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           Príloha č.11 

PROGRAMOVÝ ROZPOČET PSK NA ROKY 2011 - 2013 

Program 001: Plánovanie, manažment, kontrola  

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu 

Ekonomická klasifikácia 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 1 079 100 € 1 182 000 € 1 195 000 € 

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 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 150 155 120 120 120 

Skutočná hodnota 153     
Cieľ Zabezpečiť prijatie občanov kraja u predsedu PSK 

Merateľný ukazovateľ Výstup Plánovaný počet prijatí občanov u predsedu PSK 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 240 300 320 320 320 

Skutočná hodnota 247 
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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. 

Prvok 0010102: Zasadnutia orgánov kraja 

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy 

Merateľný ukazovateľ Výstup Plánovaný počet zasadnutí Rady PSK za rok spolu  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 8 8 8 8 8 

Skutočná hodnota 8 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Plánovaný počet zasadnutí Zastupiteľstva PSK za rok spolu  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 8 8 8 8 8 

Skutočná hodnota 9 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet odborných komisií PSK  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 

Skutočná hodnota 12     
Cieľ Zabezpečiť včasnú distribúciu materiálov na zasadnutia orgánov PSK 

Merateľný ukazovateľ Výstup Materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku PSK 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno 
    

Cieľ Zabezpečiť operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov PSK 

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno     

Komentár: Zahŕňa technické spracovanie materiálov zo zasadnutia Rady PSK, Zastupiteľstva PSK a komisií 
zriadených pri Zastupiteľstve PSK prostredníctvom portálu PSK, distribúciu materiálov a výstupov z 
rokovaní elektronicky a poštou, rozmnožovanie podkladov a výstupov (kopírovanie a skenovanie), záznam 
zvukový a obrazový z rokovaní Z PSK a organizačno - technické zabezpečenie priebehu zastupiteľstiev a 
komisií.  Finančné prostriedky vo výške 430 000 eur zahŕňajú plánované bežné aktivity na realizáciu prvku - 
odmeny, poštovné, cestovné, stravovanie, kancelársky materiál, údržbu kancelárskych strojov, nájomné 
zasadacích priestorov, reklamu, inzerciu a všeobecné služby. 

Prvok 0010103: Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

Komentár: Zahŕňa finančné prostriedky na úspešnú realizáciu volieb do orgánov samosprávneho kraja. 
V roku 2011 sa predmetný prvok nerozpočtuje, voľby sa budú konať až v roku 2013. 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 170 200 100 100 100 

Skutočná hodnota 198     
Cieľ Presadzovať záujmy PSK na európskej úrovni 

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Počet stretnutí s predstaviteľmi európskych, národných, regionálnych 
a lokálnych inštitúcií a subjektov 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 250 230 115 115 115 

Skutočná hodnota 223 
    

Cieľ Zabezpečiť participáciu PSK v európskych iniciatívach, sieťach a partnerstvách 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet európskych partnerstiev  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 5 5 4 4 4 

Skutočná hodnota 4     
Cieľ Zabezpečiť prezentáciu PSK na európskych podujatiach 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet akcií európskeho charakteru  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4 4 2 2 2 

Skutočná hodnota 4 
    

 

Komentár: Zastúpenie PSK v Bruseli bolo oficiálne otvorené 22. mája 2003 pod názvom PREŠOV 
REGION BRUSSELS OFFICE. 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.  

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.)  
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 3 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 3     
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet realizovaných medzinárodných aktivít  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 120 120 90 90 90 

Skutočná hodnota 105     

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

Vyčlenené finančné prostriedky sú využívané na úhradu cestovných nákladov, darov, ubytovania, dopravy, 
tlmočenia a prekladov, vystavenia vstupných víz a pod.  

Podprogram 00103: Kontrola 

Zámer: Legitímne fungujúci kraj 

Prvok 0010301: Kontrola verejných výdavkov 

Zodpovednosť Hlavný kontrolór 

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu a zariadení PSK  

Merateľný ukazovateľ Výstup plánovaný počet kontrol za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 60 60 60 62 62 

Skutočná hodnota 63     
Cieľ Zabezpečiť hospodárnosť pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami  

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota 100     

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota 85 
    

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná  hodnota 3 3 4 4 4 

Skutočná hodnota 3     
Merateľný  ukazovateľ Výstup Povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad" 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno     

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. 
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Prvok 0010402: Rozpočtová politika a účtovníctvo 

Zodpovednosť Odbor financií  

Cieľ Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu PSK 

Merateľný ukazovateľ Výstup Rozpočet schválený v ZPSK do konca kalendárneho roka  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno     
Cieľ Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu  

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 

Skutočná hodnota 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 8 7 7 7 7 

Skutočná hodnota 7 
    

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. 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 50 50 0 50 50 

Skutočná hodnota 53.12 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup evidencia žiadateľov o dotáciu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno 
    

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. 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 3 3 5 5 5 

Skutočná hodnota 3     
 
Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie presadzovania záujmov PSK prostredníctvom účasti v 
nasledujúcich záujmových združeniach:  
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Prešov 
Združenie samosprávnych krajov "SK8", Bratislava 
Združenie Biele kamene, Snina  
Záujmové združenie právnických osôb Klaster AT+R z.p.o.   
Záujmové združenie právnických osôb Koalícia 2013+  
Finančné prostriedky v rámci podprogramu predstavujú plánované bežné výdavky na úhradu členských 
príspevkov v uvedených združeniach. 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 6 3 0 2 2 

Skutočná hodnota 3     

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 12 12 11 12 12 

Skutočná hodnota 11     



Programový rozpočet PSK na roky 2011 - 2013 

 

8 

 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zorganizovaných tlačových besied a brífingov za rok 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 20 20 20 20 20 

Skutočná hodnota 24     
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 170 170 200 200 200 

Skutočná hodnota 286     

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

Prvok 0010702: Externá propagácia kraja 

Zodpovednosť 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 5 3 5 5 5 

Skutočná hodnota 9     

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 

Skutočná hodnota 8     
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet spoločenských podujatí 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 5 5 4 4 4 

Skutočná hodnota 8     

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.  
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4 3 2 5 2 

Skutočná hodnota 2     

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

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet organizácií, od ktorých kraj odoberá materiály 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4 2 1 1 1 

Skutočná hodnota 1 
    

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

Prvok 0010704: Monitoring médií 

Zodpovednosť Tlačové oddelenie 

Cieľ Získať prehľad o publikovaných výstupoch o kraji 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet dodaných monitoringov o kraji 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 240 240 250 250 250 

Skutočná hodnota 254 
    

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  

Ekonomická klasifikácia 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 1 827 000 € 1 700 000 € 1 900 000 € 

Kapitálové výdavky 400 000 € 450 000 € 500 000 € 

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

V rámci realizácie programu PSK financuje a zabezpečuje podprogramy: Strategické dokumenty a územné 
plánovanie, Regionálny rozvoj, Rozvoj cestovného ruchu, Regionálny operačný program SO/RO, 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 0 0 1 0 

Skutočná hodnota 0 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vypracovaných odvetvových rozvojových dokumentov 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 8 8 3 0 

Skutočná hodnota 3 
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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 územnoplánovacie podklady 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu a životného prostredia 

Cieľ Poskytnúť územnoplánovaciu informáciu o území PSK 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet poskytnutých územnoplánovacích informácií a údajov  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
  

40 45 45 

Skutočná hodnota 
     

Cieľ Zabezpečiť aktuálne podklady pre územný rozvoj PSK 

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 1 
    

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 1 1 0 0 

Skutočná hodnota 1 
    

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 1 1 0 0 

Skutočná´hodnota 1 
    

Cieľ Zosúladiť jestvujúce a navrhované priestorové a funkčné využitie územia PSK 

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Zadanie pre spracovanie Nového územného plánu Prešovského 

regiónu (ÚPN - R) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
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Plánovaná hodnota 0 0 0 0 1 

Skutočná hodnota 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 za rok 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 90 70 60 55 55 

Skutočná hodnota 120     
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota  40 20 35 35 

Skutočná hodnota 
     

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet uskutočnených zasadnutí odbornej komisie zriadenej pri 
Zastupiteľstve PSK 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
 

12 11 11 11 

Skutočná hodnota 
     

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 0 2 2 2 

Skutočná hodnota 1 
    

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4 10 6 6 6 

Skutočná hodnota 4     
Merateľný ukazovateľ Výstup Spracovanie Katalógu investičných príležitostí v PSK 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 1 0 1 0 

Skutočná hodnota 0 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podujatí, na ktorých bol katalóg prezentovaný 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 0 2 0 1 4 

Skutočná hodnota 0 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet realizovaných projektov na podporu inovácií 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 4 3 3 3 

Skutočná hodnota 2 
    

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 v oblasti sociálnej inklúzie a 
zamestnanosti (v spolupráci s partnerstvami SI) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 3 2 1 1 1 

Skutočná hodnota 1     

Cieľ 
Vytvori ť nástroj samosprávy pre realizáciu jednotlivých projektov v oblasti 
riešenia problémov marginalizovaných skupín. 
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Merateľný ukazovateľ Výstup Počet spracovaných podkladových materiálov súvisiacich s MRK 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 1 2 2 2 

Skutočná hodnota 0     

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Počet uskutočnených koordinačných a metodických stretnutí so 
zainteresovanými subjektmi  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 10 10 5 4 4 

Skutočná hodnota 10 
    

 
Komentár: Prešovský kraj má jednu z najvyšších koncentrácií Rómov na Slovensku s najvyšším počtom 
špecificky 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". 
Kvalifikovaný odhad z roku 2009 uvádza z celkového počtu obyvateľov Prešovského kraja 807 011 počet 
Rómov 122 423 čo predstavuje 15.17% podiel. Prirodzený prírastok obyvateľstva je výrazne vyšší ako u 
majority. 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 vo 
viacnásobne marginalizovaných rómskych komunitách. Nakoľko vývojové tendencie v týchto komunitách 
potvrdzujú, že nemožno očakávať, aby samotné komunity dokázali zvrátiť negatívny vývoj, je nutné vytvoriť 
nástroje, ktoré budú spôsobilé na vyvolanie sociálnej zmeny. Tento fakt je zohľadnený aj v Programe 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, kde špeciálna pozornosť, ako jednej z bariér rozvoja kraja, bude 
venovaná redukcii sociálnej exklúzie marginalizovaných rómskych komunít, a to tak opatreniami vo 
vzdelávaní, bývaní, zdravotnej prevencii a starostlivosti, ako aj sociálnymi službami pre túto cieľovú 
skupinu. 
V nadväznosti na to bolo dňa 27.10.2007 podpísané Memorandum predsedami troch samosprávnych krajov - 
KSK, PSK, BBSK o spolupráci pri riešení uvedenej problematiky. Cieľom je integrácia cieľovej skupiny 
obyvateľstva do sociálnych štruktúr, vrátane štruktúr tvorených trhom práce a ovplyvňovanie chudoby. Ďalej 
je to možná integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce. Na čiastkové 
odstránenie resp. na zmiernenie uvedených nedostatkov na území Prešovského kraja slúži novo vytvorený 
mechanizmus s názvom "Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie PSK - CESTA, n. o." 
(založené 11.5.2010 v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 10 zo dňa 19.1.2010). Poslaním tejto 
organizácie je najmä realizovať všeobecne prospešné služby a to: 
- prostredníctvom projektov zameraných na poskytovanie pomoci sociálne vylúčených občanom, alebo 
vylúčením ohrozených občanov na regionálnej a miestnej úrovni, 
- koordináciou aktivít regionálnych partnerov v oblasti sociálnej inklúzie, v spolupráci s orgánmi štátnej 
správy, samosprávy, zamestnávateľskými subjektmi, mimovládnymi organizáciami a inými subjektmi 
realizujúcimi aktivity v oblasti sociálnej inklúzie. 
 
 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 5 5 2 3 2 

Skutočná hodnota 1 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet koordinačných stretnutí zameraných na podporu vidieka 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 



Programový rozpočet PSK na roky 2011 - 2013 

 

15 

 

Plánovaná hodnota 7 7 4 4 4 

Skutočná hodnota 2     

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

Prvok 0020204: Životné prostredie 

Zodpovednosť 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 50 45 45 50 50 

Skutočná hodnota 112 
    

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 10 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 3     

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

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 0 0 0 1 0 

Skutočná hodnota 0     

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 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 
    

Merateľný ukazovateľ Výsledok Počet konferencií, workshopov a seminárov s aktívnou účasťou PSK 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4 6 10 10 10 

Skutočná hodnota 4 
    

Merateľný ukazovateľ Výsledok Počet infociest na území kraja 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 2 3 2 

Skutočná hodnota 2     

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 3 3 4 10 4 

Skutočná hodnota 3 
    

Merateľný ukazovateľ Výsledok Vytvorený Informačný a propagačný internetový portál  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
  

Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota 
     

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet spracovaných analyticko-strategických dokumentov za oblasť 
cestovného ruchu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
  

1 1 0 

Skutočná hodnota      

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 
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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 regionálny 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
 

4 3 3 0 

Skutočná hodnota 4     
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet predložených žiadostí o NFP  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
 

330 280 260 0 

Skutočná hodnota 147     
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet spracovaných žiadostí o platbu  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
 

270 224 209 0 

Skutočná hodnota 0     

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 (MVRR SR) a PSK dňa 18.8.2008 sa zmluvné strany dohodli o zabezpečení 
primeraného finančného krytia na zabezpečení riadneho výkonu prenesených kompetencií (finančné náklady 
na implementáciu ROP z technickej pomoci sú prílohou Zmluvy o financovaní). Odbor SO/RO pre ROP 
bude zabezpečovať výkon implementačných procedúr v súlade s kompetenciami určenými IMP pre ROP a v 
súlade so stanovenými merateľnými ukazovateľmi. Ide o úlohy spojené s implementáciou, overovaním a 
financovaním projektov v oblasti 3 decentralizovaných opatrení.  
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Podprogram 00205: Rozvoj cezhraničnej spolupráce 

Zámer: Rozvoj cezhraničnej spolupráce a partnerstva v záujme trvaloudržateľného rozvoja prihraničného 
regiónu Prešovského kraja. 

Komentár: V EÚ dlhodobo fungujú programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i 
širšom území členských krajín. V rokoch 2007 - 2013 má Slovensko pozdĺž svojich hraníc 5 programov 
cezhraničnej spolupráce - Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Program cezhraničnej spolupráce SR-
AT, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL, Program cezhraničnej spolupráce SR-MR, Program ENPI HU-
SR-RO-UA. Nadnárodnú spoluprácu zastrešujú ďalšie dva programy - Central Europe 2007 - 2013 a 
Southeast Europe 2007 - 2013. Pre medziregionálnu celoeurópsku spoluprácu je tu program INTERREG 
IVC. Ďalším podporným programom pre cezhraničnú a územnú spoluprácu je program INTERACT II. 
Európska územná spolupráca je novým samostatným cieľom kohéznej politiky EÚ. Vychádza zo skúseností 
regionálnej spolupráce v rámci iniciatív Spoločenstva INTERREG a programov cezhraničnej spolupráce 
(CBC). Jej cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory 
spolupráce regiónov.  

V rámci tretieho cieľa "Európska teritoriálna spolupráca" sa má dosiahnuť posilnenie: 
- cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív, 
- transnacionálnej spolupráce s cieľom integrovaného územného rozvoja, 
- interregionálnej spolupráce a výmeny skúseností. 
Subjekty z prešovského kraja majú možnosť z hľadiska územnej oprávnenosti čerpať zdroje EÚ z dvoch 
programov cezhraničnej spolupráce: 
- Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013, ktorý bude ako jediný 
multilaterálny program realizovaný cez Európsky nástroj susedstva a partnerstva (ENPI).  
-  Spoločný program Maďarsko - Slovensko- Ukrajina - Rumunsko, ktorý bude ako jediný multilaterálny 
program realizovaný cez Európsky nástroj susedstva a partnerstva (ENPI). 
 
Prvok 0020501: Hodnotenie, schvaľovanie a koordinácia Programu cezhraničnej 
spolupráce PL - SR 
Komentár: V tomto prvku nie sú v budúcom období plánované žiadne merateľné ukazovatele, a to 
z dôvodu zmeny štruktúry vyhodnocovania výstupov činnosti Oddelenia cezhraničnej spolupráce, 
ktoré nadväzujú na dohody týkajúce sa cezhraničnej slovensko - poľskej spolupráce. 

 

Prvok 0020502: Infobod PSK 
Komentár: V tomto prvku nie sú v budúcom období plánované žiadne merateľné ukazovatele, a to 
z dôvodu zmeny štruktúry vyhodnocovania výstupov činnosti Oddelenia cezhraničnej spolupráce, 
ktoré nadväzujú na dohody týkajúce sa cezhraničnej slovensko - poľskej spolupráce. 

 

Prvok 0020503: Manažment prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce 
PL - SR 2007 - 2013 
Komentár: V tomto prvku nie sú v budúcom období plánované žiadne merateľné ukazovatele, a to 
z dôvodu zmeny štruktúry vyhodnocovania výstupov činnosti Oddelenia cezhraničnej spolupráce, 
ktoré nadväzujú na dohody týkajúce sa cezhraničnej slovensko - poľskej spolupráce. 
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Prvok 0020504: Rozvoj cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 
 
Zodpovednosť Oddelenie cezhraničnej spolupráce 

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

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Poradensko-konzultačná činnosť, informačná činnosť o Programe CS 
(osobné konzultácie, poradenstvo, elektronická komunikácia, 
telefonické konzultácie ai.) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
  

800 100 50 

Skutočná hodnota 
     

Merateľný ukazovateľ Výstup Organizácia školení, workshopov a informačných stretnutí 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
  

4 2 1 

Skutočná hodnota      

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Poskytnutie informácií o Programe CS na web stránke PSK a publicita 
v médiách 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
  

15 5 5 

Skutočná hodnota      

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Aktivity vo vzťahu k RO, SRS, NK, partnerom Programu a partnerom 
Strešného projektu (prezentácie, publicita, pracovné stretnutia, 
školenia, príprava materiálov ai.) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
  

15 10 5 

Skutočná hodnota      

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prijatých/zaregistrovaných projektových žiadostí 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
  

70 0 0 

Skutočná hodnota      

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet schválených projektových žiadostí/podpis zmlúv o FP 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota   20 30 0 

Skutočná hodnota 
     

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet skontrolovaných monitorovacích správ 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota   30 120 60 

Skutočná hodnota 
     

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonaných kontrol na mieste 



Programový rozpočet PSK na roky 2011 - 2013 

 

20 

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota   8 12 8 

Skutočná hodnota 
     

 
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 0020505:  Cezhraničná spolupráca na vnútornej a vonkajšej hranici EÚ 
 
 
Zodpovednosť Oddelenie cezhraničnej spolupráce 

Cieľ 
Zabezpečiť rozvoj regiónu PSK prostredníctvom čerpania finančných 
prostriedkov z Programu ENPI 

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Poradensko-konzultačná činnosť - informačná činnosť o Programe 
ENPI (osobné konzultácie, poradenstvo, pracovné stretnutia, 
elektronická komunikácia, telefonické konzultácie a pod.) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota   110 60 30 

Skutočná hodnota 
     

Merateľný ukazovateľ Výstup Organizácia školení, workshopov a informačných stretnutí 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota   3 1 1 

Skutočná hodnota 
     

Merateľný ukazovateľ Výstup Spracovanie výročných správ 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
  

1 1 1 

Skutočná hodnota      
 
Komentár:  Na základe Rozhodnutia Komisie č. ECC(2008) 5146/2008 zo dňa 23.9.2008, bol schválený 
dokument Program cezhraničnej spolupráce ENPI 2007-2013 - nástroj európskeho susedstva a partnerstva 
Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina.  
Cieľom Programu ENPI je zintenzívnenie a prehĺbenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej 
spolupráce medi členskými krajinami EÚ a nečlenskou Ukrajinou. Prešovský samosprávny kraj vystupuje vo 
vzťahu k Programu ENPI ako "Branch Office" vysunuté pracovisko Spoločného technického sekretariátu. 
 

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 
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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 

Zodpovednosť Oddelenie podporných programov 

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

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Počet uzatvorených rámcových zmlúv s RO pre implementáciu 
operačných programov NSRR SR 2007 - 2013 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 5 5 
   

Skutočná hodnota 1     

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 
   

Skutočná hodnota 1     

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

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 

Ekonomická klasifikácia 2011 2012 2013 

Bežné výdavky 755 700 € 850 000 € 900 000 € 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 

Skutočná hodnota 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 300 200 150 130 100 

Skutočná hodnota 210     

Cieľ 
Zabezpečiť právnu spôsobilosť zmlúv uzatváraných so sociálno-ekonomickými 
partnermi  

Merateľný ukazovateľ Výstup Priemerný počet odkontrolovaných zmlúv mesačne  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
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Plánovaná hodnota 200 150 150 130 100 

Skutočná hodnota 175     

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  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno     

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 
Oddelenie informatiky 

Cieľ 
Zabezpečiť požadovanú kvalitu podpory informačných procesov pri dodržaní 
maximálnej efektivity 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet licencií registratúrneho systému 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 185 195 195 200 200 

Skutočná hodnota 185 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet licencií vnútornej elektronickej pošty 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
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Plánovaná hodnota 180 180 180 190 190 

Skutočná hodnota 140     
Cieľ Dosiahnuť požadovanú bezpečnostnú úroveň IKT  

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet licencií antivírového programu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 180 200 200 210 215 

Skutočná hodnota 180 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet pracovných staníc zapojených do CISCO systému 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 100 120 150 150 160 

Skutočná hodnota 105 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet centrálne spravovaných pracovných staníc 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 80 150 160 160 170 

Skutočná hodnota 150 
    

Cieľ Inovovať IKT k zabezpečeniu budúceho rozvoja informačných procesov 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet nových PC a tlačiarní 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 16 13 11 11 13 

Skutočná hodnota 22     
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet virtualizovaných serverov 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4 10 12 15 18 

Skutočná hodnota 6     

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 



Programový rozpočet PSK na roky 2011 - 2013 

 

25 

 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4200 4100 4200 4200 4300 

Skutočná hodnota 4844 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Predpokladaný počet archivovaných spisov za rok spolu  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4600 4500 4500 4500 4500 

Skutočná hodnota 3613 
    

Cieľ Zabezpečiť skartačný proces v súlade s platnou legislatívou 

Merateľný ukazovateľ Výstup Predpokladaný počet skartovaných spisov za rok spolu  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 3600 3600 3700 3700 3700 

Skutočná hodnota 3390     

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

Podprogram 00304: Autodoprava 

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

Zodpovednosť 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno 
    

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú preškoľovanie vodičov z povolania 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno 
    

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.  
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 161 30 160 160 160 

Skutočná hodnota 182 
    

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 ukazovateľ Výstup Plánovaný počet pracovníkov vybavených osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 6 6 10 10 10 

Skutočná hodnota 0 
    

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 20 20 30 30 30 

Skutočná hodnota 0 
    

Komentár: Pracovná zdravotná služba je zriadená podľa zákona NR SR č.: 124/2006 Z.z. o BOZP.  
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Ihneď Ihneď Ihneď Ihneď Ihneď 

Skutočná hodnota Ihneď 
    

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu PSK. 

Merateľný ukazovateľ Výstup Odchýlky skutočného a účtovného stavu zistené inventarizáciou. 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 0     

Komentár: Prvok zahŕňa zaradenie majetku do užívania a jeho vyradenie, 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 30 25 28 25 25 

Skutočná hodnota 59     
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zasadnutí Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 9 9 9 9 9 

Skutočná hodnota 7     

Cieľ 
Zabezpečiť efektívne prenajímanie dočasne prebytočného nehnuteľného 
majetku  

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 120 100 120 120 110 

Skutočná hodnota 142 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno     
 
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 

Ekonomická klasifikácia 2011 2012 2013 

Bežné výdavky 28 682 300 € 29 433 000 € 30 173 000 € 

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. Prešovský samosprávny kraj 
vlastní cesty II. a III. triedy o celkovej dĺžke 2 440 km. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí a miest. 
Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území PSK zabezpečuje rozpočtová organizácia 
Správa a údržba ciest PSK v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov, ktorá pozostáva zo 7 vnútorných organizačných jednotiek. Na cestách I. triedy v rámci 
PSK ( 625 km ) vykonáva SÚC PSK údržbu na základe zmluvného vzťahu s ich majetkovým správcom - 
Slovenskou správou ciest, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované výdavky na 
zabezpečenie podprogramov Cestná infraštruktúra, Výkony vo verejnom záujme, Projekty a granty, 
Manažment dopravnej infraštruktúry a Rezerva a to predovšetkým na zabezpečenie činnosti Správy a údržby 
ciest PSK, financovanie opráv, údržby a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ako aj na dotácie dopravcom ako 
náhrad preukázanej straty, ktorá im vznikla z výkonov vo verejnom záujme a zo zabezpečovania dopravnej 
obslužnosti územia. 

Podprogram 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 štruktú re 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet stredísk údržby ciest SÚC PSK  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 21 21 18 18 18 

Skutočná hodnota 18 
    

Komentár: Prvok Správa cestnej infraštruktúry predstavuje aktivity súvisiace s komplexným organizačným 
zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu ( údržby a opravy ciest ) a aktivity súvisiace so 
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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.  

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 10 10 24 10 10 

Skutočná hodnota 2     
Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest  

Merateľný ukazovateľ Výstup Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest - počet 
ukončených akcií  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 17 18 15 15 15 

Skutočná hodnota 17 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Projektová dokumentácia a maj. práv. vysporiadanie (počet akcií)  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 29 17 15 15 15 

Skutočná hodnota 29 
    

Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu stredísk údržby ciest  

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 5 7 2 2 2 

Skutočná hodnota 2     

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 970 2 970 2 352 2 452 2 452 
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Skutočná hodnota 2 970 
    

Cieľ Zabezpečiť prevádzkovú spôsobilosť cestnej siete po zimnom období 

Merateľný ukazovateľ Výstup Oprava výtlkov na cestnej sieti v m2 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 130 000 110 000 105 000 100 000 95 000 

Skutočná hodnota 106 222     
Cieľ Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky 

Merateľný ukazovateľ Výstup Vodorovné dopravné značenie - deliace a vodiace čiary v km 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 720 600 620 630 630 

Skutočná hodnota 694 
    

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 200 600 500 550 600 

Skutočná hodnota 976 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Zriadenie a výmena bezpečnostných zariadení - smerových 
stĺpikov v ks 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 000 2 000 2 000 2 200 2 300 

Skutočná hodnota 7 929 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Údržba a opravy mostov v eur 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 331 939 365 133 450 000 420 000 450 000 

Skutočná hodnota 431 591 
    

 
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 
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Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zakúpených nových autobusov za rok 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 55 56 61 58 58 

Skutočná hodnota 59     
Cieľ Zabezpečiť dostatočnú dopravnú obslužnosť kraja  

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 29 100 29 100 28 810 28 900 29 000 

Skutočná hodnota 29 526 
    

 
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., dopravca by z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonával 
vôbec resp. nevykonával by ich 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. €/ km. 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota      

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: ROP - prioritná os 5 

Zodpovednosť Odbor dopravy 

Cieľ Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ukončených akcií v ks 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 100 0 5 2 3 

Skutočná hodnota      

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 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 60 
    

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 300 330 250 250 260 

Skutočná hodnota 301     
Cieľ Zabezpečiť kontrolu kvality realizovaných výkonov dopravcami 

Merateľný ukazovateľ Výstup Kontrola dopravnej obslužnosti regiónu a nákladov 
prostredníctvom EM testu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Nie 
    

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.  

 



Programový rozpočet PSK na roky 2011 - 2013 

 

34 

 

 

Program 005: Vzdelávanie 

Zámer: Vzdelávací systém reflektujúci požiadavky vzdelanostnej ekonomiky 

Ekonomická klasifikácia 2011 2012 2013 

Bežné výdavky 69 199 000 € 70 571 000 € 73 384 000 € 

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 PSR 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 95 95 95 95 95 

Skutočná hodnota 95.56 0    
Cieľ Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách  

Merateľný ukazovateľ Výstup počet gymnázií zriadených PSK  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 20 20 20 19 19 

Skutočná hodnota 20 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet študentov gymnázií za rok spolu  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 9 000 8 700 8 600 8 500 8 400 

Skutočná hodnota 9 769 
    

Cieľ Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci žiakov základných škôl, ako 
organizačnej zložky spojenej školy, na štúdium na stredných školách  
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Merateľný ukazovateľ Výstup počet žiakov v ZŠ  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 140 140 140 140 140 

Skutočná hodnota 149     
Merateľný ukazovateľ Výsledok MONITOR žiakov základných škôl (SJL a MAT) v % 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 62.8 50 50 50 50 

Skutočná hodnota 47.85     

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 
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predchádzajúcim rokom 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 60 60 60 60 60 

Skutočná hodnota 40     

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

Merateľný ukazovateľ Výstup počet stredných odborných škôl zriadených PSK  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 65 64 63 63 63 

Skutočná hodnota 64 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet žiakov stredných odborných škôl za rok 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 27 900 27 500 27 400 27 300 27 200 

Skutočná hodnota 28 234 
    

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 85 80 70 70 70 

Skutočná hodnota 74.87     

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 215 190 180 170 160 

Skutočná hodnota 191 
    

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 52.55 52.55 52.55 52.55 52.55 

Skutočná hodnota 58.35 
    

 
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 
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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 
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 2, 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: 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2     
Merateľný ukazovateľ Výstup počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 6     
Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet absolventov jazykových škôl za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 850 850 700 700 700 

Skutočná hodnota 707     

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

 
Podprogram 00502: Školské zariadenia  

Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení 

Prvok 0050201: Regionálne školské zariadenia 

Zodpovednosť Odbor školstva  

Cieľ Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach  

Merateľný ukazovateľ Výstup počet zariadení školského stravovania zriadených PSK  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 45 43 42 42 42 

Skutočná hodnota 42 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup počet vydaných hlavných jedál 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 400 000 1 234 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Skutočná hodnota 1 301 834 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup počet vydaných doplnkových jedál 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
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Plánovaná hodnota 370 800 370 800 370 800 370 800 370 800 

Skutočná hodnota 434 528     

Cieľ 
Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre študentov v školských 
internátoch  

Merateľný ukazovateľ Výsledok vyťaženosť ŠI v %  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 60 60 60 60 60 

Skutočná hodnota 62.73 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup počet ŠI zriadených PSK  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 22 22 22 22 22 

Skutočná hodnota 22 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup počet ubytovaných študentov za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1835 1790 1700 1650 1650 

Skutočná hodnota 1791 
    

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax študentov SOŠ 

Merateľný ukazovateľ Výstup počet zariadení pre odbornú prax zriadených PSK  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2     
Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet študentov s odbornou praxou za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 270 260 240 240 240 

Skutočná hodnota 238     
Merateľný ukazovateľ Výstup priemer výsledkov v odborných predmetoch  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Skutočná hodnota 1.23     
Cieľ Zabezpečiť priestory a služby pre žiakov v školách v prírode  

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v prírode zriadených PSK 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 1 
    

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

Skutočná hodnota 18 729 
    

 
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, 
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konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov. 
Štruktúra zariadení školského stravovania PSK:  
a)Školské jedálne: 
1.ŠJ pri Gymnáziu L. Stöckela, Bardejov 
2.ŠJ pri Gymnáziu, Giraltovce 
3.ŠJ pri Gymnáziu J. Fr. -Rimavského, Levoča 
4.ŠJ pri Gymnáziu, Poprad 
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 2, 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 
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4.Školský internát pri Hotelovej akadémii, Štefánikova 28, Humenné 
5.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Kušnierska 2, Kežmarok 
6.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Bijacovce 
7.Školský internát pri Spojenej škole, Kollárova 10, Prešov 
8.Školský internát pri Strednej pedagogickej škole, Levoča 
9.Školský internát pri Hotelovej akadémii, Prešov 
10.Školský internát pri 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 
vzdelávania 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 26 27 28 28 28 

Skutočná hodnota 26 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup počet vydaných hlavných jedál 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 650 000 650 000 660 000 660 000 660 000 

Skutočná hodnota 687 825 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup počet vydaných doplnkových jedál 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 363 023 320 000 330 000 330 000 330 000 

Skutočná hodnota 344 939 
    

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

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet neštátnych ŠSZŠ 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 10 11 11 11 11 

Skutočná hodnota 11 
    

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 840 1 050 1 080 1 100 1 100 

Skutočná hodnota 1 300 
    

Cieľ 
Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre študentov v školských 
internátoch  

Merateľný ukazovateľ Výstup počet neštátnych ŠI  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 8 8 8 8 8 

Skutočná hodnota 8 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup počet ubytovaných žiakov za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 059 1 059 1 000 1 000 1 000 

Skutočná hodnota 991 
    

Cieľ Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov  

Merateľný ukazovateľ Výstup počet neštátnych jazykových škôl 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 1 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet absolventov jazykových škôl spolu za rok 
spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 165 165 140 140 140 

Skutočná hodnota 142     
Cieľ Zabezpečiť rozvoj talentu žiakov ZŠ a SŠ na území PSK 

Merateľný ukazovateľ Výstup počet neštátnych ZUŠ  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 

Skutočná hodnota 12 
    

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 186 195 240 240 240 

Skutočná hodnota 247     
Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet žiakov v skupinovej forme za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 258 258 300 350 350 

Skutočná hodnota 423     
Cieľ Zabezpečiť služby pre žiakov v školách v prírode  
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Merateľný ukazovateľ Výstup Počet neštátnych škôl v prírode 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2     

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 26 293 30 000 30 000 30 000 30 000 

Skutočná hodnota 32 374 
    

Cieľ Zabezpečiť služby pre žiakov v CŠPP  

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet neštátnych CŠPP 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 

Skutočná hodnota 6 
    

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 797 850 900 900 900 

Skutočná hodnota 825     
Cieľ Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času žiakmi ZŠ a SŠ  

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet neštátnych CVČ 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 5 5 6 6 6 

Skutočná hodnota 5 
    

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 809 820 1 100 1 100 1 100 

Skutočná hodnota 1 227 
    

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2     

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 1     
Cieľ Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločnosti  

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet neštátnych RC 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 1 
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Merateľný ukazovateľ Výstup 
predpokladaný počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí 
využijú neštátne RC za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 15 15 15 15 15 

Skutočná hodnota 15 
    

 
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) 
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  
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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 
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 - 
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 
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) 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 36 5 8 8 8 

Skutočná hodnota 5 8    

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  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet vydaných metodických usmernení za rok  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 
    



Programový rozpočet PSK na roky 2011 - 2013 

 

47 

 

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 
    

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 45 45 45 45 45 

Skutočná hodnota 0     
Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet študentov župnej olympiády za rok spolu  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1700 1700 1700 1700 1700 

Skutočná hodnota 0     
Merateľný ukazovateľ Výstup plánovaný počet športových disciplín za rok spolu  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 8 8 8 8 8 

Skutočná hodnota 0     

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.  
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 17 18 18 18 18 

Skutočná hodnota 18 
    

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 financovania, 
predfinancovania a spolufinancovania projektov škôl a školských zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ 
a z štátneho rozpočtu SR.  

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 

Ekonomická klasifikácia 2011 2012 2013 

Bežné výdavky 7 496 000 € 7 950 000 € 8 160 000 € 

Kapitálové výdavky 200 000 € 333 000 € 333 000 € 

 
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.  
Program Kultúra zabezpečuje a financuje nasledujúce podprogramy: Divadlá, Knižnice, Múzeá, Galérie, 
Osvetové strediská, Hvezdárne a planetáriá, Umelecké súbory, Kultúrne podujatia pod záštitou predsedu 
PSK, Projekty a granty a Rezerva. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na 
zabezpečenie prevádzky a činnosti kultúrnych zariadení, na zabezpečenie podujatí organizovaných pod 
záštitou predsedu PSK, t.j. koordináciu kultúrnej, finančnej, organizačnej, mediálnej a protokolárnej zložky 
organizácie podujatí, na zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a plánované kapitálové 
výdavky na rekonštrukciu a výstavbu objektov v oblasti kultúry ale aj na nákup hnuteľného majetku. 

Podprogram 00601: Divadlá 

Zámer: Profesionálne divadlo s profesionálnym kreditom 

Zodpovednosť Odbor kultúry  

Cieľ Zvýšiť záujem obyvateľov o divadelné predstavenie 

Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet repríz za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 314 316 403 403 403 

Skutočná hodnota 307 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet návštevníkov jednotlivých predstavení za rok 
spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 94 500 94 600 110 700 110 700 110 300 

Skutočná hodnota 88 595     
Merateľný ukazovateľ Výstup plánovaný počet premiér za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 9 8 9 10 9 

Skutočná hodnota 8 
    

 
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 a Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov. 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 52 750 52 770 47 430 47 690 48 010 

Skutočná hodnota 48 015 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet návštevníkov knižníc za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 494 500 494 500 529 800 531 000 527 550 

Skutočná hodnota 535 728 
    

Cieľ Zabezpečiť záujem občanov o informácie čítanie 

Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 834 850 1 834 850 1 386 820 1 554 340 1 537 550 

Skutočná 
hodnota 

1 590 106 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup plánovaný počet knižničných prírastkov za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 14 350 14 350 13 130 14 200 14 420 

Skutočná hodnota 14 753     
 
Komentár: Knižnice zabezpečujú poskytovanie knižnično-informačných služieb v Prešovskom kraji. 
Získavajú, uchovávajú a sprístupňujú knižničný fond, poskytujú špeciálne knižnično-informačné služby a 
organizujú kultúrno -vzdelávacie aktivity, utvárajú a sprístupňujú regionálne bibliografické a faktografické 
databázy, odborne spracovávajú regionálnu bibliografiu, zabezpečujú koordinačné, metodické a 
bibliografické úlohy v Prešovskom kraji. 
Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: 
Okresná knižnica D. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programový rozpočet PSK na roky 2011 - 2013 

 

51 

 

 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 978 801 978 801 1 475 959 1 527 099 1 577 709 

Skutočná hodnota 1 113 189 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmetov za 
rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2825 2825 1059 1111 976 

Skutočná hodnota 767 
    

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 75 902 75 902 64 600 70 900 66 200 

Skutočná hodnota 58 027 
    

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov PSK 

Merateľný ukazovateľ Výstup plánovaný počet výstav za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 136 136 110 113 111 

Skutočná hodnota 130     
Merateľný ukazovateľ Výstup Plánovaný počet expozícií za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 39 39 53 55 56 

Skutočná hodnota 59     
Merateľný ukazovateľ Výstup očakávaný počet návštevníkov múzeí za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 424 300 434 300 322 792 329 388 338 000 

Skutočná hodnota 317 666     
 
Komentár: Múzeá predstavujú zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v Prešovskom kraji. 
Múzeá nadobúdajú, zabezpečujú odbornú evidenciu, odborne spracovávajú, vedecky zhodnocujú ochraňujú 
rôznymi formami prezentácie sprístupňujú zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so 
svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečujú ochranu a ošetrenie, odborné uloženie a kategorizáciu 
zbierkových predmetov.  
Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:  
Krajské múzeum v Prešove 
Šarišské múzeum v Bardejove 
Podtatranské múzeum v Poprade  
Múzeum v Kežmarku 
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni 
Vihorlatské múzeum v Humennom 
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 
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Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 

 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 7 286 7 286 6 439 6 459 6 485 

Skutočná hodnota 6 259     

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 15 18 18 18 10 

Skutočná hodnota 15     
Merateľný ukazovateľ Výstup náklady na reštaurovanie a konzervovanie v eur za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 133 1 162 3 250 3 255 4 255 

Skutočná hodnota 147     

Cieľ 
Zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov 
Prešovského kraja 

Merateľný ukazovateľ Výstup plánovaný počet výstav za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 44 46 13 42 40 

Skutočná hodnota 50 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Plánovaný počet expozícií za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 4 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup očakávaný počet návštevníkov galérií za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 39 000 39 000 38 200 39 000 39 000 

Skutočná hodnota 24 988 
    

 
Komentár: Galérie zabezpečujú galerijnú dokumentáciu v Prešovskom regióne. Galérie nadobúdajú, 
zabezpečujú odbornú evidenciu, odborne spracúvajú, vedecky zhodnocujú, ochraňujú a rôznymi formami 
prezentujú sprístupňujú zbierkové predmety o vývoji prírody spoločnosti v súlade so svojím zameraním a 
špecializáciou. Zabezpečujú ochranu, ošetrenie odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 
Galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:  
Šarišská galéria v Prešove  
Tatranská galéria v Poprade 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 450 450 296 298 298 

Skutočná hodnota 339 
    

Cieľ Udržiavať ľudové tradície a autenticitu ich prejavu v regióne 

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Plánovaný počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok 
spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 365 365 343 344 349 

Skutočná hodnota 345     
Cieľ Zabezpečiť upevňovanie národného povedomia 

Merateľný ukazovateľ Výstup Plánovaný počet zorganizovaných podujatí za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 312 312 389 387 397 

Skutočná hodnota 317 
    

 
Komentár: Osvetové strediská poskytujú činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na 
jednotlivých úsekoch kultúrno-spločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, 
vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k 
starostlivosti o životné prostredie. Vychovávajú umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmovo umeleckej 
činnosti, organizujú ZUČ, vyhľadávajú ochraňujú a sprístupňujú ľudové tradície s dôrazom na tradičnú 
ľudovú kultúru. 
 
Regionálne osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:  
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 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 59 600 59 600 36 000 37 000 38 100 

Skutočná hodnota 47 345     
Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet podujatí za rok spolu pre verejnosť 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
 

565 595 615 615 

Skutočná hodnota 565     
Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet podujatí za rok spolu pre školy 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
 

650 670 690 690 

Skutočná hodnota 673     
Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet odborných pozorovaní 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
 

2 545 2 550 2 550 2 550 

Skutočná hodnota 2 574 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet odborných prezentácií 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
 

55 55 50 50 

Skutočná hodnota 54 
    

 
Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť a aktivity špecializovaných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú 
odborno-poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie, popularizáciu najnovších poznatkov z oblasti 
astronómie a výskumu vesmíru. Zapája sa do Europrojektu. 
PSK má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Hvezdáreň a planetárium v Prešove a Vihorlatskú  hvezdáreň 
v Humennom. 
 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 140 140 90 90 90 

Skutočná hodnota 99     
Merateľný ukazovateľ Výstup predpokladaný počet návštevníkov za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
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Plánovaná hodnota 70 000 70 000 90 000 90 000 90 000 

Skutočná hodnota 68 473     
Merateľný ukazovateľ Výstup Plánovaný počet premiér za rok spolu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2     
 
Komentár: PUĽS zabezpečuje priestor pre vznik a šírenie folklórneho umeleckého diela v 
Prešovskom kraji. Umelecký súbor je zameraný aj na kultúru národnostných menšín žijúcich v Prešovskom 
kraji. 
Umelecké súbory v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:  
PUĽS v Prešove  

 
Podprogram 00608: Kultúrne podujatia pod záštitou predsedu PSK 

Zámer: Vysoký štandard kultúrnych podujatí kraja  

Zodpovednosť Odbor kultúry  

Cieľ Zabezpečiť zvýšenie úrovne kultúrnych podujatí 

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podporovaných aktivít 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 13 13 29 29 26 

Skutočná hodnota 17     
 
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 financovania, 
predfinancovania a spolufinancovania projektov kultúrnych zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ, 
spolufinancovania projektov podporených v rámci grantového systému MK SR a pod.  

 
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: Sociálna zabezpečenie 

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

Ekonomická klasifikácia 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 24 118 000 € 26 585 000 € 28 994 000 € 

 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 100 69 72 64 70 

Skutočná hodnota 77     
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1 120 1 176 920 930 930 

Skutočná hodnota 1 176 
    

 
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:  
1. Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy  
2. Finančný príspevok na prevádzku  

Aj napriek skutočnosti, že poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení 
opatrovateľskej služby prešlo do pôsobnosti obce plánujeme zachovať počet občanov, ktorým sa sociálna 
služba v roku 2010 poskytne. Dôvodom je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov aj naďalej 
tým prijímateľom, ktorým bola sociálna služba poskytovaná k 31.12.2008. Ďalším dôvodom je naplnenie 
cieľa prvku - zvýšenie rozsahu poskytovaných sociálnych služieb. 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 158 55 50 50 50 

Skutočná hodnota 51 
    

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 
činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby a práve táto dáva 
priestor na organizovanie takýchto podujatí.  
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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, právnických osôb, fyzických 
osôb a obcí v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Zodpovednosť Odbor sociálny  

Cieľ Pokrytie potrieb obyvateľov územia PSK v oblasti sociálno-právnej ochrany 
detí a sociálnej kurately  

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Vyčlenený objem finančných prostriedkov na vykonávanie 
opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
  

239 000 384 000 384 000 

Skutočná hodnota      

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

Prvok 0070202: Zariadenia pestúnskej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK 

Zodpovednosť 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 18 14 13 11 9 

Skutočná hodnota 16 
    

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: 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 
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sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a kurately na úrovni regiónu. Zariadenia sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa jednotlivými projektovými zámermi 
uchádzajú o získanie finančných prostriedkov k spríjemneniu a skvalitneniu života klientov.  
V rámci podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a 
spolufinancovania projektov sociálnych zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ a spolufinancovania 
projektov MPSV a R SR a pod..  

Podprogram 00704: Rezerva 

Zámer: Efektívne a flexibilné riešenie havarijných stavov v ZSS  

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

Zámer: Zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na území PSK 

Ekonomická klasifikácia 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 104 000 € 54 000 € 34 000 € 

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 
Záväzky a pohľadávky nemocníc 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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 232 357 650 000 450 000 200 000 0 

Skutočná hodnota 550 786 
    

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.  
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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  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 160 160 160 160 160 

Skutočná hodnota 321 
    

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

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

Podprogram 00802: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti 

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

Prvok 0080201: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane 
lekárenskej služby 

Zodpovednosť Odbor zdravotníctva  

Cieľ Zabezpečiť monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení  

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonaných kontrol za rok  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 160 160 100 100 100 

Skutočná hodnota 73     
Cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníckych zariadeniach 

Merateľný ukazovateľ Výstup % zrealizovaných opatrení pre zdravotnícke zariadenia z 
nariadených za rok  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota 46 
    

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 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 

Skutočná hodnota 7     

Merateľný ukazovateľ Výstup 
očakávaný počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho 
procesu biomedicínskeho výskumu  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 60 60 60 60 60 

Skutočná hodnota 75     

Cieľ 
Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej 
starostlivosti 

Merateľný ukazovateľ Výstup počet zasadnutí komisie za rok  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 

Skutočná hodnota 7 
    

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 

Ekonomická klasifikácia 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 4 592 900  € 4 842 000 € 4 724 000 € 

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 

0 € 0 € 235 000 € 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno 
    

Cieľ Zabezpečiť výber kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie 

Merateľný ukazovateľ Výstup Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno     
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vybavených žiadostí do zamestnania 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 150 150 150 150 150 

Skutočná hodnota 140 
    

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 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 120 120 120 120 120 

Skutočná hodnota 120 
    

Komentár: Prvok "Štatistika a výkazníctvo" v sebe zahŕňa spracovanie štatistických a ďalších výkazov v 
zmysle platnej legislatívy za oblasť personálnu a mzdovú. Patria sem výkazy :  
- pre Ministerstvo financií SR - "Údaje o dosiahnutej skutočnosti niektorých vybraných ukazovateľov 
verejnej správy..." - štvrťročné zisťovanie. 
- pre Štatistický úrad SR - štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04, ročný výkaz 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 za rok 
- pre fa TREXIMA - vyhotovenie vstupných údajov štatistického zisťovania o cene práce Štvrťročný výkaz - 
ISCP (MPSVR SR) 1-04,  
- Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku - ISPP V(MPSVR 
SR) 6-01. 
- pre Daňový úrad - 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 
- výkazy pre dôchodkové správcovské spoločnosti - priebežne mesačné výkazy. 

 

Podprogram 00902: Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov 

Zámer: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci Úradu PSK. 

Prvok 0090201: Školenia a odborný rast zamestnancov 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 50 20 30 30 30 

Skutočná hodnota 78 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 



Programový rozpočet PSK na roky 2011 - 2013 

 

65 

 

Plánovaná hodnota 80 80 80 80 80 

Skutočná hodnota 80     

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

Prvok 0090202: Tvorba a použitie sociálneho fondu 

Zodpovednosť Kancelária predsedu  

Cieľ 
Zabezpečiť využitie sociálneho fondu za účelom skvalitnenia sociálnej politiky 
zamestnancov  

Merateľný ukazovateľ Výstup Tvorba a použitie sociálneho fondu (%) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Skutočná hodnota 1.5 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Príspevok zamestnancom na cestovné v Eurách 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 

Skutočná hodnota 13.28 
    

Merateľný ukazovateľ Výstup Poskytovanie odmeny zamestnancom pri životnom a pracovnom 
jubileu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota Áno Áno Áno Áno Áno 

Skutočná hodnota Áno     

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

Prvok 0090203: Stravovanie zamestnancov 

Zodpovednosť 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 2009 2010 2011 2012 2013 
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Plánovaná hodnota 15 15 15 15 15 

Skutočná hodnota 17     

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 122 817 126 137 129 456 132 775 133 560 

Skutočná hodnota 144 534     

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 139 414 141 074 142 734 143 750 144 340 

Skutočná hodnota 132 263     

Merateľný ukazovateľ Výstup 
Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva 
materiálu podľa inventarizácie 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 0     

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, údržba, upratovacie 
práce, sociálny fond, všeobecné služby, poistenie, cestovné, poplatky za vedenie účtov a pod. 
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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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 15 33 28 25 22 

Skutočná hodnota 12.5     
Merateľný ukazovateľ Výstup percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých verejných súťaží 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota 87.5     

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 4 4 4 4 0 

Skutočná hodnota 4     

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 
 

12 12 12 12 

Skutočná hodnota 3 
    

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

 


