa neuskutočnilo niekoľko plánovaných aktivít z dôvodu 
organizačných, ale tiež z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na ich realizáciu čiastočne 
zavinených znižovaním rozpočtových prostriedkov v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. 
V tomto smere boli prijaté racionalizačné opatrenia a obmedzenia v oblasti výdavkov finančných 
prostriedkov. V dôsledku toho boli niektoré programy a plány spolupráce modifikované a celý rad 
plánovaných zahraničných aktivít nebol realizovaný. 

  

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   
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Skutočná hodnota 74 56 61 66 63     

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% 84% 100%     

Hodnotenie: 

 Kontrolná činnosť  ÚHK PSK v roku  2009 vychádzala z  Plánu kontrolnej činnosti na I. a II. 
polrok  2009, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom PSK.  

Rozsah kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK za rok 2009  bol zameraný a 
orientovaný tak, ako to vyplývalo z výsledkov doteraz vykonaných následných finančných kontrol. 
Cieľom následných finančných kontrol bolo zmapovať úroveň finančnej disciplíny a nakladania 
s majetkom samosprávneho kraja, poskytnúť informácie pre vedúcich zamestnancov o vykonaných 
kontrolách a tiež overiť ako sa plnia opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich 
vzniku.  

K 31.12.2009 vykonal  ÚHK  63 kontrol, z toho 32 kontrol plnenia prijatých opatrení, a 31 
následných finančných kontrol zameraných na kontrolu hospodárenia, dodržiavania zákona 
o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctva, nakladania 
s majetkom VÚC a ostatných vybraných zákonov.  

 

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% 100 % 85 %     

Hodnotenie: 

V roku 2009 bolo na Útvare hlavného kontrolóra PSK zaevidovaných 60 sťažností, ktoré boli 
pridelené na prešetrenie príslušným odborom Úradu PSK . Najviac sťažností smerovalo na odbor 
školstva. Obsahovo  sa týkali nedostatkov v riadení školských zariadení, zlých pomerov v škole, 
neopodstatneného vyplatenia odstupného, nedodržiavania právnych predpisov v oblasti 
pracovnoprávnych vzťahov a pod. Sťažnosti postúpené na odbor zdravotníctva sa týkali 
neoprávneného vyberania poplatkov, zlého systému objednávania pacientov, neetického správania 
zdravotníckeho personálu a pod. Sťažnosti postúpené na odbor sociálny sa týkali zlého zaobchádzania 
personálu s klientmi, prevádzkových nedostatkov v zariadení a pod. Sťažnosti postúpené na odbor 
dopravy a SÚC PSK sa týkali porušovania cestovného poriadku a obnovy úsekov ciest. Z celkového 
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počtu 60 sťažností bolo 11 sťažností opodstatnených. V prípadoch,  u ktorých sa zistila opodstatnenosť 
sťažností boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Väčšina sťažností  bola 
vybavovaná v zákonných lehotách. Dôvodov nedodržania zákonom stanovených lehôt bolo niekoľko. 
V prípadoch kedy bola potrebná súčinnosť iných orgánov (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, zdravotné poisťovne, Lekárska komora a pod) dochádzalo k doručeniu stanovísk až po 
niekoľkých urgenciách. Niekedy sa nebolo možné dohodnúť na termíne stretnutia so subjektom proti  
ktorému sťažnosť smerovala a pod.  

Na ÚHK PSK bolo v roku 2009 zaevidovaných 6 petícii. Obsahovo sa týkali dobudovania 
cesty  č.III. 575008 medzi obcami Roškovce – Bystré, nezrovnalostí v kilometrových vzdialenostiach 
medzi jednotlivými autobusovými zástavkami, ako aj neuplatneniu cenového výmeru č.11/2007, 
rekonštrukcie cesty č.III./5416,  úpravy cesty č. III/545 024 v dĺžke 1,8 km v obci Stebnícka Huta,  
zachovania zdravotníckeho zariadenia vo Vranove n/T  zachovania stanice pozemnej záchrannej 
služby v obci Ulič. Všetky petície boli vybavené v zákonom stanovenej lehote. 

Do budúcnosti je potrebné aby sa  pri  vybavovaní  sťažností  ešte dôslednejšie  dbalo na 
dodržiavanie zákonných lehôt v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. 

 

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   

Skutočná hodnota   3 3 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 áno áno     

Hodnotenie 

V zmysle platnej legislatívy bola vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie 
a účtovných výkazov za rok 2008. Podľa názoru audítorskej firmy (Interaudit Zvolen spol. s.r.o.) 
účtovná uzávierka poskytuje objektívny pohľad na finančnú situáciu PSK k 31.12.2008, na výsledky 
jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom 
o účtovníctve. V priebehu roka 2009 boli vykonané ešte ďalšie dve čiastkové kontroly vykonané 
audítorskou firmou.  Rok 2009 ako celok bol vyhodnotený po ukončení ročnej účtovnej závierky 
v januári 2010.   
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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 áno 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 4 4     

Cieľ  
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona s transparentnými výstupmi pre rozpočtový 
proces 

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 7 7     

Hodnotenie 

Zastupiteľstvo PSK na svojom 36. zasadnutí  Z PSK  dňa 27.10.2009  uznesením č. 585/2009  
schválilo  rozpočet PSK  na roky 2010 – 2012.   

Ku koncu sledovaného obdobia bol na 31. zasadnutí Z PSK dňa 7.4.2009 uznesením č. 
495/2009 schválený Záverečný účet PSK.  Zároveň boli v roku 2009 spracované  Plnenia rozpočtu 
PSK k 31.3.2009, k 30.6.2009 a k 30.9.2009.   

Ministerstvu financií SR sú v pravidelných štvrťročných intervaloch zasielané výkazy za daný 
rok  v počte 7 druhov za rozpočtové a 7 druhov za príspevkové organizácie, ktoré priebežne hodnotia 
hospodárenie PSK z  pohľadu účtovníctva a rozpočtu. Rok 2009 ako celok  je z pohľadu účtovníctva 
hodnotený až v I. Q 2010.  
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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 41,95 53,12     

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 Áno  áno     

Hodnotenie 

 Zastupiteľstvo PSK  na svojom 29. zasadnutí dňa 10.2.2009  uznesením č. 466/2009 
schválilo výzvy jednotlivých grantových schém v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov PSK. Predseda PSK pridelil v rámci svojich kompetencií finančné 
prostriedky na základe Výzvy predsedu PSK. K 31.12.2009 Úrad PSK vo svojej evidencii vedie 
celkom 512  žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 (Výzva Z PSK – 407 
žiadosti, Výzva predsedu  - 105 žiadostí). Z nich bola 272 subjektom poskytnutá účelová dotácia na 
podporu všeobecne prospešných služieb, čo predstavuje 53,12 % z celkového počtu  podaných 
žiadostí. Finančné prostriedky boli prideľované subjektom v programoch Šport, Kultúra a Sociálne 
služby. Pre 272 subjektov  bolo prerozdelených 509 609 €  a to formou bežných aj kapitálových 
transferov. 

    

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   
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Skutočná hodnota   3 3 3     

Hodnotenie 

PSK presadzuje svoje záujmy aj prostredníctvom účasti v záujmových združeniach. 
V súčasnosti je to členstvo v Agentúre regionálneho rozvoja PSK, Prešov, Združení samosprávnych 
krajov SK8, Bratislava a v Združení Biele kamene, Snina.  

  

PPooddpprrooggrraamm  11..77::    PPrrooppaaggáácciiaa  kkrraajjaa  

Zámer: Komunikujúci a maximálne prezentovaný kraj 

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 5 3     

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 12 11     

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 20 24     

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   160 151 286     

Hodnotenie 

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje pravidelné a systematické poskytovanie informácií 
pre médiá i informácie pre verejnosť. Deje sa tak aj prostredníctvom vydávaného periodika Spravodaj 
PSK a televíznej relácie Magazín PSK, v ktorých informuje o dianí v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK, či o dianí v kraji všeobecne.   V roku 2009 tlačové oddelenie zabezpečilo vydanie 
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troch čísiel Spravodaja PSK – v mesiacoch  marec, jún a október. V rámci krízových opatrení sa dve 
čísla Spravodaja nerealizovali. Bolo vyrobených a do lokálnych televízií v priebehu roka 
expedovaných spolu 11 vydaní Magazínu PSK – o jeden menej oproti plánu a to  z dôvodu 
nepriaznivých dopadov finančnej krízy na rozpočet PSK. 

V sledovanom období tlačové oddelenie zorganizovalo 24 tlačových konferencií na aktuálnu 
tému. Väčšina z nich sa konala v Prešove, mimo sa organizovali tlačové brífingy počas výjazdov, 
prípadne pri rôznych podujatiach.  

V termíne od 7. 1. do 21. 12. 2009 hovorca PSK vydal spolu 286 výstupov pre médiá. Išlo o 
tlačové správy pre všetky médiá, alebo odpovede na konkrétne otázky novinárov. Enormný nárast 
oproti plánu spôsobil veľký záujem zo strany novinárov, hlavne z dôvodu uskutočnených volieb do 
orgánov samosprávnych krajov.  

 

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 

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 3 9     

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 2 8     

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 5 8     

Hodnotenie 

Všetky plánované platené prezentácie PSK v publikáciách cestovného ruchu boli realizované 
ešte v prvom kvartáli: PSK prezentoval Sedem divov Prešovského kraja. Takto sa predstavil 
v magazíne RELAX 2009, v prezentačnej publikácii Commercial Directory Export Slovakia 2009, 
rovnako v cestovnom lexikóne Slovenskej republiky 2008/2009. K poslednému sme ako bonus získali 
bezplatnú prezentáciu PSK v časopise Slovenské zahraničie č. 1/2009. PSK sa tiež prezentoval 
v časopise pre cestovný ruch Profi Travel, kde sme otvorili seriál o siedmich divoch Prešovského 
kraja. Vzhľadom na opatrenia kvôli finančnej kríze bola prezentácia v časopise pozastavená. Napriek 
tomu sa nám podarilo zabezpečiť niekoľko ďalších bezplatných prezentácií – koncom júla 6-stranová 
príloha o PSK v denníku Hospodárske noviny, prezentácia regiónu v periodiku Spectacular Slovakia, 
rozhovor v dvojtýždenníku Verejná správa, a koncom roka platená príloha všetkých samosprávnych 
krajov v týždenníku Farmár. 
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 V roku 2009 zorganizoval PSK spolu osem významných spoločenských podujatí – Ples 
v divadle, oceňovanie najúspešnejších športovcov PSK za rok 2008, slávnostné oceňovanie pedagógov 
a žiakov PSK plaketami a na záver roka slávnostné udelenie Ceny PSK a Ceny predsedu PSK. Sem 
zaraďujeme aj športové podujatia - benefičný bowlingový turnaj,  priateľské futbalové a hokejové 
zápasy, či tenisový turnaj o pohár prešovského župana.  

 Kraj a jeho zaujímavosti sme predstavili na viacerých verejných podujatiach - konvent 
maršálkov na hrade Stará Ľubovňa, slávnostné vyhodnotenie ankety Sedem divov Prešovského kraja 
v Bardejove spojené s kultúrnym programom, Deň priateľstva na slovensko-ukrajinskej hranici, či 
podpis memoranda o spolupráci pri rozvoji turizmu. V minulom roku sme pripravili anketu, v ktorej sa 
hľadala Tradičná chuť Prešovského kraja. V tej súvislosti sa na desiatich školách konali podujatia Ako 
chutí Európa, ako chutí Prešovský kraj spojené s ochutnávkou a prezentáciou kraja. Záver ankety sa 
uskutočnil počas dňa otvorených dverí na Úrade PSK.  

PSK sa pozitívne prezentoval v celoslovenskej súťaži o najkrajší kalendár roka, kde 
v kategórii VÚC získal 2. miesto. Sem možno zaradiť aj desať pracovných výjazdov  do jednotlivých 
častí regiónu – Vysoké Tatry, Vranov n/Topľou, Humenné, Medzilaborce, Bardejov, Snina, Stará 
Ľubovňa a Poprad.  

 

Prvok 1.7.3:   Propagačné a prezentačné materiály kraja    

 Zodpovednosť: Tlačové oddelenie 

Cieľ   Systémovo predstaviť to najatraktívnejšie z kraja 

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 3 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 2 1     

Hodnotenie 

Propagačné a prezentačné materiály realizoval PSK len v prvom kvartáli. Vzhľadom na 
opatrenia kvôli finančnej kríze bola výroba všetkých propagačných a prezentačných materiálov 
pozastavená.  

V prvom kvartáli PSK vydal brožovanú publikáciu Sedem divov Prešovského kraja, ktorá 
predstavuje sedem najzaujímavejších miest v Prešovskom kraji a dokumentuje výsledky verejnej 
ankety medzi obyvateľmi o najatraktívnejšie miesta v regióne. Brožúra, ktorá harmonizuje so sériou 
propagačných materiálov o PSK, je uzatvorením dlhodobého podujatia PSK.  
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PSK zároveň vydal maľovanú mapu Prešovského kraja, ktorá upozorňuje na zaujímavé lokality v kraji 
a stručne predstavuje každý okres. Ako bonus sme bezplatne získali pohľadnice s maľovanou mapou 
PSK.  

Aj keď PSK pozastavil nákup propagačných predmetov, na záver roka PSK zrealizoval nákup 
predmetov od chránenej dielne Dúha z Vranova nad Topľou.   

 

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   240 240 254     

Hodnotenie: 

Monitoring médií nám súhrnne poskytuje informácie, ktoré o PSK pravidelne prinášajú všetky 
slovenské média.  V roku 2009 bol monitoring médií dodávaný podľa plánovaného harmonogramu. 
Bolo dodaných 254 prehľadov tlače a elektronických médií. Na vedomie ho dostali všetci vedúci 
pracovníci Úradu PSK.  
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PPrrooggrraamm  22::        RROOZZVVOOJJ  KKRRAAJJAA  

Zámer:   Všestranný rozvoj  kraja a jeho maximálna prezentácia  

 

Schválený rozpočet 
programu  

Upravený rozpočet 
programu Čerpanie programu 

2 688 674 € 8 701 625 € 6 356 890 € 

  

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

Zámer:    Kvalitne vypracované rozvojové a územno – plánovacie dokumenty kraja   

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 2 1   

Skutočná hodnota   1 1 0     

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 0 3     

Hodnotenie 

V prvom polroku bol spracovaný Akčný plán na rok 2009 k PHSR PSK na roky 2008-2015. 
Vyhodnotenie plnenia celého PHSR PSK na obdobie 2008 – 2015 je plánované na prerokovanie 
v Zastupiteľstve PSK v mesiaci júni 2010. V  nadväznosti na to bude vypracovaná jeho aktualizácia. 
V mesiaci december 2009 bol pripravený Akčný plán k PHSR PSK na rok 2010, ktorý bol schválený 
na rokovaní Zastupiteľstva PSK v marci 2010.  

 V  roku 2009 úrad PSK vypracoval tieto odvetvové rozvojové dokumenty: Regionálna 
rozvojová stratégia pre cestovný ruch v PSK, Regionálna rozvojová stratégia pre podporu podnikania 
v PSK, Regionálna rozvojová stratégia pre ľudské zdroje v PSK.     
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Prvok 2.1.2.:  Územné plánovanie a územnoplánovacie podklady 

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 3 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 0 1     

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 0 1     

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 0 1     

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 0 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   
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Skutočná hodnota   0 0 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   163 141 120     

Hodnotenie   

Obstarávanie Návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného plánu 
Prešovského kraja 2009 je ukončené a Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009 boli 
schválené  Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 588/2009 dňa 
27.10.2009, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením  Prešovského kraja 
č.17/2009 schváleným Zastupiteľstvom PSK uznesením č.589/2009 dňa 27.10.2009 s účinnosťou od 
06.12.2009.    

SEA - Správa o hodnotení Zmien a doplnkov  ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009  – z 
legislatívneho procesu obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného plánu 
Prešovského kraja 2009 vyplynulo, že tento dokument nie je potrebné obstarať z dôvodu rozhodnutia 
Krajského úradu životného prostredia zo dňa 16.02.2009, že strategický dokument „Zmeny a doplnky 
ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009“ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona 24/2006 
o posudzovaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

EIA – Zámer a Správa o hodnotení vplyvov na ŽP na Zábavný park „Vtáčie údolie“ : 

Časť výstupu je ukončená a to  spracovanie Zámeru, ktorý bol  predložený na EIA hodnotenie na MŽP 
SR a čaká sa na vydanie rozhodnutia o rozsahu hodnotenia, na základe ktorého sa spracuje Správa 
o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Ukazovateľ sa nerovnomerne plní z dôvodu, že PSK na 
verejnom prerokovaní o rozsahu hodnotenia nesúhlasil z návrhom  rozsahu hodnotenia a tohto času je 
v štádiu rokovania s MŽP SR a z dôvodu, že na pokračovanie prác na Správe o hodnotení vplyvov na 
životné prostredie  je potrebné, aby zámer výstavby Zábavného parku  bol  schválený  vládou SR.   

Na základe  žiadosti PSK, aby si obce Ptičie, Chlmec a Humenné aktualizovali svoje ÚPD 
z dôvodu zahrnutia zámeru Zábavného parku Vtáčie údolie, v tomto čase prebieha proces obstarávania 
zmien a doplnkov územnoplánovacích dokumentácií obcí Ptičie a Chlmec. Finančná dotácia na 
refundáciu týchto územných plánov bude v zmysle platnej legislatívy poskytnutá po ich schválení.   

Za rok 2009 bolo v rámci pripomienkovania územných plánov obcí vydaných  120 stanovísk. 

PPooddpprrooggrraamm  22..22..::    RReeggiioonnáállnnyy  rroozzvvoojj    

Zámer:   Koordinovaný a optimalizovaný rozvoj v jednotlivých oblastiach hospodárstva 
regiónu 

Prvok 2.2.1:  Rozvoj podnikania 

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja  

Cieľ  Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľskej základne v Prešovskom kraji 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok Vytvorené regionálne inovačné „fórum“ PSK 

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 0 1     

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 2 4     

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 0 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 0 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 2 2     

Hodnotenie 

V januári 2009 bolo založené Regionálne inovačné fórum. Toto fórum vytvorí priestor na 
komunikáciu firiem, štátnych a regionálnych inštitúcií pôsobiacich v oblasti inovácií a znalostnej 
ekonomiky. Malo by napomôcť pri implementácii projektu Regionálnej inovačnej stratégie a projektu 
Inovačného partnerského centra. Cieľom Regionálneho inovačného fóra je zvyšovanie inovačného 
potenciálu Prešovského regiónu. 

V rámci podpory malého a stredného podnikania a inovácií úrad PSK vyvíjal tieto aktivity:  

Dňa 17. 6. 2009 sa uskutočnilo informačné stretnutie, zorganizované v spolupráci so Slovenskou 
agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, k výzve zameranej na podporu účasti slovenských výrobcov 
na zahraničných výstavách a veľtrhoch. 

Dňa 11. 9. 2009 sa uskutočnilo informačné stretnutie, zorganizované v spolupráci so Slovenskou 
inovačnou a energetickou agentúrou, k výzve zameranej na podporu zavádzania inovácií 
technologických transferov. 

V rámci plnenia cieľa Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľskej základne v Prešovskom 
kraji sa vo štvrtom štvrťroku uskutočnilo zasadnutie členov Regionálneho inovačného fóra   a 
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pracovné stretnutie vo väzbe na prípravu projektu týkajúceho sa vybudovania Regionálneho 
inovačného centra   v Prešovskom samosprávnom kraji. 

  Investičný katalóg príležitostí  bude súčasťou pripravovaného projektu, ktorým  sa chceme 
uchádzať  o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov prostredníctvom Regionálneho 
operačného programu, v rámci aktuálnej výzvy až v roku 2010, pretože v roku 2009 takáto výzva 
nebola riadiacim orgánom programu vyhlásená.  Vzhľadom na túto skutočnosť  Katalóg investičných 
príležitostí plánujeme spracovať v roku 2010 a bude prezentovaný na podujatiach v nasledujúcich 
rokoch. 

Odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia v súčasnosti 
implementuje dva projekty zamerané na rozvoj inovácií v kraji a to projekt „Inovačné partnerské 
centrum“, zameraný na vybudovanie pracoviska na podporu inovácií,  druhým projektom je projekt  
RAPIDE, ktorého obsahom je výmena skúseností a dobrých príkladov partnerov v oblasti inovácií 
a podnikania. Súčasne je pripravovaný projekt „Podpora a príprava ľudských zdrojov pre vznik 
a trvalú udržateľnosť Regionálneho inovačného centra v Prešovskom samosprávnom kraji“. 

 

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 1     

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 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 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 

Plánovaná hodnota    4 10 20 20   

Skutočná hodnota    2 10     
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Hodnotenie 

V rámci oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti bol podaný a schválený jeden projekt pod 
názvom Sociálna inklúzia pod Tatrami, ktorého žiadateľom je Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie 
Poprad – Levoča. Cieľom projektu je zlepšiť komunikáciu sociálne vylúčených občanov navzájom 
a s inými subjektami poskytovaním informácií, podpory a pomoci.  

PSK plánoval v roku 2009 uskutočniť v rámci štrukturálnych fondov výskum  zamestnanosti 
Rómov v Prešovskom kraji. Tento výskum nebol uskutočnený, pretože FSR a švajčiarsky finančný 
mechanizmus (ŠFM), odkiaľ boli zdroje plánované, do konca  roka 2009  nevyhlásili relevantné výzvy 

Zamestnanosť Rómov v PSK sa stane súčasťou dokumentu „Spracovaná vstupná analýza 
projektu – dokument“ v časti demografia, v rámci cieľa „Vytvoriť nástroj samosprávy pre realizáciu 
jednotlivých projektov v oblasti riešenia problémov marginalizovaných skupín“. Táto časť však bude 
spracovaná ako teoretický prieskum, nie výskum. Vstupná analýza je priebežne spracovávaná 
a dopĺňaná, je v súlade s úlohami akčného plánu na rok 2010. 

 V roku 2009  sa uskutočnilo 10  koordinačných metodických  stretnutí  so zainteresovanými 
subjektmi projektu. Uskutočnili sa stretnutia so zástupcami Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie 
Prešovského samosprávneho kraja. Na týchto stretnutiach sa pripravili následné kroky smerom 
k inštitucionalizácii tejto spolupráce. Pracovníci oddelenia udržiavajú komunikáciu – telefonickú, 
mailovú, osobnú - so zástupcami Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie v Prešovskom 
samosprávnom kraji.  

 

Prvok 2.2.3:  Rozvoj vidieka 

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja  

Cieľ  Zvyšovanie kvality života vo vidieckom priestore 

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 0 1     

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 2 2     

Hodnotenie 

V rámci I. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny 
(MAS) bola v Prešovskom kraji schválená  jedna miestna akčná skupina – Občianske združenie MAS 
LEV, o. z., ktorej stratégia bude finančne podporená. 

Plánovaný počet podporených projektov sa nepodarilo dosiahnuť z toho dôvodu, že druhá 
výzva na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia 
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Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny (MAS) bola 
vyhlásená až  v novembri 2009 a termín na predkladanie žiadostí bol v januári 2010. Ďalším dôvodom, 
prečo plánovaný počet stretnutí nebol naplnený je fakt, že príprava a spracovanie rozvojového 
dokumentu týkajúceho sa rozvoja vidieka Prešovského kraja bolo presunuté na rok 2010.  

V rámci koordinačných stretnutí s mikroregiónmi sa dňa 22. 6. 2009 v Pečovskej Novej Vsi 
uskutočnilo stretnutie  so starostami obcí združenými v regionálnom združení „Dolina Čergova“.  

Dňa 16. 12. 2009 sa uskutočnilo pracovné stretnutie mikroregiónov – združení obcí pôsobiacich na 
území Prešovského kraja, ktorého hlavným cieľom bolo dohodnúť nosné aktivity vo vzťahu 
k aktivizácii koordinácii  činností na tomto úseku v roku 2010. Plánovaný počet stretnutí sa nepodarilo 
uskutočniť z dôvodu časového posunu plnenia úloh na tomto úseku, ktoré súvisí s prípravou 
relevantných dokumentov (analýza vidieka PSK, stratégia rozvoja vidieka PSK, všeobecné záväzné 
nariadenie).  

 

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 k zámerom 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 80 112     

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 

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 0 3     

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 0 0     

Hodnotenie  

Za rok 2009 bolo v rámci pripomienkovania investičných zámerov v rámci posudzovania 
navrhovaných zámerov (činností) podľa zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal PSK ako dotknutý orgán 112 stanovísk. 
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Na základe nízkeho záujmu zo strany miest a obcí Prešovského kraja na spoluprácu pri 
obstaraní PD na zriadenie Regionálnych centier na biologicky rozložiteľný odpad, začal PSK 
obstarávať spracovanie  projektových dokumentácií na štyri Centrá na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov v mestách Bardejov, Kežmarok, Levoča a Veľký  Šariš. Nakoľko v  mesiaci 
november  mesto Veľký Šariš odstúpilo od spolupráce, v súčasnosti PSK ukončuje obstarávanie 
projektových dokumentácií na tri Centrá na biologicky rozložiteľný odpad v mestách Bardejov, 
Kežmarok a Levoča. 

PPooddpprrooggrraamm  22..33::    RRoozzvvoojj  cceessttoovvnnééhhoo  rruucchhuu    

Zámer:   Trvalo udržateľný cestovný ruch – ako priorita hospodárskej politiky 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 2 2     

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 4 4     

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 1 2     

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 4 3     

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 0 0     
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Hodnotenie 

Začiatkom roka 2009 sa pracovníci oddelenia cestovného ruchu (CR) zúčastnili na dvoch 
veľtrhoch cestovného ruchu a to v Bratislave na veľtrhu ITF Slovakiatour 2009 v termíne 22.-25. 
januára 2009 a v Prahe na veľtrhu Holiday World 2009 v termíne 4.-7. februára 2009.  Oddelenie CR 
pred týmito výstavami cestovného ruchu zorganizovalo pracovné stretnutia so spoluvystavovateľmi zo  
spoločného stánku PSK, ktorého vizualizácia bola ladená do farieb nového loga kraja. V Bratislave 
sme slávnostne vyhodnotili anketu: „Hľadáme sedem divov kraja“ a následne v Prahe sme pokrstili 
nový propagačný materiál s názvom Sedem divov prešovského kraja. Nové propagačné materiály mali 
na týchto dvoch výstavách svoju premiéru, ktorá zožala úspech.    

V Prešove sa 6. marca konalo medzinárodné sympózium ,,Greenways v strednej a východnej 
Európe“, na ktorom boli prezentované rôzne prístupy k tvorbe greenways a ich využívanie.  Sympózia 
sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov najmä z východného Slovenska. Zamestnanci oddelenia 
cestovného ruchu sa na tomto sympóziu okrem účasti spolupodieľali aj organizačne. 

Dňa 29.5.2009 sa uskutočnil workshop Slovenských Kráľovských Miest (ďalej len SKM), 
ktorý bol venovaný novej knižnej publikácií a novému prezentačnému videu o SKM. Nová knižná 
publikácia vyšla v náklade 4000 ks je nepredajná a bude slúžiť na prezentáciu SKM.  

Dňa 8.10.2009  sa konala úvodná medzinárodná konferencia v rámci schváleného projektu  
Karpatské nebo - Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-
slovenského pohraničia. Prezentácie  konferencie boli úzko prepojené na ciele projektu.  

Dňa 14.10.2009 sa uskutočnilo podujatie s názvom Memorandum o spolupráci pri rozvoji 
turizmu v Prešovskom samosprávnom kraji, v Tatranskej Lomnici, Grandhotel Praha.  
Podpis memoranda a fórum o rozvoji turizmu PSK bolo usporiadané za účelom nadviazania kontaktov 
a komunikácie medzi všetkými sektormi a to štátnym, verejným a súkromným, nakoľko bez 
spolupráce týchto sfér rozvoj turizmu v našom kraji nebude možný. Je pozitívne že sa takmer všetky 
pozvané subjekty zúčastnili a podporili túto iniciatívu. V rámci  diskusného fóra odzneli príspevky, 
ktoré predurčili skutočnosť, že takáto spolupráca  je možná, a že je potrebné ju spolu intenzívne   
rozvíjať. 

V dňoch 9. – 12. 8. 2009 PSK pripravil a uskutočnil infocestu talianskych novinárov.   
 Ďalšou infocestou na území PSK bola  infocesta zahraničných novinárov z Českej republiky v dňoch 
19. – 23. apríl 2009.  Na nej  PSK participoval iba propagačnými materiálmi. a účasťou na jednom 
spoločnom stretnutí – vyhodnotení infocesty, kde odpovedal na otázky novinárov. 

Za rok 2009 PSK pripravil a vydal tri propagačné a informačné materiály o kraji - Obal PSK, 
ktorý je vhodný aj na viac účelové použitie v  celkovom náklade 5 000 ks, Informačné listy  v 
celkovom náklade  50 000 ks (z oblastí Prírodné pomery, Pamiatky UNESCO, Všeobecné informácie, 
Dopravná  infraštruktúra, Ekonomika, Jedinečné lokality, Relígie,  Etnografia,  Historické 
zaujímavosti a História) a Informačné brožúry v náklade 45 000 ks ( z oblastí Národné pamiatky 
a chránené krajinné oblasti, Sedem divov Prešovského kraja, Kúpele, pramene a aquaparky, Drevená 
architektúra, Hrady, zámky a kaštiele, Ubytovanie a gastronómia, Tradičné veľké podujatia a atrakcie, 
Podzemný svet, Pamiatky UNESCO ).  
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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 6 9     

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 4 4     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok Počet pripravených projektových zámerov a žiadostí o NFP 

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 2 1     

Hodnotenie 

Pracovné porady na národnej úrovni: 

Oddelenie CR sa zúčastnilo všetkých pracovných stretnutí, ktoré boli dôležité svojím 
programom. Stanovený plán nebol naplnený  aj z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v rámci 
pracovných ciest.  

Dňa 18.02.2009 sa uskutočnilo pracovné rokovanie medzi zástupcami  štyroch VÚC (VÚC 
Prešov, VÚC Košice, VÚC Banská Bystrica, VÚC Žilina), Úradom vlády SR a Ministerstvom 
hospodárstva SR o „Švajčiarskom finančnom mechanizme“. Cieľom stretnutia bolo zo strany úradu 
vlády SR ako riadiaceho orgánu a Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu 
objasniť jednotlivým samosprávnym krajom možnosť získania NFP zo Švajčiarskeho finančného 
mechanizmu v oblasti verejného cestovného ruchu. 

 Dňa 10.3.2009 sa uskutočnilo pracovného stretnutia na Ú BBSK. Stretnutia sa zúčastnili 
zástupcovia PSK, BBSK, KSK a ŽSK majúci v kompetencii cestovný ruch. Stretnutie sa týkalo 
prerokovania spoločného postupu pri spracovaní projektových zámerov individuálnych projektov 
PSK, BBSK, KSK a ŽSK zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. 

             Dňa 16.4.2009 sa konala porada skupiny SK8 CR (všetky organizačné jednotky majúce 
v kompetencii turizmus z 8 samosprávnych krajov), na ktorej boli prerokované témy a program porady 
s MH SR pripravovaný zákon o turizme a spracovanie spoločných pripomienok, systém rekreačných 
poukážok, podpora podnikateľov CR v regiónoch , regranting z  Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky, a iné otázky  spojené s cestovným ruchom. 
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 Dňa 17.4.2009 sa uskutočnila porada s MH SR, SACR, Štatistickým úradom SR a inými 
organizáciami. Prínos pre PSK je spoločný postup pri rozvoji a podpore rozvoja cestovného ruchu 
v regiónoch SR. 

Dňa 9.6.2009 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave projektu TARGET s regionálnou 
pôsobnosťou – regiónu SPIŠ, pripravovaného pre Švajčiarsky finančný mechanizmus – posilnenie 
polycentrického rozvoja miest  - oblasť cestovný ruch v Spišskej Novej Vsi. Stretnutie organizovali 
Mesto Spišská Nová Ves a Karpatský rozvojový inštitút, Košice, za účasti pracovníkov z MH SR. 
Účelom stretnutia bolo informovať prítomných a predstaviť projektový zámer pre podporu rozvoja a 
posilnenie kapacít cestovného ruchu v regióne SPIŠ. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť projektové 
partnerstvo (samosprávy miest regiónu SPIŠ, univerzity, odborné subjekty) pre prípravu a 
implementáciu ambiciózneho projektu regionálneho až nadregionálneho charakteru. 

Dňa 2.7. 2009 sa uskutočnilo  pracovné stretnutie  na MPSVR SR na odbore implementácie, 
kde boli prerokované otázky príručky pre žiadateľov o NFP. Nasledovalo pracovného stretnutia na 
SIA, kde za účasti generálnej riaditeľky SIA a zástupcov VÚC boli prerokované možnosti podania 
národného projektu na vytvorenie  Regionálneho rozvojového centra cestovného ruchu.   Po týchto 
pracovných stretnutiach nasledovalo stretnutie v Trenčianskych Tepliciach, kde bolo na programe 
zasadnutie SK 8 CR. Závery tohto stretnutia boli prezentované na druhý deň na porade MH SR so 
zástupcami SK 8 CR. 

 Dňa 3.7.2009 sa uskutočnila porada pracovníkov VÚC s MH SR, SACR a inými 
organizáciami. Program porady bol skrátený nakoľko zástupcovia SK8 CR žiadali o prerokovanie 
hlavných bodov programu a to: príprava návrhu zákona o turizme, rekreačné poukážky, Švajčiarsky 
fin. mechanizmus a SACR. Na základe pracovných porád a stretnutí bol koordinovaný spoločný 
postup VÚC pri koordinácii aktivít MH SR, SACR a samotných samosprávnych krajov pri koordinácii 
rozvoja turizmu. 

              Dňa 10.9.2009 sa uskutočnilo 11.zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre finančný 
mechanizmu EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Na zasadnutí boli schválené všetky predložené 
dokumenty a zmeny v štatúte a rokovacom poriadku. Po skončení zasadnutia sa uskutočnilo stretnutie 
s Martinou Svítkovou, riaditeľkou odboru riadenia a implementácie finančných mechanizmov. Na 
stretnutí boli prediskutované otázky nového programového obdobia a finančných mechanizmov. 

 Dňa 22.10.2009 sa v Svätom Jure uskutočnilo stretnutie skupiny SK8 CR. Predmetom 
stretnutia bolo zostavenie spoločných pripomienok zástupcov VÚC k návrhu zákona o turizme. 
Skupina SK8 CR sa dohodla na pripomienkach, ktoré následne prerokovala na stretnutí s MH SR, 
Združením ZMOS  a zástupcami SACR. 

Pracovné  stretnutia so zástupcami miest, obcí a subjektov cestovného ruchu kraja: 

Dňa 13.01.2009 sa uskutočnilo stretnutie projektového tímu na MsÚ v Prešove. Pracovné 
stretnutie s Mestom Prešov ako definitívnym partnerom projektu MeetBikePlus ktorý sa bude 
uchádzať o podporu v rámci programu Interreg IVB pre Strednú Európu a ďalšími zainteresovanými 
subjektmi za účelom spolupráce a participácie na čiastkových úlohách projektu vzhľadom k tomu že 
projekt presahuje hranice mesta.  Stretnutie bolo zamerané na vypracovanie návrhu aktivít a rozpočtu. 

Dňa 30.4.2009 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom poradenstva pri príprave projektu 
obcí regiónu Medzilaboriec v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 
2007 – 2013. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia miestnej samosprávy a podnikateľskej sféry 
regiónu, ktorým bola predostretá možnosť využitia finančných zdrojov tohto operačného programu 
a zároveň rozpracovaná možnosť konkrétnych projektov. Dôležitou aktivitou tohto stretnutia bolo 
vytypovanie konkrétnych rozvojových tém a príslušných partnerstiev na poľskej strane.               
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 Dňa  05.06.2009 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v priestoroch Agentúry na podporu 
regionálneho rozvoja Košice. Stretnutie bolo organizované za účelom nadviazania spolupráce pri 
realizácii projektu Via Regia Plus.  

 Dňa 17.12.2009 sa za oddelenie CR PSK zúčastnil pracovného stretnutia Mgr. Janoško 
k zverejneniu výzvy na predkladanie žiadostí o FP v rámci Švajčiarskeho finančného 
mechanizmu. Na stretnutí boli prejedané podmienky výzvy a zapojenie PSK a KSK do nej 
a predjednané oprávnené aktivity. 

Pripravené  projektové zámery a žiadosti o NFP: 

Dňa 29.05.2009 oddelenie cestovného ruchu ukončilo proces prípravy projektu 
s názvom ,,Vitajte v Prešovskom kraji“. Tento projekt sa uchádza o podporu z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu cezhraničnej spolupráce PL – SR 2007 – 
2013 a je zameraný na vytváranie nových propagačných materiálov, nových a skvalitnenie už 
existujúcich  partnerstiev v prihraničných regiónoch medzi poľskými a slovenskými 
subjektami prostredníctvom realizácie projektu a to produkcie súboru propagačných 
materiálov. Dňa 16.06.2009 sme obdržali od hodnotiacej inštitúcie Euroregion Karpatsky 
Poľsko informácie o kladnom formálnom hodnotení projektu. V súčasnosti je projekt vo fáze 
kvalitatívneho hodnotenia. 

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 

Plánovaná hodnota    áno áno áno áno   

Skutočná hodnota    áno Áno     

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    áno Áno     

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    nie nie     
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Evidencia vyhlásených výziev: 

  Dňa 11.8.2008 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  vyhlásilo prvú (priebežnú) 
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) 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 v 3 hodnotiacich kolách od 8.9.2008 do 
30.9.2008, od 03.11. 2008 do 28.11.2008 a v poslednom od 2.2.2009  do  27.2.2009. Po 
podmienečnom schválení výberovou komisiou sa Projektové zámery spracovali do podoby žiadostí 
o NFP, pričom prijímanie žiadostí o NFP bolo Riadiacim orgánom stanovené od 17.11.2008 do 
19.6.2009, kedy bola výzva ukončená. 

Dňa 16.3.2009 došlo zo strany  MVRR SR k vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 
v rámci prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1a) 
samostatne dopytovo orientované projekty, kód výzvy ROP- 4.1a-2009/01. Dátum platnosti výzvy bol 
od 16.3.2009 do 18.9.2009. Prijímanie žiadostí prebiehalo v 2 hodnotiacich kolách  a to 6.4.2009 - 
13.6.2009 a 13.7.2009 -  18.9.2009. 

V prípade opatrenia  6.1  bol MVRR SR   dňa  1.7.2009  zverejnený „Oznam o možnosti 
predkladania ŽoNFP v rámci opatrenia 6.1 Technická pomoc ROP“.  

Dňa 10.7.2009 MVRR SR zverejnilo oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy 
v rámci ROP, prioritná os 5, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obslužnosť regiónov, kód oznámenia ROP.5.1-2009/01-PN. Na základe tohto oznámenia sa prijímanie 
projektových návrhov realizovalo od 13.7.2009 do 14.8.2009. Oznámenie bolo  uverejnené za účelom 
realizovania predvýberu projektových návrhov, ktoré bolo ďalej možné rozpracovať do formy žiadostí 
o NFP a následne predložiť na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. 

MVRR SR dňa 25.9.2009 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP, 
prioritná os 5, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, 
kód výzvy ROP-5.1-2009/01 s prijímaním žiadostí o NFP v 2 hodnotiacich kolách (5.10.2009 - 
13.11.2009 a 16.11.2009 - 31.12.2009). 

Výzva s kódom ROP-4.1c-2009/01, oblasť podpory – 4.1c –projekty rozvoja obcí s rómskymi 
osídleniami vyhlásená MVRR SR dňa 18.11.2009 definovala predkladanie ŽoNFP oprávnenými 
žiadateľmi od 7.12.2009 do  29.1.2010. 

Evidencia predložených žiadostí o NFP – vedená samostatne za jednotlivé výzvy  

Dňa 25.9.2008 bola odborom SO/RO pre ROP na Riadiaci orgán predložená žiadosť o NFP 
v rámci opatrenia 6.1 Technická pomoc, ktorá nebola pre formálne nedostatky schválená a to 
oznámením ministra výstavby a regionálneho rozvoja zo dňa 23.12.2008. 

  Dňa 12.1.2009 odborom SO/RO pre ROP bola na Riadiaci orgán predložená žiadosť o NFP 
v rámci opatrenia 6.1 Technická pomoc, ktorá bola rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho 
rozvoja dňa 21.1.2009 schválená s označením žiadosti  TEPO a   kódom  ITMS  NFP22160120010  s 
 výškou  NFP  najviac    85. 791,67 €.  

V súvislosti s vyhlásenou výzvou zo dňa 11.8.2008 5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce obslužnosť regiónov boli v  rámci 1. hodnotiaceho kola na odbore SO/RO pre ROP 
v mesiaci september  2008  zaregistrované 2 projektové zámery, v 2. hodnotiacom kole  v novembri 
2008 bolo zaregistrovaných 8 projektových zámerov a v 3. hodnotiacom kole v mesiaci február 2009 
bolo zaregistrovaných 9 projektových zámerov. Celkovo bolo predložených 19 projektových zámerov. 
Ide o systém predvýberu projektov, kde po podmienečnom schválení výberovou komisiou sa 
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projektový zámer rozpracuje do podoby štandardnej žiadosti o NFP.  Ku 30.6.2009 bolo predložených 
14 žiadostí o NFP. Z 19 projektových zámerov boli 4 neschválené, t.j. mohlo byť potencionálne 
predložených 15 žiadostí o NFP, avšak reálne bolo predložených 14 žiadostí. V rámci výzvy s kódom 
ROP-5.1-2009/01 vyhlásenej 25.9.2009 boli predložené 2 projektové zámery a 2 žiadostí o NFP ku 
31.12.2009. Jedna žiadosť o NFP bola stiahnutá žiadateľom.  

V rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel, bolo v 1. hodnotiacom kole (od 6.4.2009 do  
13.6.2009)  na odbor  SO/RO pre ROP  predložených 41 žiadostí o NFP. Podmienky formálnej 
kontroly splnilo 31 žiadostí.  V 2. hodnotiacom kole od 13.7.2009 do 18.9.2009 bolo zaregistrovaných 
92 žiadostí, pričom 53 žiadostí splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti. 

Dňa 11.8.2009 bola predložená žiadosť o NFP v sídle MVRR SR, kód      oznamu ROP-6.1-
2009/01, opatrenie 6.1 Technická pomoc. 

Evidencia spracovaných žiadostí o platbu 

V prípade výziev (kód 5.1, 4.1a) neboli v sledovanom  období     prijaté  žiadne žiadosti 
o platbu.   

  V prípade opatrenia 6.1 Technická pomoc bola dňa 8.6.2009 predložená Riadiacemu orgánu 
žiadosť o platbu za II. polrok 2008, vrátane účtovných dokladov a ostatnej podpornej dokumentácie 
s uplatnením celkových nárokovaných výdavkov systémom refundácie v  čiastke 83 327,36 €. 
Predmetná žiadosť bola schválená vo výške 83 312,08 €. Ďalšia priebežná žiadosť o platbu v rámci 
opatrenia 6.1 Technická pomoc bola spracovaná za obdobie január až september 2009 dňa 17.12.2009 
s výslednou deklarovanou sumou 111 395,51 €. Ku 31.12.2009 k deklarovaným výdavkom nebola 
uskutočnená refundácia. 

 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.  

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 1 1     

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 0 1     



Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja 2009 

105 

 

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 0 139     

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   

Skutočná hodnota   2 2 3     

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 0 49     

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 2 4     

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 0 1     

Hodnotenie 

Prvé formálne hodnotenie projektov prioritnej osi I a II. v rámci I. výzvy (vyhlásená 14.8.- 
uzávierka 31.10.2008) sa uskutočnilo v mesiaci december 2008 – január 2009 na STS v Krakove. Dňa 
13.2.2009 bola spustená písomná procedúra členov Monitorovacieho výboru a následne sa uskutočnilo 
ďalšie formálne hodnotenie projektov tzv. „amnestie“. PSK sa priamo zúčastnil formálneho 
hodnotenia na STS v Krakove.  

V dňoch 2.-13.2.2009 sa konalo strategické a operatívne (kvalitatívne) hodnotenie 77 
projektov prioritnej osi I. a II., ktoré splnili formálne náležitosti a náležitosti oprávnenosti. Za PSK 
boli nominovaní experti z Prešovského kraja, ktorí sa spolu s členmi a zástupcami Monitorovacieho 
výboru zúčastnili hodnotiaceho procesu na STS v Krakove.  

Celkovo bolo na Spoločný technický sekretariát (STS) doručených 139 projektových žiadostí. 
Z toho, v rámci opatrenia 1.1 bolo prijatých 12 projektov (9PL, 3SK), v rámci opatrenia 1.2 bolo 
prijatých 24 projektov (17PL, 7SK), v rámci opatrenia 2.1 bolo prijatých 42 projektov (24PL, 18SK), 
v rámci opatrenia 2.2 bolo prijatých 48 projektov (29PL, 19SK) a v rámci opatrenia 2.3 bolo prijatých 
13 projektových žiadostí (8PL, 5SK). Celkovo zo 139 projektových žiadostí bolo 87 poľských 
žiadateľov a 52 slovenských žiadateľov. Formálne hodnotených bolo 139 projektov, z toho do 
kvalitatívneho hodnotenia postúpilo 94 projektov.  
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V dňoch 19.-20.3.2009 sa uskutočnilo I. zasadnutie Monitorovacieho výboru v Tatranskej 
Lomnici. V dňoch 28.-29.5.2009 sa uskutočnilo II. zasadnutie Monitorovacieho výboru v Krakove. 
Zasadnutí MV sa zúčastnili nominovaní zástupcovia PSK. Dňa 17.6.2009 sa uskutočnilo stretnutie 
s STS v rámci tzv. „Výročnej konferencie“.  

Monitorovací výbor schválil celkovo 49 projektov v rámci prioritnej osi I a II.  

V rámci projektov sa uskutočnili štyri koordinačné stretnutia s inštitúciami zapojenými do finančného 
riadenia a kontroly - dňa 20.3.2009 sa uskutočnilo s MVRR SR (pracovné stretnutie a diskusia 
týkajúca sa 1-stupňovej kontroly výdavkov ŽoP),  dňa 22.5.2009 v Bratislave (školenie MVRR SR 
s názvom „seminár pre prijímateľov“ v rámci finančného riadenia a kontroly), dňa 29.5.2009 
v Krakove (pracovné stretnutie a diskusia týkajúca sa finančného riadenia) a koordinačné stretnutie 
dňa 29.9.2009 v Prešove s MVRR SR (pracovné stretnutie s kontrolórmi oddelenia kontroly 
cezhraničnej spolupráce). Dňa 21.7.2009 sa uskutočnilo na MVRR SR pracovné stretnutie - školenie 
pre „Správcov FM“ v rámci finančného riadenia k problematike kontroly výdavkov na úrovni 
mikroprijímateľa.  

 

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 

Plánovaná hodnota    1 2 2 3   

Skutočná hodnota   0 3 2     

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   0 300 242     

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 0 58     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok 
Aktivity vo vzťahu k RO, STS, NK a partnerom 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 5 107     
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Hodnotenie 

 V rámci činnosti Infobodu PSK pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007 – 2013 boli v roku 2009  uskutočnené Ročná konferencia k Programu cezhraničnej 
spolupráce v Krakowe (17.6.2009) a Školenie pre úspešných prijímateľov v rámci I. výzvy pre 
Prioritné osi I a II. ktorého sa zúčastnilo 118 účastníkov (29.9.2009).  

Na základe rozhodnutia Spoločného technického sekretariátu v Krakowe zo dňa 16.11.2009 
bolo zrušené vyhlásenie výzvy pre Prioritné osi I a II Programu cezhraničnej spolupráce, ktoré bolo 
naplánované na mesiac november 2009. Z tohto dôvodu nebolo možné dodržať naplánovaný počet 
konzultácií a poradenskej činnosti. K Prioritným osiam I a II Programu cezhraničnej spolupráce bolo 
vykonaných 242 konzultácií. 

 

V rámci poradensko-konzultačnej činnosti pre konečných prijímateľov pomoci pri 
implementácii projektov v rámci prioritných osí I a II Programu cezhraničnej spolupráce sa 
uskutočnilo 20 konzultácií. V rámci poradensko-konzultačnej  činnosti v rámci prípravy zmlúv 
o finančný príspevkov pre úspešných prijímateľov pomoci v rámci prioritných osí I a II Programu 
cezhraničnej spolupráce sa uskutočnilo 38 konzultácií.   

 

V rámci aktivít vo vzťahu k Riadiacemu orgánu (RO), Spoločnému technickému sekretariátu 
(STS), Národnému koordinátorovi (NK) a partnerom Programu bolo na webovej stránke PSK 
vykonaných 86 zmien v rámci prioritných osí I a II Programu cezhraničnej spolupráce.  

V rámci podpory STS boli v rámci činností Infobodu PSK v roku 2009 vykonané nasledujúce 
aktivity: 

• Zber revidovaných žiadostí o finančný príspevok v rámci prioritných osí I a II Programu 
cezhraničnej spolupráce – 1 (počet procesov) 

• Pomoc STS pri formálnom hodnotení žiadostí o finančný príspevok prioritných osí I a II 
Programu cezhraničnej spolupráce – 1 (počet procesov) 

• Pomoc pri vyhľadávaní zamestnancov Spoločného technického sekretariátu – 3 (počet 
procesov) 

• Spracovanie podporných dokumentov – 1 (počet dokumentov). 

V súvislosti s napĺňaním Komunikačného plánu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – 
Slovenská republika 2007 – 2013 boli Infobodom PSK vykonané nasledujúce aktivity: 

• Zverejnené články v médiách – 9 (počet článkov) 
• Vystúpenie v STV  – 1 (počet relácií) 
• Spracovanie interného manuálu pre publicitu a informovanosť – 1 (počet dokumentov) 
• Spracovanie podporných správ – 1 (počet dokumentov) 
• Zabezpečenie publicity Programu prostredníctvom propagačných materiálov – 2 (počet 

dodávok). 

V roku 2009 Infobod PSK v rámci svojich činností zorganizoval jedno školenie Infobodov pre 
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, a to 28.8.2009 
v Prešove. 
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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       0 4     

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 0 1     

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 0 151     

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 0 2     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok Počet schválených projektových žiadostí/podpis zmlúv o FP 

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 0 46     

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 0 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 0 0     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok Počet vykonaných kontrol na mieste 
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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 2 2 2   

Skutočná hodnota   0 0 0     

Hodnotenie 

V rámci kompetencií PSK pri riadení Prioritnej osi III: Podpora miestnych iniciatív 
(Mikroprojekty) Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 boli 
zorganizované a vykonané nasledujúce informačné aktivity:  

• 8.4.2009 „Otváracia konferencia spojená s informačným seminárom“, v rámci ktorej bola 
oficiálne zverejnená I. výzva v rámci Prioritnej osi III - Podpora miestnych iniciatív. K tejto 
konferencii bolo rozoslaných 649 pozvánok. Otváracej konferencie sa zúčastnilo 228 
účastníkov. 

• 28.4.2009 Informačný seminár v „Slovensko-poľskom dome“ v meste Bardejov k I. výzve 
v rámci Prioritnej osi III - Podpora miestnych iniciatív. K tomuto semináru bolo rozoslaných 
403 pozvánok. Informačného seminára sa zúčastnilo 39 účastníkov. 

• 26.5. 2009 workshop pre žiadateľov, ktorí pripravovali projekty v rámci I. výzvy Prioritnej osi 
III - Podpora miestnych iniciatív. Na tento workshop bolo rozoslaných 138 pozvánok. 
Workshopu sa zúčastnilo 59 účastníkov. 

• 15.12.2009 Koordinačné stretnutie úspešných prijímateľov pomoci v rámci I. výzvy Prioritnej 
osi III - Podpora miestnych iniciatív. Na toto stretnutie bolo rozoslaných 57 pozvánok. 
Koordinačného stretnutia sa zúčastnilo 88 účastníkov 

V roku 2009 bolo v rámci poskytnutých 550 konzultácií, zverejnených 15 článkov, 
pripravených 6 prezentácií, vykonané 2 dodávky prezentačných materiálov a vykonaných 95 zmien na 
webovej stránke PSK. 

 Prešovský samosprávny kraj na základe poverenia Riadiaceho orgánu – Ministerstva 
regionálneho rozvoja PL vyhlásil dňa 30.3.2009 prvú výzvu na predkladanie projektov cezhraničného 
charakteru v rámci Prioritnej osi III: Podpora miestnych iniciatív – Fond mikroprojektov s termínom 
ukončenia 29.5.2009.  

V rámci tejto výzvy bolo na PSK prijatých/zaregistrovaných celkovo 151 projektových žiadostí.  

V priebehu mesiaca jún 2009 sa konalo formálne hodnotenie všetkých projektových žiadostí. 
Kvalitatívne hodnotenie individuálnych aj komplementárnych projektov sa konalo v mesiaci júl 2009.  

Dňa 24.-25.9.2009 sa uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho podvýboru, na ktorom bolo 
schválených 46 projektových žiadostí o FP. V súčasnosti prebieha príprava podpisovania Zmlúv 
s úspešnými konečnými prijímateľmi pomoci. 

Prvé žiadosti o platbu úspešných konečných prijímateľov pomoci je možné, po podpise Zmlúv 
o FP, očakávať v 1. štvrťroku 2010. Časový posun nastal z dôvodu nepredpokladanej administratívnej 
náročnosti prípravy podkladov a príloh k Zmluvám o poskytnutí NFP. 

Monitorovacie správy projektov budú úspešní koneční prijímatelia pomoci zasielať až po 
podpise Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku s PSK. Časový posun nastal z dôvodu 
nepredpokladanej administratívnej náročnosti prípravy podkladov a príloh k Zmluvám o poskytnutí 
FP. 



Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja 2009 

110 

 

Kontrolu na mieste, t. j. prvostupňovú kontrolu realizovaných projektov bude možné 
uskutočňovať až po podpise Zmlúv o poskytnutí FP. Časový posun nastal z dôvodu nepredpokladanej 
administratívnej náročnosti prípravy podkladov a príloh k Zmluvám o poskytnutí FP. 

 

PPooddpprrooggrraamm  22..66::    EEuurróóppsskkaa  aaggeennddaa  

Zámer: Rozvoj regiónu Prešovského kraja prostredníctvom nástrojov EÚ a iných 
finančných mechanizmov. 

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 0 1     

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 0 1     

Hodnotenie 

Doposiaľ v rámci NSRR SR 2007-2013 bola uzatvorená Rámcová dohoda o vzájomnej 
spolupráci s MH SR k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR), 
ostatné sú deklarované s RO , že sa pripravujú.  

Prešovský samosprávny kraj je členom Platformy na monitorovanie Lisabonskej stratégie. 
Táto platforma vznikla v marci 2006 v Bruseli a jej členovia pracujú pod vedením Výboru regiónov. 
Zároveň Prešovský samosprávny kraj je členom pracovnej skupiny pre Lisabonskú stratégiu, ktorú 
inicioval Úrad vlády SR. Úrad vlády koordinuje Lisabonskú stratégiu na národnej úrovni a monitoruje 
Národný program reforiem SR. 

Ostatné zmluvy iných finančných mechanizmov sú v štádiu prípravy.  
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PPrrooggrraamm  33::      IINNTTEERRNNÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  

Zámer:  Vysokokvalitný výkon samosprávy 

 

Schválený rozpočet 
programu  

Upravený rozpočet 
programu Čerpanie programu 

3 088 961 € 2 493 891 € 2 223 693 € 

 

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 

Plánovaná hodnota    štvrťročne     

Skutočná hodnota    mesačne     

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 

Plánovaná hodnota    300     

Skutočná hodnota    210     

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 

Plánovaná hodnota    200     

Skutočná hodnota    175     
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Hodnotenie 

Právne oddelenie oboznamuje zamestnancov úradu s novými, resp. novelizovanými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a vybranými judikátmi  európskych súdov  vzťahujúcimi sa 
k jednotlivým činnostiam úradu. V záujme skoršej dostupnosti podávaných informácií pre 
zamestnancov bola  zo strany právneho oddelenia  prekročená frekvencia elektronického 
oboznamovania  zamestnancov Úradu PSK zo štvrťročnej na mesačnú.   

Právne oddelenie súčasne v rámci zvýšenia kvality aplikácie právnych predpisov v konkrétnej 
činnosti útvarov úradu poskytuje  priebežné právne poradenstvo v rámci predchádzania súdnym 
sporom vzniknutým z činnosti Úradu na základe dožiadania jednotlivých útvarov úradu. Konzultácie 
sú poskytované osobne, písomne a telefonicky podľa potreby.  

Právna spôsobilosť zmlúv uzatváraných so sociálno-ekonomickými partnermi je 
zabezpečovaná priebežne, na základe zmlúv doručených jednotlivými organizačnými útvarmi.  

Nesplnenie plánovaných výstupov na úseku právnych služieb je znakom efektívnosti 
a účinnosti tých cieľov, ktoré splnené boli a priebežného právneho poradenstva . Čím je dostupnosť 
informácii o zmenách právnych predpisov pre zamestnancov pravidelnejšia a poskytovanie právneho 
poradenstva kvalitnejšie, tým adekvátnejšie vzrastá právne povedomie zamestnancov úradu a potreba 
ďalšieho  právneho poradenstva je menej potrebná.    

 

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 áno áno     

Hodnotenie 

 Právne oddelenie vedie prehľadnú evidenciu o súdnych sporoch v organizáciách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Spracovaná  evidencia je účinným nástrojom na získanie prehľadu 
o počte a zameraní súdnych sporov v organizáciách .   
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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   155 185 185     

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   140 140 140     

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   140 140 180     

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 48 105     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok Počet centrálne spravovaných pracovných staníc 

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 0 150     

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% 15% 22 %     

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 



Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja 2009 

114 

 

Plánovaná hodnota    2 4 6 9   

Skutočná hodnota   0 2 6     

Hodnotenie 

Počet licencií registratúrneho systému  (FabaSoft )  sa aktualizoval v priebehu roka s pričom 
sa prihliadalo na licenčné podmienky a reálnu potrebu počtu licencií. Počet licencií zodpovedal 
plánovanému stavu. 

Licencie vnútornej elektronickej pošty  (Lotus Notes)  boli plánované v počte 180 . Reálna 
potreba počtu licencií sa odvíjala od stavu pracovníkov PSK využívajúcich internú elektronickú poštu. 
Stav sa od posledného vyhodnocovania nezmenil a 140 licencií postačovalo.  

Počet licencií antivírusového sofvéru ( NOD 32 ) sa aktualizoval v priebehu roka. Počet 
pracovných staníc, na ktorých z bezpečnostných dôvodov musí byť inštalovaný antivírusový softvér,  
sa zvýšil  a s tým sa v súlade s plánom navýšil stav licencií antivírusového softvéru.  

Po ukončení čiastkovej rekonštrukcie PC siete na III. podlaží sa dosiahol predpokladaný počet 
pracovných staníc zapojených do CISCO systému v súlade s plánom na 105. 

Po ukončení implementácie LAN DESK managemet je centrálne spravovaných 150 PC staníc. 
Vyšší počet licencií vychádza z potrieb Úradu PSK. 

Počet nových PC a tlačiarní sa vzhľadom na vývoj stavu rozpočtu PSK ku koncu roku podarilo 
zrealizovať v súlade s aktuálnymi potrebami a s plánom obnovy výpočtovej techniky Úradu PSK, čím 
sa zvýši efektivita práce a hospodárnosť ekonomiky prevádzky výpočtovej techniky. Výpočtová 
technika bola obstaraná nákupmi so zohľadnením väčšieho nakupovaného množstva. Dosiahnutý stav 
je vyšší oproti plánu. 

 Počet virtualizovaných serverov dosiahol počet 6. Navýšenie oproti plánu bolo umožnené 
úsporou prostriedkov rozpočtu a ich použitím ku koncu roku. Dosiahnutý stav je v súlade s plánom 
koncepcie rozvoja IT a pokrýva už čiastočne potreby roku 2010.   

 

Podprogram 3.3:  Archív a registratúra 

Zámer:   Kvalitné služby archívu a registratúry 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

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   4481 4 339 4 844     

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 
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Plánovaná hodnota    4 600 4 600 4 500 4 500   

Skutočná hodnota   5720 4 552 3 613     

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    

Skutočná hodnota   1158 3356 3 390     

Hodnotenie: 

Úrad PSK zabezpečuje zabezpečenie proces správy registratúry a archívnictva. V rámci tohto 
je potrebné zabezpečiť včasné uzatváranie spisov spracovateľmi, metodicko-konzultačnú činnosť, 
zabezpečiť archivácie  a vyraďovaco-skartačný proces. 

Počet  uzatvorených  spisov v  roku 2009  je vyšší z dôvodu, že boli uzatvorené spisy aj 
z predošlých rokov, ktoré mali odložené uzatvorenie. Archivoval sa nižší počet spisov, ako bolo 
plánované, a to z dôvodu, že  pracovníci odboru zdravotníctva si v príručnej registratúre ponechali 
spisy týkajúce sa vydávania rozhodnutí o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pri vyraďovaní spisov 
došlo na žiadosť spracovateľov k zmene lehôt uloženia a spisy majú odloženú lehotu skartácie, a preto 
je počet skartovaných spisov v roku 2009 oproti plánovanému stavu nižší.. 

 

Podprogram 3.4:   Autodoprava 

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

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 áno 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 áno áno     
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Hodnotenie:  

V roku 2009  bolo vykonaných 25 servisných prehliadok a 24 opráv služobných motorových vozidiel, 
pričom v dvoch prípadoch sa jednalo o poistnú udalosť. Zakúpených bolo 51 ks pneumatík. 
Uskutočnili sa dve preškolenia vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel a to v dňoch 
02.03.2009 a 17.04.2009. Preškolení sa zúčastnilo 49 zamestnancov 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 

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 0 182     

Hodnotenie 

 V súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, § 7, ods. 4 bolo preškolených 163 a podľa ods. 3 19 zamestnancov 
ÚPSK.  

 

Prvok 3.5.2:  Osobné ochranné pracovné prostriedky 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

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 0 0     

Hodnotenie 

Nákup osobných ochranných prostriedkov sa v roku 2009 nerealizoval z dôvodu úsporných 
opatrení prijatých Úradom PSK v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. 
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Prvok 3.5.3:  Pracovná zdravotná služba  

 

Hodnotenie 

V roku 2009 nebola zdravotná služby  realizovaná, z dôvodu prijatých úsporných opatrení na 
ÚPSK. 

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 ihneď ihneď     

Cieľ  Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu PSK. 

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 0 0     

Hodnotenie  

 Evidencia zmeny majetku od zmeny v stave  majetku sa vykonáva ihneď po obdŕžaní 
faktúry, dodacieho listu, preberajúceho protokolu a iného dokladu, ktorý bol dodaný súčasne 
s majetkom.  

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

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     0     
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Riadnou inventarizáciou majetku v správe Úradu Prešovského samosprávneho kraja k 30. 
11.2009 a následne inventarizáciou prírastkov a úbytkov za mesiac december bol zistený fyzický stav 
dlhodobého investičného a drobného majetku. Odchýlka skutočného a účtovného  stavu zistená 
nebola. 

 

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), kúpa majetku do 
vlastníctva PSK   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 19 59     

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 13 7     

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 

Plánovaná hodnota    135 120 130 120   

Skutočná hodnota   230 168 142     

Hodnotenie  

V roku 2009 bolo uskutočnených 59 majetkových prevodov (odpredaj nehnuteľného 
a hnuteľného majetku - priamy odpredaj, ponukové konanie, verejná obchodná súťaž, zámena 
nehnuteľného majetku), zriadenie vecného bremena a kúpa nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK.  

Nehnuteľný majetok nadobudnutý do vlastníctva PSK odkúpením spoluvlastníckych podielov 
pozemkov od pôvodných vlastníkov bol obratom zverený do správy správcovi majetku, na základe 
žiadosti ktorého sa majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve PSK 
v areáloch správcu majetku (príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK) realizovalo.  

Pracovníci oddelenia správy majetku vedú prehľadnú evidenciu o ukončených majetkových 
prevodoch za pracovníka a prehľadnú evidenciu o nájomných zmluvách uzatváraných správcami 
majetku, ktoré podliehajú schváleniu zriaďovateľom a to podľa doby nájmu (doba určitá, neurčitá) a 
dĺžky nájmu (od 1 roka do 5 rokov, nad 5 rokov) 
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Všetky majetkové prevody boli schválené v Zastupiteľstve PSK po predchádzajúcom 
prerokovaní vo vecne príslušnej komisii a Komisií pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK 
s prijatím uznesenia. V roku 2009 sa uskutočnilo 7 zasadnutí Komisie pre správu majetku pri 
Zastupiteľstve PSK z plánovaných 9 zasadnutí.   

V priebehu roku 2009 sa prejavovali dôsledky pretrvávajúcej finančnej krízy. Nedostatok 
hotovosti u kupujúcich a ťažšia dostupnosť úverov z bánk mala vplyv na predlženie doby k podpisu 
kúpnej zmluvy zo strany kupujúcich z dôvodu opatrnosti a obavy z následného nedodržania plnenia 
doby splatnosti záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Zároveň sa prejavila aj na výške kúpnej 
ceny odpredávaných nehnuteľností z dôvodu zníženia všeobecnej hodnoty odpredávaných 
nehnuteľností stanovenej znalcom.  

Oddelenie správy majetku zabezpečovalo, aby zmluvy o nájme dočasne prebytočného majetku 
(dodatky k nájomným zmluvám) boli správcami majetku uzatvárané 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 s výnimkou v prípade, že správca požiadal o zníženie nájmu z dôvodov uvedených v č. II ods. 2 
písm. a) až d) Metodického pokynu - cenová mapa a postup na uzatváranie nájomných zmlúv 
a Príkazného listu predsedu PSK č. 6/2009 zo dňa 30.4.2009, kde splatnosť nájomného u nájomných 
zmlúv uzatváraných po účinnosti tohto príkazného listu bolo potrebné dohodnúť mesačne dopredu.   

Spolu bolo schválených 142 nájomných zmlúv, z toho 32 dodatkov k nájomným zmluvám. Z 
hľadiska doby nájmu boli nájomné zmluvy uzatvárané v  73 prípadoch na dobu neurčitú, v  56 
prípadoch na dobu určitú s dĺžkou nájmu od 1 roka do 5 rokov a v 13 prípadoch boli zmluvy 
uzatvorené na dobu dlhšiu ako 5 rokov.  

 

Podprogram 3.7: Nájomné a služby spojené s nájmom 

Zámer:  Efektívne využitie prenajatých priestorov Úradu PSK 

Zodpovednosť: Odbor organizačný 

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 áno áno     

Hodnotenie 

  Úrad Prešovského samosprávneho kraja sídlil v roku 2009 v prenajatých priestoroch. Bolo 
potrebné dohliadať na pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájmom. Tieto faktúry boli 
v roku 2009 zabezpečované  v pravidelných intervaloch na základe platných zmlúv a následných 
dodatkov. 
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PPrrooggrraamm  44::      DDOOPPRRAAVVAA  AA  KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIEE  

Zámer:  Integrovaný dopravný systém a kvalitná sieť komunikácií v kraji 

 

Schválený rozpočet 
programu  

Upravený rozpočet 
programu Čerpanie programu 

30 472 450 € 42 414 565 € 40 242 602 € 

 

Podprogram 4.1:   Cestná infraštruktúra 

Zámer:    Bezpečné a kvalitné cesty PSK 

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 22 18     

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 46 42     

Hodnotenie 

V porovnaní s rokom 2008 plánovala SÚC PSK v priebehu roka 2009 zoptimalizovať počet 
a umiestnenie stredísk údržby ciest z 22 na 21. Dňa 1.4.2009 nadobudol účinnosť Príkaz riaditeľa č. 
6/2009, ktorý upravuje  a konkretizuje postup a podmienky začlenenia ciest II/554; III/554013; 
III554014; III/554015; III/554016; III558007 v dĺžke 31,137 km z oblasti Vranov nad Topľou do 
správy oblasti Humenné.  

V  priebehu roka 2009 SÚC PSK boli analyzované činnosti stredísk údržby ciest a ostatných 
pracovísk SÚC PSK v rámci Koncepcie rozvoja cestného hospodárstva v podmienkach Správy 
a údržby ciest PSK na obdobie rokov 2008 – 2011. Dňa 1.8.2009 nadobudol účinnosť Príkaz riaditeľa 
SÚC PSK č. 10/2009 – Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku SÚC PSK, na základe ktorého došlo 
k redukcii počtu stredísk a to na oblastiach Bardejov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou. 
Týmto Príkazom riaditeľa boli  zlúčené 2 strediská v sídle oblasti ( Bardejov 1, Bardejov 2, Stará 
Ľubovňa 1, Stará Ľubovňa 2, Svidník 1, Svidník 2, Vranov nad Topľou 1, Vranov nad Topľou 2 ) do 
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jedného strediska údržby ciest ( SÚC ) s označením SÚC Bardejov, SÚC Stará Ľubovňa, SÚC 
Svidník, SÚC Vranov nad Topľou.  

Po optimalizácií SaÚC PSK znížila  počet stredísk údržby k 31.12.2009 na 18 stredísk údržby.  

 K 31.12.2009 SÚC PSK eviduje 42 zamestnancov v zaradení cestný robotník a ostatné 
obslužné činnosti, čo je v porovnaní s počtom uvedených zamestnancov k 31.12.2007 
zníženie až o 28 zamestnancov. V porovnaní so skutočným stavom v roku 2008 zníženie o 4 
robotníkov.   V priebehu tretieho štvrťroka boli vykonané kroky súvisiace s optimalizáciou 
zabezpečovania činnosti upratovania na oblastiach Svidník a Stará Ľubovňa a to skončením 
pracovného pomeru dvoch zamestnankýň so zaradením upratovačka v zmysle kolektívnej 
zmluvy a v zmysle Zákonníka práce podľa par. 63 odst. 1b – nadbytočnosť. Zároveň na 
oblasti Poprad boli preradení dvaja cestní robotníci na vodičov z dôvodu zabezpečenia ZÚC 
2009/2010, niekoľkí zamestnanci boli preradení na zabezpečenie dispečersko-spravodajskej 
služby  na ZÚC . 

 

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 

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 3 2     

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    19 17     

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    0 2     

Hodnotenie 

Správa a údržba ciest PSK plánovala v roku 2009 nakúpiť 10 kusov dopravných prostriedkov 
a techniky.  V roku 2009 boli pre SaÚC PSK  pridelené finančné prostriedky na  nákup vibračnej 
dosky a JCB rýpadla pre oblasť Vranov n. T. a nákup osem sypačov vozoviek pre všetky oblasti SaÚC 



Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja 2009 

122 

 

PSK. Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania nebol nákup sypačov v roku 2009 
zrealizovaný a táto investičná akcia bude pokračovať v roku 2010.  .  

  Plánom SaÚC PSK  bolo v roku 2009 ukončiť  17 stavebných akcií , z toho 11 akcií 
stavebného charakteru -  ciest, mostov a  zosuvov  a 6 projektových dokumentácií. Tento cieľ sa 
podarilo naplniť a môžeme konštatovať, že v roku 2009 boli ukončené nasledujúce investičné akcie: 

- Lipany – zosuv III/54353;  
- Poprad – most I 5343-001, Poprad / lávka/ 
- Pavlovce – zosuv  II 
- Kruh. križovatka  III/5343 a III85344  
- Žipov – zosuv  
- Odvodnenie cesty Fijaš  
- Petrovany - Zosuv 

- Litmanová Zvir  
- Lieskovec - Karná  
- Lažany - Jarovnice  
- Odvodnenie cesty v obci Bukovce  a  
- a projektové  dokumentácie – majetkoprávne vysporiadanie -  Pavlovce, znalecký 

posudok Dúbrava – Oľšavka, znalecký posudok na majetkoprávne vysporiadanie 
Pavlovce, znalecký posudok ul. Kuzmányh,  dokumentácia modernizácia cestného 
spojenia Osturňa št. hr.  – Niedzica, znalecký úkon  a geometrický plán  na stavbe 
Varhaňovce – zosuv, geometrický plán   na vysporiadanie  pozemkov St.Smokovec 
geometrický plán  porealizačné zameranie líniovej stavby križovatka Humenné 
a križovatka Medzilaborce – kruhová, projektová dokumentácia zosuvov na II/537 Horný 
Smokovec – Tatranská  Lomnica,  III/53614 Stratená – Hrabušice 

 

Ďalšie projektové dokumentácie boli vypracované k investičným akciám, ktoré budú realizované 
v rámci Regionálneho operačného programu z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR 
a z vlastných zdrojov PSK.    

      Pre rok 2009 bol stanovený zámer zrekonštruovať strediská údržby ciest, skládky posypového 
materiálu a  zásobníky PHM  v počte 5 akcií. Aj keď v úvode roka boli pre SaÚC PSK pridelené 
finančné prostriedky na štyri investičné akcie, v dôsledku hospodárskej krízy došlo v priebehu roka 
v dvoch prípadoch  k ich  pozastaveniu. Ku koncu roka bolo čiastočne zrealizované zateplenie 
administratívnej budovy Svidník a zrekonštruovaný objekt  Tatranská Štrba. Realizácia  týchto 
investičných akcií bude pokračovať v roku 2010.     

 

 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 

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   
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Skutočná hodnota   2 970 2 970 2 982     

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   171 646 134 527 106 222      

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   595 756 694     

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   880 298 976     

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 1041 7 929     

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   426 011 466 591 431 925     

Hodnotenie 

 Zimná údržba ciest na území Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) bola 
v sezóne 2008-2009 vykonávaná na základe schváleného Operačného plánu zimnej služby.   
Dispečersko spravodajská služba v rámci zimnej údržby ciest (ďalej len „ZÚC“) začala na základe 
príkazu riaditeľa SaÚC PSK na podnet správcu ciest I. triedy dňom 3.11.2008 a skončila so obdobným 
spôsobom ku dňu 31.3.2009. Výkony zimnej údržby boli realizované v závislosti na skutočných 
podmienkach  a charaktere a dĺžke zimy v jednotlivých regiónoch.  Prekročenie dĺžky udržiavaných 
ciest III. triedy (cca 12 km),  nastalo z dôvodu, že do údržby ciest boli zaradené cesty, ktoré v sezóne 
2008/2009 na základe miestnych dohôd neboli udržiavané. Z celkovej dĺžky ciest  3 061 km bolo 
v zimnom období udržiavaných 2 982 km. Pluhovaním bolo očistených takmer 394 tis. km ciest, 
posyp bol aplikovaný na úsekoch v dĺžke viac ako 250 tis. km, bolo spotrebovaných 16 790 ton 
chemického materiálu, 70 942 ton inertného materiálu  a použilo sa viac ako 413 tis. litrov motorovej 
nafty.  
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 V roku 2009 SaÚC PSK realizovala vysprávky ciest II. a III. triedy obaľovanou 
zmesou za studena na ploche 1 141 m2, obaľovanou zmesou za tepla na ploche 48 785 m2 a 
asfaltovou emulziou na ploche 56 296 m2. Celková vyspravená plocha predstavovala 106 222 
m2.   ( Bardejov (39 978 m2), Humenné (9 622 m2),   Poprad (14 813 m2), Prešov (19 787 m2), 
Stará Ľubovňa (8 759 m2), Svidník ( 7 981 m2) a Vranov n. T. (5 281 m2)). Vodorovné 
značenie sa realizovalo na 694 km ciest, zvodidlá a zábradlia boli inštalované resp. vymenené 
na 976 km ciest II. a III. triedy, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti premávky  na kritických 
úsekoch ciest,  bolo osadených 7 292 smerových stĺpikov. Práce viazané na údržby a opravy 
mostov na cestách II. a III. triedy boli zrealizované v objeme 431 925 € (čistenie krajníc od 
zimného posypu, čistenie hornej stavby mosta,  čistenie spodnej stavby mosta, čistenie 
územia pod mostom, údržba stálych zariadení v nosnej konštrukcii, čistenie a prevádzková 
údržba mostných dielov, vysprávky vozovky a chodníkov, vysprávky omietok, nátery 
oceľových častí mosta, údržba dlažby a spevnených svahov mosta, bezpečnostné zariadenia, 
údržba dopravných značiek, oprava spodnej stavby mosta, oprava mostných konštrukcií, 
oprava mostovky,  výšková a šírková úprava ríms a chodníkov .)  

 

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 

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 25 59     

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 7337   29 526     

Hodnotenie 

Za účelom zvýšenia úrovne cestovania prímestskou autobusovou dopravou, PSK 
zakotvil v uzatvorených Zmluvách o výkonoch vo verejnom záujme povinnosť investícií do 
vozového parku. Na rok 2009 mali dopravcovia zakúpiť 57 nových autobusov. V skutočnosti 
zakúpili dopravcovia 59 nových autobusov určených na prímestskú autobusovú dopravu. 
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V oblasti zabezpečenia dostatočnej obslužnosti územia PSK bol meraným 
ukazovateľom zvolený počet kilometrov v prímestskej autobusovej doprave. Tento meraný 
ukazovateľ je akýmsi kompromisom medzi zabezpečením dostatočného počtu autobusových 
spojov teda dopravnej obslužnosti a zároveň výškou dotácie, ktorou môže samosprávny kraj 
prispieť na prevádzkovanie prímestskej autobusovej dopravy dopravcom, pretože výška 
objednaných výkonov v km má priamy dopad na rozpočet kraja. Na rok 2009 si PSK objednal 
u dopravcov 29 400 tis. km. V skutočnosti zrealizovali dopravcovia 29 526 tis. km. 

 

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 0 60     

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   430 245 301     

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     nie     

Hodnotenie 

V rámci predmetného podprogramu zabezpečuje PSK výkon kompetencií, ktoré mu vyplývajú 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 uzavrel v roku 2009 s dopravcami nové Zmluvy 
o výkonoch vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018. Z tohto dôvodu došlo aj k vydaniu nových 
dopravných licencií, preto je ich počet výrazne vyšší oproti plánovanému. 

V súvislosti s vydaním nových dopravných licencií došlo aj ku schváleniu nových cestovných 
poriadkov.  
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 V rámci ďalšieho skvalitňovania prepravných potrieb cestujúcich a znižovania vynakladaných 
finančných prostriedkov na financovanie výkonov vo verejnom záujme,  zabezpečil softvérové 
vybavenie od firmy EM Test a.s. Žilina na kontrolu dopravnej obslužnosti regiónu. Zmluvy s firmou 
EM Test a.s. sú podpísané s PSK aj s dopravcami a v roku 2010 sa začne s realizáciou.  

 

PPrrooggrraamm  55::      VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE  

Zámer:  Vzdelávací systém reflektujúci požiadavky vzdelanostnej ekonomiky 

 

Schválený rozpočet 
programu  

Upravený rozpočet 
programu Čerpanie programu 

71 919 471 € 74 962 838 € 74 002 564 € 

 

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 95 95,56     

Cieľ  Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách   

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 20 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   9 342 9 321 8 769     
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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   136 140 149     

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   62,8 53,85 47,85     

Hodnotenie:  

 V rámci cieľa Dosiahnuť lepšiu pripravenosť žiakov gymnázií pre prijímacie konanie na 
vysokých školách sa vyhodnocoval podiel úspešných žiakov gymnázií v prijímacom konaní na VŠ zo 
všetkých žiakov gymnázií, ktorí úspešne ukončili štúdium v školskom roku 2008/2009. Plánovaný 
ukazovateľ bol splnený. Plán bol stanovený na 95,00 % a dosiahnutá skutočnosť je 95,56 %. 

 Merateľný ukazovateľ – predpokladaný počet študentov za rok spolu nebol splnený. 
Plánovaná hodnota na rok 2009 bola stanovená na 9 000, dosiahnutá skutočná hodnota 8 769, čo je 
o 231 študentov menej. K poklesu o 2,57 % došlo z dôvodu neotvorenia 8-ročnej formy štúdia na 
gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Prijatím zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. v platnom 
znení došlo k posunu ročníkov (zo 4. ročníka do 5. ročníka), z ktorých je možné sa hlásiť na 
osemročné gymnázia. Tým došlo v roku 2009 k tomu, že z jedného populačného ročníka boli 
prijímaní žiaci do dvoch školských rokov na osemročné gymnázia.  V spolupráci s vedením 
gymnázií v šk. roku 2009/2010 je potrebné zvýšiť  informovanosť verejnosti o možnosti štúdia na 
našich školách vo 4-ročnej i 8-ročnej forme štúdia 

 Počet gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti ostáva bezo zmeny. Súčasných 20 gymnázií (17 
samostatných a 3, ako organizačné zložky spojených škôl) postačuje pre potreby PSK. 

 V rámci cieľa Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci  žiakov základných škôl, ako 
organizačnej zložky spojenej školy, na štúdium na stredných školách môžeme konštatovať, že merný 
ukazovateľ bol splnený. Plánovaná hodnota bola 140 žiakov, dosiahnutá hodnota je 149 žiakov. 

MONITOR  žiakov základných škôl (SJL a MAT) sa v šk. roku 2008/2009 konal dňa 11.3. 
2009 (riadny termín) a 31.3.2009 (náhradný termín).V Spojenej škole T. Ševčenka s vyučovacím 
jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4 v Prešove sa MONITOR-u  9 zúčastnilo 15 žiakov. Výsledok 
testovania (SJL a MAT) je 47,85 % (priemerná úspešnosť školy  - 40,7 % matematika a 55,0 % SJL). 
Plánovaný výstup bol 62,80 % čo škola nedosiahla. V spolupráci s vedením školy v šk. roku 
2009/2010  je potrebné  zlepšiť pripravenosť žiakov na testovanie MONITOR 9.  
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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 

Plánovaná hodnota    60  60 60  60   

Skutočná hodnota   60 60 40     

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 65 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   28754 28 334 28 234     

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 85 74,87     

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   240 220 191     

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

Skutočná hodnota   52,55 65,95 58,35     
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Hodnotenie:  

 V rámci cieľa Zvýšiť podiel úspešných študentov  v prijímacom konaní na vysoké školy (do 
roku 2010) sa vyhodnocuje % nárast úspešných študentov v prijímacom konaní na VŠ  zo všetkých 
uchádzačov o štúdium na VŠ v porovnaní s predchádzajúcim rokom V roku 2009 bol podiel žiakov 
kategórie SOŠ prijatých na VŠ nižší o 4 %. Plánovaná hodnota nebola splnená. Jedným z dôvodov je 
aj zlá finančná situácia rodín, ktorá neumožňuje žiakom ďalej študovať v dennej forme štúdia a ani 
v externej forme, ktorá je za finančnú úhradu. 

Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa znížil o jednu SOŠ, a to došlo k zrušeniu 
SOŠ, Bardejovská 24, Prešov. Práva a povinnosti zrušenej strednej školy prevzala Stredná 
priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov. 

 Počet žiakov stredných odborných škôl  k 15. 9. 2009 (termín štatistického zisťovania) je 
28 234 žiakov. Merateľný ukazovateľ bol splnený. Plánovaná hodnota bola 27 900 žiakov a skutočná 
hodnota k 15. 9. 2009 je 28 234 žiakov, nárast o 334 (1,20 %).  

 Percento  žiakov SOŠ, ktorí našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce zo všetkých je 
v porovnaní s plánovou hodnotou nižšie o 10,13 %. Nedosiahnutie plánovaného ukazovateľa je 
spôsobené nedostatkom voľných pracovných miest, z dôvodu hospodárskej krízy. 

 V rámci cieľa Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci  žiakov základných škôl, ako 
organizačnej zložky spojenej školy, konštatujeme, že ukazovateľ nebol splnený. Plánovaná hodnota 
bola 215 žiakov a skutočná hodnota je 191 žiakov, čo je o 24 žiakov menej ako bolo plánované. 
K poklesu došlo z dôvodu  poklesu žiakov, ktorí si začínajú plniť povinnú školskú dochádzku v Meste 
Svidník a jeho okolí. V spolupráci s vedením Spojenej školy, Svidník v šk. roku 2009/2010 je nutné  
zvýšiť  informovanosť verejnosti o možnosti štúdia na základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK. 

MONITOR  žiakov základných škôl (SJL a MAT) v  šk. roku 2008/2009 sa konal dňa 11.3. 
2009 (riadny termín) a 31.3.2009 (náhradný termín).V Spojenej škole, Centrálna 464, Svidník sa 
MONITOR-u  9 zúčastnilo 28 žiakov. Výsledok testovania (SJL a MAT) je 58, 35  % (priemerná 
úspešnosť školy  - 51,3 % matematika a 65,4 % SJL). Plánovaný výstup bol 52,55  %, čo škola 
dosiahla. Plánovaný ukazovateľ bol splnený. 

 

Prvok 5.1.3:  Jazykové školy  

Zodpovednosť: Odbor školstva    

Cieľ   Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledo
k 

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 2 2     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledo
k 

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   
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Skutočná hodnota    6 5 6     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledo
k 

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   843 897 707     

Hodnotenie:   

 PSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 2 jazykové školy, v ktorých sa vyučuje spolu 5 
jazykov. 

 Počet absolventov jazykový škôl, ktorí v roku 2009 získali osvedčenie o ukončení kurzov je 
707 poslucháčov. Plánovaná hodnota nebola splnená. Dôvodom je, že ide o vzdelávanie, ktoré si 
čiastočne financuje poslucháč sám. Odbor školstva PSK nemá možnosť prijať opatrenie, ktorým by 
zvýšil počet poslucháčov, ktorí úspešne ukončia daný typ štúdia. 

 

Podprogram 5.2:  Školské zariadenia  

Zámer:  Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení 

Prvok 5.2.1:  Školské zariadenia regionálne 

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 

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   46 45 42     

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

Skutočná hodnota   1 546 027 1 415 190 1 301 834      

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   377 385 376 739 434 528     

- stav k 31. 12. 2009* 

Hodnotenie: 

V roku 2009 PSK mal zriadených 42 zariadení školského stravovania. Bolo vydaných 1 301 
834 hlavných jedál (92,99 % z plánovanej hodnoty na  rok 2009) a 434 528 doplnkových jedál  
(117,19  % z plánovanej hodnoty na rok 2009). Merateľný ukazovateľ – počet vydaných hlavných 
jedál nebol splnený, a to z dôvodu poklesu počtu žiakov na stredných školách ako aj znižujúceho sa 
záujmu žiakov stravovať v školských jedálňach. 

B  –  Školské internáty 

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   60,52 62 62,73     

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   

Skutočná hodnota   25 22 22     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok počet  ubytovaných študentov za rok spolu 

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

Plánovaná hodnota    
 

1 835 1 795 1 795 1 795   

Skutočná  hodnota    1 855 1 816  1 791     

Hodnotenie:  

 PSK je zriaďovateľom 22 školských internátov. Vyťaženosť školských internátov  je 62,73 
(plánovaná hodnota je 60,00 %) a počet  ubytovaných študentov je 1 791 žiakov (počet žiakov podľa 
štatistického výkazu o ŠI), čo je o štyroch viac ako plánovaná hodnota. Ukazovateľ je splnený. 
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C – Školské hospodárstva 

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax  študentov SOŠ 

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 2 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   237 286 238     

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   1,51 1,50 1,23     

Hodnotenie:  

PSK je zriaďovateľom dvoch školských hospodárstiev, ktoré slúžia na zabezpečenie odbornej praxe 
študentov. Počet študentov  s odbornou praxou za rok spolu je 238 žiakov a priemer výsledkov 
v odborných predmetoch  je 1,23, čo je o 0,27 lepší priemer, ako je plánovaná hodnota.  V spolupráci 
s vedením Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov  je nutné v šk. roku 2009/2010  zvýšiť  informovanosť 
verejnosti o možnosti štúdia na škole daného zamerania (ako jedinej v Prešovskom a Košickom kraji) 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

D – Školy v prírode 

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 

Plánovaná hodnota    1 1 1 1   

Skutočná hodnota    2 2 1     

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   
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Skutočná hodnota   38 466 23 685 18 729*     

* stav k 31. 12. 2009 

Hodnotenie: 

 PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jednu školu v prírode, a to Školu v prírode 
Detský raj v Tatranskej Lesnej. K 31.12. 2009 bol počet lôžkodní  18 729, čo je 104,05 %  
z plánovaného ukazovateľa na rok 2009. Ukazovateľ bol splnený. 

 

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   26 26 26     

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    * 727 552  687 825     

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   * 322 934  344 939     

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

Hodnotenie:  

 Cieľom financovania neštátnych zariadení školského stravovania je zabezpečiť zdravé 
a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach. PSK v roku 2009 financoval 26 neštátnych  
zariadení školského stravovania, v ktorých  v roku 2009 bol vydaných 687 825 hlavných jedál (105,82 
% z plánovaného ukazovateľa na rok 2009) a 344 939 doplnkových  jedál (čo je 95,02  % 
z plánovaného ukazovateľa na rok 2009).  
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Ukazovateľ  počet vydaných hlavných jedál bol splnený.  Ukazovateľ počet vydaných 
doplnkových jedál nebol splnený, a to z dôvodu poklesu žiakov ubytovaných v ŠI, ktorým sú 
poskytované okrem hlavných i doplnkové jedlá. 

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 8 8     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok počet  ubytovaných žiakov za rok spolu 

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

Plánovaná hodnota    
 

1 152 1 059 1 059 1 059   

Skutočná  hodnota    * 1 059 991     

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

Hodnotenie:  

 Cieľom financovania neštátnych školských internátov je zabezpečiť dostupné ubytovacie 
kapacity pre  žiakov stredných škôl.  PSK financuje 8 neštátnych  školských zariadení daného typu.  
Počet  ubytovaných žiakov v roku 2009 bol 991 žiakov (stav podľa štatistického výkazu o ŠI) (93,58 
% z plánovanej hodnoty). Odbor školstva PSK nemá nástroj na ovplyvnenie plnenia ukazovateľa, a to 
z dôvodu, že nie je zriaďovateľom daných školských zariadení. 

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 1 1     

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   * 165 142      

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

 Cieľom financovania neštátnych jazykových škôl je zabezpečiť dostatočný počet jazykovo 
pripravených občanov.  PSK financoval v roku 2009 1 neštátnu jazykovú školu, nakoľko Súkromná 
jazyková škola BARTHA LINGUA, Bardejov ukončila činnosť v roku 2008.   

Počet absolventov jazykových škôl bol v roku 2009 142 absolventov, čo je 86,06 % 
z plánovanej hodnoty na rok 2009.  Odbor školstva PSK nemá nástroj na ovplyvnenie plnenia 
ukazovateľa, a to z dôvodu, že nie je zriaďovateľom daných školských zariadení. 

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  

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     

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   * 198 247     

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   * 246 423     

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

Hodnotenie:  

 Základné umelecké školy zabezpečujú  rozvoj talentu žiakov ZŠ a SŠ na území PSK. Na 
území PSK realizuje svoju činnosť 12 ZUŠ, ktorých zriaďovateľom nie je samosprávny kraj. Počet 
žiakov v individuálne forme  za rok 2009 je 247 žiakov  (stav žiakov podľa štatistického výkazu), čo 
je nárast o 32,80 % k plánovanej hodnote a v skupinovej forme 423 (stav žiakov podľa štatistického 
výkazu), nárast o 63,95 %.  

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 
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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  2 2 2   

Skutočná hodnota   1 2 2     

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   *  24 439  32 374     

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

Hodnotenie: 

  PSK svojím financovaním zabezpečuje  služby  pre žiakov  aj v 2 neštátnych školách 
v prírode. Počet lôžkodní detí MŠ, žiakov základných a stredných škôl, ktorí využili neštátne školy 
v prírode za rok 2009  je 32 374  lôžkodní, čo je 123,13  % z plánovaného ukazovateľa. Zvýšený počet 
lôžkodní, ako bol plánovaný počet,  je z dôvodu zmeny legislatívy, ktorá určila, že samosprávne kraje 
budú financovať aj žiakov do 15 rokov. 

F - Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva 

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť  služby  pre žiakov  v  CŠPP       

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok Počet neštátnych CŠPP 

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 4 6     

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   *  797 825     

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

Hodnotenie:  

 Cieľom šiestich Centier špeciálno-pedagogického poradenstva  (CŠPP), ktoré sú financované 
zo zdrojov PSK je zabezpečiť  služby  pre žiakov  v CŠPP. Súkromné školské zariadenia v roku 2009 
poskytli služby pre 825 žiakov (klientov). Nárast je spôsobený zvýšeným výskytom žiakov s 
poruchami správania oproti minulým obdobiam. 

G - Centrá voľného času 

Zodpovednosť: Odbor školstva 

Cieľ  Zabezpečiť  zmysluplné využitie voľného času žiakmi ZŠ a SŠ       
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok Počet neštátnych CVČ 

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 5 5     

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   * 809 1227     

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

Hodnotenie:  

 PSK sa prostredníctvom financovania 5 neštátnych centier voľného času usiluje zabezpečiť  
zmysluplné využitie voľného času žiakmi ZŠ a SŠ, resp. občanmi do 30 rokov veku života.  K 30.9. 
2009 (termín štatistického zisťovania) súkromné školské zariadenia evidujú 1 227 žiakov. Nárast je 
spôsobený zvýšeným záujmom žiakov a ich zákonných zástupcov o služby CVČ. 

H - Školské kluby detí 

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   

Skutočná hodnota   1 2 2     

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   *  1 1     

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

Hodnotenie:  

 Úlohou Školských klubov detí je zabezpečiť  záujmovú činnosť pre žiakov ZŠ, ktorí si plnia 
povinnú školskú dochádzku, v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. PSK financuje 2 
neštátne ŠKD. V roku 2009 školské kluby detí poskytovali svoje služby pre 1 dieťa.  
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I - Reedukačné centrá 

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 1 1     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok 
predpokladaný počet  žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú 
neštátne RC  za rok spolu 

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 15 15     

Hodnotenie:  

 Reedukačné centrum na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho 
reedukačného programu poskytujú 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. PSK financuje jedno reedukačné centrum, 
v ktorom v roku 2009 bolo 15 maloletých matiek s deťmi. 

J - Školské strediská záujmovej činnosti 

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 11 11     

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   *  951 1 300     

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

Hodnotenie:  

 Úlohou školských stredísk záujmovej činnosti (ŠSZČ) je zabezpečiť  oddych a rozvoj 
záujmových činností pre žiakov SŠ v ich voľnom čase. K navýšeniu  počtu ŠSZČ došlo z dôvodu, že 
zriaďovatelia neštátnych školských zariadení, aj napriek vzniku v roku 2007 uplatnili svoju 
požiadavku na pridelenie finančných prostriedkov od samosprávneho kraja až v roku 2008. Finančné 
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prostriedky im boli pridelené od 1. 1. 2009. V roku 2009 neštátne ŠSZŠ  využilo1 300 žiakov 
základných a stredných škôl. Navýšenie počtu oproti plánovanej hodnote je z dôvodu zvýšeného 
záujmu žiakov a ich zákonných zástupcov o prácu v školských zariadeniach daného typu. 

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 22 40     

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 11 0     

Hodnotenie:  

V zmysle výnosu  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  SR z 26. novembra 2008                
č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR dochádza k zrušeniu § 7, ktorého predmetom   bolo poskytovanie dotácie 
na motivačný príspevok pre žiakov žijúcich v sociálne slabých rodinách. V zmysle citovaného výnosu 
sa poskytuje dotácia iba na stravu a školské potreby. Uvedená zmena je platná od 1. 1. 2009. Celkový 
počet žiakov, ktorí sú prijímateľmi príspevku na stravu a školské potreby je 40 žiakov (SŠ Svidník - 
ZŠ a SŠ T. Ševčenka Prešov - ZŠ), čo je  oproti plánovanej výške o 4 viac. Rozdiel za sledované 
obdobie oproti plánovanej hodnoty vychádza za skutočného  počtu žiakov, ktorí navštevujú školu 
a žijú v rodine, ktorej sa poskytujú sociálne príspevky.  

Za sledované obdobie žiaci nepoberali motivačný príspevok. 

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 
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Plánovaná hodnota    100 100 100 100   

Skutočná hodnota    100 100  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 2 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 2 2     

Hodnotenie:  

 Úlohou Školského úradu pri PSK je zabezpečiť účinné metodické nástroje k riadeniu 
vzdelávacieho procesu v školskom systéme kraja. V roku 2009 Školský úrad PSK zrealizoval všetky 
opatrenia, ktoré mu boli uložené a  vydal 2 metodické usmernenia, a to Pokyn Odboru školstva PSK 
k výberovým konaniam a k vzdelávacím poukazom. Materiál bol určený pre predsedov rád škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a riaditeľov škôl. Uskutočnili sa 2 porady 
určené pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 

Podprogram 5.5:   Šport 

Zámer:  Aktívny športový život obyvateľov kraja   

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 0 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   

Skutočná hodnota   0 0 0     
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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 0 0     

Hodnotenie:  

 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. Zabezpečiť rozvoj olympijskej myšlienky u 
stredoškolskej mládeže. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v dôsledku globálnej 
hospodárskej krízy sa daný prvok v roku 2009 nerealizoval. 

 

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 17 18     

Hodnotenie:  

  Prvok zahŕňa organizáciu podujatia s cieľom poďakovať úspešným športovcom za vzornú 
a úspešnú reprezentáciu nášho kraja. Oproti plánovanému počtu 17 ocenení bolo udelených až 18 cien 
a to:   

- 10 v kategórii Najúspešnejší športovec PSK 2008 bez určenia poradia, 
- 3 v kategórii Najúspešnejšie športové kolektívy dospelých 2008, 
- 3 v kategórii Najúspešnejšie športové kolektívy mládeže 2008, 
--  2 v kategórii Zvláštne ocenenie – CENA Predsedu PSK  
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PPrrooggrraamm  66::      KKUULLTTÚÚRRAA  

Zámer:  Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v rámci PSK 

 

Schválený rozpočet 
programu  

Upravený rozpočet 
programu Čerpanie programu 

8 373 796 € 11 548 852 € 11 025 102 € 

 

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   311 314 307     

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   

Skutočná hodnota   94 160 94 750 88 595     

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 9 8     

Hodnotenie:   

 Prešovský samosprávny kraj má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve divadlá, a to Divadlo 
Jonáša Záborského v Prešove a Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. Obidve divadlá sa snažia 
prinášať kultúru medzi obyvateľov nielen Prešovského regiónu, o čom svedčí aj pomerne vysoký 
počet predstavení za rok. Majú v svojom repertoári niekoľko divácky veľmi úspešných predstavení.  

 DJZ Prešov je úspešným a moderným divadlom, ktoré sa snaží divákom prinášať rôzne 
divadelné žánre od klasických divadelných inscenácií, cez komédie až po mimoriadne úspešné 
muzikály. V roku 2009 potešilo svojich divákov štyrmi  premiérami. Komédia o narodení Betlehem, 
hudobno-výtvarná scénická koláž venovaná oslavám 65 rokov od uvedenia prvej premiéry v Divadle 
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Jonáša Záborského. Inscenáciami Všetko najlepšie, Malá čarodejnica a záver roka sa niesol 
v znamení úspešného a veľkolepého muzikálu Mária Antoinetta. Diváci majú stále možnosť vidieť 
predstavenia uvedené už dávnejšie, napríklad stále populárny muzikál František z Assisi, Statky – 
zmätky, Šialene smutná princezná, Vorvaň, Ženba a iné. Okrem toho divadlo prináša pre svojich 
divákov hosťujúce úspešné predstavenia iných divadelných súborov.    

 DAD Prešov je národnostne zamerané divadlo a svoje predstavenia hrá v rusínskom a 
ukrajinskom jazyku. Má svoju stálu divácku obec a prináša predstavenia  z rôznych žánrov. V roku 
2009 sa prezentovalo štyrmi premiérami – grotesknou komédiou Anjel prichádza do Babylonu, 
divadelná hra známeho klasika Karpenka Kareho Stotisíc – naštudovaná v ukrajinskom jazyku, pre 
detského diváka naštudovali rozprávkový príbeh  Popolvár najväčší na svete, a divadelná hra 
Buridanov osol.  Okrem toho má divadlo vo svojom repertoári aj iné predstavenia napríklad 
Nosorožec,   Medzi stálych členov činohry divadla patrí aj držiteľ prestížneho ocenenia Dosky 2009 
Žeňa Libezňuk. 

 Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  za rok 2009 splnili predpokladaný počet repríz na 
97,15 % čo môžeme hodnotiť vcelku uspokojivo. Predpokladaný počet návštevníkov bol splnený na 
93,65 %, čo je zrejme aj dôsledkom stále pretrvávajúcej hospodárskej krízy, ktorá zhoršila finančnú 
situáciu občanov nášho regiónu.  

     

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 51 028 48 015     

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   494 411 500 329 535 728     

Cieľ    Zabezpečiť záujem  občanov o informácie čítanie 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok 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 

1 747 877 1 590 106     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok plánovaný počet knižničných prírastkov 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    14 300 14 350 14 400 14 450   

Skutočná hodnota   14 251 14 337 14 753     

Hodnotenie   

 Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa snažia prilákať návštevníkov rôznymi akciami. 
Za veľký prínos pre návštevníkov a sympatizantov knižníc môžeme považovať Knižničný informačný 
systém tretej generácie, ktorý umožňuje prístup do databáz a vyhľadávanie rôznych knižných 
publikácií prostredníctvom internetu. Čitateľ má  tak možnosť objednať si požadovanú literatúru 
z pohodlia domova. Pre tých, ktorí nemajú prístup ku internetu doma či v práci ponúkajú knižnice 
možnosť pripojiť sa k internetu priamo v ich priestoroch. Nenaplnenie plánu registrovaných 
používateľov (90,98%) spôsobilo vyčistenie databáz používateľov v systéme knižnično – 
informačného sytému Virtua     

 Knižnice o priazeň svojich čitateľov  bojujú aj prostredníctvom rôznych podujatí. Z nich 
môžeme spomenúť napríklad podujatie Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove – Prešov číta rád. 
V marci  roku 2009 sa konal vo všetkých regionálnych knižniciach Prešovského kraja 10. ročník  
„Týždňa slovenských knižníc“, v rámci ktorého sa konajú rôzne podujatia napr. Noc s Andersenom  
mimoriadne atraktívne podujatie pre deti, celoslovenský detský čitateľský maratón Čítajme si  či 
besedy so známymi spisovateľmi, Záujem verejnosti o  knižničné služby a podujatia  stúpa.  

 Nižší počet výpožičiek môžeme pripísať hlavne využívaniu elektronických databáz zo strany 
najmä mladších čitateľov. Evidujeme vyšší prírastok knižničných  fondov oproti plánu, čo  súvisí 
s grantovým systémom Ministerstva kultúry SR, prostredníctvom ktorého sa knižnice uchádzajú 
o podporu pri rozširovaní svojho knižničného fondu.  

 

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   977 345 968 100 1 113 189     

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 2 408 767     

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     74 259 75 902 89 213 89 213   

Skutočná hodnota   67 600 74 627 58 027     

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   134 123 130     

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 35 59     

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   428 648 405 120 317 666     

Hodnotenie:  

 Múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa snažia ochraňovať a svojim návštevníkom 
priblížiť kultúru obyvateľov nášho regiónu, spôsob života, zvyky, tradície, odievanie, ľudové spevy, 
hmotné dokumenty so zameraním na históriu, archeológiu nielen prešovského regiónu. o čom svedčí 
aj pomerne vysoký počet zbierkových predmetov. 

 Plánovaný počet zbierkových predmetov bol prekročený o 134 388, t.j. o 13,7%. Plánovaný 
počet a náklady na reštaurované predmety dlhodobo nedosahujú ani kvartálne ukazovatele, čo je 
spôsobené všeobecnými úspornými opatreniami v dôsledku celosvetovej krízy a obmedzovania 
finančných výdavkov. Reštaurátorské práce pokiaľ možno sa organizácie snažia z dôvodu ušetrenia 
finančných prostriedkov vykonávať svojpomocne sami.  Plánovaný počet výstav bol naplnený na 
96%. Zaujímavými boli napr. Masky z Novej Guiney, výstava fotografií Potulky Spišom manželov 
Bobákovcov, či slovensko-francúzsky projekt Dialógy, venovaný foto dokumentácii zo života 
kartuziánskych mníchov. Expozície národopisné, prírodo-vedecké, historické, či ikonopisecké majú 
svoje stále miesto v ponuke múzeí. Počet expozícií prevýšil plán o 51%. Veľmi zaujímavými a pre 
verejnosť príťažlivými sú predstavenia pre deti – Hľadanie strateného kráľovstva, vystúpenia 
sokoliarov, predvádzanie dobových tancov, výroba veľkonočných kraslíc. Počet návštevníkov zažíva 
najväčší nápor v lete, v zimných mesiacoch bol splnený na polovicu a celkovo dosiahol 75% 
plánovaných ročných hodnôt. 
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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 6 327 6 259     

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 15 15     

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     133 1 162 1 693 
1 

693 
  

Skutočná hodnota   1 129 133 147     

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 55 50     

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 1 4     

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 41 750 24 988     
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Hodnotenie   

 Galérie sú zberateľskými a kultúrno-vzdelávacími inštitúciami, ktorých základným 
poslaním bolo a je zhromažďovať, ochraňovať, zhodnocovať, spracovávať a verejnosti 
prezentovať dejiny umenia – hlavne výtvarného. Počet zbierkových predmetov je dlhodobo 
ustálený, cca o 1000 ks nižší oproti predpokladaným plánovaným hodnotám. Reštaurovanie 
zbierkových predmetov takmer naplnilo celkový ročný plán.  Náklady na reštaurovanie boli 
čerpané minimálne, len na 12,65%, čo možno pripísať všeobecným úsporným opatreniam 
a šetrením finančných prostriedkov. Počet výstav prevýšil celkový ročný plán o 13%. Medzi 
najzaujímavejšie výstavy patrili sklenené diela – Vesmírne posolstvá Jána Zoričáka, či Retro 
design Anny Kovaľovej. Okrem toho vo verejnosti vzbudili veľký ohlas rôzne podujatia -  
vystúpenia malých javiskových foriem, koncerty, sympózia. Za všetky možno spomenúť 
napr.vystúpenie divadla Commedia, či míma Milana Sládka. Počet návštevníkov naplnil 
predpokladané celkové ročné plánované hodnoty len na 64%. 

 

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   434 449 399     

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   331 355 345     

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   264 292 317     
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Hodnotenie   

 Regionálne osvetové strediská majú svoje osobité postavenie v miestnej i regionálnej kultúre. 
Charakterom svojej práce sa významnou mierou podieľajú  na príprave, tvorbe a realizácii regionálnej 
kultúry.  

      Pod gesciou ROS sa každoročne konajú  krajské, celoslovenské prehliadky aj 
s medzinárodnou účasťou, ktoré nadväzujú na miestne, obvodné a okresné súťaže, čím do pohybu 
dostávajú a do jednotlivých umeleckých žánrov zapájajú takmer 9 % najmä mladých ľudí 
v Prešovskom kraji. Uvedieme niekoľko súťaží: Celoslovenská literárna súťaž Poetická Ľubovňa, 
celoslovenská literárna a výtvarná súťaž  Dúha, celoslovenský festival umeleckého prednesu žien 
Vansovej Lomnička, celoslovenská súťaž v tvorbe duchovnej poézie, Gorazdov literárny Prešov, 
Celoslovenská súťažná prehliadka alternatívneho divadla, Šaffová ostroha, Rómska paleta 
celoslovenská výtvarná  súťaž. Z najvýznamnejších periodicky opakujúcich sa festivaloch, pri ktorých 
regionálne osvetové strediská sú hlavnými organizátormi, alebo spoluorganizátormi spomenieme:   
Zamagurské folklórne slávnosti v  Červenom Kláštore, Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov SR 
vo Svidníku, Festival folklóru Rusínov – Ukrajincov v Kamienke, Makovická struna, Poznávaj 
a uchovávaj tradície svojich predkov v Jarabine  a mnohé ďalšie.  

      Aj napriek bohatej činnosti  ROS sú skutočné hodnoty v porovnaní s plánovanými hodnotami 
za rok  2009 sú v dvoch prípadoch nižšie, ako bola plánovaná hodnota. Počet súťaží ZUČ je splnený 
na  88,66 %. Tento ukazovateľ sa nám ukázal ako značne nadhodnotený.  Tradičné podujatia  boli 
splnené  na 94,52 %.  Mnohé z podujatí boli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zrušené. 
Podujatia, na zabezpečenie národného povedomia, sa splnili na 101,60 %. Tento ukazovateľ môžeme 
hodnotiť ako uspokojivý.  Činnosť regionálnych osvetových stredísk je veľmi problematické zatriediť 
do troch skupín. Aktivity napr. folklórneho charakteru obsahujú v sebe prvky tradičnej ľudovej kultúry 
a zároveň upevňujú národné povedomie. Podobne aj podujatia záujmovo-umelecké často možno 
zaradiť k tým, ktoré upevňujú národné povedomie a tiež obsahujú aj prvky tradičnej ľudovej kultúry.  

 

Podprogram 5.6: 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 62 520  47 345     

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 1 286 1 074     
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Hodnotenie   

      Hvezdárne sú regionálnou špecializovanou vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou 
a odborno-pozorovateľskou  inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. 
Základným poslaním hvezdárne je na základe pozorovaní a vedeckého výskumu zhromažďovať, 
vedecky a odborne zhodnocovať, odborne spracúvať a verejnosti prezentovať najnovšie poznatky 
z astronómie a príbuzných vied. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sú  
dve hvezdárne.  Hvezdáreň a planetárium v Prešove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.  
Medzi ich  najvýznamnejšie aktivity patria krajské a okresné súťaže.  Čo vieš o hviezdach? Vesmír 
očami detí,  Deň astronómie,  Deň kozmonautiky  – táto aktivita sa každoročne  organizuje  pri 
príležitosti výročia prvého letu človeka do vesmíru - J. Gagarina a  Svetový kozmický týždeň. 

 Vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom úspešne vypracovali projekt Karpatské nebo - 
hlavným cieľom projektu je zvýšenie úrovne konkurencie schopnosti regiónu cez rozvoj lokálnej 
infraštruktúry, zlepšenie kvality ponuky cestovného ruchu a zlepšenie dostupnosti a kvality 
vzdelávania pre obyvateľov a turistov navštevujúcich región. V októbri 2009 sa konala otvárajúca 
konferencia projektu v hoteli Karpatia v Humennom za účasti významných osobností regiónov na 
slovenskej i poľskej strane hranice.  Vihorlatská hvezdáreň ako jediná na Slovensku, svojím 
záujemcom  o astronómiu umožňuje   pozorovať nočnú oblohu   ďalekohľadom  Vihorlatský národný 
teleskop s priemerom zrkadla 1 m,  ktorý získali darom z Astronomického observatória v Odesse.   

 Počet návštevníkov za rok 2009   sa nám nepodarilo naplniť podľa plánovanej hodnoty. 
Ukazovateľ bol  splnený na 79,43 %   nakoľko bol ovplyvnený rekonštrukciou sociálneho zariadenia 
v HaP Prešov. Organizácia v čase od 9. 9. – 17. - 10. 2009 bola pre školy aj pre verejnosť zatvorená. 
Ďalší faktor, ktorý ovplyvnil ukazovateľ bol neuskutočnený astronomický tábor pre poľských mladých 
pozorovateľov a 3 exkurzie pre žiakov z Poľska. Neúčasť bola spôsobená finančnými problémami zo 
strany Poliakov. Zorganizované  podujatia boli splnené na  78,97 %.  Aj tento ukazovateľ odzrkadľuje 
rekonštrukciu HaP v Prešove a neuskutočnené podujatia, ktoré boli zrušené z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov.   Tieto ukazovatele sú v jednotlivých štvrťrokoch rôzne, súvisí to 
s organizáciou školského roka a inými pravidelnými podujatiami  uskutočňovanými príslušnými 
organizáciami.  

 

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   90 120 99     

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 36 293 68 473     
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Hodnotenie   

PUĽS je umelecké teleso, ktoré prezentuje kultúru národnostných menšín /hlavne rusínskej/ 
na Slovensku. Po májovej premiére nového programu „Očarení pohľadom“ a letnom 
účinkovaní na popredných domácich a zahraničných festivaloch sa súboru otvárajú dvere 
nielen na domáce festivaly, ale aj do sveta. V decembri mal súbor novú premiéru Vianočného 
programu pod názvom „Kolíska a kríž /1/“, za ktorý si vyslúžil uznanie nielen u laikov, ale aj 
u odborníkov. V súčasnosti už pripravuje pokračovanie tohto úspešného predstavenia Kolíska 
a kríž 2, ktorý bude zameraný na Veľkonočné obdobie. 

Plánovaný počet premiér bol naplnený, predpokladaný ročný počet návštevníkov bol takmer 
splnený - na 98% hlavne vďaka zahraničnému účinkovaniu, predpokladaný počet vystúpení 
bol naplnený na 95%, t.j. 133 predstavení.  

 

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 17 17     

Hodnotenie 

 Predseda PSK podporuje kultúrne aktivity v oblasti kultúrneho dedičstva,  vedy, techniky,  
kultúrnej identity národa  a národnostných menšín. V roku 2009   sa uskutočnilo  17  podujatí nad 
ktorými prevzal záštitu predseda PSK. Medzi najvýznamnejšie patria: Otvárajúca konferencia 
projektu Karpatské nebo, Slávnosti Rusínov – Ukrajincov SR vo Svidníku, Zamagurské folklórne 
slávnosti na Červenom Kláštore. Zempĺín špiva, Krása životu, Gorazdov literárny Prešov, Šaffova 
ostroha a mnohé kultúrne podujatia na obciach.  Tento ukazovateľ sa plní na 130,76%, z čoho 
vyplýva, že záujem predsedu PSK o kultúrne aktivity nie je zanedbateľný.  

 

 

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 1 2     
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PPrrooggrraamm  77::      SSOOCCIIÁÁLLNNEE  ZZAABBEEZZPPEEČČEENNIIEE  

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

 

Schválený rozpočet 
programu  

Upravený rozpočet 
programu Čerpanie programu 

25 868 485 € 28 023 646 € 27 976 745 € 

 

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 76 113 118 77     

Hodnotenie 

 Dňom 01.01.2009 nadobudol účinnosť zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Citovaný zákon upravuje právne 
vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad 
poskytovaním sociálnych služieb.  

 Počet čakateľov v poradovníkoch čakateľov v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
k 31.12.2008 bol 118 osôb,  ku koncu hodnoteného obdobia  sme evidovali  77 čakateľov, z toho 
v zariadeniach pre seniorov  8 čakateľov a v domovoch sociálnych služieb 69 čakateľov.  

 Skutočná hodnota ukazovateľa bola v porovnaní s plánovanou vyššia z dôvodu toho, že  
odborom sociálnym bola využitá možnosť daná zákonom o sociálnych službách  rozhodnúť o zaradení 
do poradovníkov čakateľov v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti. Za hodnotené obdobie do 
poradovníkov čakateľov v domovoch sociálnych služieb bolo zaradených 33 žiadateľov. Jedná sa 
o žiadateľov, ktorí aj napriek ponúkanej možnosti uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
v DSS  trvali na konkrétnom zariadení zriadenom PSK.   
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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 1041 1 176     

Hodnotenie 

Uznesením PSK č. 454/2008 zo dňa 16.12.2008 bol pre rok 2009 schválený rozpis finančného 
príspevku pre 51 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a 4 verejných poskytovateľov (mesto 
Sabinov, mesto Kežmarok, obec Jarabina a Domov dôchodcov HERTNÍK, n. o.) v zmysle zákona 
o sociálnych službách; t.j. pre 1 176 prijímateľov sociálnych služieb a na 28 750 km prepravnej 
vzdialenosti.  K 31.12.2009 boli sociálne služby poskytované 1 253 prijímateľom, čo je v porovnaní so 
schváleným počtom prijímateľov viac o 133 prijímateľov. Tento stav bol do značnej miery spôsobený 
vyšším počtom prijímateľov sociálnej služby predovšetkým v útulkoch v porovnaní so zmluvne 
dohodnutým počtom (napr. Inštitút Krista Veľkňaza  Žakovce, Stredisko Evanjelickej DIAKONIE 
„útulok Dom na polceste“ so sídlom vo Veľkom Slavkove, útulok Archa Prešov).     

 

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 51     

Hodnotenie:  

 V rámci pôsobnosti vyššieho územného celku v zmysle zákona o sociálnych službách 
pôsobnosť organizovať výchovno-rekreačné tábory pre deti absentuje. Na druhej strane v zákone 
o sociálnych službách je záujmová činnosť definovaná ako kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, 
športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa 
sociálnej služby a práve táto dáva priestor na organizovanie takýchto podujatí.  

 Zo strany MPSVaR SR v Bratislave boli vyčlenené prostriedky na rekreačnú činnosť pre deti 
s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 10 620 €.  Finančné prostriedky boli poukázané v II. 
štvrťroku 2009 a výchovno-rekreačný tábor bol zorganizovaný v termíne od 18.07.2009 do 27.07.2009 
pre 51 účastníkov (36 detí a 15 sprievodcov). Vzhľadom na zmenu  v legislatíve, v pôsobnostiach 
poskytovateľov sociálnych služieb a zmenu financovania sociálnych služieb cieľ prvku nebol 
naplnený.    
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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 3 7     

Hodnotenie 

 Dňa 27.03.2009 a 30.03.2009 sa uskutočnili pracovné stretnutia štatutárnych zástupcov 
a ekonómov ZSS poskytujúcich rôzne druhy a formy sociálnych služieb so zamestnancami odboru 
sociálneho. Predmetom stretnutia bolo, okrem iného, financovanie výkonu opatrení v krízových 
strediskách, ktoré tvoria organizačné jednotky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V priebehu 
hodnoteného obdobia sa uskutočnilo viacero ďalších pracovných  stretnutí so štatutárnymi zástupcami 
týchto ZSS, napr. v súvislosti s podpisovaním zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhradu 
nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku v mesiaci apríl 2009. Z pracovných 
stretnutí sú vyhotovené záznamy.  

 

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 2 3     
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Hodnotenie 

 Dňa 8.4.2009 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedúcich zamestnancov Odboru sociálneho Ú 
PSK a zástupcov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území PSK. Tohto stretnutia sa 
tiež zúčastnili zástupcovia subjektov, ktorí vykonávajú opatrenia SPO detí a sociálnej kurately. 
V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnili ďalšie stretnutia s 2 subjektami, ktoré zabezpečujú 
výkon opatrení SPO.  

 

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 

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 18 16     

Hodnotenie 

 K 31.12.2009 pestúnska starostlivosť bola poskytovaná v  4 zariadeniach pestúnskej 
starostlivosti 16 deťom. Pestúnsku starostlivosť je možné poskytovať do dovŕšenia 18 roku veku a na 
základe rozhodnutia súdu je možné jej predĺženie o 1 rok. Vzhľadom k tomu, že došlo k vyčerpaniu 
uvedených zákonných možností pestúnska starostlivosť bola poskytovaná nižšiemu počtu detí 
v porovnaní s plánovanou hodnotou. V jednom prípade súd rozhodol o zrušení pestúnskej 
starostlivosti a nariadil výkon starostlivosti v reedukačnom domove. 

 

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 50 75     
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 Hodnotenie  

Prevažnú väčšinu metodických stretnutí predstavovali individuálne stretnutia 
zainteresovaných subjektov s vedúcimi zamestnancami odboru. Obsahom pracovných stretnutí boli 
najmä otázky súvisiace so zavedením posudkovej činnosti,  aplikáciou jednotlivých ustanovení zákona 
o sociálnych službách v praxi, s registračnou činnosťou a s financovaním sociálnych služieb. Z 
pracovných stretnutí boli vyhotovené záznamy.  

V záujme včasného uspokojovania potrieb občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, ako aj 
v záujme koordinovaného postupu pri implementácii  jednotlivých ustanovení  zákona o sociálnych 
službách v súlade s kompetenciami vyššieho územného celku a obce, významnú časť tvorili pracovné 
stretnutia so zástupcami samospráv, najmä v I. polroku hodnoteného obdobia. 

V priebehu r. 2009 boli  organizované  pracovné porady a pracovné stretnutia so zástupcami 
ZSS  v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych 
služieb (celkový počet 9).Obsahom pracovných stretnutí boli najmä otázky súvisiace aplikáciou 
jednotlivých ustanovení zákona o sociálnych službách v praxi, so zavedením posudkovej činnosti, 
 s registračnou činnosťou, usmernenia ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti pri prijímaní žiadateľov do 
ZSS, určení úhrady za sociálnu službu, pri vypracovávaní individuálnych rozvojových plánov 
prijímateľov. Na pracovnom stretnutí s neverejnými poskytovateľmi  prejednané  otázky súvisiace 
najmä s prijímaním žiadateľov do ZSS a s financovaním zariadení sociálnych služieb zriadených 
neverejnými poskytovateľmi. Z pracovných stretnutí boli vyhotovené zápisy.  

 

PPrrooggrraamm  88::      ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍCCTTVVOO    

Zámer:  Zvýšenie  kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na území PSK 

 

Schválený rozpočet 
programu  

Upravený rozpočet 
programu Čerpanie programu 

525 792 € 567 895 € 567 894 € 

 

Podprogram 8.1:  Zdravotnícke zariadenia PSK 

Zámer:   Efektívny a účinný manažment záväzkov a pohľadávok NsP v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK 

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   
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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 1 499 536 1 678 112 550 786     

Hodnotenie 

Za  rok 2009  boli uhradené záväzky   v oblasti zdravotníctva   na základe zmlúv o pristúpení 
k záväzku  v celkovom objeme 567 861 €. Za Nemocnicu s poliklinikou  arm. gen.  L. Svobodu vo 
Svidníku v objeme 291 806 €, za Nemocnicu s poliklinikou  A. Leňa Humenné  bolo uhradených 
273 865 € a za zrušenú Nemocnicu s poklinikou vo Vranove nad Topľou bola uhradená daň 
z nehnuteľnosti v objeme 2 190 €. 

Z dôvodu hospodárskej  a finančnej  krízy sa nepodarilo  v oblasti zdravotníctva  znížiť zadlženosť vo 
väčšej miere.  Záväzky, ktoré ostali neuhradené sú zväčša neuhradené  daňové nedoplatky za 
nemocnice , ktoré v súvislosti so zmenou  § 103 zákona  511/1992 Zb.  o  správe daní a poplatkov a o 
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v roku 2010 budú  
Daňovým  riaditeľstvom  SR   odpustené. 

 

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 238 214 321 - -   

Hodnotenie 

 V období od 1.1.2009 do 31.12.2009 bolo predložených 321 žiadostí o vydanie povolenia na 
prevádzkovanie zdravotníckych zariadení. Jedná sa najmä o prevádzkovanie ambulancie, agentúry 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 
prevádzkovanie lekárne a výdajne zdravotníckych potrieb. Dôvodom pre vydanie rozhodnutí po 
splnení zákonných podmienok je vydanie nového povolenia, zmena právnej formy (zrušenie fyzickej 
osoby a vydanie pre právnickú osobu), zmena  miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, 
zmena odborného zamerania a zmena odborného zástupcu. 

 

 

 

 



Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja 2009 

157 

 

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 50 73 - -   

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 

Plánovaná hodnota    100 100 100 100   

Skutočná hodnota 100 100 96 100 46 - -   

Hodnotenie 

 V rámci uvedeného bolo odboru zdravotníctva v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 
doručených 73 podaní. Podania sa týkali konkrétnych podnetov a sťažností občanov, ktorí poukazovali   
na údajné  podozrenie z porušovania  platnej legislatívy  držiteľmi povolení na prevádzkovanie  
zdravotníckych zariadení a držiteľmi povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti ako aj 
telefonické podnety. Vo väčšine prípadov sa  podania  týkali  nespokojnosti  pacientov s výškou 
úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. V prípade zistenia opodstatnenej sťažnosti boli prijaté 
opatrenia v zmysle  vrátenia plnej výšky alebo časti neoprávnene vybratého poplatku za  poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti. Ďalej to boli podnety, ktoré poukazovali na nedodržiavanie ordinačných 
hodín, schválených samosprávnym krajom. Aj keď plánovaná hodnota vykonaných kontrol 
nekorešponduje so skutočnosťou, odbor zdravotníctva vynaložil maximálne úsilie na vybavenie 
písomných a telefonických podnetov, ako z odborného, tak časového hľadiska. Vzhľadom na  100% 
nárast vydaných rozhodnutí oproti plánovanej hodnote nebolo možné vykonať plánované priebežné 
kontroly, zamerané na dodržiavanie povinnosti poskytovateľov zdravotnej straostlivosti, 
vyplývajúcich z § 79 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov. Tak isto bol nárast predložených žiadostí v rámci schvaľovacieho procesu 
biomedicínskeho výskumu oproti plánovanej hodnote a to o 25%.  
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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 5 5 - -   

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 81 75 - -   

Cieľ  Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet  zasadnutí komisie za rok   

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 5 7 - -   

Hodnotenie:  

 V období od 1.1.2009 do 31.12.2009 Etická komisia Prešovského samosprávneho kraja 
zasadala sedem krát. Na zasadnutiach EK PSK posúdila a vydala stanovisko k etike klinického 
skúšania pre 75 klinických štúdií vrátane dodatkov ku klinickým štúdiám. Pri posudzovaní žiadosti EK 
PSK prihliada najmä na opodstatnenosť klinického skúšania a jeho organizačné zabezpečenie, spôsob 
vyhodnotenia očakávaných prínosov a rizík, odbornú spôsobilosť skúšajúceho a jeho 
spolupracovníkov, materiálne vybavenie a personálne zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia, 
zmluvu o poistení zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia za škodu, ktorá môže byť spôsobená 
účastníkovi a investigátorské brožúry pre pacientov. 
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PPrrooggrraamm  99::      AADDMMIINNIISSTTRRAATTÍÍVVAA   

Zámer:  Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov 

 

Schválený rozpočet 
programu  

Upravený rozpočet 
programu Čerpanie programu 

5 366 328 € 3 587 625 € 3 492 047 € 

 

Podprogram 9.1:  Personalistika a mzdy 

Zámer:   Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda. 

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 áno 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 áno 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   161 140 140     

Hodnotenie:  

 Plánované výstupy sú splnené podľa predloženého a schváleného plánu. Spracovanie miezd 
zamestnancov Úradu PSK, odmien pestúnov, odmien poslancov a neposlancov – členov komisií sa 
zabezpečuje v požadovaných termínoch a v súlade s platnou externou a internou legislatívou. Žiadosti 
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do zamestnania sa evidujú a vybavujú prostredníctvom programu Fabasoft priebežne do 30 dní od 
doručenia a e-mailom prostredníctvom Lotus-Notes.  

 

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   126 120 120     

Hodnotenie:  

 Spracovanie výkazníctva a hlásení je zabezpečované v súlade s platnou legislatívou 
a požiadavkami príslušných inštitúcii. 

 

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 78 78     

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 80 80     

Hodnotenie:  

 V prvku 9.2.1. Školenia a odborný rast zamestnancov v ukazovateli – predpokladaný počet 
zamestnancov, ktorí si zvýšia vzdelanie a absolvujú potrebné školenia a semináre sú uvedené údaje, 
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ktoré boli zabezpečované prostredníctvom odd. PaM a prostredníctvo ÚPSVaR /poskytnutý finančný 
príspevok zo štátneho rozpočtu SR na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov/.  

 

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 1,5 1,5     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup/výsledok príspevok zamestnancom na cestovné v eur 

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 13,28 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 áno 
 

    

Hodnotenie:  

 Plnenie ukazovateľa v prvku 9.2.2 Tvorba a použitie sociálneho fondu – príspevok 
zamestnancov na cestovné sa vypláca polr očne po odpracovaní celého polroka s nárokom 6,64 €. 

Odmeny zamestnancom pri životných a pracovných jubileách sú vyplácané na základe návrhu na 
odmenu predloženú vedúcim odboru a schválenú predsedom PSK. 

 

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 17 17     
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Hodnotenie:  

 Dodatkom č. 2 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi PSK a ZO VSOZ pri PSK došlo 
k zmene výšky nákladov na stravovanie zamestnancov a tým aj výšky príspevku zo sociálneho fondu, 
ktorá činí 17,23 % z ceny stravovacej poukážky platnej od 1.1.2009. 

 

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. 

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 72 363 152 858 123 681 120 195 144 534     

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 87 134 104 793 124 742 142 402 132 263     

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 0 0     

Hodnotenie 

 Nákup materiálu sa uskutočňuje v súlade so smernicou PSK a zákonom NR SR č.25/2006  Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zvýšený objem finančných 
prostriedkov za nákup materiálu zohľadňuje nákup propagačných materiálov na začiatku roka 2009. 
Materiál sa vydáva zo skladu priebežne, podľa potrieb jednotlivých odborov – zvyčajne raz 
štvrťročne.  

 Pri inventarizácií neboli zistené žiadne rozdiely medzi skutočným a účtovným stavom. 
Inventúra bola vykonaná ku 31. 12. 2009. 
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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 16,60 12,50     

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 98 87,50     

Hodnotenie  

Plnenie výstupov a výsledkov nie je v súlade s plánom. V roku 2009 boli zrealizované 
dve verejné obstarávania postupom rokovacím konaním bez zverejnenia. Z celkového počtu 
verejných obstarávaní je to  12,50% . Oproti plánovanej hodnote je výsledok lepší o 2,5%. 

Naproti tomu merateľný ukazovateľ : „ percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých 
verejných súťaží “  nebol splnený  oproti plánovanej hodnote. Dôvod nesplnenia plánu bolo  zrušenie 
použitého postupu zadávania zákazky. V jednom prípade  súťaž bola zrušená nariadením úradu pre 
verejné obstarávanie. Druhú súťaž sme zrušili z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých verejné 
obstarávanie bolo vyhlásené. 

 

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 4 4     
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Hodnotenie 

V rámci podprogramu evidujeme splácané úroky z prvej, druhej a tretej tranže prijatého úveru 
z Európskej investičnej banky. Jedná sa o štvrťročné splátky úrokov realizované v priebehu roka 2009 
a splátky úrokov prijatého úveru z Dexie banky Slovensko na predfinancovanie europrojektov v rámci 
ROP pre programové obdobie 2007 – 2013.   

 


