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Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2010 

Program 001: Plánovanie, manažment, kontrola 

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu 

Rok Plán Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2010 1 295 600 € 1 314 080 € 999 592 € 906 561 € 90,69 % 

2011 1 352 000 €     

2012 1 395 000 €     

Komentár: Program zahŕňa komplexný manažment samosprávneho kraja vrátane funkcie predsedu PSK, 
ďalej aktivity a činnosti PSK súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce s 
územnými celkami alebo orgánmi iných štátov a s propagáciou kraja. Dôležitou časťou programu je kontrola 
výkonu kompetencií, hospodárenia a nakladania s majetkom PSK útvarom hlavného kontrolóra 
samosprávneho kraja a účasť kraja v samosprávnych organizáciách a združeniach pre zabezpečenie 
presadzovania záujmov PSK a jeho informovanosti na samosprávnych fórach, v záujmových združeniach 
právnických osôb a pod. Ďalším nástrojom pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia politiky PSK je 
aj plynulý priebeh rozpočtového procesu a verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov PSK. 
Pre zabezpečenie plánovania, manažmentu a kontroly v komplexnej podobe sú v rámci programového 
rozpočtu realizované a financované nasledujúce podprogramy: Samosprávne riadenie regiónu, Medzinárodné 
vzťahy, Kontrola, Manažment ekonomiky, Podpora všeobecne prospešných služieb v regióne, Členstvo v 
samosprávnych organizáciách a združeniach a Propagácia kraja. 

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít v rámci uvedených 
podprogramov a to na aktivity spojené s výkonom predsedu PSK, na činnosť Zastupiteľstva PSK a komisií, 
na činnosť zastúpenia PSK v Bruseli, prostriedky určené na poskytovanie dotácií na podporu všeobecne 
prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti na území kraja a na prezentáciu všetkých dôležitých 
informácií o činnosti Ú PSK, dianí v kraji, významných osobností kraja, informovanie o poskytovaných 
službách (príprava jednotlivých čísel Spravodaja PSK, ich vytlačenie a distribúciu, príprava Magazínu PSK, 
zabezpečenie operatívneho monitoringu informácií o kraji a pod.). 

Podprogram 00101: Samosprávne riadenie regiónu 

Zámer: Účinné riadenie regiónu 

Prvok 0010101: Výkon funkcie predsedu 

Zodpovednosť Kancelária predsedu 

Cieľ Zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet podujatí s účasťou na najvyššej úrovni za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 140 120 Čiastočne  

 2009 150 153 Splnené . 

 2010 155 172 Splnené 

Medzi podujatia na ktorých sa predseda v 
priebehu roka 2010 zúčastnil patria napr. tieto: 
najvyššie štátne vyznamenávania, ktoré 
udeľuje prezident SR, rokovania s predsedom 
vlády a predsedom parlamentu, stretnutia s 
ministrom vnútra, dopravy, zasadnutia SK 8, 
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ďalej stretnutia s predstaviteľmi a prezidentmi 
bánk (napr. Dexia banka), plenárne zasadnutia 
Výboru regiónov, prijatia veľvyslancov, 
pracovné stretnutia s bývalým premiérom R. 
Ficom, predsedom parlamentu, 9. ročník Dňa 
priateľstva, ktorý sa konal na slovensko-
ukrajinských štátnych hraniciach Ubľa-Malyj 
Bereunyj. Ďalej to boli napr. tieto:  stretnutie s 
novou premiérkou SR. I. Radičovou, 
Športovec roka - oceňovanie najúspešnejších 
športovcov PSK za rok 2009. Slávnostné 
udeľovanie cien PSK a cien predsedu PSK za 
rok 2010 sa realizovalo až začiatkom roka 
2011. Vzhľadom k negatívnemu vývoju 
rozpočtu kraja bola realizácia aktivít 
obmedzená len na najdôležitejšie aktivity, 
dôraz bol pritom kladený na otázku 
hospodárnosti a efektívnosti vynakladania 
finančných prostriedkov na ich realizáciu. 

 2011 165    

 2012 170    

Cieľ Zabezpečiť prijatie občanov kraja u predsedu PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet prijatí občanov u predsedu PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 230 240 Splnené  

 2009 240 247 Splnené  

 2010 300 308 Splnené 

Počas roka 2010 sa uskutočnilo 308 prijatí 
občanov u predsedu PSK. Občania sa 
najčastejšie na predsedu obracali s otázkou a 
pomocou o získanie zamestnania či určitú 
formu sociálneho zabezpečenia. Taktiež žiadajú 
o pomoc pri riešení rôznych problémov, 
nepriaznivých situácií a pod. V roku 2010 sa 
najviac ľudia obracali na predsedu s pomocou 
pri riešení komplikácií po povodňovej situácii, 
ktorá v našom kraji nastala. 

 2011 260    

 2012 270    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

Komentár: Zahŕňa činnosti a aktivity kancelárie predsedu PSK pri príprave týždenného časového 
harmonogramu predsedu, zabezpečenie darov, občerstvenia a prislúchajúcich administratívnych činností 
kancelárie predsedu. Na realizáciu predmetného prvku sú rozpočtované bežné výdavky na zakúpenie darov, 
občerstvenia a pod. 

Poznámka: 
Pri počte prijatých občanov je počet stanovený podľa požiadaviek, ktoré sú písomne evidované v kancelárii 
predsedu PSK. Plánovaný počet môže byť vyšší, nakoľko predseda prijíma občanov aj mimo kancelárie t.j. 
na výjazdoch, oficiálnych podujatiach a náhodné stretnutia. 
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Prvok 0010102: Zasadnutia orgánov kraja 

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet zasadnutí Rady PSK za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  8   

 2009 8 8 Splnené  

 2010 8 8 Splnené 
Za rok 2010 sa uskutočnilo osem zasadnutí Rady PSK, 
pred Z PSK. Na zasadnutiach členovia Rady predbežne 
prerokúvajú materiály predkladané do ZPSK  

 2011 8    

 2012 8    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet zasadnutí Zastupiteľstva PSK za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  8   

 2009 8 9 Splnené  

 2010 8 8 Splnené 

Zasadnutia zastupiteľstva PSK sa uskutočňujú pravidelne, 
podľa schváleného harmonogramu. Za sledované obdobie 
roka 2010 sa uskutočnilo šesť plánovaných a dve 
mimoriadne zasadania Z PSK.  

 2011 8    

 2012 8    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet odborných komisií PSK  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  12   

 2009 12 12 Splnené  

 2010 12 11 Čiastočne 

Počet komisií oproti II. volebnému obdobiu bol znížený. 
Bola zrušená komisia medzinárodnej spolupráce a 
propagácie kraja. Celkový počet komisií III. volebnom 
období bol schválený na 11. 

 2011 12    

 2012 12    

Cieľ Zabezpečiť včasnú distribúciu materiálov na zasadnutia orgánov PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  Áno   

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 
Materiály na Z PSK boli distribuované v zmysle 
Rokovacieho poriadku v zákonom stanovených lehotách.  

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Cieľ Zabezpečiť operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov PSK 

Merateľný Výstup Spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku PSK v 
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ukazovateľ elektronickej aj v printovej podobe 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  Áno   

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 
Materiály na Z PSK boli distribuované v zmysle 
Rokovacieho poriadku v tlačenej podobe a na požiadanie 
v elektronickej podobe.  

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

Komentár: Zahŕňa technické spracovanie materiálov zo zasadnutia Rady PSK, Zastupiteľstva PSK a komisií 
zriadených pri Zastupiteľstve PSK prostredníctvom portálu PSK, distribúciu materiálov a výstupov z 
rokovaní elektronicky a poštou, rozmnožovanie podkladov a výstupov (kopírovanie a skenovanie), záznam 
zvukový a obrazový z rokovaní Z PSK a organizačno - technické zabezpečenie priebehu zastupiteľstiev a 
komisií. 

Prvok 0010103: Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

Komentár: Zahŕňa finančné prostriedky na úspešnú realizáciu volieb do orgánov samosprávneho kraja. 

Hodnotenie: V sledovanom období sa neuskutočnili voľby do orgánov samosprávneho kraja. 

Podprogram 00102: Medzinárodné vzťahy 

Zámer: Samosprávny kraj využívajúci medzinárodné možnosti pre rozvoj svojho územia 

Prvok 0010201: Zastúpenie PSK v Bruseli 

Zodpovednosť Zastúpenie PSK v Bruseli 

Cieľ Zvýšiť informovanosť o EÚ a európskych grantoch 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet sprostredkovaných informácií európskeho rozmeru 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 130 100 Čiastočne  

 2009 170 198 Splnené  

 2010 200 179 Čiastočne 

Zastúpenie Prešovského samosprávneho kraja v 
Bruseli sa naďalej snažilo zvyšovať informovanosť v 
kraji o európskych politikách, výzvach a grantoch, 
možnostiach zapojenia do projektov a aktuálnych 
témach EÚ. Počas roka 2010 sprostredkovalo 
Zastúpenie PSK v Bruseli 179 informácií európskeho 
rozmeru, ktorých počet bol o niečo menší ako 
plánovaný z dôvodu zredukovania personálneho 
obsadenia zastúpenia v októbri 2010. Počas 
uplynulého roka boli vydané štyri čísla elektronického 
spravodajstva Euronews.  

 2011 200    

 2012 220    

Cieľ Presadzovať záujmy PSK na európskej úrovni 
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Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet stretnutí s predstaviteľmi inštitúcii a subjektov EÚ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 230 200 Čiastočne  

 2009 250 223 Čiastočne  

 2010 230 199 Čiastočne 

V záujme presadzovania záujmov PSK zastúpenie 
pokračovalo v rozvíjaní spolupráce na európskej, 
národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. V roku 2010 
bolo zrealizovaných 199 stretnutí, účastí na 
konferenciách a podujatiach s predstaviteľmi 
európskych, národných, regionálnych a lokálnych 
inštitúcií. Počet stretnutí bol nižší ako plán z dôvodu 
zredukovania personálneho obsadenia zastúpenia.  

 2011 230    

 2012 230    

Cieľ Zabezpečiť participáciu PSK v európskych iniciatívach, sieťach a partnerstvách 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet európskych partnerstiev  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 4 3 Čiastočne  

 2009 5 4 Čiastočne  

 2010 5 4 Čiastočne 

V sledovanom období Zastúpenie PSK v Bruseli 
aktívne podporovalo zapojenie PSK v štyroch 
európskych partnerstvách. Počas roku zastúpenie 
pripravovalo pôdu pre možnosť vytvorenia nového 
partnerstva, ktoré z dôvodu nepriaznivých dopadov 
finančnej krízy na rozpočet PSK nebolo možné 
zrealizovať.  

 2011 5    

 2012 5    

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu PSK na európskych podujatiach 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet akcií európskeho charakteru  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 4 4 Splnené  

 2009 4 4 Splnené  

 2010 4 5 Splnené 

V roku 2010 bolo zrealizovaných päť prezentačných 
aktivít európskeho charakteru. Štyri plánované 
aktivity: Open Doors vo Výbore regiónov, Výročná 
konferencia NEEBOR v Prešove, Open Days - 
Európsky týždeň regiónov a miest, miestne podujatie 
Open Days v PSK boli doplnené o účasť PSK na 
medzinárodnom fóre "Úloha regionálnych a miestnych 
autorít vo vzťahoch EÚ - Rusko 2010."  

 2011 4    

 2012 4    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 
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Komentár: Zastúpenie PSK v Bruseli bolo oficiálne otvorené 22. mája 2003 pod názvom PREŠOV 
REGION BRUSSELS OFFICE. Otvorením Domu slovenských regiónov v Bruseli 26. mája 2005 sa význam 
a pôsobenie slovenských regiónov v Bruseli značne umocnil. Presadzovanie záujmov PSK na európskom 
poli je významným faktorom dynamického rozvoja kraja. V záujme čo najefektívnejšieho rozvoja regiónu je 
nevyhnutné ovplyvňovať tvorbu legislatívy EÚ a vstupovať do rozhodovacieho procesu, ktorý prebieha v 
Bruseli.  
 
Lokalita Zastúpenia PSK v Bruseli ponúka unikátnu možnosť na zapojenie subjektov PSK do európskych 
projektov. Nadviazanie spolupráce, vyhľadanie potenciálneho partnera či priama komunikácia sú v 
bruselskej komunite jednoduchšie ako kdekoľvek inde. Pozícia zastúpenia v Bruseli otvára možnosti na 
zapojenie sa do európskych iniciatív, sieti a partnerstiev. Tie ponúkajú vhodné podmienky na rozvíjanie 
spolupráce, výmenu skúseností, expertízy, know-how, získavanie kontaktov a networking. Aktívne 
informovanie o európskych programoch a grantoch je základom pre vyššie využitie podpory EÚ zo strany 
subjektov PSK. Programovacie obdobie 2007-2013 ponúka viac ako 300 podporných grantov v oblastiach 
kultúry, vzdelávania, podnikania, inovácií, výskumu a vývoja, mládeže, atď. Tieto programy sú riadené 
Európskou komisiou alebo európskymi agentúrami. Hlavnou črtou týchto grantov je nadnárodné partnerstvo 
subjektov v rámci projektov.  

Finančné prostriedky prvku predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti zastúpenia PSK v Bruseli 
(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby - nájomné, 
cestovné, poistenie a pod.)  

Prvok 0010202: Medzinárodná spolupráca 

Zámer: Oddelenie medzinárodnej spolupráce a organizačné útvary Úradu PSK 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet uzatvorených dohôd, iných právnych aktov a záväzných dokumentov v oblasti 
medzinárodnej spolupráce za rok  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 2 2 Splnené  

 2009 3 3 Splnené  

 2010 2 4 Splnené 

Cieľ: Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej 
spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja 
Medzinárodná spolupráca je nástrojom, ktorý prispieva k 
všestrannému rozvoju kraja. Za týmto účelom sú 
nadväzované kontakty, rozvíjané vzťahy a spolupráca, 
ktoré sa uskutočňujú v zmysle podpísaných dohôd a 
riadiacich dokumentov. V roku 2010 bol prijatý riadiaci 
dokument - Program spoločných podujatí so Zakarpatskou 
oblasťou Ukrajiny, ktorý je základným plánovacím a 
hodnotiacim dokumentom rozvoja vzťahov a cezhraničnej 
spolupráce na rok 2010. A tiež bol prijatý riadiaci 
dokument pre spoluprácu s Pardubickým krajom, ktorý 
vytvára podmienky na efektívny rozvoj spolupráce v roku 
2011,ďalej s Malopoľským vojvodstvom 
a departamentom Horné Pyreneje. Vzhľadom k 
negatívnemu vývoju rozpočtu kraja bola realizácia 
medzinárodných aktivít obmedzená len na najdôležitejšie 
aktivity, dôraz bol pritom kladený na otázku 
hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných 
prostriedkov na ich realizáciu, resp. celý rad plánovaných 
aktivít sa neuskutočnil. Realizovaním uvedených aktivít 
boli tým vytvorené tie najnutnejšie podmienky na 
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udržanie rozvoja vzťahov a spolupráce so zahraničnými 
partnermi tak, aby nedošlo k jej prerušeniu či stagnácii. 
Uskutočnením medzinárodných aktivít boli tiež vytvorené 
vhodné podmienky na prípravu a realizáciu projektov v 
rámci jednotlivých programov EÚ a efektívne využívanie 
dostupných finančných prostriedkov. 

 2011 2    

 2012 2    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet realizovaných medzinárodných aktivít  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 117 106 Čiastočne  

 2009 120 105 Čiastočne  

 2010 120 130 Splnené 

V súlade s cieľom zvýšenia úrovne rozvoja vzťahov a 
spolupráce sa v rámci medzinárodných aktivít, 
uskutočnených v roku 2010, uskutočnil celý rad rokovaní 
na rôznych úrovniach, uskutočnili sa aktivity v oblasti 
hlavných predstaviteľov, kultúry, sociálnych služieb, 
regionálneho rozvoja a pod. Boli tým vytvorené vhodné 
podmienky na medzinárodnú prezentáciu a propagáciu 
kraja. S týmto cieľom boli realizované konkrétne aktivity. 
Uskutočnením medzinárodných aktivít boli položené tiež 
základy na prípravu a realizáciu projektov v rámci 
jednotlivých programov EÚ a efektívne využívanie 
dostupných finančných prostriedkov.  

 2011 120    

 2012 120    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

Komentár: V rámci uvedeného prvku sa realizujú nasledujúce aktivity: vypracovávanie, riadenie 
schvaľovacieho procesu a koordinácia implementácie dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi; 
plánovanie, riadenie, koordinácia a vyhodnocovanie medzinárodnej spolupráce s územnými celkami alebo 
orgánmi cudzích štátov; vypracovávanie smerníc a normotvorných aktov v oblasti medzinárodnej spolupráce 
a ich aktualizácia; hľadanie nových potencionálnych zahraničných partnerov na rozvoj efektívnej spolupráce 
v zmysle a na podporu realizácie rozvojových cieľov kraja v PHaSR PSK; vypracovanie a koordinácia 
implementácie plánov dvojstrannej spolupráce so zahraničnými partnermi - Pardubický kraj, kraj More og 
Romsdal, región Abruzzo, Malopoľské Vojvodstvo, Vologodská oblasť, departement Horné Pyreneje, 
Zakarpatská oblasť, Podkarpatské vojvodstvo; koordinácia realizácie medzinárodných aktivít v zmysle 
plánov dvojstrannej spolupráce; podpora pomoc a koordinácia rozvoja medzinárodnej spolupráce z úrovne 
orgánov miestnej samosprávy, organizácií a inštitúcií kraja; koordinácia realizácie aktivít zameraných na 
medzinárodnú prezentáciu a propagáciu kraja v zahraničí a doma; podiel na príprave materiálov v oblasti 
zahraničnej politiky SR a bezpečnosti a jej implementácie v praxi z úrovne regionálnej samosprávy; podiel 
na realizácii aktivít a projektov v rámci jednotlivých podporných programov EÚ.  
Vyčlenené finančné prostriedky sú využívané na úhradu cestovných nákladov, darov, ubytovania, dopravy, 
tlmočenia a prekladov, vystavenia vstupných víz a pod.  
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Podprogram 00103: Kontrola 

Zámer: Legitímne fungujúci kraj 

Prvok 0010301: Kontrola verejných výdavkov 

Zodpovednosť Hlavný kontrolór 

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu a zariadení PSK  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet kontrol za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 50 66 Splnené  

 2009 60 63 Splnené  

 2010 60 68 Splnené 

K 31.12.2010 vykonal ÚHK PSK 68 kontrol, z toho 
33 kontrol plnenia prijatých opatrení (KPPO) a 35 
následných finančných kontrol (NFK) 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. Kontroly boli 
vykonané v školách a školských zariadeniach v počte 
29, z toho 10 NFK a 19 KPPO; v sociálnych 
zariadeniach v počte 15, z toho 8 NFK a 7 KPPO; v 
kultúrnych zariadeniach v počte 9, z toho 2 NFK a 7 
KPPO; 1 NFK vykonaná v SÚC PSK Stará Ľubovňa. 
Boli vykonané 4 tematické kontroly zamerané na 
kontrolu pridelených rozpočtových prostriedkov a 
zmluvných vzťahov medzi dopravcami a PSK. 2 
tematické kontroly boli zamerané na dodržiavanie 
zákona o verejnom obstarávaní a to v DD a DSS 
Svidník a v Gymnáziu Svidník. Boli vykonané 4 
kontroly na Ú PSK, z toho 2 kontroly vybavovania 
sťažností a petícií v PSK, jedna tematická kontrola 
zameraná na kontrolu VZN č. 15/2008 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov PSK za rok 2009. Na 
základe uznesenia č. 9/2010 z 2. zasadnutia Z PSK 
bola vykonaná tematická kontrola postupu pri 
schvaľovaní zriadenia vecného bremena v prospech 
Estate 01, s.r.o. Bola vykonaná kontrola zúčtovania 
dotácie poskytnutej z rozpočtu PSK v NEFO PSK a 3 
tematické kontroly vykazovaného počtu žiakov v CVČ 
Juskova Voľa, Súkromnej školskej jedálni v Prešove a 
v Súkromnom centre ŠPP Veľká Lomnica. 
Zamestnanci ÚHK PSK vykonávajú kontrolnú činnosť 
v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 
2010, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom PSK. 

 2011 60    

 2012 60    

Cieľ Zabezpečiť hospodárnosť pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup % splnených opatrení z uložených opatrení prijatých na základe zistení kontroly  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 100 84 Čiastočne  
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 2009 100 90 Čiastočne  

 2010 100 100 Splnené 

V súlade s Plánom kontrolnej činnosti ÚHK PSK 
vykonal následné finančné kontroly zamerané na 
kontrolu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov, 
kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom PSK a 
kontrolu zmluvných vzťahov, kontrolu podnikateľskej 
činnosti, kontrolu realizácie investičných akcií, 
kontrolu dodržiavania zásad verejného obstarávania 
tovarov, prác a služieb, kontrolu dodržiavania zákona 
o výkone prác vo verejnom záujme, o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme , atď. ÚHK PSK v 1. a 2. polroku 
2010 postupoval podľa Interných zásad pri zistení 
porušenia finančnej disciplíny. Z výsledkov kontrol 
vyplýva, že najčastejšie kontrolné zistenia sa týkajú 
porušení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctva, 
zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, zákona č. 
552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, 
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, 
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, zákona 
č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a pod. 
Celkove bolo zo strany kontrolovaných subjektov 
prijatých 237 opatrení na nápravu nedostatkov 
zistených NFK a na odstránenie príčin ich vzniku. 
Prijaté opatrenia boli predložené Útvaru hlavného 
kontrolóra PSK . Po ich splnení kontrolované subjekty 
predložili Útvaru hlavného kontrolóra písomnú správu 
o splnení prijatých opatrení. 

 2011 100    

 2012 100    

Spracoval: Ing. Diana Ďuďáková 

Komentár: Prvok predstavuje činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK realizované pri kontrole plnenia 
úloh samosprávneho kraja: hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja, hospodárenie 
a nakladanie s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zverených do správy alebo prenechaným 
do užívania, nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami v rámci následnej 
finančnej kontroly a pod.. v súlade s platnou právnou legislatívou.  

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 -Administratíva a predstavujú 
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a 
služby) na jeho zabezpečenie. 

Prvok 0010302: Petície, sťažnosti, podania 

Zodpovednosť Oddelenie všeobecnej kontroly  

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup petície, sťažnosti a podania vybavované v zákonných lehotách 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 100 100 Splnené  

 2009 100 95 Čiastočne  
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 2010 100 100 Splnené 

K 31.12.2010 bolo na Útvare hlavného kontrolóra 
zaevidovaných 48 písomných podaní, z toho bolo 42 
sťažností a 6 petícií. Zo 42 sťažností bolo vecne 
nepríslušných 8 sťažností, tie boli postúpené na priame 
vybavenie vecne príslušnému orgánu. 2 sťažnosti boli 
vybavené ako bežná korešpondencia. Z 34 vecne 
príslušných sťažností bolo 12 sťažností postúpených 
na odbor zdravotníctva, na odbor sociálny boli 
postúpené 3, na odbor dopravy 10, na odbor školstva 
5, na odbor kultúry 1. 3 sťažnosti boli prešetrené 
priamo Útvarom hlavného kontrolóra PSK. Zo 6 
petícií, ktoré nám boli doručené na ÚHK PSK boli 3 
vecne nepríslušné. Tie sme postúpili na priame 
vybavenie vecne príslušnému orgánu. Pri kontrole 
vybavovania petícii a sťažností sa dôsledne dbá na 
dodržiavanie zákonných lehôt v súlade so zákonom č. 
9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.  

 2011 100    

 2012 100    

Spracoval: Ing. Diana Ďuďáková 

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

Podprogram 00104: Manažment ekonomiky 

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy 

Prvok 0010401: Audit 

Zodpovednosť Odbor financií 

Cieľ Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet priebežných kontrol audítorom za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  3 Splnené  

 2009 3 3 Splnené  

 2010 3 4 Splnené 

V zmysle platnej legislatívy boli v roku 2010 vykonané 
štyri kontroly účtovnej závierky. V úvode roka 2011 
bude vykonaná ešte jedna kontrola za rok 2010 ako 
celok. Zvýšenie počtu kontrol vykonaných audítorom 
súvisí s povinnosťou samosprávneho kraja zostavovať 
konsolidovanú účtovnú závierku. 

 2011 3    

 2012 3    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad"  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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 2008  Áno   

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 

V zmysle platnej legislatívy bola v roku 2011 vykonaná 
kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných 
výkazov za rok 2010. Podľa názoru audítorskej firmy 
(Interaudit Zvolen spol. s.r.o.) účtovná uzávierka 
poskytuje objektívny pohľad na finančnú situáciu PSK k 
31.12.2010, na výsledky jeho hospodárenia a peňažné 
toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so 
Zákonom o účtovníctve.  

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

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

Prvok 0010402: Rozpočtová politika a účtovníctvo 

Zodpovednosť 
Odbor financií 
 

Cieľ Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Rozpočet schválený v Zastupiteľstve PSK do konca kalendárneho roka  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  Áno Splnené  

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Nie Splnené 
Rozpočet PSK na obdobie rokov 2011 - 2013 bol 
zastupiteľstvom PSK schválený uznesením č.107/2010 
z 8. zasadnutia ZPSK konaného dňa 19.októbra 2010. 

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Cieľ Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  4 Splnené  

 2009 4 4 Splnené .  

 2010 4 4 Splnené 

Prešovský samosprávny kraj vykonáva hodnotenia 
plnenia rozpočtu v pravidelných štvrťročných 
intervaloch. Hodnotenie za I. polrok podobne ako aj 
Záverečný účet samosprávneho kraja je predmetom 
rokovania zastupiteľstva, hodnotiaca správa k 31.3. a 
30.9. daného roka je predkladaná na rokovanie 
finančnej komisie pri ZPSK. V roku 2010 bol 
uznesením č. 40/2010 zo dňa 27.4.2010 schválený 
Záverečný účet PSK. Zároveň boli v roku 2010 
spracované Plnenia rozpočtu PSK k 31.3.2010, k 
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30.6.2010 (uznesenie ZPSK č.85/2010) a k 30.9.2010.  

 2011 4    

 2012 4    

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet druhov predkladaných výkazov MF SR za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  7 Splnené  

 2009 8 7 Čiastočne  

 2010 7 7 Splnené 

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. 

 2011 7    

 2012 7    

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

Komentár: Prvok Rozpočtová politika a účtovníctva zahŕňa činnosti a aktivity realizované pre verné 
zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov PSK a plynulý priebeh rozpočtového procesu ako nástroja 
pre účinné a transparentné napomáhanie plneniu politiky PSK. 

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 - Administratíva a predstavujú 
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a 
služby) na jeho zabezpečenie. 

Podprogram 00105: Podpora všeobecne prospešných služieb v regióne 

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

Zodpovednosť Odbor financií  

Cieľ Zabezpečiť podporu individuálnych aktivít smerujúcich k všestrannému rozvoju územia 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup % podporených žiadostí z celkového počtu žiadostí 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  41,95   

 2009 50 53,12 Splnené . 

 2010 50 0 Nesplnené 

V dôsledku finančnej a hospodárskej krízy 
a obmedzenosti rozpočtu v  roku 2010 neboli 
Zastupiteľstvom PSK schválené výzvy grantových 
schém v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov PSK.  

 2011 50    

 2012 50    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup evidencia žiadateľov o dotáciu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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 2008  Áno   

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 
Odbor financií zabezpečuje priebežnú evidenciu 
žiadateľov o dotáciu. 

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

Komentár: Prvok zahŕňa uvedené činnosti spojené s poskytovaním dotácií: evidencia a kompletizácia 
žiadostí, vypracovanie stanoviska k hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti predpokladaných vynaložených 
finančných prostriedkov, kontrola predložených vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov a pod.  
V rámci uvedeného podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky určené na poskytovanie účelových dotácie 
v zmysle VZN PSK č. 15/2008. V roku 2011 sa v dôsledku obmedzeného rozpočtu neuvažuje s vyčlenením 
finančných prostriedkov na tento účel. 

Podprogram 00106: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov PSK vo všetkých strategických oblastiach 

Zodpovednosť 
 
 

Cieľ Zabezpečiť presadzovanie záujmov PSK pri rozvoji kraja  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet združení na podporu rozvoja, v ktorých je PSK členom  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  3   

 2009 3 3 Splnené  

 2010 3 7 Splnené 

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, Združeniach právnických osôb 
Inovačné partnerské centrum, Klaster AT+R, Centrum 
rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier a 
Koalícia 2013+.  

 2011 3    

 2012 3    

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie presadzovania záujmov PSK prostredníctvom účasti v 
nasledujúcich záujmových združeniach. Finančné prostriedky v rámci podprogramu predstavujú plánované 
bežné výdavky na úhradu členských príspevkov v uvedených združeniach. 
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Podprogram 00107: Propagácia/Prezentácia kraja 

Zámer: Komunikujúci a maximálne prezentovaný kraj 

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

Prvok 0010701: Mediálna propagácia kraja 

Zodpovednosť Tlačové oddelenie 

Cieľ 
Zabezpečiť maximálnu informovanosť o kraji prostredníctvom interných a externých 
výstupov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vydaných a rozdistribuovaných čísiel periodika Spravodaj PSK za rok  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 6 5 Čiastočne  

 2009 6 3 Čiastočne  

 2010 6 1 Čiastočne 

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 
2010 tlačové oddelenie zabezpečilo vydanie jedného 
čísla Spravodaj PSK v náklade 72 000 ks . bolo 
expedované 29. marca. Spravodaj bola ako príloha 
vložený v 16. lokálnych novinách a v denníku Korzár. 
Bol tiež rozposlaný na všetky obecné a mestské úrady 
v Prešovskom kraji. Následne sme vzhľadom na vývoj 
finančnej situácie, realizáciu ďalších čísiel zastavili. 
Pripravujeme lacnejšie formy komunikácie s 
verejnosťou, jednou z možností je napríklad 
distribúcia bulletinu v elektronickej podobe. 

 2011 6    

 2012 3    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet televíznych relácií Magazín PSK vyrobených a odvysielaných v lokálnych 
televíziách 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 12 12 Splnené  

 2009 12 11 Čiastočne  

 2010 12 11 Čiastočne 

Za rok 2010 sme vyrobili a do 15. lokálnych televízií 
expedovali 11 vydaní Magazínu PSK. Počas letných 
prázdnin bolo pripravené dvojvydanie televíznej 
relácie - jedno za dva mesiace. 

 2011 12    

 2012 12    
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Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet zorganizovaných tlačových besied a brífingov za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 20 20 Splnené  

 2009 20 24 Splnené  

 2010 20 22 Čiastočne 

V roku 2010 tlačové oddelenie zorganizovalo 22 
tlačových konferencií na aktuálnu tému. Zamerali sme 
sa na aktuálne problémy (prijímacie konanie na SŠ, 
štrajk SAD, začiatok školského roka, imunizácia, 
výročná konferencia NEEBOR v Prešove, podpisy 
memoranda, zahraničné misie, čerpanie eurofondov) a 
štyri sa týkali riešení následkov povodní. 

 2011 20    

 2012 20    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 170 151 Čiastočne  

 2009 170 286 Splnené  

 2010 170 311 Splnené 

V termíne od 11.1 do 21.12.2010 hovorca PSK vydal 
spolu 311 výstupov pre médiá. Išlo o tlačové správy 
pre všetky médiá, alebo odpovede na konkrétne otázky 
novinárov. 

 2011 170    

 2012 170    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

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

Prvok 0010702: Externá propagácia kraja 

Zodpovednosť Tlačové oddelenie 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 4 3 Čiastočne  

 2009 5 9 Splnené  

 2010 6 2 Čiastočne V prvom polroku realizoval PSK dve plánované 



16 

 

pravidelné prezentácie PSK v publikáciách cestovného 
ruchu. Sedem divov Prešovského kraja predstavil v 
prezentačnej publikácii Commercial Directory Export 
Slovakia 2010 a v cestovnom lexikóne Slovenskej 
republiky 2009/2010. Akékoľvek ďalšie aktivity v 
tejto oblasti boli zastavené s ohľadom na vývoj 
finančnej situácie PSK. 

 2011 5    

 2012 7    

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 3 2 Čiastočne  

 2009 4 8 Splnené  

 2010 4 6 Splnené 

Kraj sa pozitívne zviditeľnil na niekoľkých verejných 
podujatiach - otvorenie detašovaného pracoviska PSK 
v Poprade a podpis memoranda o spolupráci s 
agentúrou SARIO. PSK sa tradične prezentoval v 
celoslovenskej súťaži o najkrajší kalendár roka, kde v 
kategórii VÚC získal už po druhykrát 1.miesto. PSK 
zorganizoval súťaž 10 NAJ pre stredné školy v 
pôsobnosti PSK, výsledkom ktorej boli prezentácie 
vytvorené študentmi. Úrad PSK pripravil tiež 
jednodňový edukačný program pre deti v rámci 
Detskej univerzity. Deti navštívili Úrad PSK a 
zoznámili sa s kompetenciami kraja. V decembri kraj 
v spolupráci s KSK podpísal memorandum o 
spoločnom postupe na projekte Spišský Jeruzalem na 
Spišskej Kapitule. Mimoriadne pozitívne pred celým 
Slovenskom sa kraj prezentoval v súťaži Zlatý erb 
2010. Internetová stránka PSK v novembri získala 
zlaté ocenenie v kategórii Najlepšia stránka 
samosprávneho kraja za rok 2010. Kraj získal aj 
špeciálne ocenenie - Najlepšia bezbariérová stránka 
samospráv. 

 2011 4    

 2012 4    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet spoločenských podujatí 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 5 5 Splnené  

 2009 5 8 Splnené  

 2010 5 4 Čiastočne 

V sledovanom období zorganizoval PSK viaceré 
významné spoločenské podujatia - oceňovanie 
najúspešnejších športovcov PSK za rok 2009, 
benefičný bowlingový turnaj a slávnostné oceňovanie 
pedagógov a študentov PSK. Zároveň pripravil aj 
slávnostné podujatie pre mladých futbalistov, ktorí 
vyhrali celoslovenský turnaj Smer Afrika. V 
sledovanom roku sa nekonalo slávnostné udeľovanie 
cien PSK a cien predsedu PSK za rok 2010, ktoré sa 
realizovalo v prvých dňoch roku 2011. 

 2011 5    
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 2012 5    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

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

Prvok 0010703: Propagačné a prezentačné materiály kraja 

Zodpovednosť Tlačové oddelenie 

Cieľ Systémovo predstaviť to najatraktívnejšie z kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vydaných druhov printových a elektronických publikácií o kraji 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 3 3 Splnené  

 2009 4 2 Čiastočne  

 2010 5 2 Čiastočne 

Propagačné a prezentačné materiály PSK v roku 2010 
realizoval len v rámci projektu Vitajte v PSK. 
Výsledkom ročnej práce je obrazová publikácia 
Vitajte v prešovskom kraji, ktorá vyšla v náklade 
7500 kusov a v päťjazyčnej mutácii (slovenčina, 
angličtina, poľština, francúzština a ruština). V rámci 
projektu bol vyrobený tiež krátkometrážny 15 
minútový film 7 divov Prešovského kraja, ktorý 
prostredníctvom hudby a obrazu prezentuje 
najzaujímavejšie miesta regiónu. Na financovaní 
týchto materiálov sa PSK  podieľal len v objeme 5%.  

 2011 4    

 2012 5    

Cieľ Pri propagácii využiť možnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a organizácie  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet organizácií, od ktorých kraj odoberá materiály 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 3 2 Čiastočne  

 2009 4 1 Čiastočne  

 2010 4 0 Nesplnené 
Vzhľadom na vývoj príjmov kraj vôbec nerealizoval 
nákup propagačných predmetov.  

 2011 2    

 2012 2    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

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

 

Prvok 0010704: Monitoring médií 

Zodpovednosť Tlačové oddelenie 

Cieľ Získať prehľad o publikovaných výstupoch o kraji 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet dodaných monitoringov o kraji 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 240 240 Splnené  

 2009 240 254 Splnené  

 2010 240 251 Splnené 

Monitoring médií nám súhrne poskytuje informácie, 
ktoré o PSK pravidelne prinášajú všetky slovenské 
média. Počas roka 2010 bol monitoring médií dodávaný 
podľa plánovaného harmonogramu, dostali sme spolu 
251 prehľadov tlače. Na vedomie ho dostali všetci 
vedúci pracovníci Úradu PSK, vrátane detašovaného 
pracoviska v Poprade. 

 2011 240    

 2012 240    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

Komentár: Monitoring médií je dôležitým doplnkom všetkých mediálnych a prezentačných aktivít kraja, 
pretože ukazuje ich úspešnosť podľa počtu zverejnených informácií v slovenských médiách. Monitoring 
slúži pre všetkých vedúcich pracovníkov úradu ako pomôcka a spätná väzba na ich aktivity.  
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Program 002: Rozvoj kraja 

Zámer: Všestranný rozvoj kraja a jeho maximálna prezentácia  

Rok Plán Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2010 2 267 700 € 2 267 700 € 21 675 137 € 18 914 183 € 87,26 % 

2011 1 500 000 €     

2012 1 350 000 €     

Komentár: Program Rozvoj kraja predstavuje aktivity a činnosti, prostredníctvom ktorých najmä: 
vypracováva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a 
realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, pravidelne ho 
monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, koordinuje vypracovanie a plnenie sektorových a 
odvetvových stratégií a koncepcií rozvoja kraja, vypracováva a vyhodnocuje rozvojový program verejných 
prác samosprávneho kraja, spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy, so samosprávou obcí a miest, 
ich združeniami, s ďalšími samosprávnymi krajmi, s ostatnými partnermi pôsobiacimi v oblasti regionálneho 
rozvoja, vykonáva činnosti súvisiace s obstarávaním, prerokovávaním a schvaľovaním územnoplánovacích 
podkladov samosprávneho kraja,vvykonáva činnosti súvisiace s utváraním podmienok na rozvoj cestovného 
ruchu a koordinuje jeho rozvoj na území samosprávneho kraja, spolupracuje s ministerstvami a ostatnými 
ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva.  

V rámci realizácie programu PSK financuje a zabezpečuje podprogramy: Strategické dokumenty a územné 
plánovanie, Regionálny rozvoj, Rozvoj cestovného ruchu, Regionálny operačný program SO/RO, Rozvoj 
cezhraničnej spolupráce, Európska agenda a Rezerva. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky 
na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program 
(SO/RO pre ROP), na vypracovanie strategických dokumentov územného plánovania, na financovanie účasti 
na veľtrhoch, výstavách, konferenciách, príp. ich realizáciu, na zabezpečenie financovania a 
spolufinancovania europrojektov a pod.  

Podprogram 00201: Strategické dokumenty a územné plánovanie 

Zámer: Kvalitne vypracované rozvojové a územno - plánovacie dokumenty kraja  

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

Prvok 0020101: Programové dokumenty kraja 

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia 

Cieľ Zabezpečiť predpoklady pre komplexný rozvoj PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet uskutočnených aktualizácií PHSR PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 1 1 Splnené  

 2009 1 0 Nesplnené  
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 2010 1 1 Splnené 

V súčasnosti platný Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
na obdobie 2008-2015 bol schválený uznesením 
Zastupiteľstva PSK č. 378/2008 na jeho zasadnutí dňa 
1.7.2008. V zmysle legislatívy platnej od 1. januára 
2009 (Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja) je Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného 
celku strednodobý rozvojový dokument, ktorý musí 
byť vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami 
ustanovenými v národnej stratégii (bola schválená 
Vládou SR v máji 2010) a má byť vypracovaný podľa 
záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie 
regiónu. Podľa uvedeného zákona sú vyššie územné 
celky povinné programy hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja vyšších územných celkov 
schválené pred 1. januárom 2009 uviesť do súladu s 
ustanoveniami tohto zákona do 1. októbra 2010. 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
vyššieho územného celku a jeho aktualizáciu 
schvaľuje zastupiteľstvo vyššieho územného celku. 
Všetky projekty, resp. žiadosti o poskytnutie 
finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z 
doplnkových zdrojov z územia kraja musia byť v 
súlade s týmto rozvojovým dokumentom. V 
nadväznosti na vyššie uvedenú povinnosť realizoval 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor 
regionálneho rozvoja, územného plánu a životného 
prostredia aktualizáciu Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 - 2015. 
Tento strategický dokument podlieha procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(Strategic Environmental Impact Assessement v 
medzinárodnej skratke "SEA"), ktorý upravuje Zákon 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Celý proces posudzovania vplyvu dokumentu na 
životné prostredie bude ukončený v roku 2011.  

 2011 0    

 2012 1    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vypracovaných odvetvových rozvojových dokumentov 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 1 3 Splnené  

 2010 8 0 Nesplnené 

Odbor RR, ÚP a ŽP pripravil projekt "Podpora a 
príprava ľudských zdrojov pre vznik a trvalú 
udržateľnosť Regionálneho inovačného centra v 
PSK", ktorý bol odoslaný ako žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok z Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Súčasťou projektu 
je aj aktivita, v rámci ktorej bude spracovaných 8 
strategických dokumentov. Uvedený projekt bol 
schválený avšak do konca roku 2010 nebola 
podpísaná zmluva o jeho financovaní. 
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 2011 0    

 2012 1    

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Komentár: Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov upravuje, okrem iného, 
pôsobnosť samosprávneho kraja, ktorý sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a 
o potreby svojich obyvateľov. Pritom zabezpečuje tvorbu a plnenie programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja kraja.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja je základným strategickým 
programovým dokumentom kraja vyjadrujúcim rozvojové potreby a určujúci ciele, ktoré chce kraj dosiahnuť 
v strednodobom časovom horizonte do roku 2015. Program je záväzný pre orgány samosprávneho kraja, 
odborné útvary Úradu PSK a samosprávnym krajom zriadené organizácie. Prvok predstavuje dvojročnú 
aktualizáciu vypracovaného a Zastupiteľstvom PSK schváleného základného rozvojového dokumentu kraja.  
Koordinácia subjektov za účelom plnenia stratégie rozvoja územia, predpokladá spracovanie odvetvových 
koncepcií a stratégií za špecifikované odvetvia významné pre celkový rozvoj kraja.. Tieto vychádzajú, alebo 
sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja a v súlade s národnými 
odvetvovými koncepciami.  

Prvok 0020102: Územné plánovanie a urbanistické štúdie 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu a životného prostredia 

Cieľ Preskúmať možnosti rozvoja územia PSK vo vybraných oblastiach  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Spracované územnoplánovacie podklady : Urbanistická štúdia "Poloniny", Územná 
prognóza regiónu Prešov, Urbanistická štúdia "Vtáčie údolie"  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 3 3 Splnené  

 2009 0 0 Splnené  

 2010 0 0 Splnené 

Spracovanie vyššie uvedených územnoplánovacích 
podkladov bolo splnené v roku 2008 a tieto 
dokumenty sa využili ako podklady pri spracovaní 
Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 
2009.  

 2011 0    

 2012 0    

Cieľ Zabezpečiť aktuálne podklady pre územný rozvoj PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0   

 2009 1 1 Splnené  

 2010 0 0 Splnené 

Obstarávanie Návrhu Zmien a doplnkov Územného 
plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 
2009 bolo ukončené v roku 2009 a dokument bol 
schválený Zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja uznesením č. 588/2009 dňa 
27.10.2009, jeho záväzná časť bola vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením Prešovského kraja 
č.17/2009 schváleným Zastupiteľstvom PSK 
uznesením č.589/2009 dňa 27.10.2009 súčinnosťou 
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od 06.12.2009.  

 2011 0    

 2012 0    

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
SEA - Správa o hodnotení Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009, 
EIA - Zámer a Správa o hodnotení Zábavného parku "Vtáčie údolie" 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0   

 2009 2 1 Čiastočne  

 2010 1 1 Čiastočne 

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 na Zábavný park Vtáčie údolie, ktorý bol 
predložený na EIA hodnotenie na Ministerstvo 
životného prostredia SR a čaká sa na vydanie 
rozhodnutia o rozsahu hodnotenia, na základe ktorého 
sa spracuje Správa o hodnotení vplyvov na životné 
prostredie. Ukazovateľ sa plní čiastočne z dôvodu, že 
PSK pozastavil práce na príprave výstavby zábavného 
parku. Na pokračovanie prác na Správe o hodnotení 
vplyvov na životné prostredie je potrebné, aby zámer 
výstavby Zábavného parku "Vtáčie údolie" bol 
schválený vládou SR.  

 2011 0    

 2012 0    

Cieľ Zosúladiť zámery PSK s územným rozvojom vybraných obcí  

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0   

 2009 1 1 Splnené  

 2010 1 0 Čiastočne 

Na základe žiadosti PSK, aby si obce Ptičie, Chlmec a 
Humenné aktualizovali svoje územno-plánovacie 
dokumentácie z dôvodu zapracovania zámeru 
Zábavného parku Vtáčie údolie, si obce Ptičie a 
Chlmec obstarali zmeny a doplnky svojich územných 
plánov. Zmeny a doplnky obce Ptičie boli schválené 
Obecným zastupiteľstvom dňa 12. 11. 2010 a Zmeny 
doplnky obce Chlmec boli schválené dňa 12. 11. 
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2010. Finančná dotácia obciam Chlmec a Ptičie na 
spracovanie týchto územných plánov vo forme 
refundácie im bola poskytnutá v mesiaci december 
2011. Refundácia bola poskytnutá v zmysle §30 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení jeho neskorších 
predpisov. Mesto Humenné ešte nezačalo s 
obstarávaním aktualizácie ÚPN mesta.  

 2011 0    

 2012 0    

Cieľ Preskúmať možnosti rozvoja územia PSK v oblasti regionálnych ciest  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Koncepcia rozvoja ciest II. a III. triedy v kraji 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0   

 2009 0 0 Splnené  

 2010 1 0 Nesplnené 

V rámci prípravy žiadosti o NFP z ROP z priority 
4.1d bol predložený materiál do odborných komisií a 
do Zastupiteľstva PSK s návrhom projektových 
zámerov (neinvestičných projektov) odboru 
regionálneho rozvoja, územného plánu a životného 
prostredia, ktoré budú financované z Regionálneho 
operačného programu z opatrenia 4.1d. Projektový 
zámer na podanie žiadosti o NFP Z ROP na 
Koncepciu rozvoja ciest II. a III. triedy v kraji nebol v 
Zastupiteľstve PSK schválený. Z oblasti dopravy boli 
schválené iné projektové zámery. 

 2011 0    

 2012 0    

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Urbanistická štúdia Tatier 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0   

 2009 0 0 Splnené  

 2010 0 0 Splnené 

V súčasnosti sa pripravuje materiál v rámci prípravy 
žiadostí o nenávratné finančné prostriedky na 
koncepčné materiály odboru do Regionálneho 
operačného programu. Uvedený materiál bude 
prerokovaný v odborných komisiách zriadených pri 
Zastupiteľstve PSK. Výstupný dokument štúdie by 
mal byť hotový v roku 2012. 

 2011 0    

 2012 1    

Cieľ Zosúladiť jestvujúce a navrhované priestorové a funkčné využitie územia PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Koncept pre spracovanie Nového územného plánu regiónu Prešovského kraja (ÚPN 
- R)  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0   

 2009 0    
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 2010 0 0 Splnené 

V rámci prípravy žiadostí o nenávratné finančné 
prostriedky (NFP) z Regionálneho operačného 
programu (ROP) z priority 4.1d (neinvestičné 
projekty - rozvojové dokumenty krajov) sa pripravuje 
obstaranie nového Územného plánu regiónu 
Prešovského kraja v stupni spracovania Konceptu 
ÚPN regiónu Prešovského kraja. Zadanie bude 
súčasťou dokumentu Konceptu Územného plánu 
regiónu Prešovského kraja. Termín jeho splnenia 
bude závisieť od vyhlásenia výzvy Riadiacim 
orgánom na predkladanie žiadostí o NFP a od 
schválenia projektu. Riadiaci orgán pre ROP 
pozastavil vyhlasovanie výziev na predkladanie 
žiadostí o NFP do konca roka 2010. Návrh na podanie 
žiadosti o NFP z ROP na tento dokument bol 
schválený v Zastupiteľstve PSK na jeho 6. zasadnutí 
dňa 22.06.2010.  

 2011 1    

 2012 0    

Cieľ Zosúladiť územný rozvoj obcí s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet pripomienkovaných návrhov Zadaní, ÚPN O, ZaD ÚPN O a ÚPP  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 140 141   

 2009 90 120 Splnené  

 2010 70 86 Splnené 
Za rok 2010 bolo v rámci pripomienkovania 
územných plánov obcí vydaných 86 stanovísk. 

 2011 80    

 2012 80    

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánu územného plánovania 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet rokovaní k územnému plánovaniu (rokovania z dotknutými subjektami štátnej 
správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2009 35 35   

 2010 40 14 Čiastočne 

Za rok 2010 sa uskutočnilo 14 rokovaní v rámci 
územnoplánovacej činnosti ako orgánu územného 
plánovania, k návrhu trasovania preložky ciest I/18 a 
I/74 Lipníky - Ubľa, k návrhu na zámer spracovania 
štúdie uskutočniteľnosti na modernizáciu železničnej 
trate - hranica PR - Plaveč Muzzsyna - Prešov hranica 
KSK v Krakowe v Malopoľskom Wojwodstwe, 
rokovanie s OZ Uzemneplanysk k prezentovaniu 
ÚPN VÚC PK v znení jeho všetkých zmien na ich 
portály, rokovanie s SAŽP ku elektronickým 
výstupom z grafickej časti Zmien a doplnkov ÚPN 
VÚC PK 2009, k návrhu p. Hartaľovej na Zmenu 
ÚPN mesta Bardejov, 2 rokovania k pripomienkam 
PSK k návrhom Zmien a doplnkov ÚPN obcí Chlmec 
a Jasenov, k Európskemu diplomu NP Poloniny, k 
technickému riešeniu preložky cesty I/74 Brekov - 
Humenné, rokovanie ku Zmenám a doplnkom ÚPN 
obce Ždiar, rokovanie s SAŽP o príprave projektov zo 
životného prostredia, rokovanie s firmou AQUA - 
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ECO o projekte Malej vodnej elektrárne Nižné 
Ružbachy - Ružbašská Miľava o zosúladení stavby s 
ÚPN VÚC PK v znení neskorších zmien, rokovanie s 
KÚŽP a SAŽP o problematike v oblasti odpadového 
hospodárstva, pracovné stretnutie so zástupcami OZ 
Tri skaly a Dopravoprojektu k obchvatu mesta 
Humenné. Plán rokovaní bol nastavený k začatiu 
obstarávania nového Konceptu Územného plánu 
regiónu Prešovského kraja, ale keďže boli 
pozastavené výzvy ROP, tak tento ukazovateľ bol 
splnený čiastočne.  

 2011 40    

 2012 45    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet uskutočnených zasadnutí odbornej komisie zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 12    

 2009 12    

 2010 12 11 Čiastočne 
Za rok 2010 bolo spolu 11 zasadnutí Komisie 
územného plánu, ochrany a tvorby životného 
prostredia. 

 2011 11    

 2012 11    

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Komentár: Predmetný prvok predstavuje koncepčnú a koordinačnú činností PSK v oblasti územného 
plánovania podľa zákonov č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a č. 2/2005 o 
posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, prostredníctvom obstarávania územnoplánovacích podkladov, 
územnoplánovacej dokumentácie regiónu, prípravou podkladov pre vymedzovanie územia aglomerácií za 
účelom spracovania hlukových máp na úrovni samosprávneho kraja, vydávania stanovísk ako orgánu 
územného plánovania a rozvíjania spolupráce s inými regiónmi.  

Podprogram 00202: Regionálny rozvoj 

Zámer: Koordinovaný a optimalizovaný rozvoj v jednotlivých oblastiach hospodárstva regiónu 

Komentár: Na základe analýzy sociálno-ekonomickej situácie a potenciálu Prešovského kraja ako aj 
existujúcich rozvojových trendov boli formulované rozvojové smerovania Prešovského kraja na obdobie 
2008-2015. 
HDP Prešovského kraja prepočítaný na obyvateľa je pod celoštátnym priemerom. Tento podprogram sa 
zameriava najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti a prosperity využívaním najmä svojich vnútorných 
zdrojov, prostredníctvom rozvoja podnikateľského prostredia a podpory výskumu a vývoja, inovácií, 
podnikavosti a spolupráce medzi podnikateľskou sférou a subjektmi z oblasti vzdelávania, výskumu a 
vývoja.  
Významná úloha Prešovského kraja v regionálnom rozvoji spočíva v jeho koordinácii a iniciačnej úlohe vo 
vzťahu k cieľovým skupinám, čo bude tiež hlavnou úlohou pri realizácií aktivít súvisiacich s rozvojom 
vidieka. Špeciálna pozornosť, ako jednej z bariér rozvoja kraja, bude venovaná redukcii sociálnej exklúzie 
marginalizovaných rómskych komunít. Kvalitné životné prostredie je základným predpokladom pre rozvoj 
regiónu, a preto bude pozornosť koncentrovaná aj na riešenie problémov v tejto oblasti. 
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Prvok 0020201: Rozvoj podnikania 

Zodpovednosť Oddelenie regionálneho rozvoja  

Cieľ Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľskej základne v Prešovskom kraji 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet zasadnutí regionálneho inovačného "fóra" PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 1 1 Splnené  

 2010 0 2 Splnené 

Regionálne inovačné fórum bolo založené v roku 
2009. K 31.12. 2010 sa uskutočnili dve zasadnutia 
Regionálneho inovačného fóra, na ktorých sa jeho 
členovia zaoberali prípravou dohody a ďalších 
podkladov potrebných pre aktérov novo 
vznikajúceho klastra automatizačnej techniky a 
robotiky.  

 2011 0    

 2012 0    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet informačných a poradenských aktivít v oblasti podpory rozvoja MSP 
a inovácií 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 2 2 Splnené  

 2009 4 4 Splnené  

 2010 10 10 Splnené 

K 31. 12. 2010 sa uskutočnili dve stretnutia k 
problematike prípravy akčného plánu v rámci 
projektu RAPIDE. K problematike podpory 
podnikania inovácií sa uskutočnili 4 pracovné 
stretnutia súvisiace s činnosťou Klastra AT+R 
(automatizácie a robotiky). Podpora podnikania a 
inovácií. Úvodné stretnutie k založeniu Centra 
inovácií a transferu nových technológií a k 
založeniu IDC - inžinierskeho dodávateľského 
centra pre AT+R, v rámci združenia právnických 
osôb, klastra AT+R. Stretnutie sa konalo 2.7.2010 v 
priestoroch SPINEA s.r.o. Prešov. Pracovné 
stretnutie so zástupcami SARIO sa uskutočnilo 
8.7.2010 za účelom prípravy podnikateľskej misie 
nórskych podnikateľov v Prešovskom kraji. 
Pracovné stretnutie s podnikateľskými subjektami a 
FVT TU Košice za účelom prípravy fungovania 
Centra inovácií a transferu nových technológií. 
Stretnutie sa konalo v priestoroch IPC Prešov dňa 
9.7.2010. Pracovné stretnutie s podnikateľskými 
subjektami a FVT TU Košice za účelom upresnenia 
spôsobu financovania , prípravy rámcovej zmluvy, 
sídla združenia ako Centrum inovácií a transferu 
nových technológií v rámci klastra AT+R. 
Stretnutie sa konalo v priestoroch IPC Prešov 
6.8.2010. Pracovné stretnutie za účelom výmeny 
skúseností s riaditeľom klastra AT+R , Ing. 
Jozefom Pustayom, SOPK Prešov v Poprade so 
zástupcami klastra Mechatronics cluster z Rakúska. 
Stretnutie sa konalo v Poprade dňa 8.9.2010. Z 
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dôvodu prípravy projektu na podporu rozvoja 
inovácií sa dňa 22. 9. 2010 uskutočnilo rokovanie 
so Zakarpatskou agentúrou pre rozvoj investícií a 
inovácií v prihraničných regiónoch v Prešovskom 
kraji a zakarpatskej oblasti. Dňa 25. 11. 2010 sa 
uskutočnila podnikateľská misia v priestoroch IPC, 
kde došlo aj k výmene skúseností medzi 
podnikateľmi z Nórska a Prešovského kraja. 
Pracovné stretnutie s agentúrou na podporu 
podnikania sa uskutočnilo dňa 6. 10. 2010 k 
príprave projektu na podporu inovačných vouchrov. 

 2011 10    

 2012 10    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Spracovanie Katalógu investičných príležitostí v PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 1 0 Nesplnené  

 2010 1 0 Nesplnené 

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v 
rozpočte PSK bude príprava a spracovanie 
uvedenej publikácie realizované prostredníctvom 
projektu, ktorým sa plánujeme uchádzať o 
nenávratný finančný príspevok v rámci vhodnej 
výzvy v budúcom roku. 

 2011 1    

 2012 1    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet podujatí, na ktorých bol katalóg prezentovaný 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 0 0 Splnené  

 2010 4 0 Nesplnené 

Plánovaná publikácia "Katalóg investičných 
príležitostí Prešovského kraja " nebola z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov spracovaná, a 
tak v roku 2010 nebola prezentovaná na žiadnom 
podujatí.  

 2011     

 2012     

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet realizovaných projektov na podporu inovácií 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 2 2 Splnené  

 2009 2 2 Splnené  

 2010 1 2 Splnené 

Odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a 
životného prostredia v súčasnosti implementoval v 
roku 2010 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 medzinárodných partnerov v 
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oblasti inovácií a podnikania. Súčasne bol 
spracovaný a podaný projekt "Podpora a príprava 
ľudských zdrojov pre vznik a trvalú udržateľnosť 
Regionálneho inovačného centra v Prešovskom 
samosprávnom kraji", s ktorého realizáciou čakáme 
za rozhodnutím príslušného riadiaceho orgánu. 

 2011     

 2012     

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

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

Prvok 0020202: Sociálna inklúzia a zamestnanosť 

Zodpovednosť Oddelenie podporných programov  

Cieľ Zvýšiť zamestnanosť Rómov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet projektov generovaných v  oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti (v 
spolupráci s partnerstvami SI) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 6 6 Splnené  

 2009 3 1 Nesplnené . 

 2010 2 1 Čiastočne 

Zastupiteľstvo PSK svojim uznesením č. 10/2010, zo 
dňa 19. 1. 2010 schválilo založenie Regionálneho 
združenia partnerstiev sociálnej inklúzie PSK - 
CESTA, n. o.. Združenie bolo založené dňa 11. mája 
2010, a to podpísaním zakladacej listiny členmi 
združenia (7 lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie 
pôsobiacich na území Prešovského kraja a Prešovský 
samosprávny kraj). V nadväznosti na svoj štatút bolo 
a je toto združenie pripravené reagovať na aktuálne 
výzvy na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky 
na realizáciu svojich projektov. Do konca roku 2010 
však neboli vyhlásené žiadne výzvy. V druhom 
polroku 2010 spracovali pracovníci oddelenia 
regionálneho rozvoja projektový zámer "Cesta k 
lepšiemu vzdelávaniu", ktorý je v súčasnosti v 
procese hodnotenia na Rómskom vzdelávacom fonde. 
Prostredníctvom projektu chceme žiakov nielen 
finančne motivovať, ale zabezpečiť im doučovanie a 
kariérne poradenstvo. Cieľom projektu je podporiť a 
skvalitniť vzdelávanie rómskych žiakov a ich príprava 
na vstup na trh práce, zvýšenie záujmu o štúdium v 
rómskych komunitách a udržanie žiakov na školách 
až do ukončenia školy.  

 2011 2    

 2012 2    

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet spracovaných podkladových materiálov súvisiacich s MRK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 1 0 Nesplnené  

 2010 1 1 Splnené 

Dokument "Vstupná analýza projektu", ktorý sa 
vzťahuje na analýzu územia PSK vo vzťahu k 
marginalizovaným rómskym komunitám bude 
súčasťou projektu, ktorý vypracuje Regionálne 
združenie partnerstiev sociálnej inklúzie PSK 
CESTA, n. o.. V nadväznosti na pracovníci oddelenia 
v septembri 2010 v spolupráci s Odborom školstva 
PSK uskutočnili prieskum účasti rómskych žiakov na 
formálnom vzdelávaní v rámci siete stredných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Jeho výsledkom je 
podrobný prehľad o zastúpení rómskych žiakov v 
jednotlivých študijných odboroch, zistenie ich 
sociálnej situácie a zmapovanie potrieb škôl vo väzbe 
na vzdelávanie tejto cieľovej skupiny. 

 2011 0    

 2012 0    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet uskutočnených koordinačných a metodických stretnutí so zainteresovanými 
subjektmi  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 4 2 Čiastočne  

 2009 10 10 Splnené  

 2010 10 7 Čiastočne 

Pracovné, metodické a koordinačné stretnutia boli 
zamerané na koordináciu procesu založenia 
Regionálneho združenia partnerstiev sociálnej 
inklúzie CESTA, n. o.. Ich obsahom bolo najmä 
navrhnúť model spolupráce všetkých zúčastnených 
partnerov, spracovať zakladacie listiny a určiť 
základné smerovania novo vzniknutej organizácie. 
Stretnutia sa uskutočnili v dňoch 4.2.2010 a 4.3.2010 
v priestoroch úradu PSK za účasti zástupcov 
jednotlivých LPSI a zástupcov oddelenia podporných 
programov. Na pracovnom stretnutí, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 15.4.2010 boli podpísané zakladajúce 
dokumenty štatutárnymi zástupcami jednotlivých 
členov RZPSI PSK - Cesta, n. o.. Ďalšie stretnutie, 
konané dňa 3.6.2010, bolo zasadnutie Správnej rady a 
Dozornej rady novozaloženého RZPSI PSK - Cesta, 
n.o.. Dňa 1. 7. 2010 sa uskutočnilo stretnutie vedenia 
Odboru regionálneho rozvoja, UP a ŽP Úradu PSK so 
zástupcami Rómskeho vzdelávacieho fondu - REF 
(predseda Správnej rady, národný manažér, 
programový riaditeľ fondu). Obsahom stretnutia bola 
prezentácia aktivít odboru v oblasti podpory 
integrovaného vzdelávania Rómov v Prešovskom 
kraji. Boli dohodnuté rámce pre prípravu projektu, 
ktorý by REF finančne podporil. Ďalším pracovným 
stretnutím bolo zasadnutie Správnej rady RZPSI PSK 
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- Cesta, n. o. dňa 8. 7. 2010, na ktorom boli jej 
členovia oboznámení s výsledkom stretnutia so 
zástupcami REF. Členovia Správnej rady túto 
iniciatívu odboru schválili. V rámci koordinácie 
činností zameraných na riešenie problémov v oblasti 
sociálnej inklúzie sa 13. 9. 2010 uskutočnilo pracovné 
stretnutie, ktorého cieľom bolo dohodnúť aktivity a 
rozdeliť úlohy súvisiace s prípravou projektu "Cesta k 
lepšiemu vzdelávaniu". V súlade so zámerom 
koordinovať činnosti zamerané na riešenie vyššie 
uvedených problémov bol z úrovne vedúceho odboru 
regionálneho rozvoja, územného plánu a životného 
prostredia vypracovaný a odoslaný list 
splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity. 
List obsahoval žiadosť o spoluprácu v tejto oblasti 
najmä vo väzbe garancie štátu ako partnera pri 
realizácii konkrétnych projektov v kraji. Do konca 
roku 2010 nám však na tento list nebola doručená 
žiadna odpoveď.  

 2011 10    

 2012 10    

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Komentár: V Prešovskom kraji je jedna z najvyšších koncentrácií Rómov na Slovensku, zároveň s 
najvyšším počtom vidieckych rómskych komunít. Toto dominantné postavenie Prešovského kraja medzi 
všetkými krajmi SR potvrdzujú aj zistenia publikované v Atlase rómskych komunít na Slovensku z roku 
2004. Tento bol výsledkom socio-grafického mapovania Slovenska s použitím princípu "pripísanej etnicity". 
Aktualizovaný kvalifikovaný odhad z roku 2009 uvádza 15,17% podiel obyvateľov rómskej národnosti z 
celkového počtu obyvateľov kraja. Prirodzený prírastok rómskeho obyvateľstva je výrazne vyšší ako u 
majoritného obyvateľstva. Charakteristický je vysoký stupeň marginalizácie. Na základe analýz (zdroje: 
ÚPSVaR, Krajský školský úrad, Štatistický úrad, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 
vlastné prieskumy realizované na oddelení) môžeme konštatovať, že dochádza k zhoršovaniu sociálnej 
situácie najmä v marginalizovaných rómskych komunitách. Nakoľko vývojové tendencie v týchto 
komunitách potvrdzujú potrebu vytvoriť nástroje, ktoré budú spôsobilé na vyvolanie sociálnej zmeny. Tento 
fakt je zohľadnený aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, v ktorom sú navrhnuté prioritné 
opatrenia najmä v oblastiach zameraných na vzdelávanie, bývanie, zdravotnú prevenciu a starostlivosť, ako 
aj sociálne služby pre túto cieľovú skupinu. 

Prvok 0020203: Rozvoj vidieka 

Zodpovednosť Oddelenie regionálneho rozvoja  

Cieľ Zvyšovanie kvality života vo vidieckom priestore 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet podujatí organizovaných na podporu rozvoja vidieka PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 5 1 Čiastočne  

 2010 5 0 Nesplnené 

V rámci I. a II. 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) boli z Prešovského 
kraja schválené štyri miestne akčné skupiny, 
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ktorých stratégie budú finančne podporené. Žiadne 
účelové podujatie, resp. podpornú aktivitu 
zameranú na rozvoj vidieka sa z úrovne 
Prešovského samosprávneho kraja nepodarilo v 
roku 2010 zorganizovať z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov na to určených. Na budúci 
rok je pripravované vyhlásenie súťaže "Dedina roka 
PSK" a viacero ďalších, najmä koordinačných 
aktivít zameraných na uvedenú problematiku. 

 2011 5    

 2012 5    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet koordinačných stretnutí (seminárov) zameraných na podporu vidieka 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 2 2 Splnené  

 2009 7 2 Čiastočne  

 2010 7 4 Čiastočne 

Dňa 26.3.2010 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
ku príprave súťaže "Dedina kraja", ktorá je 
pripravovaná v nadväznosti na celoslovenskú súťaž 
"Dedina roka". Dňa 20. 4. 2010 sa Prešove 
uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike 
koordinácie aktivít na podporu rozvoja vidieka, na 
ktorom sa zúčastnili zástupcovia zainteresovaných 
partnerských subjektov. Dňa 16. 9. 2010 sa 
uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami 
regionálnych rozvojových agentúr so sídlom na 
území PSK zaradených do Integrovanej siete 
regionálnych rozvojových agentúr. Jedným z bodov 
rokovania bola ďalšia možná spolupráca v 
nadväznosti na problematiku vidieckeho priestoru 
kraja. Problematikou vidieka v PSK sa zaoberalo aj 
pracovné stretnutie s primátormi miest nášho kraja, 
ktoré sa uskutočnilo 26. 10. 2010 na Odbore 
regionálneho rozvoja, územného plánu a životného 
prostredia. Ďalšie plánované pracovné stretnutia sa 
v sledovanom období neuskutočnili z dôvodu 
zmenených podmienok, keď neboli realizované 
plánované aktivity na podporu rozvoja vidieka z 
dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
potrebných na ich zabezpečenie.  

 2011 7    

 2012 7    

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Komentár: Väčšia časť Prešovského kraja má vidiecky charakter. Vidiecku krajinu vnímame ako systém 
pozostávajúci z prírodného prostredia, obyvateľstva a sídiel. V prieniku týchto zložiek je vidiecka 
ekonomika, ako hybná sila regiónu, ktorá je priamo závislá od charakteru miestnych zdrojov (prírodných, 
ľudských, ...) a vybavenosti sídiel. Za hlavné súčasti vidieckej ekonomiky považujeme tradičné vidiecke 
odvetvia poľnohospodárstvo, lesníctvo a perspektívne významné odvetvia vidiecky turizmus a obnoviteľné 
zdroje energie. 
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Prvok 0020204: Životné prostredie 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu a životného prostredia  

Cieľ Minimalizovať činnosti v regióne s výrazným dopadom na životné prostredie 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet stanovísk k investičným zámerom a strategickým dokumentom v rámci ich 
EIA posudzovania 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 80 80   

 2009 50 112 Splnené  

 2010 45 126 Splnené 

Z rok 2010 v rámci pripomienkovania navrhovaných 
zámerov (činností) podľa zákona č.24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, vydal ÚPSK ako 
dotknutý orgán 126 stanovísk. 

 2011 40    

 2012 45    

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet projektových dokumentácií na zriadenie Regionálnych centier na biologicky 
rozložiteľný odpad 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0   

 2009 10 3 Nesplnené  

 2010 10 3 Čiastočne 

Obstaranie projektových dokumentácií na zriadenie 
Centier na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré 
obstaral PSK pre mestá Bardejov, Kežmarok a 
Levoča v zmysle uznesenia č. 395/2008 z 25. 
zasadnutia ZPSK zo dňa 03.09.2008, je ukončené po 
stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie. V mesiaci máji 2010 mestá Kežmarok a 
Levoča predložili žiadosti o NFP z OP Životné 
prostredie na výstavbu Centier na biologicky 
rozložiteľný odpad. Mesto Bardejov podá žiadosť o 
NFP v ďalšej výzve. Po schválení žiadostí o NFP 
budú kompletne dopracované projektové 
dokumentácie v stupni realizačných projektov. 

 2011 0    

 2012 0    

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Environmentálna štúdia RO Domaša a trvalo udržateľný rozvoj územia 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0   

 2009 0 0 Splnené  

 2010 0 0 Splnené 

V rámci prípravy žiadosti o nenávratné finančné 
prostriedky (NFP) z Regionálneho operačného 
programu (ROP) z priority 4.1d (neinvestičné 
projekty - rozvojové dokumenty krajov) sa pripravuje 
obstaranie Environmentálnej štúdie RO Domaša a 
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trvalo udržateľný rozvoj územia. Termín jeho 
splnenia bude závisieť od vyhlásenia výzvy 
Riadiacim orgánom na predkladanie žiadostí o NFP a 
od schválenia projektu. Riadiaci orgán pre ROP 
pozastavil vyhlasovanie výziev na predkladanie 
žiadostí o NFP do konca roka 2010. Návrh na podanie 
žiadosti o NFP z ROP na tento dokument bol 
schválený v ZPSK dňa 22.06.2010.  

 2011 1    

 2012 0    

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

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

Podprogram 00203: Rozvoj cestovného ruchu  

Zámer: Trvalo udržateľný cestovný ruch - ako priorita hospodárskej politiky regiónu 

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

Prvok 0020301: Veľtrhy, výstavy, konferencie, workshopy 

Zodpovednosť Oddelenie cestovného ruchu 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Účasť PSK na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (počet) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 1 2 Splnené  

 2009 2 2 Splnené  

 2010 2 2 Splnené 

V priebehu roku 2010 PSK pripravil v spolupráci so 
spolu vystavovateľmi expozíciu na veľtrhu 
cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2010 v dňoch 21. 
1. - 24.1., ktorý sa konal v Bratislave v priestoroch 
Incheby. Ďalšou aktivitou bola samostatná expozícia 
PSK v Oslo (Nórsko) Reiseliv 2010 v dňoch 14.1. - 
17.1. 2010. Účasť PSK na tejto výstave bola súčasťou 
projektu Inovačné partnerské centrum, ktorý realizuje 
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PSK so spolufinancovaním Nórského finančného  
mechanizmu. 

 2011 3    

 2012 4    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet konferencií, workshopov a seminárov s aktívnou účasťou PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 4 4 Splnené  

 2009 4 4 Splnené  

 2010 6 7 Splnené 

V dňoch 1. - 2. 3. 2010 sa v meste Rytro konala 
Medzinárodná konferencia k projektu Karpatská mapa 
možností. Tejto konferencia sa zúčastnilo takmer 200 
účastníkov z Poľska a Prešovského samosprávneho 
kraja. Konferencia mala za úlohu predstaviť projekt 
odbornej verejnosti po oboch stranách hranice. Medzi 
účastníkmi boli prevažne experti - potenciálni 
spolupracovníci, ktorých úloha v projekte bude 
príprava obsahovej časti spoločného portálu 
propagujúceho obidva regióny a ich obrovský 
prírodný, kultúrny, historický a ľudský potenciál. Dňa 
15. 6. 2010 sa v Prešove uskutočnilo informačné 
stretnutie k projektu s názvom "Infraštrukturálne a 
organizačné možnosti zlepšenia priestorovej 
dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských 
regiónov cestovného ruchu". Jedným z podstatných 
cieľov projektu je kooperácia vedeckej komunity s 
predstaviteľmi štátnej a verejnej správy, 
podnikateľského sektora a mimovládnych organizácií, 
ktorá by mala vyústiť do transferu vedeckých 
poznatkov a skúseností do oblasti konkrétnej 
starostlivosti o zverené územie. Dňa 3. 5. 2010 bolo 
pracovné stretnutie v Banskej Bystrici, ktoré 
organizovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch. 
Na stretnutí boli prezentované zistenia prieskumu 
mienky zahraničných turistov o Slovensku. V dňoch 
3. - 4. 6. 2010 sa uskutočnila medzinárodná 
konferencia o destinačnom manažmente "Košice na 
mape turizmu". Podujatie sa uskutočnilo v rámci 
príprav mesta Košice na Európske hlavné mesto 
kultúry 2013. Dňa 23.9.2010 sa uskutočnila 
konferencia s názvom "Košický kraj Váš partner v 
cestovnom ruchu", ktorá sa konala v Košiciach, za 
účasti zástupcov samosprávnych krajov, Slovenskej 
agentúry cestovného ruchu, Ministerstva hospodárstva 
SR a ďalších partnerov z oblasti cestovného ruchu. Jej 
cieľom bolo prezentovať aktuálne aktivity 
jednotlivých aktérov v tomto odvetví, s hlavným 
dôrazom na Európske hlavné mesto kultúry 2013 
Košice. Dňa 2.12.2010 účasť na Medzinárodnej 
konferencie o cestovnom ruchu, ktorá sa uskutočnila v 
Šariš parku pri Prešove, v rámci projektu "Vitajte v 
Prešovskom kraji", ktorý je spolufinancovaný 
Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská 
republika 2007-2013. Na konferencii bola 
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prezentovaná činnosť Oddelenia CR, ÚPSK, ako aj 
realizované a pripravované projekty súvisiace s 
tematikou cestovného ruchu (projekty v rámci ROP, 
Švajčiarskeho mechanizmu, Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013), 
následne boli prezentované fotografie Prešovského 
kraja, krátkometrážny propagačný film 7 divov 
Prešovského kraja a kniha Vitajte v Prešovskom kraji, 
ktoré sú výstupom projektu Vitajte v Prešovskom 
kraji. Dňa 16.11.2010 účasť na 3. ročníku regionálnej 
konferencie o cestovnom ruchu v Žilinskom 
samosprávnom kraji s podtitulom "Podpora rozvoja 
cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja". 
Konferencia bola zameraná na činnosť, úspechy ŽSK 
v oblasti cestovného ruchu, realizované projekty na 
podporu rozvoja CR v kraji, činnosť klastrov CR, 
návštevnosť kraja, marketingové aktivity, obnova, 
značenie turistických a cykloturistických chodníkov v 
ŽSK, dopad krízy, granty. Na konferencii bol 
prezentovaný aj Marketingový plán SACR na rok 
2011 v kontexte aktuálnych trendov CR a spolupráce 
so subjektmi v CR vyhodnotenie fotosúťaže s názvom 
"Žilinský kraj - Turistický raj", odovzdávanie 
ocenenia za najlepšie ubytovacie zariadenie ŽSK, 
destinačný manažment regiónov cestovného ruchu. 
"VIA MAGNA" v Žilinskom kraji, pohľad 
podnikateľského prostredia na podporu DCR a 
AZCR, aktivity MAS Horný Liptov, podpora 
propagácie cestovného ruchu cez Regionálny 
operačný program. 

 2011 6    

 2012 6    

Cieľ 
Zabezpečiť spracovanie 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 4 4 Splnené  

 2009 3 3 Splnené  

 2010 3 3 Splnené 

V roku 2010 bol realizovaný projekt schválený v 
rámci Cezhraničného programu SR-PL pod názvom 
Vitajte v Prešovskom kraji, v rámci ktorého sú 
pripravované propagačné a prezentačné materiály 
PSK. Ďalším projektom, ktorého výstupmi budú 
rôzne propagačné materiály (publikácie, knihy, CD 
nosiče, pohľadnice a pod.) je projekt pripravovaný v 
rámci aktuálnej výzvy Regionálneho operačného 
programu, opatrenie 3.2b podpora a rozvoj 
infraštruktúry v cestovnom ruchu. Dňa 2.12.2010 sa 
uskutočnila Medzinárodná konferencia o cestovnom 
ruchu, v Šariš parku pri Prešove, v rámci projektu 
"Vitajte v Prešovskom kraji". V rámci programu 
konferencie boli prezentované fotografie Prešovského 
kraja, krátkometrážny propagačný film 7 divov 
Prešovského kraja a kniha Vitajte v Prešovskom kraji, 
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ktoré sú výstupmi tohto projektu.  

 2011 2    

 2012 3    

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

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

Prvok 0020303: Koordinácia rozvoja cestovného ruchu 

Zodpovednosť Oddelenie cestovného ruchu 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet pracovných porád na národnej úrovni 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 8 6 Čiastočne  

 2009 10 9 Čiastočne  

 2010 10 7 Čiastočne 

Dňa 26.5.2010 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov 
SK8 k problematike z oblasti cestovného ruchu 
k témam zákon o podpore cestovného ruchu, satelitný 
účet cestovného ruchu a spolupráca so Slovenskou 
agentúrou cestovného ruchu. Dňa 27. 5. 2010 sa 
uskutočnilo pravidelné pracovné stretnutie zástupcov 
samosprávnych krajov, MH SR, SACR a iných 
inštitúcií. Obsah rokovania tvorili aktuálne otázky 
týkajúce sa rozvoja turizmu v SR a jeho regiónoch. 
Ďalšie pracovné stretnutie pracovníkov zodpovedných 
za cestovný ruch zo všetkých samosprávnych krajov 
SR sa uskutočnilo dňa 23.9.2010 v Košiciach. 
Program stretnutia bol orientovaný najmä na 
zhodnotenie doterajšej spolupráce so Slovenskou 
agentúrou pre cestovný ruch, načrtnutie budúcej 
spolupráce, pripomienkovanie nového zákona o 
podpore cestovného ruchu, ktorý nadobudne účinnosť 
od 1. januára 2011 a príprave výstav cestovného ruchu 
ITF Slovakiatour 2011 Bratislava a Holiday World 
2011 Praha. Dňa 14.12.2010 účasť na VIII. zasadnutí 
NMV pre Švajčiarsky finančný mechanizmus. V rámci 
bodu č. 7. programu rokovania boli ŠK postúpené 
projekty z oblasti sociálnych služieb a cestovného 
ruchu. Medzi projektmi bol aj projekt PSK, ktorý bol 
postúpený na ďalšie hodnotenie. Dňa 2.11.2010 účasť 
na 12 zasadnutí Národného monitorovacieho výboru 
pre Finančný mechanizmus EHP a NFM. Stretnutie 
otvoril a viedol Viktor Nižňanský vedúci Úradu vlády 
SR, ktorý podľa dodatku č. 3 k Štatútu 
monitorovacieho výboru pre fin. mechanizmus EHP a 
NFM nahradil na poste predsedu NMV podpredsedu 
vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske 
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záležitosti, ľudské práva a menšiny. Cele rokovanie sa 
viedlo podľa schváleného programu. V rámci bodu 
rôzne bola odprezentovaná informácia o podpise 
nového memoranda o porozumení medzi donormi 
tohto finančného mechanizmu a Slovenskou 
republikou. Prehĺbenie existujúcich a vytvorenie 
nových kontaktov Transfer informácií o novom 
programovom období v rámci daného finančného 
mechanizmu. Účasť na pracovnej porade SK 8 - CR 
16.11. 2010, na ktorej bola prerokovaná problematika 
navrhovaného zákona o podpore cestovného ruchu, 
postavenie sekcie CR na ministerstve dopravy, 
príprava spoločného stretnutia sekcie SK8 - CR, 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja, SACR, ZMOS a iných organizácií, návrh 
podpisu memoranda o spolupráci v cestovnom ruchu 
všetkých VÚC Slovenskej republiky.  

 2011 10    

 2012 10    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet pracovných stretnutí so zástupcami miest, obcí a subjektov cestovného ruchu 
kraja 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 4 4 Splnené  

 2009 4 4 Splnené  

 2010 12 11 Čiastočne 

K 31. 12. 2010 sa uskutočnilo 10 pracovných stretnutí 
so zástupcami miest, obcí a subjektov cestovného 
ruchu. Témou týchto stretnutí boli najmä: spoločný 
postup pri realizácii projektov zameraných na rozvoj 
turizmu v PSK (Centrum rozvoja turizmu PSK pre 
oblasť Vysokých Tatier, Klaster turizmu Tatranského 
regiónu, Komplexný informačný systém turizmu v 
PSK). Dňa 23.11.2010 sa uskutočnila vernisáž nových 
fotiek o PSK z dielne pána fotografa Milana Kapustu v 
Starej Ľubovni. Program: vernisáž fotografií , 
renomovaného, fotografa p. Kapustu, prezentácia 
filmu o 7 divoch PSK, prezentácia o samotnom 
projekte. Dňa 24.11.2010 „kontrola na mieste" 
mikroprojektu PL-SK/PO/IPP/I/135 mikroprijímateľa 
obec Palota. Predmetom kontroly bola dokumentácia 
týkajúca sa zazmluvnenia projektu, účtovníctva a 
zoznamu deklarovaných výdavkov ako aj výsledkov a 
výstupov projektu a dodržiavanie pravidiel publicity 
pri implementácii projektu. V dňoch 16. - 17. 12. 2010 
sa uskutočnilo koordinačné stretnutie spoločných 
projektových tímov PL - SR projektu Karpatská mapa 
možností.  

 2011 14    

 2012 16    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet pripravených projektových zámerov a žiadostí o NFP 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 2 2 Splnené  

 2009 1 1 Splnené  
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 2010 2 2 Splnené 

V 1. štvrťroku sa začala príprava projektových žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho 
operačného programu (ROP) na projekty " Klaster 
turizmu Tatranského regiónu" a "Súbor 
systematických propagačných a prezentačných 
materiálov o PSK". V zmysle aktuálnej výzvy boli 
tieto projektové žiadosti podané v 2. štvrťroku 2010.  

 2011 2    

 2012 2    

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Komentár: V rámci decentralizačného procesu verejnej správy na základe Zákona č. 416/2001 Z.z. z 20. 
septembra 2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky sa na regionálne samosprávy presunula kompetencia Regionálny rozvoj a cestovný ruch. 
Prechod pôsobností v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na VÚC predstavuje plnenie týchto 
úloh: 
1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja, 
2. koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia, 
3. koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja, 
4. poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a 
obci na základe ich žiadosti; 
5. koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu 

Podprogram 00204: Regionálny operačný program SO/RO 

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 Počet vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 4 4 Splnené  

 2010 4 2 Čiastočne 

Dňa 11.8.2008 MVRR SR vyhlásilo prvú (priebežnú) 
výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP, 
prioritná os 5, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód 
výzvy ROP-5.1-2008/01 s prijímaním projektových 
zámerov v 3 hodnotiacich kolách. 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. 1.2. Dňa 16.3.2009 došlo 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 
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dopytovo orientované projekty, kód výzvy ROP- 
4.1a-2009/01. Dátum platnosti výzvy bol od 
16.3.2009 - 18.9.2009. Prijímanie žiadostí prebiehalo 
v 2 hodnotiacich kolách: - od 6.4.2009 do 13.6.2009 - 
od 13.7.2009 do 18.9.2009. 1.3. V prípade opatrenia 
6.1 MVRR SR dňa 1.7.2009 bol zverejnený "Oznam 
o možnosti predkladania ŽoNFP v rámci opatrenia 6.1 
Technická pomoc ROP". 1.4. 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. 1.5. 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: - 
od 5.10.2009 do 13.11.2009 (l. hodnotiace kolo) - od 
16.11.2009 do 31.12.2009 (2. hodnotiace kolo). 
Termín ukončenia výzvy - 31.12.2009. 1.6. 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. Termín ukončenia výzvy: 
29.1.2010. 1.7. V prvom kvartáli roku 2010 boli 
vyhlásené dve výzvy: a) ROP-3.2b-2010/01 
vyhlásená a schválená dňa 26.2.2010 s termínom 
ukončenia 28.5.2010. b) ROP-4.1a-2010/01 
vyhlásená a schválená dňa 30.3.2010 s termínom 
ukončenia 7.5.2010.  

 2011 3    

 2012 3    

 2013 0    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet predložených žiadostí o NFP  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 147 147 Splnené  

 2010 330 114 Čiastočne 

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. 2.2. 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 
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rozvoja dňa 21.1.2009 schválená s označením žiadosti 
TEPO a kódom ITMS NFP22160120010 s výškou 
NFP najviac 85 791,67 €. 2.3. 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 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. Ku 31.3.2010 boli 
predložené ďalšie 3 žiadosti o NFP v rámci 2. a 3. 
kola výzvy. 2.4. V rámci opatrenia 4.1 Regenerácia 
sídiel, kód výzvy 4.1c-2009/01 bolo zaregistrovaných 
35 žiadostí o NFP, z toho 24 žiadostí o NFP bolo 
predložených na odbor SO/RO pre ROP a podmienky 
formálnej správnosti splnilo 20 žiadostí o NFP. V 
rámci výzvy s kódom ROP-4.1a-2009/01 bolo v 
treťom hodnotiacom kole (rok 2010) 
zaregistrovaných 7 žiadostí o NFP, na odbor SO/RO 
pre ROP boli predložené 4 žiadosti o NFP, z toho 2 
žiadosti splnili kritériá formálnej správnosti. V roku 
2010 v rámci výzvy ROP-4.1a-2010/01 bolo 
zaregistrovaných 63 žiadostí o NFP, z toho bolo 
reálne predložených 51 žiadostí o NFP a kritériá 
formálnej správnosti splnilo 41 žiadostí o NFP. V 
opatrení 3.2 Infraštruktúra cestovného ruchu, bolo v 
rámci tejto výzvy ROP-3.2b-2010/01 predložených 
33 žiadostí o NFP z celkového počtu 39 
zaregistrovaných. Podmienky formálnej správnosti 
splnilo 29 žiadostí o NFP. Jedna žiadosť bola na 
vlastnú žiadosť žiadateľa stiahnutá. V rámci výzvy 
ROP-5.1-2009/01 boli v roku 2010 predložené 2 
žiadosti o NFP. Z uvedeného vyplýva, že v r. 2010 
bolo predložených 114 žiadostí o NFP. 2.5. 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. 2.6. V rámci opatrenia 3.2 
Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 
kód výzvy ROP-3.2b-2010/01 bolo zaregistrovaných 
spolu 39 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a z 
nich 29 splnilo kritériá formálnej správnosti. 2.7. V 
rámci prioritnej osi 6 - Technická pomoc, opatrenie 
6.1 Technická pomoc, kód výzvy ROP-6.1-2010/01-
PO bola v sídle Ministerstva pôdohospodárstva, 
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životného prostredia a regionálneho rozvoja SR dňa 
16.08.2010 predložená žiadosť o NFP s názvom 
"TEPO 2010-2011" a žiadosť o NFP s názvom 
"Publicita ROP v PSK" v súlade s písomným 
vyzvaním č.ROP-6.1-2010/01-PO zo dňa 25.6.2010. 
Dňa 8.10.2010 vydal Riadiaci orgán pre Regionálny 
operačný program Rozhodnutie o schválení obidvoch 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok žiadateľovi 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov s kódom žiadosti o NFP 22160120028 s 
výškou nenávratného finančného príspevku 524 
020,00 EUR a kódom žiadosti o NFP 22140120029 s 
výškou nenávratného finančného príspevku 57 000,00 
EUR.  

 2011 280    

 2012 260    

 2013 0    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet spracovaných žiadostí o platbu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 122 0 Nesplnené  

 2010 270 21 Čiastočne 

3.1. 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. Žiadosť o platbu za obdobie 1.-9.2009 
bola refundovaná 16.3.2010 vo výške 111 395,51 € 
prijímateľovi pomoci Prešovskému samosprávnemu 
kraju. Dňa 8.4.2010 bola predložená záverečná 
žiadosť o platbu v rámci projektu "TEPO 2009" vo 
výške 55 483,67 €, ktorá bola refundovaná v čiastke 
50 085,73 € dňa 11.6.2010 prijímateľovi pomoci. 
Záverečná žiadosť o platbu k projektu s názvom 
TEPO 2009 s kódom projektu 22160120015 bola 
vystavená 12.8.2010 ako v poradí štvrtá ŽoP a 
refundovaná 22.10.2010 vo výške 5 127,97 €. 3.2. V 
prípade výziev (kód 5.1, 4.1a, 4.1c) bolo v 
sledovanom období prijatých spolu 21 žiadostí o 
platbu, z toho 12 žiadostí týkajúcich sa opatrenia 5.1 a 
9 žiadostí týkajúcich sa opatrenia 4.1a. 3.3. V prípade 
opatrenia 6.1 Technická pomoc bola v rámci projektu 
s názvom "TEPO 2010 - 2011", kód žiadosti o NFP 
22160120028 dňa 19.11.2010 vystavená a predložená 
RO Žiadosť o platbu č. 1 vo výške 109 733,70 €. K 
31.12.2010 nebola predmetná žiadosť refundovaná.  
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 2011 224    

 2012 209    

 2013 65    

Spracoval: Ing. Daniela Matušíková 

Komentár: V súlade s Regionálnym operačným programom na programové obdobie 2007 - 2013, Interným 
manuálom procedúr SO/RO pre ROP PSK a Splnomocnením o delegovaní právomocí RO na SO/RO pre 
ROP zo dňa 24.6.2008 došlo k delegovaniu úloh na SO/RO pre ROP PSK v oblasti 3 decentralizovaných 
opatrení - v oblasti podpory rozvoja turizmu, regenerácie sídiel a intervencie do ciest II. a III. triedy s 
podporou prostriedkov Európskej únie (ERDF), štátneho rozpočtu a finančnej účasti prijímateľa (sektor 
verejnej správy, príp. súkromný sektor). Podpísaním Zmluvy o financovaní výkonu činnosti SO/RO pre ROP 
medzi Riadiacim orgánom a PSK dňa 29.6.2010 sa zmluvné strany dohodli o zabezpečení primeraného 
finančného krytia na riadny výkon prenesených kompetencií  v rokoch 2010 – 2015 (finančné náklady na 
implementáciu ROP z technickej pomoci sú prílohou Zmluvy o financovaní).  
Odbor SO/RO pre ROP bude zabezpečovať výkon implementačných procedúr v súlade s kompetenciami 
určenými IMP pre ROP a v súlade so stanovenými merateľnými ukazovateľmi. Ide o úlohy spojené s 
implementáciou, overovaním a financovaním projektov v oblasti 3 decentralizovaných opatrení.  
 

Podprogram 00205: Riadenie a koordinácia Programu cezhraničnej spolupráce  
      PL - SR 

Zámer: Rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce a partnerstva v záujme trvaloudržateľného rozvoja 
prihraničného regiónu Prešovského kraja. 

Komentár: Na základe Rozhodnutia Komisie č. CCI 2007CB163PO012 zo dňa 20.12.2008, bol schválený 
dokument Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-SR 2007-2013. Program je v súlade s Nariadením Rady 
(ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, ako aj Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 
1080/2006 zo dňa 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja. Globálny cieľ spoločnej stratégie 
je: Zintenzívniť poľsko-slovenskú spoluprácu partnerstva v záujme trvaloudržateľného rozvoja prihraničného 
regiónu v rámci nasledovných prioritných osí: 
Prioritná os I.: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry 
Prioritná os II.: Sociálny a hospodársky rozvoj 
Prioritná os III.: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) 
Prioritná os IV.: Technická asistencia 
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 prináša výraznú decentralizáciu 
kompetencií na regionálnu úroveň VÚC/ Prešovský samosprávny kraj.  
Decentralizácia kompetencií na regionálnu úroveň prináša úlohy, kompetencie a zodpovedností na Prešovský 
samosprávny kraj v rámci hodnotiaceho a schvaľovacieho procesu Programu cezhraničnej spolupráce s 
finančnou alokáciou 153 704 050 EUR, informovanosti a publicity, manažmentu prioritnej osi III s 
finančnou alokáciou 6 077 500 EUR ako aj kompetencie v rámci finančného riadenia a s tým spojenej 
koordinácie činností v spolupráci s MVRR SR a MF SR. Vyššie územné celky na slovenskej strane, 
považované za relevantných partnerov tak zabezpečia efektívny implementačný systém a spolu s ďalšími 
štruktúrami prispejú k čerpaniu finančnej alokácie Programu cezhraničnej spolupráce. Cezhraničná 
spolupráca tak môže efektívne prispieť k rozvoju regiónu Prešovského samosprávneho kraja. 
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Prvok 0020501: Hodnotenie, schvaľovanie a koordinácia Programu cezhraničnej spolupráce 
      PL - SR 

Zámer: Rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce a partnerstva v záujme trvaloudržateľného rozvoja 
prihraničného regiónu Prešovského kraja. 

Zodpovednosť Oddelenie cezhraničnej spolupráce 

Cieľ 
Zabezpečiť rozvoj regiónu PSK prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z 
programov cezhraničnej spolupráce 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet formálnych hodnotiacich procesov (prioritná os I. II.) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 1 1 Splnené  

 2009 1 1 Splnené   

 2010 1 2 Splnené 

V rámci II. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce 
Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 pre 
Prioritné osi I a II (vyhlásená 11.1.2010 - uzávierka 
31.3.2010) sa v dňoch 14.-18.6.2010 pracovníci 
Oddelenia cezhraničnej spolupráce zúčastnili na 
prvom kole formálneho hodnotenia prijatých 
projektových žiadostí o finančné prostriedky v 
Krakowe. Prijatých a formálne hodnotených bolo 203 
projektových žiadostí o finančné prostriedky. V rámci 
II. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - 
Slovenská republika 2007 - 2013 pre Prioritnú os III 
(vyhlásená 16.8.2010 - uzávierka 15.10.2010) 
prebehli v dňoch 19.10.2010 - 24.11.2010 dve kolá 
formálneho hodnotiaceho procesu. Prijatých a 
formálne hodnotených bolo 83 projektových žiadostí 
o FP.  

 2011 0    

 2012 0    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet kvalitatívnych hodnotiacich procesov (prioritná os I. II.) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 1 1 Splnené  

 2010 1 1 Splnené 

V rámci II. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce 
Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 pre 
Prioritnú os III (vyhlásená 16.8.2010 - uzávierka 
15.10.2010) prebehlo v dňoch 26.11.2010 - 
23.12.2010 technické hodnotenie projektov, ktoré 
splnili kritériá formálneho hodnotenia a hodnotenia 
oprávnenosti. Hodnotených bolo 66 projektových 
žiadostí o FP. 

 2011 0    

 2012 0    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet hodnotených projektov (prioritná os I. II.) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  
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 2009 100 139 Splnené  

 2010 80 286 Splnené 

V rámci II. výzvy pre Prioritné osi I a II Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 
2007 - 2013 bolo prijatých a hodnotených 203 
projektových žiadostí. V rámci II. výzvy Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 
2007 - 2013 pre Prioritnú os III bolo prijatých a 
hodnotených 83 projektových žiadostí.  

 2011 0    

 2012 0    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru (prioritná os I. II.) a stretnutí 
s STS 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 2 2 Splnené  

 2009 3 3 Splnené  

 2010 2 3 Splnené 

Zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru sa 
uskutočnilo v dňoch 14. - 15.12.2010 Stretnutia na 
STS sa uskutočnili v dňoch 12.-13-10-2010 a 19.-
20.10.2010. Týchto stretnutí sa v Krakowe zúčastnili 
pracovníci Oddelenia cezhraničnej spolupráce.  

 2011 2    

 2012 1    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet schválených projektov (prioritná os I. II.) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 30 49 Splnené  

 2010 30 42 Splnené 

V rámci II. výzvy pre Prioritné osi I a II Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 
2007 - 2013 bolo Monitorovacím výborom 
schválených 42 projektových žiadostí. 

 2011 0    

 2012 0    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet koordinačných stretnutí s inštitúciami zapojenými do finančného riadenia 
a kontroly 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 2 2 Splnené  

 2009 8 4 Čiastočne  

 2010 2 11 Splnené 

29.-30.3.2010 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s 
partnermi Strešného projektu za účasti STS v 
Tatranskej Lesnej 14.-16.4. sa uskutočnilo školenie 
kontrolórov na MVRR SR v Bratislave 6.-7-5. Sa 
uskutočnilo koordinačné stretnutie s vedúcim 
partnerom Strešného projektu 6.-7.5 sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie s partnermi Strešného projektu za 
účasti STS a Ministerstva regionálneho rozvoja v 
Poľsku v Rajeckých Tepliciach 10.8. sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie s kontrolórmi MVRR SR v 
Prešove 11.-12.8. sa uskutočnilo koordinačné 
stretnutie s vedúcim partnerom Strešného projektu 
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18.8. sa uskutočnilo koordinačné stretnutie s vedúcim 
partnerom Strešného projektu 23.-24.8. sa uskutočnilo 
koordinačné stretnutie s vedúcim partnerom 
Strešného projektu 22.-24.9. sa uskutočnilo 
koordinačné stretnutie s vedúcim partnerom 
Strešného projektu 1.10.2010 Sa uskutočnilo 
koordinačné stretnutie s vedúcim partnerom 
Strešného projektu 25.11.2010 Sa uskutočnilo 
koordinačné stretnutie s vedúcim partnerom 
Strešného projektu  

 2011 2    

 2012 1    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet školení v rámci finančného riadenia a kontroly 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 1 0 Nesplnené  

 2009 1 1 Splnené  

 2010 1 4 Splnené 

23. a 25.6.2010 sa na Úrade PSK uskutočnili školenia 
pre prijímateľov pomoci v rámci prvej výzvy Fondu 
mikroprojektov Programu, ktorého obsahom bola 
príprava dokumentov a monitorovacích správ pre 
prvostupňovú kontrolu. 

 2011 0    

 2012 0    

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Komentár: Na základe Rozhodnutia Komisie č. CCI 2007CB163PO012 zo dňa 20.12.2008, bol schválený 
dokument Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, ktorý prináša výraznú 
decentralizáciu kompetencií na regionálnu úroveň VÚC/ Prešovský samosprávny kraj. 
Globálnym cieľom je zintenzívniť poľsko-slovenskú spoluprácu partnerstva v záujme trvaloudržateľného 
rozvoja prihraničného regiónu v rámci rozvoja cezhraničnej infraštruktúry, sociálneho a hospodárskeho 
rozvoja a podpory miestnych iniciatív (mikroprojektov). 

Prvok 0020502: Infobod PSK 

Zodpovednosť Oddelenie cezhraničnej spolupráce 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Informačné aktivity (školenia, semináre, workshopy a pod.) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 1 3 Splnené  

 2009 2 2 Splnené  

 2010 2 3 Splnené 

12.1.2010 sa pracovníci Oddelenia cezhraničnej 
spolupráce zúčastnili na stretnutí Infobodov v 
Krakove. 3.2.2010 bolo v Prešove uskutočnené 
školenie k 2 výzve v rámci prioritných osí I a II 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - 
Slovenská republika 2007 - 2013. 28.9. 2010 sa 
pracovníci Oddelenia cezhraničnej spolupráce 



46 

 

zúčastnili na stretnutí Infobodov v Krakove.  

 2011 3    

 2012 1    

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 250 300 Splnené  

 2009 300 242 Čiastočne  

 2010 350 356 Splnené 
V roku 2010 bolo v rámci Programu a v rámci II. 
výzvy pre Prioritné osi I a II poskytnutých 356 
telefonických, e-mailových a osobných konzultácií. 

 2011 150    

 2012 20    

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 50 58 Splnené  

 2010 70 180 Splnené 

V roku 2010 bolo v rámci Programu a v rámci II. 
výzvy pre Prioritné osi I a II poskytnutých 180 
telefonických, e-mailových a osobných konzultácií 
k implementačným procedúram prijímateľov 
pomoci. 

 2011 75    

 2012 75    

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 5 0 Nesplnené  

 2009 7 107 Splnené  

 2010 6 43 Splnené 

Na webovej stránke PSK bolo počas sledovaného 
obdobia vykonaných 35 zmien vo vzťahu k 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - 
Slovenská republika 2007 - 2013 pre Prioritné osi I 
a II. V mesiaci máj bolo v rámci II. výzvy pre 
Prioritné osi I a II Programu zverejnená výzva na 
expertov v oblasti finančných a ekonomických 
analýz. V súvislosti s napĺňaním Komunikačného 
akčného plánu Programu bola Oddelením 
cezhraničnej spolupráce zabezpečená distribúcia 
Newsletera jún 2010 pre 666 subjektov. V 
súvislosti s napĺňaním Komunikačného akčného 
plánu Programu bola Oddelením cezhraničnej 
spolupráce zabezpečená distribúcia Newsletera 
september 2010 pre 666 subjektov. V mesiaci 
september bola pre účely STS spracovaná databáza 
externých hodnotiteľov za PSK pre II. výzvu 
Prioritných osí I a II Programu. V mesiaci október 
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bol pre účely STS vypracovaný prieskum trhu 
médií pre Propagáciu Programu. V mesiaci 
november bol pre účely STS spracovaný zoznam 
účastníkov Výročnej konferencie k Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská 
republika 2007 - 2013. V mesiaci december 2010 
bol spracovaný plán publicity Programu. 6.12.2010 
bola prostredníctvom dodávky propagačných 
materiálov zabezpečená publicita Programu.  

 2011 6    

 2012 2    

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

 

Prvok 0020503: 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 Počet informačných aktivít 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 2 4 Splnené  

 2010 2 4 Splnené 

Zorganizované boli dve školenia pre prijímateľov 
pomoci - 23. a 25.6.2010 sa na Úrade PSK 
uskutočnili školenia pre prijímateľov pomoci v rámci 
prvej výzvy Fondu mikroprojektov Programu, 
ktorého obsahom bola príprava dokumentov a 
monitorovacích správ pre prvostupňovú kontrolu. 
Zároveň boli zorganizované dve Informačné stretnutia 
pre potenciálnych žiadateľov k II. výzve 
mikroprojektov, a to 6.9. a 14.9.2009 na Úrade PSK. 
V tomto období bolo zároveň poskytnutých 645 
konzultácií v rámci Fondu mikroprojektov a 
vykonaných 38 zmien na webovej stránke.  

 2011 2    

 2012 1    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet výziev 
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 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 1 1 Splnené  

 2010 1 1 Splnené 

Dňa 16.8.2010 bola Prešovským samosprávnym 
krajom vyhlásená II. výzva Fondu mikroprojektov, 
ktorá trvá do 15.10.2010. Informácie o zverejnenej 
výzve boli uverejnené na webovej stránke PSK a 
zároveň zaslané e-mailom bolo informovaných 560 
subjektov. 

 2011 1    

 2012 1    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet prijatých/zaregistrovaných projektových žiadostí 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 80 151 Splnené  

 2010 80 83 Nesplnené 

V roku 2010 v rámci II. výzvy pre prioritnú os III 
Programu  cezhraničnej spolupráce PL - SR 2007 - 
2013 bolo prijatých a zaregistrovaných 83 žiadostí o 
FP. 

 2011 80    

 2012 50    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet formálnych, kvalitatívnych hodnotiacich procesov 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 2 2 Splnené  

 2010 2 2 Splnené 

V mesiacoch október - december 2010 prebehli 
hodnotiace procesy (formálne hodnotenie a technické 
hodnotenie) v rámci Prioritnej osi III Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 
2007 - 2013. 

 2011 2    

 2012 2    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet schválených projektových žiadostí/podpis zmlúv o FP 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 30 46 Splnené . 

 2010 30 46 Splnené 

V sledovanom období (v mesiacoch február a marec) 
bolo podpísaných 46 Zmlúv o finančný príspevok v 
rámci Fondu mikroprojektov Programu s úspešnými 
žiadateľmi v rámci I. výzvy pre Prioritnú os III. 

 2011 30    

 2012 15    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet skontrolovaných a preplatených žiadostí o platbu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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 2008 0 0 Splnené  

 2009 30 0 Nesplnené  

 2010 30 133 Splnené 

V rámci 1. Monitorovacieho obdobia (1.1. - 
21.3.2010) bolo na Oddelenie cezhraničnej 
spolupráce predložených 24 žiadostí o platbu. Z tohto 
počtu bolo v rámci rýchlej refundácie preplatených 21 
žiadostí. V rámci 2. Monitorovacieho obdobia (1.4. - 
30.6.2010) bolo predložených 39 žiadostí o platbu. V 
rámci rýchlej refundácie bolo preplatených 31 
žiadostí z druhého monitorovacieho obdobia a 3 
žiadosti z prvého monitorovacieho obdobia. V rámci 
3. Monitorovacieho obdobia (1.7. - 30.9.2010) bolo 
37 žiadostí o platbu. V rámci rýchlej refundácie 
neboli preplatené žiadne žiadosti.  V rámci 4. 
Monitorovacieho obdobia (1.10. - 31.12.2010) bolo 
na Oddelenie cezhraničnej spolupráce predložených 
33 žiadostí o platbu. Z tohto počtu neboli  v rámci 
rýchlej refundácie preplatené žiadne žiadosti.  

 2011 30    

 2012 15    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet zmonitorovaných správ žiadateľov  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 40 0 Nesplnené  

 2010 60 166 Splnené 

V rámci 1. Monitorovacieho obdobia (1.1. - 
21.3.2010) bolo z počtu 46 schválených projektov 
realizovaných 41. Oddeleniu cezhraničnej spolupráce 
bolo doručených 41 monitorovacích správ, ktoré boli 
následne skontrolované. V rámci 2. Monitorovacieho 
obdobia (1.4. - 30.6.2010) bolo z počtu 46 
schválených projektov realizovaných 45. Oddeleniu 
cezhraničnej spolupráce bolo doručených 45 
monitorovacích správ, ktoré boli následne 
skontrolované. V rámci 3. Monitorovacieho obdobia 
(1.7. - 30.9.2010) bolo z počtu 46 schválených 
projektov realizovaných 44. Oddeleniu cezhraničnej 
spolupráce bolo doručených 44 monitorovacích správ, 
ktoré boli následne skontrolované. V rámci 4. 
Monitorovacieho obdobia (1.10. - 31.12.2010) bolo z 
počtu 46 schválených projektov realizovaných 36. 
Oddeleniu cezhraničnej spolupráce bolo doručených 
36 monitorovacích správ, ktoré boli následne 
skontrolované. 

 2011 60    

 2012 30    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vykonaných kontrol na mieste 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 2 0 Nesplnené  

 2010 2 11 Splnené V roku 2010 prebehlo 11 kontrol na mieste 
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realizovaných projektov v rámci Fondu 
mikroprojektov Programu.  

 2011 2    

 2012 2    

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

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

 

Podprogram 00206: Projekty a granty 

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

Komentár: Obsahom podprogramu je súbor aktivít súvisiacich so zabezpečením v spolupráci s riadiacimi 
orgánmi, sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom na Prešovského samosprávneho kraja 
zvýšenie kvality uskutočňovaných intervencií a zvýšenie efektívnosti využitia finančných prostriedkov 
vyčlenených zo štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a iných finančných zdrojov.  

Prvok 0020601: Implementácia programov ŠF EÚ a iných finančných mechanizmov 

Zámer: Na podporu rozvoja regiónu Prešovského kraja efektívne využívať štrukturálne fondy Európskej 
únie a iné finančné mechanizmy. 

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia 

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 
Počet uzatvorených rámcových zmlúv s RO pre implementáciu operačných 
programov NSRR SR 2007 – 2013 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 5 0 Nesplnené  

 2009 5 1 Čiastočne  

 2010 5 1 Čiastočne 

Doposiaľ bola v rámci Národného strategického 
referenčného rámca SR 2007-2013 uzatvorená len 
Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci s MH SR k 
Operačnému programu Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast (KaHR). Z dôvodu rozhodnutí 
príslušných riadiacich orgánov ostatné plánované 
rámcové zmluvy neboli uzatvorené. 

 2011 5    

 2012 5    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet uzatvorených rámcových zmlúv s RO pre implementáciu iných finančných 
mechanizmov  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 



51 

 

 2008 0 0 Splnené  

 2009 2 1 Čiastočne  

 2010 2 2 Splnené 

Prešovský samosprávny kraj je členom Platformy na 
monitorovanie Lisabonskej stratégie. Okrem toho sa 
Prešovský samosprávny kraj v roku 2010 zapojil do 
týchto pripomienkových konaní týkajúcich sa 
stratégie Európa 2020 a Národného programu 
reforiem SR: 15.01.2010 Výbor regiónov, Brusel 
Verejná konzultácia - Budúca stratégia Európa 2020 
18.03.2010 Úrad vlády SR, Ministerstvo financií SR 
Pripomienkové konanie - Pozícia národných 
koordinátorov SR k návrhu stratégie Európa 2020 
28.04.2010 Výbor regiónov, Brusel Konzultácia s 
európskymi regiónmi a mestami - Váš názor na 
stratégiu Európa 2020 13.05.2010 Úrad vlády SR, 
Ministerstvo financií SR Pripomienkové konanie - 
Návrh pozície SR k národným cieľom stratégie 
Európa 2020 12.10.2010 Výbor regiónov, Brusel 
Dotazník pre národné delegácie vo VR - 
Vypracovanie 1. monitorovacej správy VR k stratégii 
Európa 2020 02.11.2010 Úrad vlády SR, Ministerstvo 
financií SR Pripomienkové konanie - Národný 
program reforiem SR 2010. Okrem toho Prešovský 
samosprávny kraj tiež aktívne spolupracuje pri 
implementácii Programu ENPI Slovensko - 
Maďarsko - Ukrajina - Rumunsko.  

 2011 2    

 2012 2    

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Komentár: PSK bude v budúcom období na základe podpísaných rámcových zmlúv zabezpečovať efektívne 
riadenie, propagáciu a hodnotenie v rámci: Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast, Horizontálnych priorít NSRR SR, Programu ENPI Slovensko - Maďarsko - Ukrajina - Rumunsko.  

Podprogram 00207: Rezerva 

Zámer: Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí 

Komentár: Podprogram predstavuje rezervu rozpočtu pre program Rozvoj kraja, v rámci ktorej sa budú 
operatívne riešiť nepredvídané udalosti v priebehu roka.  
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Program 003: Interné služby 

Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy 

Rok Plán Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2010 733 200 € 733 300 € 1 324 444 € 1 027 169 € 77,55 % 

2011 2 346 000 €     

2012 2 779 000 €     

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

Podprogram 00301: Právne služby a zastupovanie navonok 

Zámer: Kvalitné poskytovanie právnych služieb s dôrazom na zvyšovanie právneho povedomia 
zamestnancov vo vzťahu k vnútroštátnej legislatíve a legislatíve Európskej únie.  

Prvok 0030101: Právne služby Úradu PSK 

Zodpovednosť 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 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Frekvencia oboznamovania - ročne  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 4 4 Splnené  

 2009 4 4 Splnené  

 2010 4 4 Splnené 

V rámci cieľa " Zabezpečiť elektronické 
oboznamovanie zamestnancov Úradu PSK o nových , 
resp. novelizovaných vnútroštátnych právnych 
predpisoch a vybraných judikátoch európskych súdov 
vzťahujúcich sa k jednotlivým činnostiam úradu " bola 
zo strany zodpovedného útvaru frekvencia prekročená 
v záujme skoršej dostupnosti podávaných informácií. 

 2011 4    

 2012 4    

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 Priemerný počet poskytnutých konzultácií mesačne  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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 2008 300 300 Splnené  

 2009 300 210   

 2010 300 200 Čiastočne 

Nerovnomerné plnenie cieľa " Zvýšiť kvalitu aplikácie 
právnych predpisov v konkrétnej činnosti útvarov 
úradu poskytovaním priebežného právneho 
poradenstva v rámci predchádzania súdnym sporom 
vzniknutým z činnosti Úradu" je dané tým, že 
poskytovanie právneho poradenstva je priamo závislé 
od dožiadania jednotlivých útvarov úradu . Daný cieľ 
nie je možné ovplyvniť zo strany právneho oddelenia.  

 2011 250    

 2012 300    

Cieľ Zabezpečiť právnu spôsobilosť zmlúv uzatváraných so sociálno-ekonomickými partnermi  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Priemerný počet odkontrolovaných zmlúv mesačne  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 200 200 Splnené  

 2009 200 175   

 2010 200 200 Splnené 

Nerovnomerné plnenie plánovaného výstupu 
"Zabezpečiť právnu spôsobilosť zmlúv uzatváraných 
so sociálno-ekonomickými partnermi" je dané tým, že 
zabezpečenie právnej spôsobilosti zmlúv je priamo 
závislé od počtu doručených zmlúv z jednotlivých 
útvarov úradu . Daný cieľ nie je možné ovplyvniť zo 
strany právneho oddelenia. 

 2011 150    

 2012 150    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

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

Prvok 0030102: Právne služby poskytované organizáciám PSK 

Zodpovednosť Kancelária predsedu 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Evidencia súdnych sporov  
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 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 Áno Áno Splnené  

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 
Spracovaná evidencia je účinným nástrojom na získanie 
prehľadu o počte a zameraní súdnych sporov v 
organizáciách. 

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

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

Podprogram 00302: Správa informačných technológií 

Zámer: Kvalitné, efektívne, bezpečné a inovatívne informačné procesy. 

Zodpovednosť Kancelária riaditeľa úradu 

Cieľ 
Zabezpečiť požadovanú kvalitu podpory informačných procesov pri dodržaní maximálnej 
efektivity 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet licencií registratúrneho systému 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  185   

 2009 185 185 Splnené  

 2010 195 185 Nesplnené 

Počet licencií registratúrneho systému (FabaSoft ) sa 
nezvyšoval z dôvodu vyhodnotenia a skúmania 
možností efektívneho využívania aktuálneho počtu 
licencií.  

 2011 195 0 Čiastočne  

 2012 200    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet licencií vnútornej elektronickej pošty 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  140   

 2009 180 140 Čiastočne  

 2010 180 140 Nesplnené 
Potreba počtu licencií sa odvíja od reálneho stavu 
pracovníkov a jednotlivých odborov úradu, 
využívajúcich internú elektronickú poštu.  

 2011 195 0 Nesplnené  

 2012 200    

Cieľ Dosiahnuť požadovanú bezpečnostnú úroveň IKT 

Merateľný Výstup Počet licencií antivírového programu 
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ukazovateľ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  140   

 2009 180 180 Splnené  

 2010 200 200 Splnené 

Počet licencií antivírusového sofvéru ( NOD 32 ) sa 
aktualizoval ku koncu 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.  

 2011 210 0 Splnené  

 2012 230    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet pracovných staníc zapojených do CISCO systému 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  48   

 2009 100 105 Splnené  

 2010 120 120 Splnené 

Po ukončení čiastkovej rekonštrukcie PC siete na V. a 
VI. podlaží bolo možné pripojiť do CISCO systému 
ďalšie pracovné stanice čím sa splnili plánované 
ukazovatele 

 2011 140    

 2012 150    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet centrálne spravovaných pracovných staníc 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 80 150 Splnené  

 2010 150 150 Splnené 

Po ukončení implementácie LAN DESK manažment 
je centrálne spravovaných 150 PC staníc. Vyšší počet 
licencií na tento rok nie je plánovaný, pretože sa 
neplánuje zvýšiť počet centrálne spravovaných staníc. 

 2011 170    

 2012 170    

Cieľ Inovovať IKT k zabezpečeniu budúceho rozvoja informačných procesov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet nových PC a tlačiarní 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  15   

 2009 16 22 Splnené  

 2010 13 3 Čiastočne 

V sledovanom období nebol realizovaný žiaden nákup 
novej výpočtovej techniky , riešil sa iba nutný stav 
vybavenia na vysunutom pracovisku v Poprade. Na 
preklenutie potrieb úradu boli použité zásoby 
nakúpené koncom roka 2009. 

 2011 15    

 2012 18    

Merateľný Výstup Počet virtualizovaných serverov 



56 

 

ukazovateľ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  2   

 2009 4 6 Splnené .  

 2010 10 8 Čiastočne 

V sledovanom období vzhľadom na finančné 
prostriedky bola vykonaná iba najnutnejšia čiastočná 
konsolidácia a virtualizácie serverov. Počet 
virtualizovaných serverov sa zvýšil na 8. Vzhľadom 
na zastaralosť niektorých produkčných serverov , v 
nasledujúcom období bude potrené zvýšiť počet 
virtualizovaných serverov. Virtualizovaním sa 
dosiahne úspora finančných prostriedkov, vyšší 
hardvérový výkon a samozrejme aj bezpečnosť týchto 
systémov. 

 2011 13    

 2012 13    

Spracoval: Ing. Ladislav Haluška 

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

Podprogram 00303: Archív a registratúra 

Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry 

Zodpovednosť 
Odbor organizačný 
Oddelenie organizačné, registratúry, civilnej ochrany a obrany 
 

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú sofistikovanú archiváciu a registratúru 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Predpokladaný počet uzatvorených spisov za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  4339   

 2009 4200 4844 Splnené  

 2010 4100 5851 Splnené 
Hodnota je vyššia ako plánovaná, nakoľko boli 
uzatvorené aj spisy z predchádzajúcich rokov, jedná sa 
najmä o projektové spisy.  
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 2011 4100    

 2012 4100    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Predpokladaný počet archivovaných spisov za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  4552   

 2009 4600 3613 Čiastočne  

 2010 4500 4506 Splnené 
Počet archivovaných spisov mierne prekročil 
plánovanú hodnotu.  

 2011 4500    

 2012 4500    

Cieľ Zabezpečiť skartačný proces v súlade s platnou legislatívou 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Predpokladaný počet skartovaných spisov za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  3356   

 2009 3600 3390 Čiastočne  

 2010 3600 4162 Splnené 
V roku 2010 bol viac skartovaných spisov a to 
z dôvodu, že boli skartované spisy, ktoré mali 
odloženú lehotu skartácie.  

 2011 3600    

 2012 3600    

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie procesu správy registratúry a archívnictva. 
Zabezpečenie včasného uzatvárania spisov spracovateľmi, metodicko-konzultačnú činnosť, zabezpečenie 
archivácie a vyraďovaco-skartačný proces.  

Podprogram 00304: Autodoprava 

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

Zodpovednosť 
Odbor organizačný 
Oddelenie správy vnútornej prevádzky 
 

Cieľ Zabezpečiť pravidelné vykonávanie servisných prehliadok 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Prehliadky vykonávané na základe servisných požiadaviek jednotlivých áut 
určených výrobcami 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  Áno   

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 
V roku 2010 bolo vykonaných 23 servisných prehliadok 
a 21 opráv služobných motorových vozidiel. 
Zakúpených bolo 36 ks pneumatík. 

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú preškoľovanie vodičov z povolania 
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Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  Áno   

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 

V roku 2010 sa uskutočnilo jedno preškolenie vodičov 
referentských vozidiel a to dňa 02.03.2010. Preškolenia 
sa zúčastnili 4 zamestnanci PSK. Fakturovaná cena 
preškolenia : 32.-EUR.  

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Podprogram 00305: Ochrana a bezpečnosť 

Zámer: Maximálna ochrana a bezpečnosť v priestoroch Ú PSK 

Prvok 0030501: Školenia a prednášky 

Zodpovednosť 
Odbor organizačný 
Oddelenie organizačné, registratúry, civilnej ochrany a obrany 
 

Cieľ Zabezpečiť prípravu zamestnancov v oblasti BOZP 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet preškolených zamestnancov za rok  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 161 182 Splnené  

 2010 30 5 Čiastočne 
V priebehu sledovaného obdobia bolo preškolených 5 
pracovníkov v súvislosti s nástupom do zamestnania. 

 2011 165    

 2012 30    

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Prvok 0030502: Osobné ochranné pracovné prostriedky 

Zodpovednosť 
Odbor organizačný 
Oddelenie správy vnútornej prevádzky 
 

Cieľ Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania 

Merateľný Výstup Plánovaný počet pracovníkov vybavených osobnými ochrannými pracovnými 
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ukazovateľ prostriedkami 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 6 0 Nesplnené  

 2010 6 1 Čiastočne 
Za sledované obdobie boli nakúpené pracovné a 
ochranné pomôcky pre údržbára. 

 2011 6    

 2012 6    

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie ochrany zamestnancov pri výkone povolania zamestnancov 
Úradu PSK v súlade so zákonom NR SR č 124/2006 Z.z. o BOZP.  

Prvok 0030503: Pracovná zdravotná služba 

Zodpovednosť 
Odbor organizačný 
Oddelenie organizačné, registratúry, civilnej ochrany a obrany 

Cieľ Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov Ú PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Priemerné náklady v eur na 1 zamestnanca na rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 20 0 Nesplnené  

 2010 20 0 Nesplnené 
Pre nedostatok finančných prostriedkov úloha 
pozastavená.  

 2011 20    

 2012 20    

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

 

Podprogram 00306: Správa a evidencia majetku 

Zámer: Efektívne využitie majetku PSK 

Prvok 0030601: 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 Priemerný čas od zmeny v stave majetku do evidencie zmeny. 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  Ihneď   
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 2009 Ihneď Ihneď Splnené  

 2010 Ihneď Ihneď Splnené 

Ukazovateľ Priemerný čas od zmeny v stave majetku 
do evidencie zmeny v priebehu sledovaného obdobia 
2010 bol plnený ihneď po obdŕžaní faktúry, dodacieho 
listu, preberajúceho protokolu a iného dokladu, ktorý 
bol dodaný súčasne s majetkom. 

 2011 Ihneď    

 2012 Ihneď    

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu PSK. 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Odchýlky skutočného a účtovného stavu zistené inventarizáciou. 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 0 0 Splnené  

 2010 0 0 Splnené 
Odchýlky skutočného a účtovného stavu pri 
inventarizácii majetku k 31.12.2010 neboli zistené.  

 2011 0    

 2012 0    

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

Komentár: Prvok zahŕňa zaradenie a vyradenie majetku do užívania, vedenie presnej a aktuálnej evidencie 
hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu PSK, popísanie možných odchýlok pri inventarizácii 

Prvok 0030602: Majetok PSK v správe organizácií 

Zodpovednosť Odbor organizačný  

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet predajov nehnuteľného majetku PSK (priamy odpredaj , ponukové konanie, 
verejná obchodná súťaž) za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  36   

 2009 30 59 Splnené  

 2010 25 26 Splnené 

Za rok 2010 bolo uskutočnených 26 majetkových 
prevodov. Okrem týchto prevodov boli oddelením 
správy majetku  realizované : 
- súhlas s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve 
Vranovská nemocnica, a.s., ktoré boli Prešovským 
samosprávnym krajom vložené ako nepeňažný vklad 
do spoločnosti Vranovská nemocnica, a.s. Súhlas s 
prevodom bol realizovaný formou zmeny pôvodného 
uznesenia. 
- kúpa nehnuteľného majetku od fyzických osôb v k.ú. 
Prešov za účelom výstavby   komunikácie na ul. 
Kuzmányho v Prešove. Tento majetok nadobudnutý 
do vlastníctva PSK bol zverený do správy Správy a 
údržby ciest PSK, kde bol zaradený do účtovnej 
evidencie a  zapísaný v katastri nehnuteľností do 
vlastníctva PSJK a správy SÚC PSK. 
-prevody nehnuteľného majetku - miestnych 
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komunikácií a pozemkov pod nimi z vlastníctva obcí 
Dlhé Klčovo, Litmanová a Kalinov do vlastníctva 
PSK, ktorých realizácia bola podmienená kladným 
rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácií SR. Právoplatné kladné rozhodnutia 
už boli v obidvoch prípadoch Dlhé Klčovo a Kalinov 
vydané a vlastníctvo pozemkov v prospech PSK a 
správy SÚC PSK v k.ú. Dlhé Klčovo bolo zapísané v 
katastri nehnuteľností. 
-majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v užívaní 
Krajského múzea v Prešove vo vlastníctve SR, v 
správe Obvodného úradu v Prešove na základe 
protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného 
majetku. Na základe tohto protokolu boli pozemky na 
ulici Hlavnej v Prešove zapísané v katastri 
nehnuteľností do vlastníctva Prešovského 
samosprávneho kraja a následne zmluvou o zverení do 
správy odovzdané do správy Krajského múzea v 
Prešove.  
-majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v užívaní 
DSS Osadné vo vlastníctve SR, v správe Obvodného 
úradu v Prešove na základe protokolu o odovzdaní a 
prevzatí nehnuteľného majetku. Na základe tohto 
protokolu boli pozemky vo vlastníctve SR v správe 
ObÚ Prešov, ktoré dlhodobo užíval DSS Osadné 
zapísané v katastri nehnuteľností do vlastníctva 
Prešovského samosprávneho kraja a následne zmluvou 
o zverení do správy odovzdané do správy DSS 
Osadné.  
-zriadenie vecného bremena: 
- bezodplatné zriadenie VB na pozemku vo vlastníctve 
Mesta Poprad a fyzickej osoby (Bičár) - povinní z VB, 
v prospech oprávneného z VB - Prešovského 
samosprávneho kraja 
- budúce zriadenie vecného bremena v k.ú. Levoča na 
pozemku vo vlastníctve PSK pre akciu "Stavbu 
splaškovej kanalizácie pre výstavbu hnedej 
priemyselnej zóny v Levoči" v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena Mesta Levoča za 
odplatu stanovenú znaleckým posudkom 
- budúce zriadenie vecného bremena v k.ú. Poprad na 
pozemku vo vlastníctve PSK pre akciu "Dobudovanie 
splaškovej kanalizácie Poprad-Stráže" v prospech 
budúceho oprávneného z vecného bremena 
spoločnosti - Podtatranská vodárenská spoločnosť, 
a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad za odplatu 
stanovenú znaleckým posudkom, ktorá predstavuje 
30,13 €/m2. 
Nehnuteľný majetok nadobudnutý do vlastníctva PSK 
zámenou (budova úradu PSK)   bol zapísaný v katastri 
nehnuteľností a zaradený do účtovnej evidencie. 
Všetky majetkové prevody boli schválené v 
Zastupiteľstve PSK po predchádzajúcom prerokovaní 
vo vecne príslušnej komisii a Komisii pre správu 
majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia. 
V  IV. štvrťroku 2010 sa uskutočnili dve zasadnutia 
Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK z 
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plánovaných 2 zasadnutí ( spolu za I. - IV. štvrťrok - 8 
zasadnutí).   
Za sledované obdobie 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 (do 1 roka ak ide o opakovaný 
nájom, od 1 roka do 5 rokov, nad 5 rokov) 

 2011 28    

 2012 25    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet zasadnutí Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  9   

 2009 9 7 Čiastočne  

 2010 9 8 Čiastočne 
Za rok 2010 sa uskutočnilo 8 zasadnutí Komisie pre 
správu majetku pri Zastupiteľstve PSK z plánovaných 
9 zasadnutí.  

 2011 9    

 2012 9    

Cieľ Zabezpečiť efektívne prenajímanie dočasne prebytočného nehnuteľného majetku  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet schválených zmlúv o nájme nebytových priestorov a dodatkov za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  230   

 2009 120 142 Splnené  

 2010 100 222 Splnené 

Pracovník oddelenia správy majetku poverený 
schvaľovaním nájomných zmlúv zriaďovateľom 
zabezpečoval, aby zmluvy o nájme dočasne 
prebytočného majetku (dodatky k nájomným 
zmluvám) boli správcami majetku uzatvárané v súlade 
s § 10 ods. 2 "Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Prešovského samosprávneho kraja" 
schválenými zastupiteľstvom uznesením č. 25/2010 zo 
dňa 2.3.2010. Spolu za rok 2010 bolo schválených 222 
nájomných zmlúv, z toho 59 dodatkov k nájomným 
zmluvám. Z hľadiska doby nájmu boli nájomné 
zmluvy uzatvárané v 113 prípadoch na dobu neurčitú, 
v 52 prípadoch na dobu určitú do 1 roka, v 47 
prípadoch na dobu určitú s dĺžkou nájmu od 1 roka do 
5 rokov a v 10 prípadoch boli zmluvy uzatvorené na 
dobu dlhšiu ako 5 rokov. V 8 prípadoch bol vydaný 
súhlas k podnájomným zmluvám.  

 2011 100    

 2012 100    

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 
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Komentár: Prvok zahŕňa: 
1. Aktivity pri nakladaní s prebytočným majetkom PSK v správe príspevkových a rozpočtových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK smerujúce k jeho odpredaju (priamym predajom, ponukovým konaním, 
verejnou obchodnou súťažou) za čo najvyššiu kúpnu cenu v súlade so "Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja", schválenými zastupiteľstvom uznesením č. 25/2010 dňa 
2.3.2010.  
2. Aktivity smerujúce k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod stavbami vo vlastníctve PSK ako aj 
pozemkov v areáloch príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK jeho 
odkúpením od pôvodných vlastníkov do vlastníctva PSK a jeho následným zverením do správy príspevkovej 
alebo rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v súlade § 6 zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 6 "Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja", schválenými zastupiteľstvom uznesením č. 25/2010 zo dňa 
2.3.2010.  
3. Aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej evidencie odpredaného nehnuteľného majetku PSK a majetku 
kúpeného majetku do vlastníctva PSK pracovníkmi oddelenia správy majetku.  
4. Aktivity smerujúce k tomu, aby správcovia majetku uzatvárali zmluvy o nájme nebytových priestorov a 
dodatky dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v súlade s § 10, ods. 2 "Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja" schválenými zastupiteľstvom uznesením č. 
25/2010 zo dňa 2.3. 2010.  
 
 
Podprogram 00307: Nájomné a služby spojené s nájomným 

Zámer: Efektívne využitie prenajatých priestorov Úradu PSK 

Zodpovednosť 
Odbor organizačný 
Oddelenie správy vnútornej prevádzky  
 

Cieľ Zabezpečiť bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájomným  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  Áno   

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov boli 
faktúry druhom polroku 2010 uhrádzané s oneskorením, 
podľa vopred stanovených priorít (prioritne boli 
uhrádzané faktúry za energie). Sankcie za oneskorené 
úhrady neboli uplatnené. 

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Spracoval: Ing. Jozef  Škovran 

Komentár: Oddelenie správa vnútornej prevádzky zabezpečuje úhrady faktúr nájomného a služieb 
spojených s prenájmom budov v zmysle platných nájomných zmlúv a následných dodatkov k nim. 
Finančné prostriedky rozpočtované v rámci podprogramu predstavujú plánované bežné výdavky na úhradu 
nájomného a služieb spojených s prenájmom. 
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Program 004: Doprava a komunikácie 

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná sieť komunikácií v kraji 

Rok Plán Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2010 28 193 000 € 28 196 000 € 52 609 745 € 44 251 951 € 84,11 % 

2011 30 828 000 €     

2012 32 339 000 €     

Komentár: Program doprava a komunikácie predstavuje zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja - 
prímestskej autobusovej dopravy na území PSK 4 dopravcami, prerokovávanie zmeny cestovných 
poriadkov, udeľovanie dopravných licencií, zasielanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov, riešenie 
požiadaviek a sťažností na zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy ako aj zabezpečenie 
komplexnej správy, údržby, rekonštrukcie a výstavby komunikácií v PSK. PSK vlastní cesty II. a III. triedy o 
celkovej dĺžke 2 440 km. Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území PSK zabezpečuje 
rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest PSK v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorá pozostáva zo 7 vnútorných organizačných jednotiek. Na 
cestách I. triedy v rámci PSK ( 625 km ) vykonáva SÚC PSK údržbu na základe zmluvného vzťahu s ich 
majetkovým správcom - Slovenskou správou ciest, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade so 
zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované výdavky 
na zabezpečenie podprogramov Cestná infraštruktúra, Výkony vo verejnom záujme, Projekty a granty, 
Manažment dopravnej infraštruktúry a Rezerva.   

Podprogram 00401: Cestná infraštruktúra 

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty PSK 

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

Prvok 0040101: Správa cestnej infraštruktúry 

Zodpovednosť Odbor dopravy 

Cieľ Zabezpečiť správu cestnej infraštruktúry v optimálnej štruktúre 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet stredísk údržby ciest SÚC PSK  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  22   

 2009 22 18 Čiastočne  

 2010 18 18 Splnené 
Počet stredísk údržby je rovnaký ako v roku 2009, 
kedy došlo k optimalizácií ich počtu a rozmiestnenia.  

 2011 18    

 2012 17    

Spracoval: Ing. František Mihálik  
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Komentár: Prvok Správa cestnej infraštruktúry predstavuje aktivity súvisiace s komplexným organizačným 
zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu ( údržby a opravy ciest ) a aktivity súvisiace so 
systémom správy zvereného majetku a logistiky. Rámcovo sa jedná o výdavky kvantifikované v rámci 
členenia výdavkov - podľa funkčnej klasifikácie 04.5.1.3. - Správa a údržba ciest. 
Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto prvku ťažiskovo predstavujú plánované bežné výdavky 
určené predovšetkým na mzdy zamestnancov, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Priebežným cieľom 
v rokoch 2010 - 2012 je optimalizácia skladových, prevádzkových, strojných a ľudských kapacít. 
 

Prvok 0040102: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cestnej infraštruktúry  

Zodpovednosť Odbor dopravy 

Cieľ Zabezpečiť obnovu strojového parku pre bežnú údržbu ciest 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Dopravné prostriedky a technika v ks 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  3   

 2009 10 2 Čiastočne  

 2010 10 8 Čiastočne 
V roku 2010 bol v rámci kapitálového rozpočtu 
realizovaný nákup špeciálnej techniky - sypačov 
vozoviek v počte 8 ks. 

 2011 15    

 2012 10    

Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest - počet ukončených akcií  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  19   

 2009 17 17 Splnené  

 2010 18 29 Čiastočne 

V rámci účelovo určených kapitálových výdavkov na 
modernizáciu a rekonštrukciu ciest bolo v roku 2010 
zrealizovaných 19 úsekov ciest poškodených 
povodňami v roku 2008 v oblasti Stará Ľubovňa. 
Ďalšie zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest 
II. a III.triedy na území PSK v roku 2010 boli zosuv 
cest. telesa II/537 Vyšné Hágy - Štrbské Pleso, cesta 
č. III/018190 Križovany - Hrabkov, cesta č. 
III/0158195 Lažany, zosuv v úseku cesty č.III/54112 
Mníšek nad Popradom - Káče, cesta č. III/559024 
Kalinov, č. III/018185 Dúbrava, č. III/545018 
Lukavica, cesta č. III/545016 a cesta č. III/545012 
Brezov. V rámci programu cezhraničnej spolupráce 
bola zrealizovaná a v roku 2010 ukončená investičná 
akcia "Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi 
Krosno - Jaslo - Bardejov".  

 2011 15    

 2012 15    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Projektová dokumentácia a majetko - právne vysporiadanie (počet akcií)  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  10   
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 2009 29 18 Čiastočne  

 2010 17 10 Nesplnené 
V súvislosti so zabezpečovacími a záchrannými 
prácami pri povodniach bolo v roku 2010 
spracovaných 10 projektových dokumentácií. 

 2011 15    

 2012 15    

Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu stredísk údržby ciest  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Zrekonštruované a zmodernizované strediská údržby ciest (počet)  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  4   

 2009 5 2 Čiastočne  

 2010 7 0 Nesplnené 

V roku 2010 z dôvodu obmedzeného rozpočtu na 
kapitálové výdavky neboli realizované rekonštrukcie 
a modernizácie stredísk údržby ciest (prioritne boli 
riešené práce súvisiace s povodňami). 

 2011 6    

 2012 5    

Spracoval: Ing. František Mihálik 

Komentár: V rámci predmetného prvku sú rozpočtované plánované kapitálové výdavky pre Správu a 
údržbu ciest na realizáciu modernizácií a rekonštrukcií úsekov ciest II. a III. triedy, obnovu vozového parku 
špeciálnej techniky - sypačov a ďalšej drobnej techniky a mechanizmov, projektovú dokumentáciu a 
majetkovoprávne vysporiadanie súvisiace s investičnými akciami v rámci financovania z regionálneho 
operačného programu z fondu ERDF pre roky 2007 - 2013, stavebné akcie súvisiace s rekonštrukciou 
prevádzkových priestorov, skládok materiálu, zásobníkov PHM v rámci jednotlivých oblastí a stredísk 
údržby SÚC PSK, prípadne dofinancovanie investičných akcií započatých v predchádzajúcich rokoch., 

Prvok 0040103: 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 Plánovaná dĺžka ciest II. a III. triedy udržiavaných v zimnom období v km 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  2 350   

 2009 2 970 2 970 Splnené  

 2010 2 350 2 989 Splnené 

Zimná údržba ciest II. a III. triedy PSK bola 
vykonávaná v zmysle schváleného Operačného 
plánu zimnej údržby v sezóne 2009-2010. Do 
údržby ciest boli zaradené cesty II. a III. triedy v 
celkovej dlžke 2 989 km. Výkony zimnej údržby 
boli vykonávané v závislosti na skutočných 
podmienkach zimy v jednotlivých oblastiach.  

 2011 2 352    

 2012 2 352    

Cieľ Zabezpečiť prevádzkovú spôsobilosť cestnej siete po zimnom období 

Merateľný Výstup Oprava výtlkov na cestnej sieti v m2 
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ukazovateľ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  134 528   

 2009 130 000 106 222 Čiastočne  

 2010 110 000 86 147 Čiastočne 

V roku 2010 SaÚC PSK realizovala vysprávky 
ciest II . a III. triedy v objeme 516 m2 obaľovanou 
drvou za studena, 41 632 m2 obaľovanou drvou za 
tepla a asfaltovou emulziou v objeme 44 000 m2 
čiže v celkovom objeme 86 148 m2, čo predstavuje 
78 %.   

 2011 105 000    

 2012 100000    

Cieľ Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Vodorovné dopravné značenie - deliace a vodiace čiary v km 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  756   

 2009 720 692 Čiastočne  

 2010 600 824 Splnené 
V roku 2010 bolo realizované vodorovné dopravné 
značenie v celkovej dĺžke 824 km.  

 2011 620    

 2012 620    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Zriadenie a výmena bezpečnostných zariadení - zvodidiel a zábradlí v m 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  298   

 2009 200 976 Splnené  

 2010 600 691 Splnené 

Zriadenie a výmena zvodidiel sa vykonáva na 
základe schválených Vecných plánov činnosti 
oblasti pre rok 2010, realizované výmeny 
zvodidiel a zábradlí za účelom zabezpečenia 
bezpečnosti premávky podľa priorít v dĺžke 691 
m. 

 2011 500    

 2012 300    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Zriadenie a výmena bezpečnostných zariadení - smerových stĺpikov v ks 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1 041   

 2009 1 000 7 929 Splnené  

 2010 2 000 3 054 Splnené 

Zriadenie a výmena bezpečnostných nariadení - 
smerových stĺpikov sa taktiež vykonáva na 
základe schválených Vecných plánov činnosti 
oblasti pre rok 2010, realizované výmeny 
smerových stĺpikov za účelom zabezpečenia 
bezpečnosti premávky v počte 3 054 ks. 

 2011 2 500    

 2012 2 200    
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Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Údržba a opravy mostov v eur 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  466 592   

 2009 331 939 431 925 Splnené  

 2010 365 133 229 640 Nesplnené 

údržba a opravy mostov na cestách II. a III. triedy 
boli vykonávané na základe schválených Vecných 
plánov činnosti v hodnote 229 640 €. Rozsiahle 
povodne v období máj - august 2010 spôsobili 
značné poškodenia až zničenia mostov v správe 
SaÚC PSK. Opravy mostov a odstraňovanie 
následkov povodní je realizované priebežne v 
nadväznosti na schválené finančné prostriedky. 

 2011 398 327    

 2012 350 000    

Spracoval: Ing. František Mihálik 

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

Podprogram 00402: 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 Počet zakúpených nových autobusov za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 54 25 Čiastočne  

 2009 55 59 Splnené  

 2010 63 63 Splnené 

Zvyšovanie úrovne cestovania sa uskutočňuje 
prostredníctvom investícií do obnovy vozového 
parku. Na rok 2010 mali zmluvní dopravcovia PSK 
v pláne nákup 63 nových vozidiel. Túto povinnosť si 
zmluvní dopravcovia PSK splnili. V roku 2010 
zakúpili 63 ks nových autobusov.  

 2011 57    
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 2012 58    

Cieľ Zabezpečiť dostatočnú dopravnú obslužnosť kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Objem objednaných km za rok (v tis. km) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008     

 2009 29 100 29 526 Splnené  

 2010 29 400 29 678 Splnené 

Na rok 2010 si PSK objednal u dopravcov 29 400 
tis. km. Tento objem objednaných výkonov však bol 
prekročený o cca 278 000 km a to z dôvodu 
povodní. Pre neprejazdné cesty museli dopravcovia 
viesť autobusové spoje po obchádzkových trasách, 
čo malo za následok uvedené navýšenie kilometrov.  

 2011     

 2012     

Spracoval: Ing. František Mihálik 

Komentár: Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje dopravnú obslužnosť kraja prostriedkami verejnej 
autobusovej dopravy. PSK ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej 
autobusovej doprave uhrádza dopravcom preukázanú stratu z realizovaných výkonov. Jedná sa o výkony, 
ktoré v zmysle zákona č. 168/1996 Z. z., by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonával 
vôbec resp. by ich nevykonával v požadovanom rozsahu pre ich ekonomickú nevýhodnosť. 
V rámci predmetného podprogramu PSK zabezpečuje dopravnú obslužnosť kraja prostredníctvom dopravcov 
SAD Prešov a.s., SAD Humenné a.s., SAD Poprad a.s. a BUS Karpaty s.r.o. Dopravnú obslužnosť 
zabezpečuje na základe podpísaných zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme, kde je stanovený rozsah 
objednaných výkonov a maximálne ekonomicky oprávnené náklady na jednotku výkonu t.j. SKK/ km. 
Finančné prostriedky na úhradu predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme, PSK uhrádza 
dopravcom štvrťročne a po ukončení kalendárneho roku sa vykoná zúčtovanie so skutočne dosiahnutou 
stratou. 
 

Podprogram 00403: Projekty a granty 

Zámer: Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov 

Prvok 0040301: Program cezhraničnej spolupráce PL - SR 2007-2013 

Zodpovednosť Odbor dopravy 

Cieľ Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi Poľskom - Slovenskou republikou 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Úspešne zrealizované projekty - v % 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 100 40   

 2010 53 100 Splnené 

SaÚC PSK je žiadateľom a prijímateľom nenávratných 
finančných prostriedkov v rámci realizácie projektov 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 
2007 - 2013. V decembri 2010 bol úspešne ukončený 
projekt "Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi 
Krosno - Jaslo - Bardejov. V rámci projektu sa realizujú 
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Ďalšie projekty a to: Modernizácia cestného spojenia 
Osturňa -št.hranica - Niedzica, Rozvoj cestnej 
infraštruktúry medzi okr.Gorlice-Jaslo-BJ, Rozvoj 
cestnej infraštr. medzi okr. Medzilaborce-Humenné-
Snina- Sanok, Modernizácia cestného spojenia 
Pieninských národných parkov  

 2011 100    

 2012 100    

Spracoval: Ing. František Mihálik 

Komentár: Prvok 4.3.1 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 
predstavuje projekty súvisiace so zvýšením bezpečnosti, komunikačnej prístupnosti a priestorovej integrácii 
poľského a slovenského prihraničného územia a to opravou ciest na oboch stranách hranice. 

Prvok 0040302: Regionálny operačný program  

Zodpovednosť Odbor dopravy 

Cieľ Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet ukončených akcií v % 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 0 0   

 2010 100 53 Čiastočne 

V rámci ROP Opatrenie 5.1. Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov v roku 
2010 boli podpísané zmluvy s dodávateľmi na 15 
projektov v hodnote 24 325 tis. €. Stavebné práce boli 
v roku 2010 ukončené na 8 projektoch. 

 2011 100    

 2012 100    

Spracoval: Ing. František Mihálik 

Komentár: Prvok 4.3.2. Regionálny operačný program - prioritná os 5 predstavuje projekty súvisiace s 
modernizáciou a zvýšením úrovne dopravno - technického stavu existujúcich úsekov ciest spájajúcich pole 
rastu s inými obcami - ROP, Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov v rámci Opatrenia 5.1. - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.  

Podprogram 00404: 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 Predpokladaný počet vydaných dopravných licencií za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008     

 2009 0 60 Splnené  
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 2010 0 0 Splnené 

Úrad PSK neplánoval a ani nevydal nové licencie na 
prevádzkovanie prímestskej autobusovej dopravy. 
Vydaný počet dopravných licencií postačuje k 
zabezpečeniu dopravnej obslužnosti územia PSK. 

 2011     

 2012     

Cieľ 
Zmenami cestovných poriadkov prispievať k zlepšeniu prepravných požiadaviek obyvateľov 
kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Predpokladaný počet schválených cestovných poriadkov a ich zmien za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008     

 2009 300 301 Splnené .  

 2010 330 1 621 Splnené 

Zmenami cestovných poriadkov, ako aj úpravami 
časových polôh u jednotlivých spojov sa na základe 
rokovaní predovšetkým so starostami obcí prispieva k 
zlepšovaniu prepravných požiadaviek cestujúcej 
verejnosti. V roku 2010 bolo zrealizovaných 1621 
zmien. K tomuto výraznému prekročeniu došlo z 
dôvodu nepredvídaných povodní, kde úrad bol 
povinný uložiť dopravcom zmeny v cestovných 
poriadkoch kvôli nezjazdnosti resp. neprejazdností 
niektorých úsekov ciest. V závere roka 2010 úrad 
schválil zmeny v cestovných poriadkoch na cca 300 
linkách. Dôvodom týchto zmien bola optimalizácia 
prepravných výkonov, výsledkom ktorých je zníženie 
úhrady vzniknutej straty dopravcom z výkonov vo 
verejnom záujme. Výstupom roku 2010 bolo teda 
schválenie 1621 zmien v cestovných poriadkoch, 
ktoré prinesú finančný efekt najmä v roku 2011. 

 2011     

 2012     

Cieľ Zabezpečiť kontrolu kvality realizovaných výkonov dopravcami 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Kontrola dopravnej obslužnosti regiónu a nákladov prostredníctvom EM testu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008     

 2009 Áno Nie Nesplnené  

 2010 Áno Áno Splnené 

Túto úlohu si úrad PSK splnil a naďalej plní. Po 
uzavretí zmluvy s firmou EM Test si úrad na základe 
prenosu dát z webovej aplikácie vie priebežne 
kontrolovať objednané dopravné výkony, ktoré sa 
potom navzájom porovnávajú s výkazmi 
predkladanými dopravcami za jednotlivé časové 
obdobia.  

 2011     

 2012     

Spracoval: Ing. František Mihálik 
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Komentár: V rámci predmetného podprogramu zabezpečuje PSK výkon kompetencií vyplývajúcich mu zo 
zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Povoľuje podnikanie v pravidelnej 
autobusovej doprave tým, že vydáva dopravné licencie. V súlade s citovaným zákonom schvaľuje cestovné 
poriadky a ich zmeny. Úrad PSK vydal v roku 2007 dopravné licencie na obdobie platnosti 5 až 10 rokov. 
Umožňuje to zákon č. 168/1996 Z. z.( § 7 a § 29b). Z tohto dôvodu neuvažujeme v nasledujúcich rokoch s 
ich ďalším vydávaním.  V rámci ďalšieho skvalitňovania prepravných potrieb cestujúcich a znižovania 
vynakladaných finančných prostriedkov na financovanie výkonov vo verejnom záujme, chceme zaobstarať 
softvérové vybavenie (EM test) kontrola dopravnej obslužnosti regiónu a oprávnených nákladov dopravcov. 
 

Podprogram 00405: Rezerva 

Zámer: Riešenie nepredvídaných a havarijných stavov na cestnom majetku PSK 

Komentár: Podprogram predstavujem rezervu rozpočtovanú v rámci programu 4 Doprava a komunikácie, 
ktorá slúži na riešenie havarijných stavov na cestách PSK.  
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Program 005: Vzdelávanie 

Zámer: Vzdelávací systém reflektujúci požiadavky vzdelanostnej ekonomiky 

Rok Plán Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2010 71 877 000 € 71 877 000 € 80 369 396 € 78 730 775 € 97,96 % 

2011 74 769 000 €     

2012 79 506 000 €     

 
 
Komentár: PSK vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základných a stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách 
a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Vzdelávanie sa uskutočňuje na úrovni základných 
škôl, gymnázií a stredných odborných škôl. 
Program Vzdelávanie predstavuje činnosti a aktivity realizované PSK v rámci podprogramov Stredné školy, 
Školské zariadenia, Poskytovanie sociálneho zabezpečenia v oblasti vzdelávania, Školský úrad, Šport, 
Projekty a granty a Rezerva.  
Finančné prostriedky na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované bežné výdavky určené na 
zabezpečenie prevádzky a činnosti stredných škôl, školských zariadení, na zabezpečenie činnosti Školského 
úradu, organizovanie športových podujatí v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj vyhlásenie 
najlepšieho športovca roka PSK a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a plánované 
kapitálové výdavky. 
 
 
Podprogram 00501: Stredné školy  

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce 

Prvok 0050101: Gymnáziá 

Zodpovednosť Odbor školstva  

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
podiel úspešných žiakov gymnázií v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých 
žiakov gymnázií 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  95   

 2009 95 95,56 Splnené  

 2010 94,52 91,51 Nesplnené 
Plánovaná hodnota nebola splnená. Odbor školstva 
nemá nástroj na ovplyvnenie tohto ukazovateľa.  

 2011 95    

 2012 95    

Cieľ Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet gymnázií zriadených PSK  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  20   

 2009 20 20 Splnené  

 2010 20 20 Splnené 
V rámci prvku sa realizuje poskytovanie 
formálneho vzdelávania skupine detí a mládeže, u 
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ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v 
štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom 
štvorročnom gymnáziu, do ktorého žiaci 
prichádzajú po skončení základnej školy, je PSK 
zriaďovateľom aj gymnázií s osemročnou formou 
štúdia. Gymnaziálne štúdium je v PSK 
poskytované aj v spojených školách, ktorých 
jednou z organizačných zložiek je zložka - 
gymnázium (počet 3). Zároveň, vzhľadom na 
existenciu základnej školy, ako organizačnej 
zložky spojenej školy aj príprava žiakov na 
štúdium na stredných školách. 

 2011 20    

 2012 20    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet študentov gymnázií za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  9  321   

 2009 9 000 8 769 Nesplnené  

 2010 8 696 8 423 Nesplnené 

V šk. roku 2010/2011 gymnáziá navštevuje o 273 
žiakov menej ako v šk. roku 2009/2010. Pokles je 
spôsobený klesajúcou populačnou krivkou, ako aj 
zriadením nových súkromných a cirkevných 
gymnázií na území kraja. 

 2011 8 600    

 2012 8 500    

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet žiakov v ZŠ   

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  140   

 2009 140 149 Splnené  

 2010 150 143 Nesplnené 
Počet žiakov na org. zložke ZŠ poklesol o 7 
žiakov, čo zodpovedá poklesu demografickej 
krivky. 

 2011 140    

 2012 140    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok MONITOR žiakov základných škôl (SJL a MAT) v % 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  62.8   

 2009 62.8 56.45 Nesplnené  

 2010 60 79.5 Splnené 

TESTOVANIE 9 /MONITOR/ žiakov základných 
škôl (SJL a MAT) v % - v šk. roku 2009/2010 sa 
konalo dňa 10.3. 2010. V Spojenej škole T. 
Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, 
Sládkovičova 4 v Prešove sa Testovania 9 
zúčastnilo 15 žiakov. Výsledok testovania (SJL a 
MAT) je 79,5 % (priemerná úspešnosť školy - 



75 

 

84,3 % matematika a 74,7 % SJL). Plánovaný 
výstup bol 50 %, čo škola naplnila. 

 2011 50    

 2012 50    

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: V rámci prvku Gymnázia sa realizuje poskytovanie formálneho vzdelávania skupine detí a 
mládeže, u ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom 
štvorročnom gymnáziu, do ktorého žiaci prichádzajú po skončení základnej školy, je PSK zriaďovateľom aj 
gymnázií s osemročnou formou štúdia. Gymnaziálne štúdium je v PSK poskytované aj v spojených školách, 
ktorých jednou z organizačných zložiek je zložka - gymnázium (počet 3). Zároveň, vzhľadom na existenciu 
základnej školy, ako organizačnej zložky spojenej školy aj príprava žiakov na štúdium na stredných školách. 
Osemročné gymnáziá vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami 
náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky.  

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

Základná škola - organizačná zložka spojenej školy: 
1. Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Prešov  

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku predstavujú plánované bežné výdavky určené na 
zabezpečenie prevádzky a činnosti gymnázií.  

Prvok 0050102: Stredné odborné školy 

Zodpovednosť Odbor školstva 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok 
% nárast úspešných študentov v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých 
uchádzačov o štúdium na VŠ v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  35   

 2009 60 40 Nesplnené  
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 2010 37.53 37.18 Nesplnené 
OŠ PSK vidí dôvod nezáujmu žiakov o štúdium 
na VŠ v zlej finančnej situácii rodín a vysokých 
nákladoch na vysokoškolské štúdium. 

 2011 60    

 2012 60    

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet stredných odborných škôl zriadených PSK  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  65   

 2009 65 64 Splnené  

 2010 64 64 Splnené 

Počet stredných odborných škôl zriadených PSK - 
počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
ostáva bezo zmeny - 64 stredných odborných škôl 
s právnou subjektivitou. 

 2011 63    

 2012 63    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet žiakov stredných odborných škôl za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  28326   

 2009 27900 28184 Splnené  

 2010 28144 26935 Nesplnené 

Počet žiakov v kategórii SOŠ poklesol o 1 209 
žiakov. Odbor školstva PSK pristúpi v spolupráci 
so SOŠ k opatreniu, a to zabezpečením vyššej 
informovanosti rodičov žiakov ZŠ o možnostiach 
štúdia na daných školách, ako aj k racionalizácii 
siete stredných odborných škôl. 

 2011 27500    

 2012 27500    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok 
% žiakov SOŠ, ktorí našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce zo 
všetkých 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  44.82   

 2009 85 42.39 Nesplnené . 

 2010 46.43 30.41 Nesplnené 
Ukazovateľ nebol splnený v dôsledku nedostatku 
pracovných miest pre absolventov SOŠ na trhu 
práce SR. 

 2011 80    

 2012 80    

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet žiakov v ZŠ  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  238   

 2009 215 191 Nesplnené  

 2010 190 173 Nesplnené Počet žiakov na org. zložke ZŠ poklesol o 17 
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žiakov, čo zodpovedá poklesu demografickej 
krivky v danom regióne. 

 2011 180    

 2012 170    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok MONITOR žiakov základných škôl (SJL a MAT) v % 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  65.95   

 2009 52.55 58.23 Splnené  

 2010 52.55 62.5 Splnené 

TESTOVANIE 9 /MONITOR/ žiakov základných 
škôl (SJL a MAT) v % - v šk. roku 2009/2010 sa 
konalo dňa 10.3. 2010. V Spojenej škole, 
Centrálna 464, Svidník sa testovania zúčastnilo 33 
žiakov. Výsledok testovania (SJL a MAT) je 62,5 
% (priemerná úspešnosť školy - 61,4 % 
matematika a 63,8 % SJL). Plánovaný výstup bol 
52,55 %, čo škola dosiahla. Ukazovateľ bol 
splnený. 

 2011 52.55    

 2012 52.55    

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: Realizáciou prvku Stredné odborné školy sa zabezpečuje príprava absolventov pre prácu v 
podnikoch, v službách a ďalších pracoviskách tak, aby vedeli odborne vykonávať činnosti a plniť úlohy 
vyplývajúce z funkcie stredných kvalifikovaných pracovníkov. Zároveň, vzhľadom na existenciu základnej 
školy, ako organizačnej zložky spojenej školy aj príprava žiakov na štúdium na stredných školách. V školách 
tohto typu pretrváva ako podstatná požiadavka koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s praxou a 
pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce. Podľa rozmanitosti vzdelávania a prideľovania 
finančných prostriedkov sa stredné odborné školy členia na stredné odborné školy, stredné priemyselné 
školy, hotelové akadémie obchodné akadémie a SOŠ zdravotnícke a spojené školy. 

Štruktúra stredných odborných škôl PSK: 
1.Obchodná akadémia, Bardejov 
2.Obchodná akadémia, Humenné 
3.Obchodná akadémia, Poprad 
4.Obchodná akadémia, Prešov 
5.Obchodná akadémia, Sabinov 
6.Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa 
7.Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou 
8.Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok 
9.Hotelová akadémia, Prešov 
10.SPŠ, Bardejov 
11.SPŠ chemická a potravinárska, Humenné 
12.SPŠ, Poprad 
13.SPŠ elektrotechnická, Prešov 
14.SPŠ stavebná, Prešov 
15.SPŠ strojnícka, Prešov 
16.SPŠ, Bardejovská 24, Prešov 
17.SPŠ odevná, Svidník 
18.SPŠ, Snina 
19.Stredná pedagogická škola, Levoča 
20.Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov 
21.SOŠ, Kežmarok 
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22.SOŠ podnikania, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov /zrušená k 31. 8. 2010/ 
23.SOŠ, Bijacovce 
24.SOŠ, Vysoké Tatry 
25.SOŠ technická, Družstevná 1475, Humenné 
26.SOŠ polytechnická, Štefánikova 20, Humenné 
27.SOŠ, Kušnierska brána, Kežmarok 
28.SOŠ Majstra Pavla, Levoča 
29.SOŠ, Komenského 16, Lipany 
30.SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad 
31.SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1, Poprad - Matejovce 
32.SOŠ dopravná, Konštantínova 2, Prešov 
33.SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 
34.SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov 
35.SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
36.SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 
37.SOŠ, Hlavná 6, Stropkov 
38.SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník 
39.SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník 
40.Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov 
41.SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné 
42.Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 
43.SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok 
44.Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok 
45.SOŠ A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
46.SOŠ, Okružná 761/25, Poprad 
47.SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 
48.SOŠ, Košická 20, Prešov 
49.Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov 
50.SOŠ, SNP 16, Sabinov 
51.SOŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina 
52.SOŠ elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 
53.SOŠ, Štefánikova 39, Svit 
54.SOŠ, A. Dubčeka 963, Vranov nad Topľou 
55.SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
56.Spojená škola J. Henischa, Bardejov 
57.Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 
58.Spojená škola, Kollárova 10, Prešov 
59.Spojená škola, Čaklov 
60.Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov 
61.Spojená škola, Centrálna 464, Svidník 
62.Stredná zdravotnícka škola, Humenné 
63.Stredná zdravotnícka škola, Poprad 
64.Stredná zdravotnícka škola, Prešov 
Základná škola - organizačná zložka spojenej školy: 
1.Spojená škola, Centrálna 464, Svidník 

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

Prvok 0050103: Jazykové školy 

Zodpovednosť Odbor školstva  

Cieľ Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet jazykových škôl zriadených PSK spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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 2008  2   

 2009 2 2 Splnené  

 2010 2 2 Splnené 
PSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve jazykové 
školy. 

 2011 2    

 2012 2    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  5   

 2009 5 6 Splnené  

 2010 6 5.5 Splnené 
Ukazovateľ bol splnený. Jazykové školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ponúkajú štúdium v 
šiestich cudzích jazykoch. 

 2011 5    

 2012 5    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet absolventov jazykových škôl za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  843   

 2009 850 707 Nesplnené  

 2010 850 715 Nesplnené 

Ukazovateľ nebol splnený. V školskom roku 
2010/2011 navštevuje jazykové školy o 135 
poslucháčov menej. Jedná sa o štúdium, pri ktorom si 
poslucháč uhrádza časť nákladov. Príspevok 
zriaďovateľa i príspevok poslucháča je určený 
všeobecne záväzným nariadením samosprávneho 
kraja. 

 2011 840    

 2012 840    

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: Jazykové školy poskytujú jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho 
programu, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním a prípravu na prekladateľskú a 
tlmočnícku činnosť. Jazykové školy organizujú vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, 
stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých. 

Jazykové školy PSK:. 
1. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov 
2. Jazyková škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad  

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného prvku predstavujú plánované bežné výdavky na 
prevádzku a činnosť jazykových škôl. 
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Podprogram 00502: Školské zariadenia  

Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení 

Prvok 0050201: Regionálne školské zariadenia 

Zodpovednosť Odbor školstva 

Cieľ Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet zariadení školského stravovania zriadených PSK  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  35   

 2009 45 35 Nesplnené  

 2010 35 35 Splnené 
V roku 2010 PSK má zriadených 35 zariadení 
školského stravovania.  

 2011 42    

 2012 42    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet vydaných hlavných jedál 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1 403 089   

 2009 1 400 000 1 301 834 Nesplnené  

 2010 1 432 148 1 273 812 Nesplnené 

V roku 2010 bolo vydaných 1 273 812 
hlavných jedál (88,94 % z plánovanej hodnoty 
na rok 2010). Ukazovateľ nebol naplnený. 
Odbor školstva vidí príčinu v poklese počtu 
žiakov, ako aj v nezáujme žiakov stredných 
škôl stravovať sa v školskom zariadení. 

 2011 1 230 000    

 2012 1 230 000    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet vydaných doplnkových jedál 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  400 615   

 2009 370 800 434 528 Splnené  

 2010 470 981 439 471 Nesplnené 

V roku 2010 bolo vydaných 93,31 % jedál  z 
plánovanej hodnoty na rok 2010. Odbor 
školstva vidí dôvod v poklese počtu žiakov na 
SŠ, ktorý spôsobil aj nižší počet žiakov 
ubytovaných v školských internátoch, ktorým 
sú tieto doplnkové jedlá poskytované. 

 2011 370 800    

 2012 370 800    

Cieľ Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre študentov v školských internátoch  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok vyťaženosť ŠI v %  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  70,89   
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 2009 60 62,73 Splnené  

 2010 75,06 61,37 Nesplnené 

Jedná sa o službu, ktorá nie je žiakom 
poskytovaná bezplatne. Pokles ubytovaných 
žiakov SŠ je aj v dôsledku poklesu žiakov na 
SŠ a zlej sociálnej situácii rodín. 

 2011 60    

 2012 60    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet ŠI zriadených PSK  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  21   

 2009 22 22 Splnené  

 2010 21 21 Splnené 
PSK je zriaďovateľom 21 školských 
internátov. 

 2011 22    

 2012 22    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet ubytovaných študentov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1 840   

 2009 1 795 1 791 Nesplnené  

 2010 1 914 1 605 Nesplnené 

Ukazovateľ nebol splnený. V šk. roku 
2010/2011 využíva služby školských 
internetov o 309 žiakov menej ako v 
predchádzajúcom školskom roku. Voľné 
ubytovacie kapacity školy využívajú pre 
ubytovanie študentov VŠ a na podnikateľskú 
činnosť. 

 2011 1 790    

 2012 1 790    

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax študentov SOŠ 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet zariadení pre odbornú prax zriadených PSK  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  2   

 2009 2 2 Splnené  

 2010 2 2 Splnené 
PSK je zriaďovateľom dvoch školských 
hospodárstiev, ktoré slúžia na zabezpečenie 
odbornej praxe žiakov.  

 2011 2    

 2012 2    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet študentov s odbornou praxou za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  286   

 2009 270 238 Čiastočne  

 2010 260 257 Nesplnené 
V školskom roku 2010/2011 službu školského 
hospodárstva využíva o 3 žiakov menej, ako 
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predchádzajúci školský rok. 

 2011 260    

 2012 260    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup priemer výsledkov v odborných predmetoch  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1,67   

 2009 1,5 1,68   

 2010 1,5 1,18 Splnené 
Výchovno-vzdelávacie výsledky za šk. rok 
2009/2010 sa zlepšili z priemeru 1,50 na 1,18. 

 2011 1,5    

 2012 1,5    

Cieľ Zabezpečiť priestory a služby pre žiakov v školách v prírode  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet škôl v prírode zriadených PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  2   

 2009 1 1 Splnené  

 2010 1 1 Splnené 
PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
Školu v prírode Detský raj v Tatranskej 
Lesnej. 

 2011 1    

 2012 1    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
predpokladaný počet lôžkodní detí MŠ, žiakov základných a stredných škôl, ktorí 
využijú školy v prírode za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  18 694   

 2009 18 000 18 729 Splnené  

 2010 19 000 16 282 Nesplnené 

V roku 2010 škola v prírode poskytla 16 282 
lôžkodní, čo je 85,69 % z plánovanej hodnoty 
na rok 2010. Jedná sa o službu, ktorá nie je 
žiakom MŠ, ZŠ a SŠ poskytovaná bezplatne.  

 2011 18 000    

 2012 18 000    

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: V rámci uvedeného prvku PSK zabezpečuje prevádzku ním zriadených školských zariadení. 
Patria tu: A/zariadenia školského stravovania, B/školské internáty, C/školské hospodárstva, D/školy 
v prírode 

A - Zariadenia školského stravovania 
Prostredníctvom zariadení školského stravovania sa zabezpečuje stravovanie študentov počas ich pobytu v 
škole alebo v školskom zariadení. Zariadenia školského stravovania sa zriaďujú na prípravu, výdaj, 
konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov. 
Štruktúra zariadení školského stravovania PSK:  
a)Školské jedálne: 
1.ŠJ pri Gymnáziu L. Stöckela, Bardejov 
2.ŠJ pri Gymnáziu, Giraltovce 
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3.ŠJ pri Gymnáziu J. Fr. -Rimavského, Levoča 
4.ŠJ pri Gymnáziu, Poprad 
5.ŠJ pri Gymnáziu J. A. Raymana, Prešov 
6.ŠJ pri Gymnáziu, Konštantínova 2, Prešov (pozastavená činnosť od 1. 9. 2008) 
7.ŠJ pri Spojenej škole, Centrálna 464, Svidník 
8.ŠJ pri Spojenej škole T. Ševčenka s vyuč. jazykom ukrajinským, Prešov (pozastavená činnosť od 1. 9. 
2008) 
9.ŠJ pri Spojenej škole J. Henischa, Bardejov 
10.ŠJ pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves 
11.ŠJ pri Gymnáziu T. Vansovej, Stará Ľubovňa 
12.ŠJ pri Gymnáziu DH, Svidník 
13.ŠJ pri Gymnáziu, Vranov nad Topľou 
14.ŠJ pri Gymnáziu, Lipany 
15.ŠJ pri SPŠ, Bardejov 
16.ŠJ pri Spojenej škole, Čaklov 
17.ŠJ pri Strednej pedagogickej škole, Levoča 
18.ŠJ pri SPŠ, Poprad 
19.ŠJ pri Obchodnej akadémii, Prešov (pozastavená činnosť od 1. 9. 2008) 
20.ŠJ pri Spojenej škole, Kollárova 10, Prešov 
21.ŠJ pri SPŠ, Snina 
22.ŠJ pri Hotelovej akadémii, Prešov 
23.ŠJ pri SPŠ chemickej a potravinárskej, Humenné 
24.ŠJ pri Školskom internáte, Karpatská 9, Poprad 
25.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Sabinov 
26.ŠJ pri Hotelovej akadémii, Štefánikova 28, Humenné 
27.ŠJ pri SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 
28.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Snina 
29.ŠJ pri SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
30.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Bijacovce 
31.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Kušnierska brána, Kežmarok 
32.ŠJ pri Strednej odbornej škole Majstra Pavla, Levoča 
33.ŠJ pri SOŠ technickej, Kukučínova 843/12, Poprad 
34.ŠJ pri SOŠ elektrotechnickej, Poprad – Matejovce 
35.ŠJ pri SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko DH 3, Prešov 
36.ŠJ pri SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov 
37.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
38.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Hlavná 6, Stropkov 
39.ŠJ pri Strednej odbornej škole arm. gen. L. Svobodu, Svidník. 
 
b) Výdajné školské jedálne:  
1. Výdajná školská jedáleň pri SPŠ elektrotechnickej, Prešov, 
2. Výdajná školská jedáleň pri SPŠ stavebnej, Prešov,  
3.Výdajná školská jedáleň pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov,  
4. Výdajná školská jedáleň pri SOŠ, Košická 20, Prešov,  
5. Výdajná školská jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole, Humenné,  
6. Výdajná školská jedáleň pri OA, Poprad,  
7. Výdajná školská jedáleň pri SUŠ, Prešov äzriadená od 1. 9. 2010).  
 
B - Školské internáty PSK v školských internátoch zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a 
stravovanie pre študentov. Zároveň vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov 
žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít.  

Štruktúra školských internátov PSK:  
1.Školský internát, Karpatská 9, Poprad 
2.Školský internát pri SPŠ, Bardejov 
3.Školský internát pri SPŠ chemickej a potravinárskej, Humenné 
4.Školský internát pri Hotelovej akadémii, Štefánikova 28, Humenné 
5.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Kušnierska brána, Kežmarok 



84 

 

6.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Bijacovce 
7.Školský internát pri Spojenej škole, Kollárova 10, Prešov 
8.Školský internát pri Strednej pedagogickej škole, Levoča 
9.Školský internát pri Hotelovej akadémii, Prešov 
10.Školský internát pri SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 
11.Školský internát pri SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov 
12.Školský internát pri SPŠ elektrotechnickej, Prešov 
13.Školský internát pri SPŠ, Bardejovská 24, Prešov 
14.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Okružná 761/25, Poprad 
15.Školský internát pri SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad 
16.Školský internát pri SOŠ elektrotechnickej, Poprad - Matejovce 
17.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Svit 
18.Školský internát pri SOŠ A. Warhola, Medzilaborce 
19.Školský internát pri Strednej odbornej škole arm. gen. L. Svobodu, Svidník 
20.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Snina 
21.Školský internát pri SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
22.Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole, Humenné. 
 

C - Školské hospodárstva 
Školské hospodárstva sú školskými zariadeniami, ktoré zabezpečujú praktické vyučovanie žiakov stredných 
odborných škôl. Školské hospodárstva poskytujú vedomosti, praktické zručnosti, návyky a získanie 
schopností pre výkon povolania, pričom nadväzujú na vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas 
vzdlávania v stredných odborných školách.  

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

D - Školy v prírode 
PSK prostredníctvom školy v prírode umožňuje deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez 
prerušenia výchovy a vzdelávania. Školy v prírode sa zriaďujú v ekologicky čistom prostredí, pričom spĺňajú 
požadované hygienické, bezpečnostné, materiálno-technické a priestorové podmienky na výchovu, 
vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie. 

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

Prvok 0050202: Školské zariadenia a školy (súkromné a cirkevné) 

Zodpovednosť Odbor školstva 

Cieľ Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet neštátnych zariadení školského stravovania 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  26   

 2009 26 26 Splnené  

 2010 27 28 Splnené 

PSK v roku 2010 financuje 28 neštátnych 
zariadení školského stravovania. Oproti roku 2009 
sa počet zariadení zvýšil o dva, a to o EŠJ 
Súkromného športového gymnázia ELBA, Prešov 
a EŠJ Evanjelickej praktickej školy internátnej, 
Červenica. 
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 2011 27    

 2012 27    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet vydaných hlavných jedál 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  727 552   

 2009 650 000 687 825 Splnené  

 2010 650 000 744 472 Splnené 

V roku 2010  bolo vydaných 744 472 hlavných 
jedál, čo je 114,53 % z plánovanej hodnoty na rok 
2010. V celkovom počte nie sú zahrnuté jedla za 
zriaďovateľa Dr. J. Andrejčíkovú, Snina, a to z 
dôvodu, že daný zriaďovateľ aj napriek písomnej 
výzve nedoručil samosprávnemu kraju žiadané 
údaje. 

 2011 650 000    

 2012 650 000    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet vydaných doplnkových jedál 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  322 934   

 2009 363 023 344 939 Nesplnené  

 2010 320 000 386 807 Splnené 
V roku 2010  bolo vydaných 386 807 doplnkových 
jedál, čo je 120,88 % z plánovanej hodnoty na rok 
2010. 

 2011 320 000    

 2012 320 000    

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych ŠSZŠ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  11   

 2009 10 11 Splnené  

 2010 10 11 Splnené 

Úlohou školských stredísk záujmovej činnosti 
(ŠSZČ) je zabezpečiť oddych a rozvoj 
záujmových činností pre žiakov SŠ v ich voľnom 
čase. Na území samosprávneho kraja sa nachádza 
11 ŠSZČ, ktoré sú zaradené v sieti škôl a 
školských zariadení SR. 

 2011 10    

 2012 10    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
predpokladaný počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú neštátne 
ŠSZŠ za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  951   

 2009 840 1 300 Splnené  

 2010 840 1 143 Splnené 
V roku 2010 využíva 1 143 žiakov ZŠ a SŠ služby 
neštátnych školských stredísk záujmovej činnosti, 
čo je z plánovanej hodnoty 136,07 %. 
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 2011 840    

 2012 840    

Cieľ Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre študentov v školských internátoch  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet neštátnych ŠI  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  8   

 2009 8 8 Splnené  

 2010 8 9 Splnené 

Cieľom financovania neštátnych školských 
internátov je zabezpečiť dostupné ubytovacie 
kapacity pre žiakov stredných škôl. Počet oproti 
roku 2009 sa zvýšil o jeden ŠI, a to o ŠI 
Evanjelickej praktickej školy internátnej, 
Červenica. 

 2011 8    

 2012 8    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet ubytovaných žiakov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1 059   

 2009 1 059 991 Nesplnené  

 2010 1 059 924 Nesplnené 

V roku 2010 súkromné a cirkevné školské 
internáty poskytujú svoje služby 924 žiakom 
stredných a základných škôl, čo je z plánovanej 
hodnoty 87,25 %. Samosprávny kraj nemá nástroje 
na ovplyvnenie plnenia daného ukazovateľa z 
dôvodu, že dané školské zariadenia nie sú v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  

 2011 1 059    

 2012 1 059    

Cieľ Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet neštátnych jazykových škôl 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1   

 2009 1 1 Splnené  

 2010 1 1 Splnené 

Cieľom financovania neštátnych jazykových škôl 
je zabezpečiť dostatočný počet jazykovo 
pripravených občanov. PSK financuje v roku 2010 
1 neštátnu jazykovú školu. 

 2011 1    

 2012 1    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet absolventov jazykových škôl spolu za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  165   

 2009 165 142 Nesplnené  

 2010 165 113 Nesplnené V roku 2010 neštátne jazykové školy poskytujú 
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svoje služby 113 poslucháčom nad 15 rokov veku, 
čo je z plánovanej hodnoty 68,48 %. Samosprávny 
kraj nemá nástroje na ovplyvnenie plnenia daného 
ukazovateľa z dôvodu, že dané školy nie sú v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  

 2011 165    

 2012 165    

Cieľ Zabezpečiť rozvoj talentu žiakov ZŠ a SŠ na území PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet neštátnych ZUŠ  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  12   

 2009 12 12 Splnené  

 2010 12 11 Nesplnené 

Základné umelecké školy zabezpečujú rozvoj 
talentu žiakov ZŠ a SŠ na území PSK. Na území 
PSK realizuje svoju činnosť 11 ZUŠ, ktorých 
zriaďovateľom nie je samosprávny kraj. V roku 
2010 došlo k poklesu o 1 neštátnu ZUŠ, a to z 
dôvodu, že Súkromná ZUŠ, Poprad (zriaďovateľ: 
PaedDr. Viera Grohová, Poprad ukončila svoju 
činnosť k 31. 12. 2009). 

 2011 12    

 2012 12    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet žiakov v individuálne forme za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  198   

 2009 186 247 Splnené  

 2010 186 250 Splnené 

V roku 2010 súkromné a cirkevné ZUŠ poskytli 
svoje služby 250 žiakom nad 15 rokov veku v 
individuálnej forme, čo je z plánovanej hodnoty 
134,41 %.  

 2011 186    

 2012 186    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet žiakov v skupinovej forme za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  246   

 2009 258 423 Splnené  

 2010 258 591 Splnené 

V roku 2010 súkromné a cirkevné ZUŠ poskytli 
svoje služby 591 žiakom nad 15 rokov veku v 
skupinovej forme, čo je z plánovanej hodnoty 
229,07 %.  

 2011 258    

 2012 258    

Cieľ Zabezpečiť služby pre žiakov v školách v prírode  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych škôl v prírode 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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 2008  2   

 2009 2 2 Splnené  

 2010 2 2 Splnené 
PSK svojím financovaním zabezpečuje služby pre 
žiakov aj v 2 neštátnych školách v prírode.  

 2011 2    

 2012 2    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
predpokladaný počet lôžkodní detí MŠ, žiakov základných a stredných škôl, ktorí 
využijú neštátne školy v prírode za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  24 439   

 2009 26 293 32 374 Splnené  

 2010 26 000 26 044 Splnené 
V roku 2010 neštátne školské zariadenia poskytli 
žiakom MŠ, ZŠ a SŠ - 26 044 lôžkodní, čo 100,17 
% z plánovanej hodnoty na rok 2010. 

 2011 26 000    

 2012 26 000    

Cieľ Zabezpečiť služby pre žiakov v CŠPP  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych CŠPP 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  4   

 2009 6 6 Splnené  

 2010 6 6 Splnené 

Cieľom šiestich centier špeciálno-pedagogického 
poradenstva (CŠPP), ktoré sú financované zo 
zdrojov PSK, je zabezpečiť služby pre žiakov v 
CŠPP.  

 2011 6    

 2012 6    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
predpokladaný počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú neštátne 
CŠPP za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  797   

 2009 797 825 Splnené  

 2010 1 300 904 Čiastočne 
v roku 2010 neštátne CŠPP poskytli svoje služby 
904 žiakom nad 15 rokov veku, čo je z plánovanej 
hodnoty na rok 2010 - 69,54 %.  

 2011 1 300    

 2012 1 400    

Cieľ Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času žiakmi ZŠ a SŠ  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych CVČ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  5   

 2009 5 5 Splnené  

 2010 5 6 Splnené 
PSK sa prostredníctvom financovania 6 neštátnych 
centier voľného času usiluje zabezpečiť 
zmysluplné využitie voľného času žiakmi ZŠ a SŠ, 



89 

 

resp. občanmi do 30 rokov veku života. Od 1. 9. 
2010 začalo poskytovať svoje služby pre žiakov 
nad 15 rokov veku aj Cirkevné CVČ pátra 
Augustína, Podolínec, ktoré zriaďovateľom je 
Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie. 

 2011 5    

 2012 5    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
predpokladaný počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí využijú neštátne 
CVČ za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  809   

 2009 809 1 227 Splnené  

 2010 820 1 426 Splnené 
V roku 2010 neštátne CVČ poskytli svoje služby 1 
426 osobám od 15 do 30 rokov veku, čo je z 
plánovanej hodnoty 173,90 %.  

 2011 840    

 2012 860    

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 Počet neštátnych ŠKD 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  2   

 2009 2 2 Splnené  

 2010 2 2 Splnené 

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 v roku 2010 1 neštátne ŠKD /do 
31.8.2010/. Druhý ŠKD v danom roku 
neposkytuje služby pre žiakov nad 15 rokov veku. 

 2011 2    

 2012 2    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet žiakov základných, ktorí využijú neštátne ŠKD za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1   

 2009 1 1 Splnené  

 2010 1 1 Splnené 

V roku 2010 samosprávny kraj poskytoval 
finančné prostriedky na 1 žiaka do konca šk. roka 
2009/2010. Od 1. 9. 2010  neštátne ŠKD 
neposkytujú svoje služby žiakom nad 15 rokov 
veku. Samosprávny kraj nemá nástroje na 
ovplyvnenie plnenia daného ukazovateľa z 
dôvodu, že dané školské zariadenia nie sú v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  

 2011 1    

 2012 1    
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Cieľ Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločnosti  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych RC 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1   

 2009 1 1 Splnené  

 2010 1 1 Splnené 

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.  

 2011 1    

 2012 1    

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  15   

 2009 15 15 Splnené  

 2010 15 15 Splnené 
V roku 2010 neštátne školské zariadenie poskytuje 
svoje služby 15 chovankyniam, čo je 100 % z 
plánovanej hodnoty na rok 2010. 

 2011 15    

 2012 15    

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: PSK financuje neštátne školské zariadenia neštátne jazykové školy podľa § 9 ods. (12) písm. b) 
zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. v platnom znení. 

A - Zariadenia školského stravovania 
1.ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Poprad (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské Podhradie), 
2.ŠJ pri SOŠ sv. K. Houfbauera, Podolinec (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské Podhradie), 
3.ŠJ pri SOŠ zdravotníckej, Levoča (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské Podhradie), 
4.ŠJ pri Gymnáziu sv. Františka Assiského, Levoča (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie) 
5.EŠJ pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, 
Spišské Podhradie) 
6.ŠJ pri Cirkevnej ZŠ Cyrila a Metoda, Snina (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
7.EŠJ pri Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
8.ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Humenné (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
9.ŠJ pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
10.ŠJ pri Cirkevnej ZŠ Jána Krstiteľa, Sabinov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
11.EŠJ pri Cirkevnej spojenej škole Jána Pavla II., Vranov nad Topľou (Rímskokatolícka cirkev, 
Arcibiskupstvo Košice) 
12.EŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho, Humenné (Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov) 
13.EŠJ pri Gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča, Prešov (Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov) 
14.EŠJ pri Súkromnom gymnáziu, Bardejov (Ing. Branislav Smolka, Bardejov) 
15.Súkromná školská jedáleň, Prešov (Orion Plus, s.r.o., Prešov) 
16.Súkromná školská jedáleň, Prešov (DM A. Duchnoviča, s.r.o., Prešov) 
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17.Súkromná školská jedáleň, Kežmarok (DM - Kežmarok, s.r.o., Ľubica) 
18.EŠJ (OZ pre alternatívne vzdelávanie M. R. Štefánika, Vranov n/Topľou) 
19.EŠJ pri Súkromnom gymnáziu, Poprad (Mgr. Silvia Oleníková, Poprad) 
20.EŠJ pri SOŠ, Bardejov (COOP Produkt Slovensko, Bratislava) 
21.ŠJ pri SOŠ Poprad (COOP Produkt Slovensko, Bratislava) 
22.ŠJ pri Súkromnej HA ESO Euroškola, Bardejov (ESO Euroškola Slovensko, s.r.o., Prešov) 
23.ŠJ pri Súkromnej OA Euroškola, Spišská Teplica (ESO Euroškola Slovensko, s.r.o., Prešov) 
24.Súkromná školská jedáleň, Prešov (MLADOSŤ n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov) 
25.ŠJ pri Súkromnej SOŠ, Giraltovce (K.B.REAL, spol. s r.o., Kračúnovce) 
26.EŠJ SOŠ ELBA, Prešov (Ing. Emil Blicha - ELBA, Prešov) 
27.Výdajná ŠJ pri Gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča, Prešov (Gréckokatolícky arcibiskupský úrad, Prešov) 
28- EŠJ pri Evanjelickej praktickej škole internátnej, Červenica 114 
Poznámka: ŠJ - školská jedáleň, EŠJ - externá školská jedáleň 
B - Školské internáty  
1.Súkromný ŠI, Prešov (DM A. Duchnoviča, s.r.o., Prešov) 
2.Súkromný ŠI, Kežmarok DM - Kežmarok, s.r.o., Ľubica) 
3.ŠI pri Súkromnej SOŠ, Poprad (COOP Produkt Slovensko, Bratislava) 
4.Súkromný ŠI, Prešov (KBR sanita, s.r.o., Prešov) 
5.ŠI pri Súkromnej SOŠ, Giraltovce (K.B.REAL, spol. s r.o., Kračúnovce) 
6.ŠI pri Spojenej škole Vojtaššáka, Levoča (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské Podhradie) 
7.ŠI pri Strednej zdravotníckej škole Š. Kluberta, Levoča (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské 
Podhradie) 
8.ŠI pri Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého, Prešov (Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Prešov) 
C - Jazykové školy  
1.Súkromná JŠ Inštitút cudzích jazykov, Bardejov (M. Breisky, Bardejovská Nová Ves) 
2.Súkromná JŠ BARTPHA LINGUA, Bardejov (OZ CULTUS, Bardejov (zariadenie ukončilo činnosť k 31. 
10. 2008)) 
D - Základné umelecké školy  
1.ZUŠ pri Cirkevnej spojenej škole, Poprad (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské Podhradie) 
2.ZUŠ sv. Jána Nepomuckého, Levoča (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské Podhradie) 
3.Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca, Bardejov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
4.Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša, Prešov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
5.Súkromná ZUŠ, Vranov nad Topľou (PaedDr. Mária Križalkovičová - RIVER, Vranov nad Topľou) 
6.Súkromná ZUŠ, Snina (Akad. Mal. Andrej Smolák, Bratislava) 
7.Súkromná ZUŠ KESEL, Bardejov (Eva Keselicová, Bardejov) 
8.Súkromná ZUŠ, Humenné (Nadežda Havriľáková, Humenné) 
9.Súkromná ZUŠ, Poprad (PaedDr. Viera Grohová, Poprad /ukončená činnosť v decembri 2010/) 
10.Súkromná ZUŠ, Vranov nad Topľou (Vilma Krauspeová, Vranov nad Topľou) 
11.Súkromná ZUŠ, Bardejov (Dušan Rohaľ, Bardejov) 
12.Súkromná ZUŠ, Prešov (Marián Burgr, Prešov) 
E - Školy v prírode  
1.Cirkevná ŠvP Jusková Voľa, Vechec (Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov) 
2.Súkromná ŠvP 1. mája, Tatranská Lomnica (Tatraproperty, s.r.o., Tatranská Lomnica, Vysoké) 
F - Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, 
rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-
pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom 
dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. 1.CŠPP pri Spojenej škole internátnej 
Vojtaššáka, Levoča (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské Podhradie) 
2.Súkromné CŠPP, Bardejov (PhDr. Katarína Stašáková, Bardejov) 
3.Súkromné CŠPP, Veľká Lomnica (Mgr. Štefánia Litvinská, Veľká Lomnica) 
4.Súkromné CŠPP, Lipany (Mgr. Viera Imrichová, Lipany) 
5.Súkromné CŠPP, Prešov (Mgr. Eva Turáková, Prešov) 
6.Súkromné CŠPP, Bardejov (PaedDr. Jarmila Zátorská, Bardejov) 
G - Centrá voľného času Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského 
zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 
rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky 
na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného 
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využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. 
1.Cirkevné CVČ, Snina (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
2.CVČ Jána Pavla II., Prešov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
3.Súkromné CVČ Mariána Lojana, Snina (Marián Lojan, Snina) 
4.Súkromné CVČ Laura, Humenné (Laura, združenie mladých, Humenné) 
5.Cirkevné CVČ, Jusková Voľa (Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov) 
6.Cirkevné CVČ pátra Augustína, Podolínec (Rímskokatolícke Cirkevné Biskupstvo, Spišské Podhradie) H – 
H - Školské kluby detí 
Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, 
nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na 
vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin. 
1.Cirkevný ŠKD sv. Petra a Pavla, Stropkov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
2.Súkromný ŠKD, Prešov (Mgr. Eva Turáková, Prešov) I - Reedukačné centrá 
I - Reedukačné centrum na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného 
programu poskytuje deťom do veku 18 rokov s možnosťou predĺženia o jeden rok výchovu a vzdelávanie 
vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia na 
žiadosť dieťaťa. 
1.Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilborce (Prešovská pravoslávna 
eparchia v Prešove eparchiálna rada, Prešov) 
J - Školské strediská záujmovej činnosti 
Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia pre deti 
oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase. 
1.ŠSZČ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca, Bardejov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
2.ŠSZČ pri Gymnáziu sv. Moniky, Prešov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
3.ŠSZČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
4.ŠSZČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
5.ŠSZČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov (Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice) 
6.ŠSZČ pri Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho, Humenné (Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov) 
7.ŠSZČ pri Gymnáziu bl. PetraPavla Gojdiča, Prešov (Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov) 
8.Cirkevné ŠSZČ, Prešov (Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Prešov) 
9.Súkromné ŠSZČ, Poprad (Mgr. Silvia Oleníková, Poprad /od 1. 4. 2010 - zmena zriaďovateľa na 
Súkromné gymnázium bilingválne anglické s.r.o., Poprad/) 
10.ŠSZČ pri ZŠ a MŠ sv. Kríža, Kežmarok (Rímskokatolícke Cirkevné Bisksupstvo, Spišské Podhradie) 
11.ŠSZČ, Bernolákova 7, Prešov (Júlia Škopová, P. Horova 6317/2, Prešov) 
 

Podprogram 00503: 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 Počet žiakov, ktorí sú prijímateľmi príspevku na stravu a školské potreby 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  22   

 2009 36 40 Splnené  

 2010 55 47 Nesplnené 

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 
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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.  

 2011 37    

 2012 39    

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: V rámci realizácie podprogramu PSK zabezpečuje financovanie potrieb žiakov ZŠ, ktorí žijú v 
sociálne slabých rodinách. Finančné prostriedky sú poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a sú 
určené na stravu a školské potreby.  

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

Podprogram 00504: Školský úrad 

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces v kraji  

Zodpovednosť Odbor školstva  

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok % podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  100   

 2009 100 100   

 2010 100 100 Splnené 
Úlohou Školského úradu pri PSK bolo v roku 2010 
zabezpečiť účinné metodické nástroje k riadeniu 
vzdelávacieho procesu v školskom systéme kraja.  

 2011 100    

 2012 100    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet vydaných metodických usmernení za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  2   

 2009 2 2 Splnené  

 2010 2 2 Splnené 

V roku 2010 Školský úrad PSK zrealizoval všetky 
opatrenia, ktoré mu boli uložené (usmernenie ku 
kultúrnym poukazom a vypracovanie Kalendára úloh 
na šk. rok 2010/2011 pre školy a školské zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK). 

 2011 2    

 2012 2    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
plánovaný počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok 
spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  2   
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 2009 2 2 Splnené  

 2010 2 2 Splnené 

Odbor školstva PSK v roku 2010 zrealizoval dve 
pracovné porady pre riaditeľov škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, a to v 
dňoch 18. - 19. 3. 2010 a 24. -. 25. 8. 2010. 

 2011 2    

 2012 2    

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

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

Podprogram 00505: Šport 

Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja  

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

Prvok 0050501: Športové aktivity mládeže 

Zámer: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže  

Zodpovednosť Odbor školstva PSK  

Cieľ Zabezpečiť rozvoj olympijskej myšlienky u stredoškolskej mládeže 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 45 0 Nesplnené  

 2010 45 0 Nesplnené 
Konanie Župnej olympiády sa v roku 2010 
nerealizovalo, a to z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov. 

 2011 45    

 2012 45    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet študentov župnej olympiády za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 1700 0 Nesplnené  

 2010 1700 0 Nesplnené 
Konanie Župnej olympiády sa v roku 2010 
nerealizovalo, a to z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov. 
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 2011 1700    

 2012 1700    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet športových disciplín za rok spolu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 8 0 Nesplnené  

 2010 8 0 Nesplnené 
Konanie Župnej olympiády sa v roku 2010 
nerealizovalo, a to z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov. 

 2011 8    

 2012 8    

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

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

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

Prvok 0050502: Vyhlásenie najlepších športovcov PSK 

Zodpovednosť Odbor školstva 

Cieľ Odmeniť najlepších športovcov kraja bez vekovej hranice 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet udelených ocenení spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  17   

 2009 17 18 Splnené  

 2010 17 21 Splnené 

Prvok zahŕňa organizáciu podujatia s cieľom poďakovať 
úspešným športovcom za vzornú a úspešnú 
reprezentáciu nášho kraja. V roku 2010 sa oceňovanie 
konala dňa 2. 2. 2010 v priestoroch DJZ v Prešove. 
Oproti plánovanému počtu 17 ocenení bolo udelených 
až 21 cien a to: kategória - najúspešnejší športovci v 
počte 10 bez určenia poradia: Alexandre Radčenko 
(hádzaná), Martin Bajčičák (klasické lyžovanie), Ján 
Harniš - Branislav Regec (sánkovanie), Milan Hriňák 
(volejbal), Júlia Kostúrová (silový trojboj), Peter Magala 
(kolky), Marcel Matej (silový trojboj), Tomáš 
Pichnarčík (kulturistika a fitnes), Veronika Semaníková 
(karate), kategória - najúspešnejšie kolektívy v počte 3: 
Tatran Prešov (hádzaná), VK Chemes Humenné 
(volejbal), BK Bemaco Prešovská univerzita Prešov 
(basketbal), kategória - najúspešnejšie kolektívy 
mládeže v počte 3: BKM Svit (basketbal), VK Chemes 
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Humenné (volejbal), Karate klub Katsudo Sabinov 
(karate), Zvláštne ocenenie pre zdravotne postihnutého 
športovca: Radomír Dudáš (zjazdové lyžovanie), Cena 
predsedu PSK: HC Prešov 07 (hokej). V roku 2010 boli 
prvýkrát ocenení žiaci stredných škôl na území PSK v 
kategórii - Najúspešnejší študenti strednej školy: 
Veronika Kaňuchová (atletika), Jakub Hudák 
(armwrestling) a v kategórii Najúspešnejšia škola na 
území PSK - Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov (volejbal).  

 2011 17    

 2012 17    

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: Prvok zahŕňa organizáciu podujatia s cieľom poďakovať úspešným športovcom za vzornú a 
úspešnú reprezentáciu nášho kraja. Každoročne dosahujú športovci nášho samosprávneho kraja vynikajúce 
výsledky na domácich vrcholových podujatiach, európskej a svetovej úrovni. Ocenení budú najlepší 
jednotlivci a kolektívy.  

Podprogram 00506: Projekty a granty 

Zámer: Podpora celoživotného vzdelávania a modernizácia objektov slúžiacich na výchovno-vzdelávací 
proces  

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

Prvok 0050601: Regionálny operačný program 

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov EÚ v rámci Regionálneho 
operačného programu realizovaných na zariadeniach v oblasti vzdelávania 

Hodnotenie: V rámci predmetného prvku sa realizujú projekty Regionálneho operačného programu, 
Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. V roku 2010 boli realizované projekty na 18 – tich školách  
s cieľom zlepšenia podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu na stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. Projekty sa realizovali na týchto školách - Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov, SOŠ A . 
Dubčeka Vranov nad Topľou, SPŠ Bardejov, SOŠ technická Prešov, SPŠ stavebná Prešov, Hotelová 
akadémia O. Bűcknera Kežmarok, Obchodná akadémia Humenné, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov, 
Hotelová akadémia Prešov, SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce, Pedagogická a sociálna akadémia Prešov, 
Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov, SOŠ polytechnická Humenné, Spojená škola Tarasa Ševčenka 
Prešov, SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa, Gymnázium Giraltovce, SOŠ obchodu a služieb Prešov 

Prvok 0050602: Ostatné projekty 

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov z EÚ a iných finančných 
mechanizmov, kde sú prijímateľmi samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Taktiež 
sú tu evidované finančné prostriedky  rámci projektov  rezortných ministerstiev a úradu vlády SR.    

Hodnotenie: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú konečnými prijímateľmi a zároveň 
implementátormi projektov v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF), v rámci Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF) a v rámci Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a finančného 
mechanizmu EHP. Ďalej sú v rámci tohto prvku prideľované finančné prostriedky na projekty 
v rámci jednotlivých rezortných ministerstiev.  
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Projekty v rámci ESF realizovali Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov, Gymnázium 
Giraltovce, Gymnázium Poprad, Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa, Gymnázium arm. 
gen. L. Svobodu Humenné, Gymnázium Spišská Stará Ves, Gymnázium duklianskych hrdinov 
Svidník, Spojená škola Svidník, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov, Stredná zdravotnícka 
škola Prešov, SOŠ Svit, SPŠ Bardejov, SOŠ Sabinov, SPŠ strojnícka Prešov, SPŠ stavebná Prešov, 
SPŠ elektrotechnická Prešov, Stredná pedagogická škola Levoča, Stredná umelecká škola 
Kežmarok, Obchodná akadémia Vranov nad Topľou, Hotelová akadémia Prešov, SOŠ podnikania 
Prešov, SOŠ Prešov, Košická ul., SOŠ technická Prešov a SOŠ Stará Ľubovňa, Jarmočná ul.. 
 
Projekt v rámci ERDF (Program cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013) realizovalo 
Gymnázium Snina 
Projekty v rámci NFM a FM EHP realizovali SOŠ Svit, Spojená škola Svidník, Gymnázium L. 
Stőckela Bardejov a SOŠ Snina 
 
Projekty z prostriedkov pridelených z Úradu vlády SR realizovali SPŠ chemická a potravinárska 
Humenné, SOŠ Stará Ľubovňa, Jarmočná ul., SOŠ škola Lipany a Gymnázium Terézie Vansovej 
Stará Ľubovňa. 

 Podprogram 00507: Rezerva 

Zámer: Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí  

Komentár: Podprogram predstavuje "rezervu" rozpočtu PSK na program Vzdelávanie, v rámci ktorej je 
Odbor financií PSK v spolupráci s Odborom školstva PSK schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť 
nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených PSK v priebehu roka.  
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Program 006: Kultúra 

Zámer: Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v rámci PSK 

Rok Plán Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2010 7 380 000 € 7 380 000 € 10 198 098 € 8 054 465 € 78,98 % 

2011 8 700 000 €     

2012 9 495 000 €     

Komentár: V rámci oblasti kultúry PSK vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych 
hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu prostredníctvom kultúrnych organizácií 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách hospodária ako 
príspevkové organizácie, financované formou bežného transferu.  

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti 
kultúrnych zariadení, na zabezpečenie podujatí organizovaných pod záštitou predsedu PSK, t.j. koordináciu 
kultúrnej, finančnej, organizačnej, mediálnej a protokolárnej zložky organizácie podujatí, na zabezpečenie 
financovania a spolufinancovania projektov a plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu a výstavbu 
objektov v oblasti kultúry ale aj na nákup hnuteľného majetku. 

Podprogram 00601: Divadlá 

Zámer: Profesionálne divadlo s profesionálnym kreditom 

Zodpovednosť Odbor kultúry  

Cieľ Zvýšiť záujem obyvateľov o divadelné predstavenie 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet repríz za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  396   

 2009 314 307 Čiastočne  

 2010 318 340 Splnené 

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 2010. DJZ je 
úspešným a moderným divadlom, ktoré sa snaží 
divákom prinášať rôzne divadelné žánre od 
klasických divadelných inscenácií, cez komédie až 
po mimoriadne úspešné muzikály: Mária Antoinetta, 
100. repríza muzikálu František z Assisi. V roku 
2010 sa rozlúčili niektorými staršími predstaveniami 
- v apríli tragikomédia Mačacia hra, v máji 
slovenská klasika Statky-zmätky a v júni hudobná 
rozprávka Šialene smutná princezná. 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. Rozprávkový príbeh Popolvár najväčší na 
svete, Neposlušný Jurko, inscenácie Princove 
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halušky, Nosorožec, Dobropis, Anjel prichádza do 
Babylonu, La Musica Počet repríz za rok 2010 bol 
splnený na 107%. Tento ukazovateľ môžeme 
vyhodnotiť za uplynulé obdobie veľmi pozitívne.  

 2011 318    

 2012 318    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet návštevníkov jednotlivých predstavení za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  94 750   

 2009 94 500 88 595 Čiastočne  

 2010 94 800 98 613 Splnené 

Počet návštevníkov bol splnený na 104 % čo je 
veľmi slušné číslo. V roku 2010, kedy mali ľudia 
hlboko do vrecka a snažili sa racionalizovať svoje 
výdaje, pričom predpokladáme, že divadlo v tejto 
zlej dobe nebolo ich prioritou aj , napriek tomu tam 
prišli a kúpili si vstupenky na predstavenia, ktoré 
divadlá ponúkali.  

 2011 94 800    

 2012 95 000    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet premiér za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  9   

 2009 9 8 Splnené  

 2010 9 9 Splnené 

DJZ v roku 2010 odohrali štyri nové inscenácie - 
originálny pôvodný hudobný projekt Bonsoir v 
spolupráci s kapelou 100 Múch a jej lídrom Jurajom 
Haškom, Molierov Lakomec v réžii Mariána Pecka, 
pikantná cool dráma Patricka Marbera Don Juan v 
Soho v réžii Michala Náhlíka (prvá inscenácia DJZ 
neprístupná do 18 rokov) a týždeň pred záverom 
sezóny aj divadelné spracovanie slávnej verneovky 
Tajomný hrad v Karpatoch v réžii Mareka 
Zákosteleckého. DAD v Prešove naštudovalo päť 
premiér: Inscenácia Katarína Ivanovna je 
monológom, postavy z románu F. M. Dostojevského 
Zločin a trest. O dvoch generáloch, Ťapákovci -
humorná, ale aj vážna komédia s dedinskou 
tematikou a všadeplatnou myšlienkou so skvelými 
hereckými výkonmi, Vtáčie mlieko, Odkaz cudzieho 
sukničkára - súčasný ukrajinský dramatik Anatolij 
Krym sa vo svojej komédii vracia k téme Dona 
Juana, neprekonateľného a neprekonaného 
milovníka a zvodcu žien. Počet premiér za 
sledované obdobie bol splnený na 100%.  

 2011 9    

 2012 9    

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

Podprogram 00602: Knižnice 

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby 

Zodpovednosť Odbor kultúry  

Cieľ Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet registrovaných používateľov knižníc spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  51 028   

 2009 52 750 48 015 Čiastočne  

 2010 52 800 46 064 Nesplnené 

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 (87,24%) spôsobilo vyčistenie 
databáz používateľov v systéme knižnično – 
informačného systému Virtua.  

 2011 52 820    

 2012 52 800    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet návštevníkov knižníc za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  500 329   

 2009 494 500 535 728 Splnené  

 2010 494 550 492 902 Splnené 

Knižnice o priazeň svojich návštevníkov bojujú 
aj prostredníctvom rôznych podujatí. Z nich 
môžeme spomenúť napríklad podujatie Knižnice 
P. O. Hviezdoslava v Prešove – Prešov číta rád. 
V marci roku 2010 sa konal vo všetkých 
regionálnych knižniciach Prešovského kraja 11. 
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. Ukazovateľ bol 
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splnený na 99,66 %, Čo hodnotíme veľmi dobre. 
To znamená že záujem návštevníkov o knižnično 
- informačné služby pretrváva.  

 2011 494 600    

 2012 494 650    

Cieľ Zabezpečiť záujem občanov o informácie čítanie 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1 747 877   

 2009 1 834 850 1 590 106 Čiastočne  

 2010 1 834 900 1 519 167 Nesplnené 

Počet výpožičiek bol splnený na 82,79 %. 
Ukazovateľ za rok 2010 nesplnil plánovanú 
hodnotu. Nižší počet výpožičiek môžeme 
pripísať hlavne využívaniu elektronických 
databáz zo strany najmä mladších čitateľov.  

 2011 1 834 950    

 2012 1 835 000    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet knižničných prírastkov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  14 337   

 2009 14 350 14 753 Splnené  

 2010 14 400 13 097 Nesplnené 

Počet knižničných prírastkov bol splnený na 
90,95 %. Tento ukazovateľ nedosiahol 
predpokladanú hodnotu ani po poskytnutí 
finančných prostriedkov z MK SR na nákup 
literatúry. Z dôvodu zlej finančnej situácie v 
knižniciach vlastné zdroje na nákup knižničného 
fondu nemajú.  

 2011 14 450    

 2012 14 500    

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

Komentár: Knižnice zabezpečujú poskytovanie knižnično-informačných služieb v Prešovskom kraji. 
Získavajú, uchovávajú a sprístupňujú knižničný fond, poskytujú špeciálne knižnično-informačné služby a 
organizujú kultúrno -vzdelávacie aktivity, utvárajú a sprístupňujú regionálne bibliografické a faktografické 
databázy, odborne spracovávajú regionálnu bibliografiu, zabezpečujú koordinačné, metodické a 
bibliografické úlohy v Prešovskom kraji. 

Podprogram 00603: Múzeá 

Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie 

Zodpovednosť Odbor kultúry  

Cieľ Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v Prešovskom kraji 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet zbierkových predmetov spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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 2008  1 369 933   

 2009 978 801 1 113 189 Splnené  

 2010 979 817 1 114 171 Splnené 

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, 
ktorý prekročil plánovanú hodnotu o 13,71%.  

 2011 979 850    

 2012 979 870    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmetov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1 264   

 2009 2 825 767 Nesplnené  

 2010 2 860 1 140 Nesplnené 

Plánovaný počet reštaurovaných predmetov bol 
splnený na 39,86 % tento ukazovateľ už dlhodobo 
nedosahuje plánované ukazovatele, čo je 
spôsobené prijatými úspornými opatreniami v 
organizáciách.  

 2011 2 865    

 2012 2 870    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup náklady na reštaurovanie a konzervovanie v eur za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  105 165   

 2009 75 902 58 027 Nesplnené  

 2010 89 213 129 540 Splnené 

Náklady na reštaurovanie a konzervovanie 
zbierkových predmetov, boli splnené na 145,2 %. 
Merateľný ukazovateľ bol prekročený z dôvodu 
ukončenia dlhodobého reštaurovania ikonostasu z 
dreveného kostolíka z Matysovej a zároveň boli do 
zúčtovania započítané výdavky na rekonštrukciu a 
prestavbu expozícií. Finančné prostriedky na 
reštaurovanie zbierkových predmetov niektorí 
získali z projektov.  

 2011 89 213    

 2012 90 000    

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov Prešovského kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet výstav za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  104   

 2009 136 130 Čiastočne  

 2010 142 110 Nesplnené 

Plánovaný počet výstav nebol splnený, pretože 
niektoré výstavy sa presunuli na rok 2011. 
Zaujímavými boli napr. Sginott - fotografie, 
Karpatská kraslica, PINOCCHIO a jeho priatelia, 
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40.rokov slov.numizmatiky, Historické hodiny, 
Karpatský front, Michal Dubay, Milan Mihaľko. 
Plánovaný počet výstav bol splnený na 77,46 %.  

 2011 148    

 2012 150    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet expozícií za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  58   

 2009 39 59 Splnené  

 2010 43 51 Splnené 

Expozície národopisné, prírodo-vedecké, 
historické, či ikonopisecké majú svoje stále miesto 
v ponuke múzeí. Počet expozícií prevýšil plán o 
18,6%. 

 2011 43    

 2012 43    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup očakávaný počet návštevníkov múzeí za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  314 065   

 2009 424 300 317 666 Nesplnené  

 2010 439 000 333 812 Nesplnené 

Veľmi zaujímavými a pre verejnosť príťažlivými 
sú predstavenia pre deti 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 76% 
plánovaných ročných hodnôt. 

 2011 439 100    

 2012 439 200    

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

Komentár: Múzeá predstavujú zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v Prešovskom kraji. 
Múzeá nadobúdajú, zabezpečujú odbornú evidenciu, odborne spracovávajú, vedecky zhodnocujú ochraňujú 
rôznymi formami prezentácie sprístupňujú zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so 
svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečujú ochranu a ošetrenie, odborné uloženie a kategorizáciu 
zbierkových predmetov. Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:  
Krajské múzeum v Prešove 
Šarišské múzeum v Bardejove 
Podtatranské múzeum v Poprade  
Múzeum v Kežmarku 
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni 
Vihorlatské múzeum v Humennom 
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 
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Podprogram 00604: Galérie 

Zámer: Výtvarné umenie pre všetky generácie 

Zodpovednosť Odbor kultúry  

Cieľ Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v Prešovskom kraji 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet zbierkových predmetov spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  6 341   

 2009 7 286 6 259 Nesplnené  

 2010 7 345 6 392 Nesplnené 

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. 
Ukazovateľ počtu zbierkových predmetov v 
galériách dosiahol hodnotu 87 %.  

 2011 7 345    

 2012 7 350    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmet. za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  15   

 2009 15 15 Splnené  

 2010 18 51 Splnené 
Reštaurovanie zbierkových predmetov naplnilo 
celkový ročný plán. Tento ukazovateľ bol splnený 
na 283,33 %.  

 2011 18    

 2012 18    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup náklady na reštaurovanie a konzervovanie v eur za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  248   

 2009 133 147 Splnené  

 2010 250 69 Nesplnené 

Náklady na reštaurovanie a konzervovanie 
zbierkových predmetov boli splnené na 27,6 %. Z 
dôvodu hospodárskej krízy boli prijaté úsporné 
opatrenia. Na túto činnosť na rok 2010 vyčlenili len 
minimálne množstvo finančných prostriedkov.  

 2011 1 693    

 2012 1 693    

Cieľ 
Zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov Prešovského 
kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet výstav za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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 2008  55   

 2009 44 50 Splnené  

 2010 46 58 Splnené 

Počet výstav prevýšil celkový ročný plán o 26%. 
Medzi najzaujímavejšie výstavy patrili J.Muška, 
O.Dubay, J.Nemčík, Ján Zoričák, Detské práce z 
podujatí ŠG a Ernest Rákoši v Košiciach, 
vystúpenia malých javiskových foriem, koncerty, 
sympózia. Za všetky možno spomenúť napr. 
vystúpenie divadla Commedia. Ukazovateľ splnil 
plánované hodnoty.  

 2011 50    

 2012 53    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet expozícií za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1   

 2009 2 4 Splnené  

 2010 2 2 Splnené 
Tento ukazovateľ je splnený na 100% za rok 2010. 
Hodnotíme to pozitívne  

 2011 2    

 2012 2    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup očakávaný počet návštevníkov galérií za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  34 682   

 2009 39 000 24 988 Nesplnené  

 2010 53 000 30 184 Nesplnené 

Počet návštevníkov v galériách za rok 2010 bol 
splnený na 56,95 %. Ukazovateľ nenaplnil 
plánovanú hodnotu. Zrejme sa to odzrkadlilo v 
zhoršenej finančnej situácii obyvateľov.  

 2011 53 000    

 2012 53 100    

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

Komentár: Galérie zabezpečujú galerijnú dokumentáciu v Prešovskom regióne. Galérie nadobúdajú, 
zabezpečujú odbornú evidenciu, odborne spracúvajú, vedecky zhodnocujú, ochraňujú a rôznymi formami 
prezentujú sprístupňujú zbierkové predmety o vývoji prírody spoločnosti v súlade so svojím zameraním a 
špecializáciou. Zabezpečujú ochranu, ošetrenie odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú Šarišská galéria v Prešove a Tatranská galéria v Poprade. 
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Podprogram 00605: 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 Plánovaný počet súťaží ZUČ za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  422   

 2009 450 339 Čiastočne . 

 2010 463 391 Nesplnené 

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. Počet súťaží 
ZUČ bol splnený na 84,44 %.  

 2011 463    

 2012 470    

Cieľ Udržiavať ľudové tradície a autenticitu ich prejavu v regióne 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  348   

 2009 365 345 Nesplnené  

 2010 373 385 Splnené 

Z najvýznamnejších tradičných a 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. 
Ukazovateľ tradičných podujatí bol splnený na 103,21 
%, čo hodnotíme pozitívne.  

 2011 373    

 2012 380    
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Cieľ Zabezpečiť upevňovanie národného povedomia 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet zorganizovaných podujatí za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  265   

 2009 312 317 Splnené .  

 2010 322 357 Splnené 

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. Podujatia, na zabezpečenie národného 
povedomia, sú splnené na 110,86 % Tento ukazovateľ 
môžeme hodnotiť veľmi dobre.  

 2011 322    

 2012 350    

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

Komentár: Osvetové strediská poskytujú činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na 
jednotlivých úsekoch kultúrno - spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, 
vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k 
starostlivosti o životné prostredie. Vychovávajú umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmovo umeleckej 
činnosti, organizujú ZUČ, vyhľadávajú ochraňujú a sprístupňujú ľudové tradície s dôrazom na tradičnú 
ľudovú kultúru. Regionálne osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:  
Šarišské osvetové stredisko v Prešove 
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 
Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku 
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom 
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou 

Podprogram 00606: Hvezdárne a planetáriá 

Zámer: Výskumná a vzdelávacia činnosť v oblasti astronómie 

Zodpovednosť odbor kultúry 

Cieľ Zabezpečiť popularitu astronómií a výskumu vesmíru 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet návštevníkov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  35 366   

 2009 59 600 47 345 Nesplnené  

 2010 59 900 38 059 Nesplnené 

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 
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pre obyvateľov a turistov navštevujúcich región. V 
roku 2010 tam prebieha výstavba planetária, akcie 
pre verejnosť sú obmedzené. A to je jeden z 
dôvodov prečo ukazovateľ bol splnený na 63,53%. 
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 v 
hvezdárňach dosiahol hodnotu 63,53 %.  

 2011 59 900    

 2012 59 950    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1 095   

 2009 1 360 1 074 Nesplnené  

 2010 1 450 1 006 Nesplnené 

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. Počet zorganizovaných podujatí 
bol splnený na 69,37 %. Z dôvodu nepriaznivého 
počasia v mesiaci jún plánované aktivity boli 
zrušené vo všetkých hvezdárňach.  

 2011 1 450    

 2012 1 500    

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť a aktivity špecializovaných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú 
odborno-poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie, popularizáciu najnovších poznatkov z oblasti 
astronómie a výskumu vesmíru. Hvezdárne v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú  Hvezdáreň a planetárium 
v Prešove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. 

 

 



109 

 

Podprogram 00607: Umelecké súbory 

Zámer: Profesionálny umelecký súbor s profesionálnym kreditom 

Zodpovednosť odbor kultúry 

Cieľ zabezpečiť záujem obyvateľov o profesionálnu kultúru 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet vystúpení za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  103   

 2009 140 99 Nesplnené  

 2010 160 80 Nesplnené 
PUĽS je umelecké teleso, ktoré prezentuje kultúru 
národnostných menšín /hlavne rusínskej/ na 
Slovensku. Ukazovateľ bol splnený na 50 %.  

 2011 160    

 2012 160    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet návštevníkov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  36 293   

 2009 70 000 68 473 Čiastočne  

 2010 100 000 80 000 Nesplnené 
Počet návštevníkov bol splnený na 80 %. Tento 
ukazovateľ má nadväznosť na predchádzajúceho 
ukazovateľa.  

 2011 100 000    

 2012 100 000    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet premiér za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1   

 2009 2 2 Splnené  

 2010 1 2 Splnené 

Súbor v marci 2010 odohral nový premiérový 
programom "Kolíska a kríž II" zameraný na 
veľkonočné obdobie. Ďalším premiérovým 
programom "Výročný koncert" sa predstavili v 
decembri 2010, pri príležitosti 55. výročia 
založenia PUĽS-u.  

 2011 1    

 2012 1    

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

Komentár: PUĽS zabezpečuje priestor pre vznik a šírenie folklórneho umeleckého diela v Prešovskom 
kraji. Umelecký súbor je zameraný aj na kultúru národnostných menšín žijúcich v Prešovskom kraji.  

Umelecké súbory v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: PUĽS v Prešove  
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Podprogram 00608: Kultúrne podujatia pod záštitou predsedu PSK 

Zámer: Vysoký štandard kultúrnych podujatí kraja  

Zodpovednosť Odbor kultúry  

Cieľ Zabezpečiť zvýšenie úrovne kultúrnych podujatí 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet podporovaných aktivít 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  15   

 2009 13 17 Splnené  

 2010 13 15 Splnené 

Predseda PSK podporuje kultúrne aktivity v oblasti 
kultúrneho dedičstva, vedy, techniky, kultúrnej identity 
národa a národnostných menšín. V roku 2010 sa 
uskutočnilo 15 podujatí nad ktorými prevzal záštitu 
predseda PSK. Medzi najvýznamnejšie patria: 
Medzinárodná konferencia o vzdelávaní v astronómií 
"KOLOS 2010", Slávnosti Rusínov – Ukrajincov SR vo 
Svidníku, Zamagurské folklórne slávnosti na Červenom 
Kláštore, Zempĺín špiva, Prešov číta rád, otvorenie 
pobočky Krajského múzea v Stropkove, výstava 
Poľských korunovačných klenotov , Konferencia k 470. 
výročiu nar. D. Gutgesela, 55. výročie súboru PUĽS, 50. 
výročie Tatranskej galérie v Poprade a mnohé kultúrne 
podujatia na obciach. Tento ukazovateľ sa plní na 
115,38%, z čoho vyplýva, že záujem predsedu PSK o 
kultúrne aktivity nie je zanedbateľný. 

 2011 13    

 2012 13    

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

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

Podprogram 00609: Projekty a granty 

Zámer: Zvýšenie kvality ponúkaných kultúrnych služieb a rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení  

Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a 
spolufinancovania projektov kultúrnych zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ, financovania projektov 
podporených v rámci grantového systému MK SR a pod.  

Prvok 0060901: Regionálny operačný program 

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov EÚ v rámci Regionálneho 
operačného programu realizovaných na zariadeniach v oblasti kultúry 

Hodnotenie: V rámci predmetného prvku sa začalo s realizáciou projektov Regionálneho operačného 
programu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Aj keď v  roku 2010 neevidujeme 
čerpanie začali sa implementovať projekty v Podtatranskom múzeu Poprad, Podduklianskej knižnici Svidník 
a vo Vihorlatskom múzeu Humenné 
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Prvok 0060902: Ostatné projekty 

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov z EÚ a iných finančných 
mechanizmov, kde sú prijímateľmi samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Taktiež 
sú tu evidované finančné prostriedky  rámci projektov  rezortných ministerstiev a úradu vlády SR.    

Hodnotenie: Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa intenzívne zapájajú do 
projektov realizovaných v rámci  grantového systému MK SR. Taktiež sú čerpania konečnými 
prijímateľmi a zároveň implementátormi projektov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ERDF).   
 
Projekty v rámci ERDF (Karpatské nebo) realizovali Múzeum Kežmarok, Podduklianske osvetové 
stredisko Svidník a Vihorlatská hvezdáreň Humenné. 
 
Projekty v rámci grantového systému MK SR realizovali Divadlo A. Duchnoviča Prešov, Divadlo 
Jonáša Záborského Prešov, Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov, Podtatranské osvetové 
stredisko Poprad, Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa, Šarišské osvetové stredisko 
Prešov, Podduklianske osvetové stredisko Svidník, Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov 
nad Topľou, Vihorlatská hvezdáreň Humenné, Hvezdáreň a planetárium Prešov, Okresná knižnica 
Dávida Gutgesela Bardejov, Vihorlatská knižnica Humenné, Podtatranská knižnica Poprad, 
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa, Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov, Podduklianska 
knižnica Svidník, Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou, Šarišské múzeum Bardejov, 
Vihorlatské múzeum Humenné, Podtatranské múzeum  Poprad, Múzeum v Kežmarku, Ľubovnianske 
múzeum - hrad Stará Ľubovňa, Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou, Tatranská galéria 
Poprad a Šarišská galéria Prešov. 
 
Projekt podporený z úradu vlády SR realizovalo Divadlo A. Duchnoviča Prešov. 

Podprogram 00610: Rezerva 

Zámer: Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí  

Komentár: Podprogram predstavuje "rezervu" rozpočtu PSK na program Kultúra, v rámci ktorej je Odbor 
financií Ú PSK v spolupráci s Odborom kultúry Ú PSK schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť 
nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených PSK v priebehu roka.  
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Program 007: Sociálne zabezpečenie 

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

Rok Plán Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2010 23 843 000 € 23 843 000 € 22 107 646 € 21 881 715 € 98,98 % 

2011 26 458 000 €     

2012 27 971 000 €     

Komentár: Dňom 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách"). Uvedený zákon nahradil 
doterajšiu právnu úpravu sociálnej pomoci upravenú zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov. Zákon o sociálnych službách upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych 
služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Zároveň zákon o 
sociálnych službách prináša nové kompetencie vyšším územným celkom a obciam. Vyšší územný celok v 
rámci svojej pôsobnosti uvedenej v § 81 zákona o sociálnych službách, okrem iného vypracúva , schvaľuje 
koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom obvode; vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu 
službu; je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení 
podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom 
zariadení; poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, 
zariadení núdzového bývania, zariadení dočasnej starostlivosti o deti, zariadení podporovaného bývania, 
rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, integračnom centre; vedie 
register, vykonáva zápis do registra a tiež zmeny v registri vo svojom územnom obvode; uzatvára zmluvu o 
poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 
sociálnej služby, o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov verejnému poskytovateľovi sociálnej 
služby, o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom. V rámci programu Sociálne 
zabezpečenie sú realizované a financované nasledujúce podprogramy: Starostlivosť o občanov so 
zdravotným postihnutím a seniorov, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Projekty a granty a 
Rezerva.  

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu uvedených podprogramov, z toho bežné výdavky na 
zabezpečenie prevádzky a činností zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, na 
finančnú podporu neverejných poskytovateľov, na zabezpečenie starostlivosti o deti v zariadeniach 
pestúnskej starostlivosti a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a kapitálové výdavky na 
stavebné a strojné investície v oblasti sociálneho zabezpečenia.  

Podprogram 00701: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov a                 
                                   marginalizované skupiny občanov 

Zámer: Rôznorodá ponuka sociálnych služieb a ich dostupnosť  

Prvok 0070101: Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

Zodpovednosť 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  118   

 2009 75 77 Splnené  
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 2010 73 84 Čiastočne 

K 31.12.2010 ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
v poradovníkoch čakateľov evidovali celkovo 84 
občanov, z toho v poradovníku rehabilitačného 
strediska (ambulantná forma) - 5 čakateľov, v 
zariadení podporovaného bývania - 4 čakateľov, v 
zariadeniach pre seniorov - 2 čakateľov, v 
špecializovanom zariadení - 1 čakateľa a v domovoch 
sociálnych služieb - 72 čakateľov ( z toho: ambulantná 
forma - 1, pobytová týždenná forma - 2). Počet 
čakateľov v poradovníkoch ZSS v priebehu 
sledovaného obdobia mierne narastal. Dôvodom je 
skutočnosť, že časť žiadateľov o zabezpečenie 
sociálnej služby, ktorí trvajú na konkrétnom zariadení 
sociálnych služieb využívajú možnosť zaradenia do 
poradovníka čakateľov.  

 2011 30    

 2012 10    

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

Komentár: Zákon o sociálnych službách pôsobnosť rozhodovať o zaradení do poradovníkov čakateľov v 
ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti ponechal do 31.decembra 2012. S účinnosťou od 1.januára 2013 platí 
ustanovenie § 8 ods.4 zákona o sociálnych službách, ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o 
odkázanosti na sociálnu službu, o ktorej poskytnutie žiada, vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti 
poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o 
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

Prvok 0070102: 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1 041   

 2009 1 120 1 176 Splnené  

 2010 1 176 1 392 Splnené 

K 31.12.2010 boli uzavreté zmluvy s 51 
poskytovateľmi sociálnych služieb a vykonávateľmi 
opatrení SPO detí a sociálnej kurately na území PSK. 
PSK v súlade s uzavretými zmluvami mesačne 
poukazoval finančný príspevok v zmysle zákona o 
sociálnych službách na : - 513 prijímateľov sociálnej 
služby v domovoch sociálnych služieb (ambulantná 
forma a pobytová týždenná a celoročná forma), - 15 
prijímateľov v špecializovaných zariadeniach 
(ambulantná forma a celoročná pobytová forma) - 124 
prijímateľov v zariadeniach pre seniorov, - 22 
prijímateľov v zariadeniach opatrovateľskej služby, - 
169 prijímateľov v útulkoch, - 36 prijímateľov v 
domovoch na pol ceste, - 10 prijímateľov v 
zariadeniach podporovaného bývania, - 16 prijímateľov 
v zariadeniach núdzového bývania, Celkovo na 905 
prijímateľov v pobytových zariadeniach sociálnych 
služieb. Zároveň PSK poskytoval finančný príspevok 
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na 20 poradcov poskytujúcich špecializované sociálne 
poradenstvo 469 fyzickým osobám a zabezpečoval 
tlmočnícku službu pre 18 fyzických osôb odkázaných 
na tento druh sociálnej služby. Ukazovateľ za 
hodnotené obdobie je splnený.  

 2011 1 180    

 2012 1 180    

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

Komentár: Zákon o sociálnych službách rozlišuje dve skupiny poskytovateľov sociálnych služieb, a to 
verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Citovaný 
zákon zavádza nový spôsob financovania neverejných poskytovateľov a zvyšuje právnu istotu týchto 
subjektov, že im bude poskytnutý finančný príspevok, ak splnia zákonom stanovené podmienky. Právna 
úprava rozoznáva dva druhy finančných príspevkov, a to finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby 
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku.  

Prvok 0070103: 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  139   

 2009 158 51 Čiastočne  

 2010 55 50 Čiastočne 

Zo strany MPSVaR v Bratislave boli poukázané 
prostriedky na rekreačnú činnosť pre deti s ťažkým 
zdravotným postihnutím vo výške 10 620 eur. 
Výchovno - rekreáčny tábor bol zorganizovaný v 
termíne od 11.augusta 2010 do 20.augusta 2010 v 
priestoroch rekreačného zariadenia MH Bystrá pre 50 
účastníkov (37 detí a 13 sprievodcov). Celková 
vyčerpaná čiastka - 9 984,79 eur. Počty poukazov pre 
jednotlivé domovy sociálnych služieb, rehabilitačné 
strediská v územnom obvode PSK boli pridelené na 
základe ich písomne nahláseného záujmu o účasť na 
uvedenom tábore. Samotnú realizáciu tábora 
komplikovala aj skutočnosť, že zo zariadení 
sociálnych služieb nastúpil do tábora nižší počet detí 
oproti nahlásenému záujmu. Napriek snahe a 
spolupráci sa plánovaný počet účastníkov tábora 
nepodarilo v plnej miere naplniť, čo malo za následok 
nevyčerpanie pridelenej dotácie. 

 2011 60    

 2012 65    

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

Komentár: 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 
záujmová činnosť je definovaná ako kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná 
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činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby a práve táto dáva 
priestor na organizovanie takýchto podujatí.  

Podprogram 00702: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

Zámer: Kraj participujúci na sociálnej pomoci obyvateľom, resp. rodinám v krízových situáciách  

 
Prvok 0070201: Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti sociálnoprávnej   
                            ochrany s 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  3   

 2009 4 7 Splnené .  

 2010 4 4 Splnené 

Na území PSK vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately predovšetkým úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Na tejto problematike 
participoval PSK prostredníctvom 6 krízových stredísk s 
celkovou pobytovou kapacitou 63 miest, ktoré boli 
zriadené ako organizačné jednotky ZSS v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V hodnotenom období 
sa uskutočnili 4 pracovné stretnutia: " marec 2010 - 
predmetom stretnutia so štatutárnymi zástupcami ZSS s 
organizačnou jednotkou krízové stredisko bol obsah 
zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu 
nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom 
stredisku a spôsob určenia úhrady a výška úhrady v 
zariadeniach SPO s ohľadom na cieľové skupiny 
krízových stredísk; " jún 2010 - účelom pracovného 
stretnutia s pestúnmi 4 pestúnskych zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bolo prehodnotenie 
financovania prevádzkových nákladov týchto zariadení; 
" september 2010 - cieľom pracovného stretnutia bolo 
upriamiť pozornosť vedúcich a sociálnych pracovníkov 
vybraných krízových stredísk na zmeny v právnych 
predpisoch; " december 2010 - predmetom stretnutia 
bolo navýšenie počtu miest v krízových strediskách 
určených na vykonávanie rozhodnutia súdu o 
predbežnom opatrení a o uložení výchovného opatrenia 
pobytovou formou na kalendárny rok 2011 z dôvodu 
vysokej využiteľnosti ( 78,5% obsadenosť ÚPSVaR). 
Záver stretnutia: celkový počet miest sa navýšil z 31 na 
37 miest (50% celkovej kapacity krízových stredísk).  

 2011 5    

 2012 5    

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 
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Komentár: Na území PSK vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
predovšetkým ÚPSVaR. Na tejto problematike participuje PSK prostredníctvom 6 krízových stredísk, ktoré 
sú zriadené ako organizačné jednotky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  PSK v rámci kompetencií 
vyplývajúcich zo zákona č. 305/2005 Z. z. zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálneho programu zameraného na 
ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie na zamedzenie nárastu sociálno-
patologických javov na svojom území. Sociálny program PSK bol schválený na 22. zasadnutí Z PSK 
uznesením č.348/2008.  V rámci prvku plánujeme zintenzívniť spoluprácu zainteresovaných inštitúcií 
(ÚPSVaR, mestá a obce, akreditované subjekty, krízové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) za 
účelom predchádzania a zamedzenia vzniku sociálno-patologických javov, ktoré majú za následok vznik 
krízových situácii. 

 
Prvok 0070202: 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  2   

 2009 3 3 Splnené  

 2010 3 4 Splnené 

V priebehu sledovaného obdobia v súvislosti s 
podpisovaním zmlúv o poskytovaní finančného 
príspevku na úhradu nákladov na výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa 
uskutočnili 4 pracovné stretnutia (Gréckokatolícka 
charita Prešov, Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce, 
občianske združenie PRO FAMILIA Humenné, 
občianske združenie Návrat). Merateľný ukazovateľ bol 
splnený.  

 2011 3    

 2012 4    

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

Komentár: Na území PSK vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
predovšetkým ÚPSVaR. Na tejto problematike participuje PSK prostredníctvom 7 akreditovaných subjektov, 
ktorí sú vedení v evidencii zariadení určených na tento účel. PSK v rámci kompetencií vyplývajúcich zo 
zákona č.305/2005 Z. z. zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálneho programu zameraného na ochranu práv a 
právom chránených záujmov detí a na predchádzanie na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov 
na svojom území. V rámci prvku plánujeme zintenzívniť spoluprácu zainteresovaných inštitúcií (ÚPSVaR, 
mestá a obce, akreditované subjekty, krízové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) za účelom 
predchádzania a zamedzenia vzniku sociálno-patologických javov, ktoré majú za následok vznik krízových 
situácii. 
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Prvok 0070203: 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  18   

 2009 18 16 Čiastočne  

 2010 14 12 Čiastočne 

K 31.12.2010 pestúnska starostlivosť bola 
poskytovaná v 4 zariadeniach pestúnskej starostlivosti 
12 deťom. V porovnaní so stavom k 31.12.2009 došlo 
k zníženiu počtu detí v zariadení pestúnskej 
starostlivosti z dôvodu dovŕšenia 18. resp. 19.roku 
veku a vyčerpania možností poskytovania pestúnskej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.  

 2011 11    

 2012 11    

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

Komentár: V zmysle platnej legislatívy sa deti do zariadení pestúnskej starostlivosti neumiestňujú. 
Problematiku preberá náhradná rodinná starostlivosť. Prvok predstavuje zabezpečovanie náhradnej rodinnej 
starostlivosti v 4 zariadeniach pestúnskej starostlivosti zriadených na tento účel. V zariadení pestúnskej 
starostlivosti sa poskytuje starostlivosť dieťaťu, ktoré je zverené do pestúnskej starostlivosti, najmä 
súrodencom, právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. V zariadení 
pestúnskej starostlivosti sa poskytuje starostlivosť do dovŕšenia plnoletosti. Predpokladáme, aj po dovŕšení 
18 roku veku, predĺženie pestúnskej starostlivosti o jeden rok z dôvodu pokračovania v príprave na 
povolanie a spĺňanie podmienky nezaopatrenosti. 
 
 
Podprogram 00703: 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  50   

 2009 70 75 Splnené  

 2010 60 61 Splnené 

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnilo 61 
stretnutí s verejnými a neverejnými poskytovateľmi 
sociálnych služieb a vykonávateľmi opatrení SPO detí a 
sociálnej kurately, predmetom ktorých boli 
predovšetkým : " otázky financovania sociálnych 
služieb a vykonávania opatrení SPO v roku 2010, " 
otázky súvisiace s registráciou poskytovateľov 
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sociálnych služieb a aplikáciou jednotlivých ustanovení 
zákona o sociálnych službách, " financovanie ZSS v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, zmeny organizačných 
štruktúr ZSS, preposudzovanie prijímateľov sociálnych 
služieb, otázky umiestňovania žiadateľov o sociálne 
služby. Výsledkom pracovných stretnutí bolo uzavretie 
zmlúv, resp. dodatkov o zabezpečení poskytovania 
sociálnych služieb a o poskytovaní finančného 
príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného 
príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v 
zmysle zákona o sociálnych službách, registrácia 
poskytovateľov sociálnych služieb. Z častí pracovných 
stretnutí sú vyhotovené záznamy.  

 2011 60    

 2012 60    

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

Komentár: Predmetný prvok obsahuje zabezpečovanie činnosti vyplývajúcich z platnej legislatívy v oblasti 
sociálneho zabezpečenia. 

Podprogram 00704: Projekty a granty 

Zámer: Kvalitné sociálne služby a sociálno - právna ochrana a kuratela v PSK 

Komentár: Ponuka sociálnych služieb a SPOaK, ktorá pokrýva potreby a má požadovanú kvalitu sú 
hlavným prostriedkom realizácie práva na zabezpečenie základných životných podmienok v súlade s 
Ústavou SR. Predpokladom zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb a sociálno - právnej ochrany 
a kurately je zlepšenie podmienok, technického stavu objektov a materiálnej vybavenosti pre poskytovanie 
sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a kurately na úrovni regiónu. Zariadenia sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa jednotlivými projektovými zámermi 
uchádzajú o získanie finančných prostriedkov k spríjemneniu a skvalitneniu života klientov. V rámci 
podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania 
projektov sociálnych zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ a spolufinancovania projektov MPSVaR SR a 
pod.. 

Prvok 0070401: Regionálny operačný program 

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov EÚ v rámci Regionálneho 
operačného programu realizovaných na zariadeniach v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

Hodnotenie: V rámci predmetného prvku sa začalo s realizáciou projektov Regionálneho operačného 
programu, Opatrenie  2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Aj 
keď v  roku 2010 neevidujeme čerpanie začal sa implementovať projekt na ZpS a DSS Svidník. 

Prvok 0070402: Ostatné projekty 

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov z EÚ a iných finančných 
mechanizmov, kde sú prijímateľmi samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Taktiež 
sú tu evidované finančné prostriedky  rámci projektov  rezortných ministerstiev a úradu vlády SR.    

Hodnotenie: Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v oblasti sociálneho zabezpečenia sa 
intenzívne zapájajú do projektov „z výťažku z lotérií“ realizovaných prostredníctvom MPSVaR SR. 
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Taktiež sú konečnými prijímateľmi a zároveň implementátormi projektov v rámci Európskeho 
sociálneho fondu.  Projekt v rámci ESF realizoval DSS Sabinov. 
 
Projekty z „výťažkov z lotérií“ v rámci MPSVaR SR realizovali DSS Kalinov, DSS Spišský Štvrtok, 
DSS Batizovce, DSS Jabloň, DSS Legnava, ZpS a DSS Svidník, ZpS Spišská Stará Ves, ZpS Továrne, DSS 
Prešov, Volgogradská ul. 

Podprogram 00705: Rezerva 

Zámer: Efektívne a flexibilné riešenie havarijných stavov v ZSS  

Komentár: V rámci prvku sa predpokladá riešenie vzniknutých havarijných stavov v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s cieľom zabezpečiť kontinuálne poskytovanie 
sociálnych služieb. 
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Program 008: Zdravotníctvo 

Zámer: Zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na území PSK 

Rok Plán Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2010 184 500 € 184 500 € 35 166 € 9 173 € 26,08 % 

2011 100 000 €     

2012 60 000 €     

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

Podprogram 00801: Zdravotnícke zariadenia PSK 

Zámer: Efektívny a účinný manažment záväzkov a pohľadávok po zrušených nemocniciach  

Prvok 0080101: Záväzky a pohľadávky nemocníc PSK 

Zodpovednosť Odbor financií 

Cieľ Vysporiadanie záväzkov a pohľadávok po zrušených nemocniciach 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Výška zadlženia zdravotníckych organizácií k 31.12 v eur  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  1 678 112   

 2009 232 357 550 786 Čiastočne  

 2010 650 000 548 128 Čiastočne 

V roku 2010 boli uhradené záväzky v oblasti 
zdravotníctva za Nemocnicu s poliklinikou vo 
Svidníku voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou v Bratislave v objeme 3 319 € a za 
Nemocnicu s poliklinikou v Starej Ľubovni voči 
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Daňovému úradu Stará Ľubovňa v objeme 152 €. 
Úrad PSK eviduje ďalšie záväzky za zrušené 
nemocnice, ktoré sú v štádiu riešenia.  

 2011 350 000    

 2012 0    

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

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

 
Prvok 0080102: Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vrátane  
                  verejných lekární 

 
Zodpovednosť Odbor zdravotníctva  

Cieľ Zabezpečiť ponuku vysokokvalitných služieb zdravotníckych zariadení v kraji  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet vydaných právoplatných povolení za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2008 

 
214 

  

 
2009 160 321 Splnené 

 

 
2010 160 289 Splnené 

V čase od 1.1.2010 do 31.12.2010 bolo odboru 
zdravotníctva Ú PSK doručených  289 žiadostí o 
vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych 
zariadení. Po splnení zákonných podmienok bolo 
vydaných 289 rozhodnutí na základe doručených 
žiadostí a to z dôvodu zmeny právnej formy (zrušenie 
fyzickej osoby a vydanie pre právnickú osobu), zmeny  
miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, 
zmeny odborného zamerania a zmeny odborného 
zástupcu. Jedná sa najmä o prevádzkovanie týchto 
zdravotníckych zariadení: ambulancie, agentúry 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia 
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, lekárne 
a výdajne zdravotníckych potrieb. Žiadosti o vydanie 
povolenia boli vybavené priebežne v zákonných 
lehotách. Zmeny miesta prevádzkovania zdravotníckeho 
zariadenia sa týkali predovšetkým zmien do priestorov 
na vyššej kvalitatívnej úrovni, čo prispeje k dosiahnutiu 
hlavného cieľa tohto prvku a to  ponuku 
vysokokvalitných služieb zdravotníckych zariadení v 
kraji. 

 
2011 160 

   

 
2012 160 

   

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová 

Komentár: Prvok predstavuje vydávanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení (prenesený 
výkon štátnej správy) - ambulancie, zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, 
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stacionára, polikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích 
a liečebných zložiek, všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti a 
mobilného hospicu a vydávanie povolení na prevádzkovanie verejných lekární pri splnení podmienok na 
vydanie povolenia. Dôležitým atribútom je splnenie materiálneho, technického a personálneho vybavenia 
zariadení.. 
 
 
Podprogram 00802: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti 

Zámer: Vylepšenie pracovných podmienok za účelom zvýšenia kvality kontrolnej činnosti a 
administratívnej efektivity 

Prvok 0080201: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby 

Zodpovednosť Odbor zdravotníctva  

Cieľ Zabezpečiť monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vykonaných kontrol za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2008 

 
50 

  

 
2009 160 73 Nesplnené 

 

 
2010 160 184 Splnené 

Monitorovanie kvality služieb pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti bolo realizované formou 
dozoru nad povinnosťami poskytovateľa a 
zdravotníckeho pracovníka v mieste zdravotníckeho 
zariadenia a to priebežnými kontrolami - náhodným 
výberom, alebo na základe písomných podaní a 
sťažností.  
V rámci uvedeného bolo odboru zdravotníctva v čase 
od 1.1.2010 do 31.12.2010 doručených 54 podaní, 
ktoré sa týkali konkrétnych podnetov a sťažností 
občanov. Títo občania poukazovali   na údajné  
podozrenia z porušovania platnej legislatívy  
držiteľmi povolení na prevádzkovanie  
zdravotníckych zariadení. Vo väčšine prípadov sa  
podania  týkali  nespokojnosti  pacientov - poistencov 
s platbami v zdravotníckych zariadeniach, 
nespokojnosti so systémom objednávania na 
ošetrenie. Ďalej to boli podnety, ktoré poukazovali na 
nedodržiavanie ordinačných hodín, schválených 
samosprávnym krajom a údajné neetické a arogantné 
právanie zdravotníckych pracovníkov, ako aj 
neochota, resp. odmietnutie ošetrenia pacienta s 
európskym preukazom. V prípade zistenia porušenia 
bolo prevádzkovateľovi uložené odstránenie 
zistených nedostatkov s upozornením na sankcie.                                                                              
V jednotlivých okresoch bolo vykonaných 184 
priebežných kontrol, z toho 54  na základe písomného 
podnetu formou dotazovania, čo predstavuje spolu 
115 % z plánovanej hodnoty za rok spolu. Túto 
skutočnosť (nárast) zdôvodňujeme konkrétnou 
požiadavkou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky z 26.1.2010 (číslo záznamu 2550/2010) o 
vykonanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení § 79 
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ods. 1 písm. za) zák. č. 578/2004 Z. z., ktorý ukladá 
poskytovateľovi umiestniť na viditeľnom mieste 
ordinačné hodiny schválené a potvrdené 
samosprávnym krajom a schválené ordinačné hodiny 
aj dodržiavať. Ďalej ustanovenie § 44 ods. 2 zák. č. 
577/2004 Z.z., ktorým poskytovateľ môže požadovať 
úhradu za prednostné poskytovanie ambulantnej 
starostlivosti len v rámci na to vyhradených 
ordinačných hodín, ktoré nesmú presiahnuť 1/4 
ordinačných hodín. Výšku úhrady schvaľuje 
samosprávny kraj. Na tento účel vydal Prešovský 
samosprávny kraj "Všeobecne záväzné nariadenie č. 
16/2009 o výške úhrady za prednostné poskytnutie 
ambulantnej starostlivosti", ktorým zrušil "Smernicu 
PSK pri vydávaní súhlasu na úhradu za prednostné 
poskytnutie ambulantnej starostlivosti" k 31.10.2009. 
Kontrolou bolo zistené, že niektorí prevádzkovatelia 
vyberali poplatky za prednostné poskytnutie 
ambulantnej starostlivosti podľa  už neplatnej 
smernice. Tieto nedostatky boli na mieste odstránené 
a prevádzkovatelia boli adekvátne situácií poučení. 
Pri priebežných kontrolách sme sa okrem uvedeného 
zamerali aj na ďalšie povinnosti poskytovateľa, 
konkrétne na personálne zabezpečenie a materiálno - 
technické vybavenie (kde sme nezistili takmer žiadne 
nedostatky); viditeľné označovanie druhu 
zdravotníckeho zariadenia, jeho odborné zameranie, 
obchodné meno, meno a priezvisko držiteľa povolenia 
u právnickej osoby aj meno odborného zástupcu; na 
viditeľnom mieste umiestnenie zoznamu zdravotných 
poisťovní s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú 
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;  na 
viditeľnom mieste umiestnenie cenníka zdravotných 
výkonov, uskutočňovaných na žiadosť osoby.     

 
2011 160 

   

 
2012 160 

   
Cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníckych zariadeniach 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup % zrealizovaných opatrení pre zdravotnícke zariadenia z nariadených za rok  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2008 

 
96 

  

 
2009 100 46 Nesplnené 

 

 
2010 100 115 Splnené 

Pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
boli prijaté opatrenia, vyplývajúce zo zistených 
nedostatkov pri vykonávaní dozoru (kontrol). 
Podľa jednotlivých okresoch bolo vykonaných 184 
(115%) priebežných kontrol, z toho 54  (34%) na 
základe písomného podnetu formou dotazovania. V 
prípade zistenia nedostatkov, alebo porušení 
predpisov boli prijaté písomné opatrenia, písomné 
upozornenia na porušenie právnych predpisov, alebo 
boli nedostatky odstránené na mieste a 
prevádzkovatelia boli adekvátne situácií poučení.  
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2011 100 

   

 
2012 100 

   

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová 

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

Prvok 0080202: Etická komisia pri PSK 

Zodpovednosť Odbor zdravotníctva  

Cieľ Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických postupov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet zasadnutí komisie za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2008 

 
5 

  

 
2009 6 7 Splnené 

 

 
2010 6 6 Splnené 

V čase od 1.1.2010 do 31.12.2010 Etická komisia 
Prešovského samosprávneho kraja zasadala šesť krát (čo 
je v súlade s plánovanou hodnotou, štatútom a 
rokovacím poriadkom EK PSK) a tým bola dostatočne 
zabezpečená implementácia nových diagnostických a 
terapeutických postupov. 

 
2011 6 

   

 
2012 6 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
očakávaný počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu 
biomedicínskeho výskumu  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2008 

 
81 

  

 
2009 60 75 Splnené 

 

 
2010 60 107 Splnené 

V čase od 1.1.2010 do 31.12.2010 Etická komisia 
Prešovského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 
posúdila 107 štúdii  a vydala stanovisko k etike 
klinického skúšania pre 107  klinických štúdií vrátane 
dodatkov ku klinickým štúdiám, čo predstavuje vyššiu 
hodnotu oproti plánovanej hodnote. Nárast klinických 
štúdii sme zaznamenali v špecializačných odboroch 
kardiológia, klinická onkológia, pneumológia a 
ftizeológia, psychiatria, urológia a dermatovenerológia 
úmerne k nárastu týchto onemocnení. 

 
2011 60 

   

 
2012 60 

   
Cieľ Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti 

Merateľný Výstup Počet zasadnutí komisie za rok  
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ukazovateľ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2008 

 
5 

  

 
2009 6 7 Splnené 

 

 
2010 6 6 Splnené 

V čase od 1.1.2010 do 31.12.2010 EK PSK zasadala  
šesť krát, čím bol dostatočne zabezpečený dozor nad 
etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti (investigátorov klinických štúdii). Pri 
vykonávaní dozoru nad etickou spôsobilosťou 
investigátorov, komisia prihliadala 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. 
Ďalej EK PSK na svojom zasadnutí posúdila žiadosti o 
individuálne povolenie neregistrovaných liekov. 
Dodatky sa viacmenej týkali zmien v investigátorských 
brožúrach a informácií pre pacienta, ako aj zmien 
centier investigátorov zúčastňujúcich sa na klinickom 
skúšaní v kraji. 

 
2011 6 

   

 
2012 6 

   

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová 

Komentár: Prvok predstavuje činnosti komisie na úseku komisionálneho povoľovania klinického skúšania 
liekov registrovaných v Slovenskej republike pre zadávateľov klinických štúdií. Komisia sa vyjadruje k 
žiadostiam zadávateľov o posúdenie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a k žiadostiam 
o schválenie biomedicínskeho výskumu v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej starostlivosti 
pôsobiacich na území PSK. Finančné prostriedky na realizáciu prvku predstavujú plánované bežné výdavky 
na odmeny členov komisie. Ostatné bežné výdavky - na tovary a služby sú zahrnuté v programe 9 
Administratíva.  
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Program 009: Administratíva 

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov 

Rok Plán Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2010 4 456 000 € 4 434 420 € 3 438 737 € 3 238 537 € 94,18 % 

2011 4 837 000 €     

2012 5 068 000 €     

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

Podprogram 00901: Personalistika a mzdy 

Zámer: Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda. 

Prvok 0090101: Spracovanie a zúčtovanie miezd a odvodov a personálna agenda 

Zodpovednosť 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 Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Ú PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 Áno Áno Splnené  

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 

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. Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov ku koncu sledovaného obdobia dosiahol 
191. Priemerná mzda prepočítaná na evidenčný počet 
zamestnancov je 953 eur. V týchto prepočtoch sú aj 
funkčné platy predsedu, podpredsedov, hlavného 
kontrolóra, riaditeľa úradu, zástupcu riaditeľa úradu a 
zástupcov detašovaného pracoviska v Bruseli 
vyplatené vo výške 220 816 eur. Po odpočítaní 
čerpania mzdových prostriedkov pre uvedenú skupinu, 
priemerná mesačná mzda dosiahla úroveň 894 eur. 

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Cieľ Zabezpečiť výber kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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 2008 Áno Áno Splnené  

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 
Personálne oddelenie vedie evidenciu žiadateľov 
o zamestnanie prostredníctvom programov Fabasoft 
a emailového klienta Lotus Notes. 

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vybavených žiadostí do zamestnania 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 150 35 Čiastočne  

 2009 150 140 Čiastočne  

 2010 150 129 Čiastočne 

Žiadosti do zamestnania sa evidujú a vybavujú 
prostredníctvom programu Fabasoft priebežne do 30 
dní od doručenia a e-mailom prostredníctvom Lotus-
Notes. 

 2011 150    

 2012 150    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

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

Prvok 0090102: Štatistika a výkazníctvo 

Zodpovednosť Kancelária predsedu 

Cieľ Zabezpečiť včasné spracovanie a zaslanie štatistických výkazov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet výkazov a hlásení za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 120 30   

 2009 120 120 Splnené . 

 2010 120 100 Čiastočne 
Spracovanie výkazníctva a hlásení je zabezpečované v 
súlade s platnou legislatívou a požiadavkami 
príslušných inštitúcii. 

 2011 120    

 2012 120    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 
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Komentár: Prvok "Štatistika a výkazníctvo" v sebe zahŕňa spracovanie štatistických a ďalších výkazov v 
zmysle platnej legislatívy za oblasť personálnu a mzdovú. Patria sem výkazy pre Ministerstvo financií SR 
("Údaje o dosiahnutej skutočnosti niektorých vybraných ukazovateľov verejnej správy..."),  pre Štatistický 
úrad SR (štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04, ročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz 
Nem Úr 1-01, ročný výkaz o práci Práca 3-04, Zisťovanie o práci za obce a samosprávne kraje Práca 6-99), 
pre ÚPSVaR (Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím), pre firmu 
TREXIMA (vyhotovenie vstupných údajov štatistického zisťovania o cene práce Štvrťročný výkaz - ISCP 
(MPSVR SR) 1-04, Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku - 
ISPP V(MPSVR SR) 6-01), pre Daňový úrad (štvrťročne Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na 
daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v ZNP ..., Ročné Hlásenie o 
vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 6 zákona č 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v ZNP ), pre Sociálnu poisťovňu - priebežne mesačné výkazy a hlásenia, pre 
zdravotné poisťovne - Všeobecnú ZP, Spoločnú ZP, Apollo, Dôveru, Union, Európsku ZP - priebežne 
mesačné výkazy, hlásenia, hromadné oznámenia a výkazy pre dôchodkové správcovské spoločnosti. 

Podprogram 00902: Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov 

Zámer: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci Úradu PSK. 

Prvok 0090201: Školenia a odborný rast zamestnancov 

Zodpovednosť Kancelária predsedu  

Cieľ Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
predpokladaný počet zamestnancov, ktorí si zvýšia vzdelanie a absolvujú potrebné 
školenia a semináre  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 50 11 Čiastočne  

 2009 30 78 Splnené  

 2010 30 60 Splnené 

V danom prvku sú uvedené údaje, ktoré boli 
zabezpečované prostredníctvom odd. PaM a 
prostredníctvo ÚPSVaR /poskytnutý finančný 
príspevok zo štátneho rozpočtu SR na vzdelávanie a 
prípravu pre trh práce zamestnancov/.  

 2011 50    

 2012 20    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 77 78 Splnené  

 2009 80 80 Splnené  

 2010 80 80 Splnené 
Úrad PSK eviduje 80% zamestnancov s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním. 

 2011 80    

 2012 80    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

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

Prvok 0090202: Tvorba a použitie sociálneho fondu 

Zodpovednosť Kancelária predsedu  

Cieľ 
Zabezpečiť využitie sociálneho fondu za účelom skvalitnenia sociálnej politiky 
zamestnancov  

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Tvorba a použitie sociálneho fondu (%) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 1.5 1.5 Splnené  

 2009 1.5 1.5 Splnené  

 2010 1.5 1.5 Splnené 
Sociálny fond sa tvorí vo výške 1,5 % z objeme 
miezd. 

 2011 1.5    

 2012 1.5    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Príspevok zamestnancom na cestovné v Eurách 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 13.28 13.28 Splnené  

 2009 13.28 13.28 Splnené  

 2010 13.28 13.28 Nesplnené 
Príspevok zamestnancov na cestovné sa vypláca 
polročne po odpracovaní celého polroka s nárokom 
6,64 €. 

 2011 13.28    

 2012 13.28    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Poskytovanie odmeny zamestnancom pri životnom a pracovnom jubileu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 Áno Áno Splnené  

 2009 Áno Áno Splnené  

 2010 Áno Áno Splnené 

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

 2011 Áno    

 2012 Áno    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

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

Prvok 0090203: Stravovanie zamestnancov 

Zodpovednosť Kancelária predsedu  

Cieľ Zabezpečiť stravovanie zamestnancov v súlade so zákonom 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov (% z hodnoty 
stravného lístka) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008 15 17 Splnené  

 2009 15 17 Splnené  

 2010 15 17 Splnené 

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. 

 2011 15    

 2012 15    

Spracoval: Mgr. Ľubica Zborovská 

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

Podprogram 00903: Materiálno - technické zabezpečenie administratívnych činností 

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu 

Zodpovednosť 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 Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad /v eur/  

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  120 195   

 2009 122 817 144 534 Splnené  

 2010 126 137 132 793 Splnené 

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. 

 2011 129 456    

 2012 132 775    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu / v eur/ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  142 387   
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 2009 139 414 132 263 Čiastočne  

 2010 141 074 151 807 Splnené 
Materiál sa vydáva zo skladu priebežne, podľa 
potrieb jednotlivých odborov - zvyčajne raz 
štvrťročne.  

 2011 142 734    

 2012 149 372    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa 
inventarizácie 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  0   

 2009 0 0 Splnené  

 2010 0 0 Splnené 
Neboli zistené žiadne rozdiely medzi skutočným a 
účtovným stavom. Inventúra bola vykonaná ku 31. 
12. 2010. 

 2011 0    

 2012 0    

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Podprogram 00904: Podporné činnosti 

Zámer: Funkčný chod úradu  

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

Podprogram 00905: Verejné obstarávanie 

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie 

Zodpovednosť Odbor organizačný 

Cieľ Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup percento zrealizovaných rokovacích konaní bez zverejnenia 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  16.6   

 2009 15 12.5 Splnené  

 2010 33 0 Splnené 
V roku 2010 nebola uskutočnená ani jedna súťaž 
rokovacím konaním. 

 2011 25    
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 2012 20    

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých verejných súťaží 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  98   

 2009 100 87.5 Čiastočne  

 2010 100 100 Splnené Všetky verejné súťaže za rok 2010 boli úspešné. 

 2011 100    

 2012 100    

Spracoval Ing. Jozef Škovran 

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

Podprogram 00906: Úroky z návratných zdrojov financovania 

Zámer: Dodržanie termínov splátkových kalendárov 

Prvok 0090601: Európska investičná banka - úver 

Zámer: Dodržiavanie termínov splátkových kalendárov 

Zodpovednosť Odbor financií 

Cieľ Zabezpečiť včasné úhrady úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet splátok za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2008  4 Splnené  

 2009 4 4 Splnené  

 2010 4 4 Čiastočne 
Splátky úrokov sa uskutočňujú v pravidelných 
štvrťročných splátkach.  

 2011 4    

 2012 4    

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

Komentár: V rámci prvku sa realizuje splácanie úrokov z investičného úveru poskytnutého Európskou 
investičnou bankou Prešovskému samosprávnemu kraju vrátane platieb súvisiacich s úverom. 
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Prvok 0090602: Dexia Komunál eurofondy úver 

Zámer: Dodržiavanie termínov splátkových kalendárov 

Zodpovednosť Odbor financií 

Cieľ Zabezpečiť včasné úhrady úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet splátok za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 2009  2 Nesplnené  

 2010 12 12 Splnené 

PSK uhrádza úroky z Dexia Komunal eurofondy 
úveru mesačne, vždy k prvému dňu v mesiaci. 
Zároveň PSK pristupuje ku splácaniu istiny úveru v 
súvislosti s prijatými refundáciami v rámci 
projektov EÚ (ROP a Program cezhraničnej 
spolupráce PL - SK) 

 2011 12    

 2012 12    

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

Komentár: V rámci prvku sa realizuje splácanie úrokov z poskytnutého úveru na predfinancovanie 
eurofondov z Dexia banky Slovensko a.s. 

 


