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Program 001: Plánovanie, manažment, kontrola 

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu 

Rok Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2012 1 330 600 € 1 436 295 € 1 359 187 € 94,63 % 

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

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

Podprogram 00101: Samosprávne riadenie regiónu 

Zámer: Účinné riadenie regiónu 

Prvok 0010101: Výkon funkcie predsedu 

Zodpovednosť Kancelária predsedu 

Cieľ Zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 155 172 Splnené 

 

 
2011 165 168 Splnené 

 

 
2012 180 185 Splnené 

Medzi najvýznamnejšie podujatia na ktorých sa predseda PSK počas 
roka 2012 zúčastnil boli: stretnutie predsedov PSK spolu s 
prezidentom SR , odovzdanie deklarácie VUC, otvorenie 
zrekonštruovaného pavilónu v Nemocnici Stará Ľubovňa, zasadnutie 
Medzivládnej slovensko-poľskej komisie pre cezhraničnú 
spoluprácu, benefičný bowlingový turnaj o pohár predsedu PSK, 
Energetický deň PSK, Ocenenie pedagógov a žiakov, zasadnutie 
Medzivládnej komisie o doprave, odovzdávanie ceny Predsedu PSK, 
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rokovania s predsedom vlády SR Róbertom Ficom, rokovanie s 
Ministrom práce sociálnych vecí a rodiny p. Richterom, Krídla túžby 
-ocenenie v sociálnych službách, rokovanie s Ministrom dopravy , 
výstavby a regionálneho rozvoja p. Počiatkom. 

 
2013 180 

   

 
2014 180 

   
Cieľ Zabezpečiť prijatie občanov kraja u predsedu PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet prijatí občanov u predsedu PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 300 308 Splnené 

 

 
2011 320 335 Splnené 

 

 
2012 340 350 Splnené 

Za rok 2012 sa uskutočnilo 350 prijatí občanov s predsedom 
Prešovského samosprávneho kraja. Občania sa najčastejšie na 
predsedu PSK obracali s otázkami týkajúcimi sa zamestnanosti, 
riešenia sociálnej, ekonomickej, kultúrnej či právnej problematiky. 

 
2013 340 

   

 
2014 340 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová 

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

Prvok 0010102: Zasadnutia orgánov kraja 

Zodpovednosť Odbor organizačný 

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet zasadnutí Rady PSK za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 8 8 Splnené 

 

 
2011 8 6 Čiastočne 

 

 
2012 8 6 Čiastočne Za rok 2012 sa uskutočnilo 6 zasadnutí Rady PSK. 

 
2013 8 

   

 
2014 8 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet zasadnutí Zastupiteľstva PSK za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 8 8 

  

 
2011 8 6 Čiastočne 

 

 
2012 8 6 Čiastočne Za rok 2012 sa uskutočnilo 6 zasadnutí Zastupiteľstva PSK. 

 
2013 8 

   

 
2014 8 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet odborných komisií PSK 
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 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 12 11 

  

 
2011 12 11 Čiastočne 

 

 
2012 11 11 Splnené V súčasnosti pracuje 11 komisií pri Zastupiteľstve PSK. 

 
2013 11 

   

 
2014 11 

   
Cieľ Zabezpečiť včasnú distribúciu materiálov na zasadnutia orgánov PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno 

  

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

Materiály na Z PSK boli distribuované v zmysle rokovacieho 
poriadku v zákonom stanovených lehotách. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno 

  

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

Materiály na Z PSK boli distribuované v zmysle rokovacieho 
poriadku v tlačenej podobe a na požiadanie aj v elektronickej 
podobe. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 

   

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Prvok 0010103: Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

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

Podprogram 00102: Medzinárodné vzťahy 

Zámer: Samosprávny kraj využívajúci medzinárodné možnosti pre rozvoj svojho územia 

Prvok 0010201: Zastúpenie PSK v Bruseli 

Zodpovednosť Zastúpenie PSK v Bruseli 

Cieľ Zvýšiť informovanosť o EÚ a európskych grantoch 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet sprostredkovaných informácií európskeho rozmeru 
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 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 200 179 Čiastočne 

 

 
2011 100 118 Splnené 

 

 
2012 100 140 Splnené 

Počas roka 2012 sprostredkovalo Zastúpenie PSK v Bruseli 140 
informácií z európskych zdrojov. Poskytnuté informácie sa týkali 
ponuky partnerstiev pre stredné, základné a vysoké školy, kultúrne 
a sociálne organizácie, mestá a obce; výziev európskych 
programov; konzultácií k novým európskym programom pre 
obdobie 2014-2020; pripravovaným nariadeniam eurofondov. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   
Cieľ Presadzovať záujmy PSK na európskej úrovni 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet stretnutí s predstaviteľmi inštitúcii a subjektov EÚ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 230 199 Čiastočne 

 

 
2011 115 136 Splnené 

 

 
2012 115 115 Splnené 

V roku 2012 bolo zrealizovaných 115 stretnutí a účastí na 
konferenciách s predstaviteľmi európskych, národných, 
regionálnych a lokálnych inštitúcií. Stretnutia boli zamerané na 
nasledujúce oblasti: nové nariadenia eurofondov a príprava 
programovacieho obdobia 2014-2020, nové európske programy, 
stratégia Európa 2020 a NPR, implementácia štrukturálnych 
fondov na Slovensku, politika EÚ pre energetickú efektívnosť a 
obnoviteľné zdroje energie, finančný nástroj ELENA, Dohovor 
primátorov a starostov, podpora inovácií, výskumu a vývoja, TEN-
T, vzdelávanie, cezhraničný program SR-PL a ENPI. 

 
2013 115 

   

 
2014 115 

   
Cieľ Zabezpečiť participáciu PSK v európskych iniciatívach, sieťach a partnerstvách 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet európskych partnerstiev 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 5 4 Čiastočne 

 

 
2011 4 4 Splnené 

 

 
2012 4 3 Čiastočne 

Začiatkom roka 2012 podpísal PSK Dohodu o partnerstve pre 
Dohovor primátorov a starostov v Prešovskom kraji a stal sa 
prvým územným koordinátorom na Slovensku aj v rámci EÚ12. 
PSK vstúpil do celosvetovej iniciatívy, ktorou sa má naštartovať 
dlhodobý a udržateľný energetický rozvoj na území regiónu. V 
tejto súvislosti PSK pripravuje žiadosť na získanie technickej 
pomoci ELENA pre kraj a mestá. V sledovanom období aktivity 
siete NEEBOR sa sústredili len na prípravu a podanie spoločného 
projektu. Projekt NEEBOR bol podaný v rámci programu Európa 
pre občanov, v danej výzve neuspel. Aktívne zapojenie PSK v 
Monitorovacej platforme Európa 2020 je priebežne koordinované s 
Odborom regionálneho rozvoja PSK. Prešovský kraj sa pravidelne 
zapája do aktuálnych prieskumov Výboru regiónov a európskych 
konzultácií. 

 
2013 4 

   

 
2014 4 

   
Cieľ Zabezpečiť prezentáciu PSK na európskych podujatiach 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet akcií európskeho charakteru 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 4 5 Splnené 
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2011 2 2 Splnené 

 

 
2012 2 2 Splnené 

V priebehu sledovaného obdobia boli zrealizované dve 
prezentačné podujatia. Aj v tomto roku sa do Festivalu Európy 
zapojil Prešovský samosprávny kraj, ktorý prispel svojou 
prezentáciou na Dni otvorených dverí vo Výbore regiónov. V 
sobotu 12. mája predstavilo 50 európskych regiónov a vybrané 
mestá svoje zaujímavosti a špecifiká návštevníkom z Európy a 
sveta. Štvorka regiónov Abruzzo z Talianska, Pardubický kraj z 
Českej republiky, Lubuské vojvodstvo z Poľska a PSK pripravila 
spoločný stánok plný zábavy, zaujímavosti a informácií. Druhým 
významným podujatím bolo zapojenie PSK do Európskeho týždňa 
trvalo-udržateľnej energie. V rámci týždňa sa uskutočnilo okolo 
990 podujatí v celej Európe, medzi ktoré sa pridal aj PSK. Po 
prvýkrát zorganizoval Energetický deň v Prešovskom 
samosprávnom kraji. Aktivity vo všetkých okresoch kraja boli 
zamerané na problematiku znižovania energetickej spotreby a 
využívania obnoviteľných zdrojov energií. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová 

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

Prvok 0010202: Medzinárodná spolupráca 

Zámer: Oddelenie medzinárodnej spolupráce a organizačné útvary Úradu PSK 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 4 Splnené 

 

 
2011 2 2 Splnené 

 

 
2012 2 3 Splnené 

Počas roka 2012 boli uzatvorené plány dvojstrannej spolupráce s 
Pardubickým krajom Českej republiky, Podkarpatského vojvodstva 
Poľska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 
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Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet realizovaných medzinárodných aktivít 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 120 130 Splnené 

 

 
2011 90 112 Splnené 

 

 
2012 100 99 Čiastočne 

Počas roka 2012 sa uskutočnili najmä aktivity zamerané na prípravu a 
prerokovanie plánov dvojstrannej spolupráce, prerokovanie otázok 
prípravy a implementácie spoločných projektov v rámci programov 
EÚ a tiež aktivity v oblasti školstva, cestovného ruchu, sociálnych 
služieb a kultúry. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová 

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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 60 68 Splnené 

 

 
2011 60 60 Splnené 

 

 
2012 61 63 Splnené 

K 31.12.2012 vykonal ÚHK PSK 63 finančných kontrol, z toho 45 
následných finančných kontrol a 18 kontrol plnenia prijatých 
opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku pri NFK. Zo 
45 následných finančných kontrol bolo 13 tematických kontrol 
zameraných na hospodárenie s finančným príspevkom a na 
dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní tovarov a služieb. 2 
NFK boli zamerané na kontrolu vybavovania sťažností a petícií na Ú 
PSK. Následné finančné kontroly boli vykonané v školských 
zariadeniach v počte 18, sociálnych zariadeniach v počte 9, v 
kultúrnych zariadeniach v počte 10, na Úrade PSK v počte 2 a 4 
kontroly boli vykonané v SAD-kách. 
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2013 62 

   

 
2014 62 

   
Cieľ Zabezpečiť hospodárnosť pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami 

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 100 100 Splnené 

 

 
2011 100 100 Splnené 

 

 
2012 100 100 Splnené 

Cieľom finančných kontrol je zmapovať úroveň finančnej disciplíny 
a nakladania s majetkom samosprávneho kraja, poskytnúť 
informácie pre vedúcich zamestnancov o vykonaných kontrolách a 
tiež overiť ako sa plnia opatrenia prijaté na nápravu zistených 
nedostatkov a príčin ich vzniku. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   

Spracoval: Ing. Diana Ďuďáková 

Komentár: Prvok predstavuje činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK realizované pri kontrole plnenia úloh 
samosprávneho kraja: hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja, hospodárenie a 
nakladanie s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zverených do správy alebo prenechaným do 
užívania, nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami v rámci následnej finančnej 
kontroly a pod.. v súlade s platnou právnou legislatívou. Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú 
zahrnuté v programe 9 -Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie. 

Prvok 0010302: Petície, sťažnosti, podania 

Zodpovednosť Oddelenie všeobecnej kontroly 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup petície, sťažnosti a podania vybavované v zákonných lehotách 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 100 100 Splnené 

 

 
2011 100 100 Splnené 

 

 
2012 100 100 Splnené 

K 31.12.2012 bolo na UHK PSK zaevidovaných 50 sťažností. Vecne 
nepríslušných bolo 6 sťažností. Tieto boli postúpené na prešetrenie 
vecne príslušnému orgánu verejnej správy na priame vybavenie. Zo 
44 vecne príslušných sťažností bolo 10 sťažností opodstatnených, 18 
sťažností neopodstatnených, 4 sťažnosti boli odložené v zmysle ust. 
§ 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach, 2 sťažnosti boli 
vybavené ako korešpondencia, 1 sťažnosť bola anonymná a 7 
sťažností bolo daných na vedomie. 2 sťažnosti sú k dnešnému dňu v 
štádiu rozpracovania. Obsahovo bolo 8 sťažností postúpených na 
odbor kultúry, 2 sťažnosti na odbor dopravy, 4 sťažnosti na SÚC 
PSK, 12 sťažností na odbor sociálny, 7 sťažností na odbor školstva, 
10 sťažností na odbor zdravotníctva a 1 sťažnosť bola vybavená 
Hlavným kontrolórom PSK. K 31.12.2012 bola na ÚHK PSK 
zaevidovaná 1 petícia týkajúca sa rekonštrukcie cesty 3. triedy a bola 
postúpená na vybavenie SUC PSK. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   

Spracoval: Ing. Diana Ďuďáková 

Komentár: Prvok predstavuje vybavovanie petícií, sťažností a podaní v súlade s právnymi predpismi. 
Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 -Administratíva a predstavujú 
režijné výdavky na jeho zabezpečenie. 
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Podprogram 00104: Manažment ekonomiky 

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy 

Prvok 0010401: Audit 

Zodpovednosť Odbor financií 

Cieľ Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet priebežných kontrol audítorom za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 3 4 Splnené 

 

 
2011 3 3 Splnené 

 

 
2012 4 4 Splnené 

V sledovanom období sa uskutočnili štyri kontroly audítorskou 
firmou Interaudit Zvolen. Audit účtovnej závierky sa uskutočnil v 
troch etapách, a štvrtým bol audit konsolidovanej účtovnej závierky. 

 
2013 4 

   

 
2014 4 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad" 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2012 vykonaná kontrola 
účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa 
názoru audítorskej firmy (Interaudit Zvolen spol. s.r.o.) účtovná 
uzávierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie PSK k 31.12.2012 a výsledky jeho 
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu sú v 
súlade so Zákonom o účtovníctve . 

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 

   

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

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

Prvok 0010402: Rozpočtová politika a účtovníctvo 

Zodpovednosť 
Odbor financií 
 

Cieľ Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Rozpočet schválený v Zastupiteľstve PSK do konca kalendárneho roka 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

Rozpočet PSK na roky 2013 - 2015 schválilo ZPSK na svojom 21. 
zasadnutí dňa 11.12.2012 uznesením č. 412/2012. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 
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Cieľ Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 4 4 Splnené 

 

 
2011 4 4 Splnené 

 

 
2012 4 4 Splnené 

Za sledované obdobie bol spracovaný Záverečný účet PSK za rok 
2011 a Správa o plnení rozpočtu PSK k 31.3.2012 a 30.6.2012 a 
30.9.2012. 

 
2013 4 

   

 
2014 4 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet druhov predkladaných výkazov MF SR za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 7 7 Splnené 

 

 
2011 7 8 Splnené 

 

 
2012 7 8 Splnené 

PSK predkladá MF SR po ukončení pravidelnej štvrťročnej závierky 
8 druhov výkazov. 

 
2013 7 

   

 
2014 7 

   

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

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

Podprogram 00105: Podpora všeobecne prospešných služieb v regióne 

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

Zodpovednosť Odbor financií 

Cieľ Zabezpečiť podporu individuálnych aktivít smerujúcich k všestrannému rozvoju územia 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup % podporených žiadostí z celkového počtu žiadostí [ % ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 50 0 Nesplnené 

 

 
2011 0 0 Splnené 

 

 
2012 0 46.5 Splnené 

V roku 2012 bolo v rámci schváleného rozpočtu 300 000 € 
účelovo určených na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 
15/2008 o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK. Po 
vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí bola na úrad PSK 
doručených 486 žiadostí. Dotácia bola poskytnutá 226 
žiadateľom, čo predstavuje 46,50 %. 

 
2013 0 

   

 
2014 50 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup evidencia žiadateľov o dotáciu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené Úrad PSK vedie podrobnú evidenciu žiadateľov o dotáciu. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 

   

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

Komentár: Prvok zahŕňa uvedené činnosti spojené s poskytovaním dotácií: evidencia a kompletizácia 
žiadostí, vypracovanie stanoviska k hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti predpokladaných vynaložených 
finančných prostriedkov, kontrola predložených vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov a pod.  
V rámci uvedeného podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky určené na poskytovanie účelových dotácie v 
zmysle VZN PSK č. 15/2008. V roku 2012 sa v dôsledku obmedzeného rozpočtu neuvažuje s vyčlenením 
finančných prostriedkov na tento účel. 

Podprogram 00106: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov PSK vo všetkých strategických oblastiach 

Zodpovednosť 
 
 

Cieľ Zabezpečiť presadzovanie záujmov PSK pri rozvoji kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 3 7 Splnené 

 

 
2011 5 8 Splnené 

 

 
2012 7 9 Splnené 

PSK presadzuje svoje záujmy aj prostredníctvom účasti v 
záujmových združeniach. V súčasnosti je to členstvo v Agentúre 
regionálneho rozvoja PSK, Prešov, Združení samosprávnych krajov 
SK8, Bratislava, v Združení Biele kamene, Snina, Združeniach 
právnických osôb Inovačné partnerské centrum, Klaster AT+R, 
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier , Koalícia 
2013+ a regionálnom združení partnerstiev sociálnej inklúzie PSK - 
Cesta. Uznesením ZPSK č. 397/2012 bola schválená Krajská 
organizácia cestovného ruchu PSK, ktorej sa PSK stal členom. 

 
2013 6 

   

 
2014 6 

   

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie presadzovania záujmov PSK prostredníctvom účasti v 
záujmových združeniach. 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 
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vlastnými zamestnancami i poslaneckým zborom.  
 

Prvok 0010701: Mediálna propagácia kraja 

Zodpovednosť Tlačové oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť maximálnu informovanosť o kraji prostredníctvom interných a externých výstupov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vydaných a rozdistribuovaných čísiel periodika Spravodaj PSK za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 6 1 

  

 
2011 6 2 Nesplnené 

 

 
2012 0 0 Nesplnené 

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje pravidelné a 
systematické poskytovanie informácií pre médiá i informácie pre 
verejnosť. Deje sa tak aj prostredníctvom televíznej relácie 
Magazín PSK, v ktorých informuje o dianí v organizáciách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, či o dianí v kraji všeobecne. V 
prvom polroku bolo vyrobených a do 15. lokálnych televízií 
expedovaných šesť vydaní Magazínu PSK. Vydávanie periodika 
Spravodaj PSK bolo pozastavené z dôvodu vysokých finančných 
nákladov a neadekvátnej spätnej väzby. V druhom štvrťroku 2012 
sme začali opäť realizovať televízny záznam z rokovaní Z PSK, 
ktorý je vysielaný v piatich lokálnych televíziách v kraji - TV 
Prešov, Bardejov, Humenné, Stará Ľubovňa a Snina. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 12 11 

  

 
2011 12 11 Čiastočne 

 

 
2012 12 11 Čiastočne 

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje pravidelné a 
systematické poskytovanie informácií pre médiá i informácie pre 
verejnosť. Deje sa tak aj prostredníctvom televíznej relácie 
Magazín PSK, v ktorých informuje o dianí v organizáciách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, či o dianí v kraji všeobecne. Za 
rok 2012 bolo vyrobených a do 15. lokálnych televízií 
expedovaných 11 vydaní Magazínu PSK. V druhom štvrťroku 
2012 sme začali opäť realizovať televízny záznam z rokovaní Z 
PSK, ktorý je vysielaný v piatich lokálnych televíziách v kraji - 
TV Prešov, Bardejov, Humenné, Stará Ľubovňa a Snina. 

 
2013 11 

   

 
2014 11 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet zorganizovaných tlačových besied a brífingov za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 20 22 

  

 
2011 20 16 Čiastočne 

 

 
2012 20 19 Čiastočne 

V sledovanom období tlačové oddelenie zorganizovalo 19 
tlačových konferencií na aktuálnu tému - prijímacie pohovory na 
stredné školy, Týždeň slovenských knižníc, oficiálna návšteva z 
Ukrajiny, otvorenie pavilónu v NsP Stará Ľubovňa, projekt cestné 
prepojenie Snina - Sanok, vyhlásenie najúspešnejších športovcov 
PSK, návšteva Pardubického kraja, medzivládne zasadnutie v 
Starej Ľubovni, vznik energetického klastra, výjazd predsedu PSK 
v Kežmarku, grafikon vlakovej dopravy, návšteva premiéra, 
memorandum o vodárenskej veži, dopravný komunikačný 
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systém... 

 
2013 10 

   

 
2014 10 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 170 311 

  

 
2011 170 294 Splnené 

 

 
2012 170 276 Splnené 

V termíne od 9. 1. do 20. 12. 2012 hovorkyňa PSK vydala spolu 
276 výstupov pre médiá. Išlo o tlačové správy pre všetky médiá, 
alebo odpovede na konkrétne otázky novinárov. 

 
2013 170 

   

 
2014 170 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová 

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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 6 2 

  

 
2011 7 3 Čiastočne 

 

 
2012 3 1 Čiastočne 

V roku 2012 realizoval PSK len jednu plánovanú pravidelnú 
prezentáciu PSK - v cestovnom lexikóne Slovenskej republiky 
2012/2013. 

 
2013 6 

   

 
2014 6 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 4 6 

  

 
2011 4 6 Splnené 

 

 
2012 4 9 Splnené 

PSK sa v roku 2012 tradične prezentoval v celoslovenskej súťaži o 
najkrajší kalendár Slovenska, kde získal 2. miesto za nástenný 
reprezentačný kalendár Najkrajšie panorámy Prešovského kraja. 
Pozitívne sa kraj predstavil na veľtrhu cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour 2012 v Bratislave, kde bol PSK oficiálnym partnerom 
podujatia. V máji PSK organizoval v spolupráci s olympijským 
výborom podujatie olympijské posolstvo venované 
nadchádzajúcim XXX. Olympijským hrám v Londýne. Pre 
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organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti PSK koncom 
mája zabezpečil odborné školenie k štandardom o informačných 
systémoch verejnej správy, ktoré musia organizácie od júla 2012 
dodržiavať. V júni Úrad PSK zorganizoval po prvýkrát podujatie 
Energetický deň v Prešovskom kraji, do ktorého sa zapojilo 40 
organizácií v pôsobnosti PSK. V septembri kraj pripravil veľmi 
úspešné kultúrno-spoločenské podujatie Na Šarišu tak... vo 
Veľkom Šariši a prezentoval sa na koncerte Integrácia 2012, kde 
bolo v Steel Aréne v Košiciach 9 000 detí z celého Slovenska i z 
Českej republiky. V októbri sa tradične konal Deň Prešovského 
kraja, do ktorého boli zapojené i podriadené organizácie PSK. V 
novembri sa kraj prezentoval na športovej exhibícii Integrácia v 
Prešove. 

 
2013 4 

   

 
2014 4 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet spoločenských podujatí 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 5 4 

  

 
2011 5 5 Splnené 

 

 
2012 5 7 Splnené 

V sledovanom období zorganizoval PSK sedem významných 
spoločenských podujatí - oceňovanie najúspešnejších športovcov 
PSK za rok 2011, benefičný bowlingový turnaj, slávnostné 
ocenenie žien - Žena roka, Deň priateľstva na slovensko-
ukrajinskej hranici, slávnostné ukončenie školského roka spojené s 
udeľovaním ocenení Sophista pro regione a Lux mentium a 
udeľovanie ocenení v sociálnej oblasti - Krídla túžby. Rok 2012 
kraj tradične ukončil slávnostným udeľovaním Cien PSK a Cien 
predsedu PSK v mesiaci december. 

 
2013 5 

   

 
2014 5 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová 

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

Prvok 0010703: Propagačné a prezentačné materiály kraja 

Zodpovednosť Tlačové oddelenie 

Cieľ Systémovo predstaviť to najatraktívnejšie z kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vydaných druhov printových a elektronických publikácií o kraji 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 5 2 

  

 
2011 6 2 Čiastočne 

 

 
2012 4 2 Čiastočne 

PSK roku 2012 vydal zatiaľ dva propagačné materiály - Mapu 
cykloturistických trás v PSK a 10 tipov na cyklovýlet po pohraničí 
Prešovského kraja a Malopoľského vojvodstva, v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 2007 - 2013. 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

 
2013 15 

   

 
2014 0 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet organizácií, od ktorých kraj odoberá materiály 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 4 0 

  

 
2011 4 0 Nesplnené 

 

 
2012 2 0 Nesplnené Kraj nerealizoval nákup propagačných predmetov. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová 

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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 240 251 

  

 
2011 240 250 Splnené 

 

 
2012 240 252 Splnené 

Monitoring médií nám súhrnne poskytuje informácie, ktoré o PSK 
pravidelne prinášajú všetky slovenské médiá. Počas roka 2012 bol 
monitoring médií dodávaný podľa plánovaného harmonogramu. 
Dostali sme 250 prehľadov s dvoma mimoriadnymi dodatkami. Na 
vedomie ho dostali všetci vedúci pracovníci Úradu PSK vrátane 
detašovaného pracoviska v Poprade. 

 
2013 240 

   

 
2014 240 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová 

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. 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

Program 002: Rozvoj kraja 

Zámer: Všestranný rozvoj kraja a jeho maximálna prezentácia 

Rok Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2012 1 966 000 € 3 295 804 € 2 189 085 € 66,42 % 

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

V rámci realizácie programu PSK financuje a zabezpečuje podprogramy: Strategické dokumenty a územné 
plánovanie, Regionálny rozvoj, Rozvoj cestovného ruchu, 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 a územnoplánovacích dokumentov, 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 

Cieľ Zabezpečiť predpoklady pre komplexný rozvoj PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet uskutočnených aktualizácií PHSR PSK [ dokument ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 1 Splnené 

 

 
2011 0 1 Splnené 

 

 
2012 1 0 Nesplnené 

K 31. 12. 2012 nebola zrealizovaná žiadna aktualizácia v 
súčasnosti platného Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK. Prebieha príprava pre vypracovanie nového 
dokumentu. 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet nových vypracovaných rozvojových dokumentov [ dokument ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 8 0 Nesplnené 

 

 
2011 0 0 Splnené 

 

 
2012 0 0 Splnené 

Na základe vyhlásenia relevantnej výzvy v rámci Regionálneho 
operačného programu boli v roku 2012 pripravené žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie 
na spracovanie piatich rozvojových dokumentov zameraných na 
celkový rozvoj kraja, efektívne využívanie energií, 
marketingovú stratégiu cestovného ruchu a rozvoj vidieka 
Prešovského kraja. Vypracovanie týchto dokumentov by malo 
byť ukončené v roku 2015. Vypracované žiadosti boli 
odovzdané v septembri 2012, v súčasnosti prebieha ich 
hodnotenie. 

 
2013 2 

   

 
2014 1 

   

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Komentár: Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov upravuje, okrem iného, 
pôsobnosť samosprávneho kraja na úseku regionálneho rozvoja, ktorý sa pri výkone samosprávy stará o 
všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom zabezpečuje tvorbu a plnenie 
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Prešovského samosprávneho kraja je základným strategickým programovým dokumentom kraja 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 pravidelnú aktualizáciu vypracovaného a Zastupiteľstvom 
PSK schváleného základného rozvojového dokumentu kraja. Koordinácia subjektov za účelom plnenia 
stratégie rozvoja územia, predpokladá spracovanie odvetvových koncepcií a stratégií za špecifikované 
odvetvia významné pre celkový rozvoj kraja. Tieto sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja kraja a v súlade s národnými odvetvovými koncepciami.  

Prvok 0020102: Územné plánovanie a územnoplánovacie podklady 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu a životného prostredia 

Cieľ Poskytnúť územnoplánovaciu informáciu o území PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet poskytnutých územnoplánovacích informácií a údajov (stanoviská k PD pre potreby 
územného konania, stavebného povolenia a iné) [ stanovisko ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 40 15 Čiastočne 

 

 
2012 25 14 Čiastočne 

V rámci pracovnej činnosti oddelenia územného plánovania, 
ochrany a tvorby životného prostredia bolo v roku 2012 
poskytnutých 14 územnoplánovacích informácií a údajov ako aj 
informácií súvisiacich so stavom životného prostredia písomnej 
povahy. 

 
2013 30 

   

 
2014 25 

   
Cieľ Zabezpečiť aktuálne podklady pre územný rozvoj PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku 2013 [ dokument ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 0 0 Splnené 

 



Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

 
2011 0 0 Splnené 

 

 
2012 0 0 Splnené 

Zmeny a doplnky aktuálneho územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja nie sú plánované (prebieha príprava 
obstarania a vypracovania nového Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja). 

 
2013 1 

   

 
2014 0 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Urbanistická štúdia bývalého Vojenského obvodu Javorina [ dokument ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2012 1 0 Nesplnené 

Vypracovanie štúdie sa pripravuje ako podklad nového Územného 
plánu Prešovského samosprávneho kraja. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup SEA - Správa o hodnotení Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2013 [ dokument ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 0 0 Splnené 

 

 
2011 1 0 Nesplnené 

 

 
2012 0 0 Splnené 

Zmeny a doplnky aktuálneho Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja nie sú plánované (pripravuje sa 
vypracovanie nového Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja). 

 
2013 1 

   

 
2014 0 

   
Cieľ Zosúladiť jestvujúce a navrhované priestorové a funkčné využitie územia PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Návrh nového Územného plánu Prešovského kraja (ÚPN)  [ zadanie ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 0 0 Splnené 

 

 
2011 0 0 Splnené 

 

 
2012 0 0 Splnené 

Vo februári 2012 bola zverejnená výzva v rámci Regionálneho 
operačného programu na podávanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok, v rámci ktorej bola vypracovaná a odovzdaná 
žiadosť o NFP na vypracovanie nového Územného plánu 
Prešovského samosprávneho kraja - I. etapy, ktorý by mal byť 
hotový v roku 2015. V súčasnosti prebieha proces hodnotenia 
tejto žiadosti. 

 
2013 0 

   

 
2014 1 

   
Cieľ Zosúladiť územný rozvoj obcí s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet pripomienkovaných návrhov Zadaní, ÚPN O, ZaD ÚPN O a ÚPP  [ stanovisko ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 70 86 Splnené 

 

 
2011 60 91 Splnené 

 

 
2012 60 113 Splnené 

V roku 2012 bolo posudzovaných a pripomienkovaných 113 
spracovaných zadaní, konceptov a návrhov územných plánov 
miest a obcí a návrhov územnoplánovacích podkladov. 

 
2013 55 

   

 
2014 55 

   

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

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 sociálne 
vylúčených spoločenstiev. Kvalitné životné prostredie je základným predpokladom pre rozvoj regiónu, a preto 
bude pozornosť koncentrovaná aj na riešenie problémov v tejto oblasti.  

Prvok 0020201: Rozvoj podnikania 

Zodpovednosť Oddelenie regionálneho rozvoja 

Cieľ Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľskej základne v Prešovskom kraji 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet zasadnutí regionálneho inovačného "fóra" PSK [ fórum ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 0 2 Splnené 

 

 
2011 2 1 Čiastočne 

 

 
2012 2 1 Čiastočne 

Zasadnutie Regionálneho inovačného fóra sa uskutočnilo 
22.5.2012 v zasadačke PSK aj za účasti zahraničných 
partnerských regiónov z ČR, Poľska a Ukrajiny. V priebehu 
ďalších mesiacov roku sa vzhľadom na iné úlohy, ktoré 
zabezpečovali pracovníci oddelenia regionálneho rozvoja v 
oblasti inovácií, druhé plánované zasadnutie inovačného fóra 
neuskutočnilo. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 10 10 Splnené 

 

 
2011 6 8 Splnené 

 

 
2012 10 9 Čiastočne 

Dňa 25. 1. 2012 sa v Prešove - v budove Inovačného 
partnerského centra uskutočnilo pracovné stretnutie 
prípravného tímu pre projekt "Internetová spolupráca - 
platforma pre inovatívne idey". Na stretnutí sa zúčastnili okrem 
pracovníkov IPC partneri z Miškolca (MR). Projekt bol podaný 
v rámci programu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA ENPI 
CBC. Dňa 9. 2. 2012 sa v Prešove uskutočnil bezplatný seminár 
pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok 
prostredníctvom výzvy Operačného programu 



Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, na projekty 
zamerané na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom 
ruchu. Podujatie spoluorganizovali pracovníci oddelenia 
regionálneho rozvoja. V rámci Klastra AT+R sa uskutočnili 2 
pracovné stretnutia, a to: 12.4. 2012, 30.4. 2012 a pracovný 
workshop 13.6. 2012 Pracovný workshop zameraný na 
energetiku sa konal 20.6.2012 v rámci Energetického dňa PSK. 
V dňoch 3.7.2012 a 9.7.2012 sa uskutočnili pracovné stretnutia 
v rámci projektu ClusStrat. Dňa 27.7.2012 sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie prípravného tímu pre projekt "Rozvoj 
cezhraničnej spolupráce subjektov v oblasti inovácii" programu 
cezhraničnej spolupráce PL-SK. Na stretnutí sa zúčastnili 
partneri z inštitúcie Podkarpacka Izba Gospodarcza, Krosno, 
Poľsko. 

 
2013 10 

   

 
2014 10 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Spracovanie Katalógu investičných príležitostí v PSK [ publikácia ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 0 Nesplnené 

 

 
2011 0 0 Splnené 

 

 
2012 1 0 Nesplnené 

Vypracovanie katalógu investičných príležitostí v PSK 
(tematická publikácia - katalóg objektov, resp. plôch vhodných 
na podnikanie na území Prešovského kraja s prepojením na 
Podkarpatské vojvodstvo) plánujeme na základe schválenej 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská 
republika - Slovenská republika 2007 - 2013. Žiadosť o NFP s 
názvom RegioPartner bola schválená v dňoch 13.-14.12.2012. 

 
2013 0 

   

 
2014 1 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet podujatí, na ktorých bol katalóg prezentovaný [ podujatie ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 4 0 Nesplnené 

 

 
2011 0 0 Splnené 

 

 
2012 2 0 Nesplnené 

Vypracovanie katalógu investičných príležitostí v PSK 
(tematická publikácia - katalóg objektov, resp. plôch vhodných 
na podnikanie na území Prešovského kraja s prepojením na 
Podkarpatské vojvodstvo) plánujeme na základe schválenej 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská 
republika - Slovenská republika 2007 - 2013. Žiadosť o NFP s 
názvom RegioPartner bola schválená v dňoch 13.-14.12.2012. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet realizovaných projektov na podporu inovácií [ projekt ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 2 Splnené 

 

 
2011 2 1 Čiastočne 

 

 
2012 0 2 Splnené 

Pracovníci Inovačného partnerského centra vypracovali a v 
januári 2012 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
pre projekt "Internetová spolupráca - platforma pre inovatívne 
idey". Projekt bol podaný v rámci programu cezhraničnej 
spolupráce HUSKROUA ENPI CBC a jeho partnermi sú 
relevantné inštitúcie z Maďarska a Ukrajiny. Pracovníci 
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Inovačného partnerského centra taktiež v júli 2012 vypracovali 
a podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre 
mikroprojekt "Prehĺbenie cezhraničnej spolupráce strategických 
subjektov v oblasti inovácií" z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, z Programu cezhraničnej spolupráce 
Poľsko - Slovenská republika 2007-2013, spolu s projektovým 
partnerom z Poľska. V oboch spomínaných výzvach projekty 
neprešli záverečným výberovým procesom a ocitli sa v 
projektovom zásobníku daných výziev. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet regionálnych marketingových produktov zameraných na podporu rozvoja podnikania a 
inovácií v kraji [ produkt ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2012 1 0 Nesplnené 

V priebehu roku 2012 sa neuskutočnili žiadne aktivity vo väzbe 
na tvorbu regionálnych marketingových produktov. Keďže 
projekty, ktoré boli vo väzbe na túto aktivitu pripravené a 
podané v rámci relevantných výziev neboli úspešné, plánovanú 
úlohu sa nepodarilo splniť. 

 
2013 1 

   

 
2014 0 

   

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

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

Prvok 0020202: Sociálna inklúzia a zamestnanosť 

Komentár: Prvku bola ukončená platnosť, nástupcom je prvok 0020205. 

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 [ projekt ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 5 0 Nesplnené 

 

 
2011 2 3 Splnené 

 

 
2012 1 3 Splnené 

V priebehu roku 2012 boli z úrovne odboru regionálneho 
rozvoja zorganizované tri stretnutia v priestoroch ÚPSK, v 
termínoch 10.7.2012, 18.7.2012 a 25. 7. 2012 , ktoré sa týkali 
prípravy projektu s názvom "Program rozvoja vidieka 
Prešovského samosprávneho kraja". Stretnutí sa zúčastnili 
zamestnanci odboru RR - PhDr. Štoffová, Mgr. Gajdošová a 
prizvaní účastníci. 

 
2013 3 

   

 
2014 3 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet koordinačných stretnutí zameraných na podporu vidieka [ stretnutie ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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2010 7 4 Čiastočne 

 

 
2011 4 3 Čiastočne 

 

 
2012 4 8 Splnené 

Na základe spolupráce s Regionálnym pracoviskom Národnej 
siete rozvoja vidieka v Prešove sa pracovníci oddelenia 
regionálneho rozvoja v I. štvrťroku 2012 zúčastnili na dvoch 
odborných seminároch, a to dňa 22. 3. 2012 na informačnom 
seminári s názvom "Salašníctvo v podmienkach Prešovského 
kraja", ktorý sa uskutočnil v obci Vrbov a na regionálnom 
workshope pod názvom "Príležitosti pre mladých ľudí na 
vidieku", ktorý sa uskutočnil dňa 28. 3. 2012 v obci Kamenica. 
V II. štvrťroku sa pracovníci oddelenia regionálneho rozvoja 
zúčastnili na dvoch odborných seminároch, a to dňa 30.5.2012 
na workshope v Levoči na LeaderFESTe a 28.-29.6.2012 v 
Červenom Kláštore na "Dni vidieka v priestore schengenskej 
hranice". V III. štvrťroku sa pracovníci ORR zúčastnili 
pracovného stretnutia v Centre rozvoja turizmu PSK pre oblasť 
Vysokých Tatier a to dňa 17.7.2012. Účastníkom stretnutia bol 
predstavený systém regionálnych značiek v PSK a možnosti 
spolupráce medzi MAS, VPS a ďalšími aktérmi regionálneho 
rozvoja v PSK. Vo IV. štvrťroku sa zamestnanci ORR 
zúčastnili na troch stretnutiach týkajúcich sa problematiky 
rozvoja vidieka, a to na konferencii s názvom " Deň vidieka 
Žilinského kraja 2012", uskutočnenej dňa 21.9.2012 v Žiline; 
na základe spolupráce s Národnou sieťou rozvoja vidieka v 
Prešove sa zamestnanci ORR dňa 4.12.2012 zúčastnili 
podujatia "VÝMENA SKÚSENOSTÍ S IMPLEMENTÁCIOU 
PRV SR 2007-2013 V RÁMCI SR NA ÚROVNI 
REGIÓNOV",  ktoré sa konalo v Slovenskom raji a v dňoch 
12.-14.12.2012 sa zamestnanci ORR zúčastnili medzinárodnej 
konferencie spojenej s workshopom s názvom "Spojme sa pre 
rozvoj vidieka", ktorá sa uskutočnila v Kaštieli v 
Mojmírovciach. 

 
2013 8 

   

 
2014 6 

   

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

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

Prvok 0020204: Životné prostredie 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu a životného prostredia 

Cieľ Podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia samosprávneho kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet vydaných písomných stanovísk k zámerom investičných činností a k správe o hodnotení 
činností pri posudzovaní ich vplyvov na životné prostredie [ stanovisko ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 45 126 Splnené 

 

 
2011 45 153 Splnené 

 

 
2012 50 102 Splnené 

V roku 2012 bolo oddelením územného plánovania, ochrany a 
tvorby životného prostredia vydaných spolu 102 stanovísk k 
investičným zámerom. 

 
2013 45 

   

 
2014 45 
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Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok 
Počet vydaných písomných stanovísk k strategickým dokumentom a ich zmenám, pri 
posudzovaní ich vplyvov na životné prostredie [ stanovisko ] 

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 [ štúdia ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 0 0 Splnené 

 

 
2011 1 0 Nesplnené 

 

 
2012 0 0 Splnené Štúdia nebola v roku 2012 obstarávaná. 

 
2013 0 

   

 
2014 1 

   

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

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

Prvok 0020205: Sociálne vylúčené spoločenstvá 

Zodpovednosť Oddelenie regionálneho rozvoja 

Cieľ Zlepšenie situácie v oblasti sociálnej inklúzie a marginalizovaných skupín obyvateľstva na území kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet projektov generovaných v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti (v spolupráci s 
lokálnymi partnerstvami sociálnej inklúzie) [ projekt ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 1 Splnené 

 

 
2011 1 2 Splnené 

 

 
2012 1 0 Nesplnené 

V priebehu roku 2012 Fond sociálneho rozvoja mal v pláne 
vyhlásenie výzvy, prostredníctvom ktorej sme zamýšľali pripraviť 
projekt zameraný na výskum zahrňujúci oblasti nezamestnanosti, 
sociálnej vylúčenosti, vzdelávania a zdravotného stavu 
marginalizovaných rómskych komunít žijúcich na území PSK. 
Vzhľadom na to, že predmetná výzva vyhlásená nebola, túto 
úlohu sa nepodarilo splniť. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   
Cieľ Zefektívniť činnosť Regionálneho združenia partnerstiev sociálnej inklúzie PSK - CESTA, n. o. 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet spracovaných podkladových materiálov súvisiacich so sociálne vylúčenými 
spoločenstvami 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 1 Splnené 

 

 
2011 2 1 Čiastočne 

 

 
2012 1 2 Splnené 

Vo väzbe na programové vyhlásenie Vlády SR týkajúce 
problematiky riešenia chudoby a otázok národnostných menšín, 
sme v I. polroku 2012 pristúpili k aktualizácii všetkých 
zakladajúcich dokumentov Regionálneho združenia lokálnych 
partnerstiev sociálnej inklúzie PSK - Cesta, n.o.. Cieľom 
aktualizácie je zosúladiť dokumenty združenia so zmeneným 
zameraním národnej podpory k uvedeným otázkam. Vo väzbe na 
Lokálne stratégie komplexného prístupu v sledovanom období bol 
zrealizovaný monitoring stavu ich implementácie na území kraja. 
Vzhľadom na objektívne skutočnosti, v implementácii nebol 
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zaznamenaný žiadny pokrok ani v celoslovenskom merítku. V 
priebehu IV. štvrťroka 2012 boli spracované výstupy získané v 
rámci monitoringu stavu v príprave projektových zámerov v 
obciach a mestách PSK, ktoré majú schválené Lokálne stratégie 
komplexného prístupu. Získané informácie budú využité pri 
plnení úloh, ktoré vyplynú pre PSK v rámci realizácie novej 
Rómskej reformy. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet uskutočnených koordinačných a metodických stretnutí so zainteresovanými subjektmi 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 10 7 Čiastočne 

 

 
2011 5 4 Čiastočne 

 

 
2012 4 4 Splnené 

Dňa 23. 2. 2012 sa uskutočnilo konzultačné stretnutie so 
starostami vybraných obcí, ktorí reagovali na list odboru 
regionálneho rozvoja vo väzbe na výzvy týkajúce sa lokálnych 
stratégií komplexného prístupu. Dňa 20.4.2012 sa v Starej 
Ľubovni, v priestoroch Úradu práce a sociálnych vecí , 
uskutočnilo zasadnutie Správnej rady / ďalej SR/ Regionálneho 
združenia partnerstiev sociálnej inklúzie PSK -Cesta n. o. / ďalej 
RZPSI PSK - Cesta n. o. /. Prítomní boli členovia SR združenia , 
podľa prezenčnej listiny. Hlavným bodom rokovania bolo 
prerokovanie organizačno-technických otázok , súvisiacich s 
ďalšou perspektívou združenia. Dňa 21.6. 2012 sa v Prešove, v 
priestoroch Úradu PSK , uskutočnilo zasadnutie Správnej rady / 
ďalej SR/ Regionálneho združenia partnerstiev sociálnej inklúzie 
PSK -Cesta n. o. / ďalej RZPSI PSK - Cesta n. o. /. Prítomní boli 
členovia SR združenia , podľa prezenčnej listiny. Rokovanie sa 
týkalo informácií o menovaní nových členov SR združenia. Dňa 
14.9.2012 sa v Prešove, v priestoroch Úradu PSK , uskutočnilo 
zasadnutie Správnej rady / ďalej SR/ Regionálneho združenia 
partnerstiev sociálnej inklúzie PSK -Cesta n. o. / ďalej RZPSI 
PSK - Cesta n. o. /. Prítomní boli členovia SR združenia , podľa 
prezenčnej listiny. Cieľom stretnutia bolo schválenie upravenej 
Výročnej správy združenia za rok 2011. 

 
2013 4 

   

 
2014 4 

   

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Komentár: V Prešovskom kraji je jedna z najvyšších koncentrácií Rómov na Slovensku a zároveň je tu 
najvyšší počet rómskych komunít, hlavne vidieckych rómskych komunít, kde má Prešovský kraj dominantné 
postavenie spomedzi všetkých krajov SR. Podľa odhadov tvorí počet Rómov z celkového počtu obyvateľov 
Prešovského kraja 15,7 % a prírastok obyvateľstva u tejto skupiny je výrazne vyšší ako majoritného 
obyvateľstva. Danému prioritnému problému nie je dlhodobo venovaná patričná pozornosť. Na základe 
vlastných analýz ako aj analýzy získaných z iných zdrojov (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, krajský 
školský úrad, štatistický úrad, úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, mimovládne organizácie a 
ďalších) je možné konštatovať zhoršovanie sociálnej situácie najmä v segregovaných osadách. Nakoľko 
vývojové tendencie v týchto komunitách potvrdzujú, že nemožno očakávať, aby samotné komunity dokázali 
zvrátiť negatívny vývoj, potvrdila sa správnosť vytvoreného nástroja na vyvolanie sociálnej zmeny v kraji. V 
zákone, ktorý pripravuje vláda SR, sociálne vylúčené spoločenstvá sa definujú takto: Sociálne vylúčené 
spoločenstvo je sídelné zoskupenie, uvedené v zozname sociálne vylúčených spoločenstiev, tvorené fyzickými 
osobami, ktorých životné podmienky definované v tomto zákone vedú k vysokej miere mnohonásobnej 
deprivácie a spoločenskému znevýhodneniu a celkovému zníženiu životných šancí. Nový zákon vymedzí vo 
vzťahu k politikám sociálnej inklúzie úlohy a pôsobnosť všetkých zainteresovaných subjektov, vrátane vyšších 
územných celkov. 
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Podprogram 00203: Rozvoj cestovného ruchu 

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

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

Prvok 0020301: Veľtrhy, výstavy, konferencie, workshopy 

Zodpovednosť Oddelenie cestovného ruchu 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 2 3 Splnené 

 

 
2012 2 5 Splnené 

V roku 2012 sa Prešovský samosprávny kraj zúčastnil na dvoch 
veľtrhoch cestovného ruchu, a to: V dňoch 19.1.2012 až 
22.1.2012 sa konala výstava cestovného ruchu ITF Slovakiatour 
v Bratislave. Cieľom našej účasti bolo predstaviť Prešovský 
kraj ako kraj bohatý na turistické atraktivity s veľkým 
potenciálom pre ďalší rozvoj cestovného ruchu a množstvom 
príležitostí. Tento 18. Ročník ITF Slovakiatour 2012 bol pre 
kraj najúspešnejší v histórii účasti PSK na tomto veľtrhu. Bolo 
to spôsobené aj výborným umiestnením stánku v hale B1, kde 
našimi susedmi boli významné destinácie CR ako aj fakt, že 
propagácia PSK bola podporená Inchebou, nakoľko PSK bol 
tento rok partnerským regiónom pri usporiadaní tohto veľtrhu. 
Samozrejme veľký úspech mal aj sprievodný program na 
stánku. Dovolíme si tvrdiť, že sa nám podarilo zorganizovať 
veľmi úspešnú prezentáciu nášho kraja. Už druhýkrát sa 
Prešovský samosprávny kraj zúčastnil na regionálnom veľtrhu 
cestovného ruchu Euroregion Tour 2012 v Jablonci nad Nisou, 
Česká republika. Tento rok sa konal už dvanásty ročník tohto 
veľtrhu a to od 22. do 24. marca 2012. Podujatie prebiehalo v 
Eurocentre v Jablonec nad Nisou. Účasť PSK na tomto veľtrhu 
cestovného ruchu bola bezplatná nakoľko sme sa ho zúčastnili 
na pozvanie partnerského regiónu Libereckého kraja. Cieľom 
našej účasti na veľtrhu bolo predstaviť Prešovský kraj ako 
destináciu bohatú na turistické atraktivity s veľkým 
potenciálom pre aktívny aj pasívny oddych, rekreáciu, zábavu, 
kultúrne aj historické vyžitie. Celkovo môžeme zhodnotiť tento 
regionálny veľtrh cestovného ruchu ako veľmi úspešný. Záujem 
o informácie o Prešovský kraj bol vysoký, pričom najväčší 
záujem bol tak ako minulý rok o hrady a zámky Prešovského 
kraja. Účasť aj na takomto menšom veľtrhu cestovného ruchu je 
veľká príležitosť propagovať kraj, nadviazať kontakty a 
rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu. V dňoch 17.-
19.8.2012 sme sa zúčastnili na Slovenskom dni v Pardubiciach 
v rámci 3. kola kvalifikácie na Veľkú Pardubickú Počas dňa 
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sme poskytovali informácie, odporúčali rôzne atraktivity v 
našom kraji a rozdávali propagačné materiály záujemcom a 
okoloidúcim. V rámci partnerstva s Pardubickým krajom sme 
komunikovali hlavne o zakladaní KOCR. Pýtali sme sa ako to u 
nich funguje a bolo nám povedané, že v Pardubickom kraji 
zostalo zachované oddelenie cestovného ruchu na krajskom 
úrade a destinačná spoločnosť vznikla ako nový subjekt kde sa 
prijímali noví ľudia. Destinačná spoločnosť Východní Čechy 
má v kompetencií hlavne propagáciu, tvorbu propagačných 
materiálov, vydávanie turistických novín v kraji a prípravu 
žiadostí o NFP z EÚ pre kofinancovanie propagačných aktivít. 
V dňoch 24.-26.8.2012 sme sa zúčastnili na festivale Šmaku 
finále 8.ročník. Počas dňa sme poskytovali informácie, 
odporúčali rôzne atraktivity v našom kraji a rozdávali 
propagačné materiály záujemcom a okoloidúcim. V rámci 
partnerstva s Malopoľským krajom sme komunikovali hlavne o 
komerčnej podpore regionálnych potravinárskych produktov. V 
dňoch 27. - 29. 09. 2012 sme sa zúčastnili na medzinárodnej 
výstave CR vo Varšave. Cieľom našej účasti na tomto veľtrhu 
bolo predstaviť atraktivity Prešovského kraja zahraničným 
návštevníkom. Celkovo môžeme zhodnotiť tento medzinárodný 
veľtrh cestovného ruchu ako úspešný. Záujem o informácie, 
príležitosti pre aktívny aj pasívny oddych, rekreáciu, zábavu a 
kultúrne vyžitie, bol vysoký. Účasť na takomto veľtrhu 
cestovného ruchu je veľká príležitosť propagovať kraj, 
nadviazať kontakty a rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného 
ruchu. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet konferencií, workshopov a seminárov s aktívnou účasťou PSK [ podujatie ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 6 7 Splnené 

 

 
2011 10 10 Splnené 

 

 
2012 6 8 Splnené 

Dňa 19.1.2012 - počas prvého dňa výstavy ITF Slovakiatour v 
Bratislave sa uskutočnil odborný seminár na tému cestovný 
ruch v Prešovskom kraji s názvom "Odborný seminár 
Prešovského samosprávneho kraja: Odhaľujeme to najlepšie...", 
ktorý pripravil Prešovský samosprávny kraj ako partnerský 
región veľtrhu ITF Slovakiatour 2012. Dňa 26.4.2012 sa 
pracovníci oddelenia cestovného ruchu aktívne zúčastnili 
záverečnej konferencie z projektu Belianske Tatry - spolu a 
lepšie. Budovanie cyklotrás je efektívna cesta pozdvihnúť 
cestovný ruch v danom území. Je to celosvetový trend 
zvyšovania atraktívnosti kraja a aktívneho cestovného ruchu. 
Dňa 18.6.2012 sa pracovníci oddelenia cestovného ruchu 
zúčastnili workshopu na tému CYKLOTRASY NA HORNEJ 
TORYSE, v priestoroch Galérie v Lipanoch. Dňa 20.6.2012 sa 
pracovníci oddelenia cestovného ruchu zúčastnili pracovného 
stretnutia zameraného na transfer know-how ohľadom založenia 
KOCR po skúsenostiach z ŽSK. Dňa 17.7.2012 sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie, ktoré zvolal riaditeľ CRT pre oblasť 
Vysokých Tatier Milan Hágovský k témam požiadavky 
štátneho tajomníka MDVRR SR p. Františka Palka o 
predloženie návrhov pre identifikáciu významných (súčasných 
alebo budúcich) atraktivít cestovného ruchu v regiónoch 
Slovenska, ďalej k prerokovaniu myšlienky regionálneho 
brandingu a značenia produktov z regiónu, ďalej založenie 
krajskej organizácie cestovného ruchu a následná spolupráca v 
rámci výstav a propagácie kraja. Dňa 4.9.2012 sa uskutočnil 
úvodný meeting k začiatku realizácie projektu Klaster turizmu 
Tatranského regiónu. Prínos pre VÚC Dodržiavanie plánu 
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realizácie aktivít projektu a zamedzenia vzniku neoprávnených 
nákladov projektu. Dňa 22.a 29. 10.2012 sa konal  odborný 
seminár – konzultačné stretnutia k problematike destinačného 
manažmentu.  

 
2013 8 

   

 
2014 10 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet infociest na území kraja [ infocesta ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 

  

 
2011 2 3 Splnené 

 

 
2012 2 5 Splnené 

12.-16.02.2012 sa uskutočnila Infocesta poľských novinárov. 
Navštívili Poprad , Nízke Tatry, aquapark Tatralandiu, Štrbské 
Pleso, Skalnaté Pleso, Tatranskú Lomnicu, Aquacity Poprad. V 
termíne od 27. 5. - 1. 6. 2012 zorganizovala Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch v spolupráci so ZZ v Prahe a regionalistami z 
regiónu Košice a Vysoké Tatry infocestu pre českých zástupcov 
médií. Hlavným cieľom infocesty bolo predstavenie a 
prezentovanie TOP atraktivít východného Slovenska so 
zameraním na novú destináciu Košice EHMK 2013 pre rôzne 
cieľové skupiny. ZZ SACR v Prahe sa podarilo vďaka viacerým 
rokovaniam s Českými dráhami zabezpečiť bezplatné 
cestovanie novinárov na Slovensko nočnými lôžkovými vlakmi 
na trase Praha - Košice, Poprad - Praha. V termíne 8.-
13.07.2012 sa konala Infocesta poľských novinárov a CK. 
Navštívené lokality: Poprad, Pieniny, Červený Kláštor, Splav 
Dunajca, Chate Pieniny v Lesnici, Návrat na bicykli do 
Červeného Kláštora - Kúpeľov Smerdžonka, Stará Ľubovňa, 
Salaši u Franka, prehliadka Ľubovnianskeho hradu, návšteva a 
prehliadka Nestville Parku - občerstvenie, Kúpele Vyšné 
Ružbachy, Spišská Bela - bicyklom do Tatranskej Kotliny, 
prehliadka Belianskej jaskyne, Bachledová dolina, Spišský 
hrad, Spišská Kapitula, Levoča, Aquacity Poprad. V termíne 
12.07.-16.07.2012 sa konala Infocesta SACR - "Po stopách 
karpatských Nemcov". Na území PSK prebiehala táto infocesta 
v dňoch 14.-15.7.2012. Navštívené lokality: Panoramatická 
prehliadka Tatier , Štrbské pleso, Tatranská Lomnica, Skalnaté 
pleso, splav na pltiach po Dunajci, goralský večer aj s hudbou - 
Penzión Pltnik, Kežmarok - prehliadka mesta, Festivalu 
Európskeho ľudového remesla, Levoča - prehliadka mesta a 
kostola, Spišský hrad, Spišská kapitula. V dňoch 7. a 8. 9. 2012 
SACR zorganizovala infocestu pre nemeckých novinárov. Táto 
infocesta prebehla na území OOCR v Prešovskom kraji. 
Cieľom bola návšteva Spišského hradu, Levoče, Štrbského 
Plesa, Tatranskej Lomnice, Spišskej Soboty, Kežmarku, 
Červeného Kláštora a Dunajca. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   

Cieľ 
Zabezpečiť spracovanie informačných, analytických a hodnotiacich materiálov z oblasti cestovného 
ruchu 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet nových propagačných a prezentačných materiálov kraja [ kus ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 3 3 Splnené 

 

 
2011 4 2 Čiastočne 

 

 
2012 3 1 Čiastočne 

Dňa 15.6.2012 bola dodaná propagačná brožúra s názvom "10 
tipov na cyklovýlet po pohraničí Prešovského kraja a 
Malopoľského vojvodstva". Tento materiál bol realizovaný v 
rámci projektu Karpatská mapa možností z Programu 
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cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013. 

 
2013 3 

   

 
2014 3 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Vytvorený Informačný a propagačný internetový portál  [ portál ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 Áno Nie Nesplnené 

 

 
2012 Nie Nie Splnené 

V roku 2012 nebol sfunkčnený informačný internetový portál. 
Uvedený portál je jedným z plánovaných výstupov projektu 
"Karpatská mapa možností", ktorý sa v súčasnosti 
implementuje. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 Nie 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet spracovaných analyticko-strategických dokumentov za oblasť cestovného ruchu 
 [ dokument ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 1 0 Nesplnené 

 

 
2012 1 0 Nesplnené 

V priebehu roka 2012 nebol spracovaný žiadny nový analytický 
ani strategický materiál za oblasť cestovného ruchu. Na základe 
vyhlásenia relevantnej výzvy v rámci Regionálneho operačného 
programu bola v roku 2012 pripravená žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie na 
spracovanie marketingovej stratégie cestovného ruchu 
Prešovského kraja. Vypracovanie tohto dokumentu by malo byť 
ukončené v roku 2015. Vypracovaná žiadosť bola odovzdaná v 
septembri 2012, v súčasnosti prebieha jej hodnotenie. 

 
2013 1 

   

 
2014 0 

   

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

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

Prvok 0020302: Koordinácia rozvoja cestovného ruchu 

Zodpovednosť Oddelenie cestovného ruchu 

Cieľ 
Zabezpečiť spracovanie potrebných informačných, analytických a hodnotiacich materiálov z oblasti 
cestovného ruchu 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet pracovných porád na národnej úrovni [ porada ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 10 7 Čiastočne 

 

 
2011 4 5 Splnené 

 

 
2012 4 4 Splnené 

V roku 2012 sa uskutočnili štyri pracovné stretnutia na národnej 
úrovni. Dňa 9.2.2012 sa pracovníci oddelenia cestovného ruchu 
zúčastnili na odbornom seminári k Výzve na predkladanie 
ŽoNFP v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 
Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom 
ruchu. Termín a miesto konania: 9. február 2012 o 10:00 hod., 
Obvodný úrad Prešov - zasadačka, Námestie Mieru 3, Prešov. 
Dňa 29. 2. 2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, ktoré 
organizovalo MDVRR a bolo zamerané na technické aspekty 
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týkajúce sa podávania žiadostí o dotáciu v súvislosti s 
implementáciou zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného 
ruchu v znení neskorších predpisov do praxe. Pracovné 
stretnutie sa uskutočnilo 29. 02. 2012, bolo určené 
predovšetkým pre výkonných riaditeľov vzniknutých oblastných 
a krajských organizácií cestovného ruchu, pre tých, ktorí sú v 
procese zakladania organizácií cestovného ruchu, odbory 
cestovného ruchu v krajských a okresných mestách, akademickú 
obec, ako aj poradenské spoločnosti z odvetvia cestovného 
ruchu. Stretnutie viedol GR sekcie CR na MDVRR SR Mgr. 
Stanislav Rusinko. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia VÚC, 
novovzniknutých a vznikajúcich OOCR v zmysle tohto zákona. 
Témy stretnutia: 1. Stanovenie oblastí pre možnú alokáciu 
poskytnutých dotácií 2. Definovanie projektu, koncepčných 
dokumentov v žiadosti o dotáciu 3. Vymedzenie oprávnených a 
neoprávnených nákladov 4. Proces posudzovania žiadostí o 
dotáciu 5. Marketing organizácie CR z pohľadu Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch (SACR). Dňa 16.5.2012 sa Mgr. 
Janoško zúčastnil pracovno-odborného seminára, ktorý bol 
určený pre oblastné organizácie cestovného ruchu v Prešovskom 
samosprávnom kraji pod vedením lektora doc. PhDr. Petra 
Dorčáka, PhD. a za účasti generálneho riaditeľa SACR MUDr. 
Františka Stana. Podujatie bolo zamerané na destinačný a 
strategicky manažment a marketing regiónu CR. Dňa 
19.09.2012 sa Mgr. Janoško a Mgr. Šebian zúčastnili 
pracovného stretnutia v AquaCity Poprad. Pracovné stretnutie 
bolo zamerané na informácie z marketingových aktivít SACR 
ďalej o destinačnom manažmente a pripomienkovania zákona o 
podpore cestovného ruchu za prítomnosti novej generálnej 
riaditeľky sekcie CR ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR Ing. Ivany Magátovej a Ing. Beáty 
Lukáčovej vedúcej Odboru domáceho cestovného ruchu SACR. 

 
2013 4 

   

 
2014 4 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet pracovných stretnutí so zástupcami miest, obcí a subjektov cestovného ruchu v 
kraji [ Stretnutie ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 12 11 Čiastočne 

 

 
2011 6 6 Splnené 

 

 
2012 6 14 Splnené 

V roku 2012 sa uskutočnili tieto pracovné stretnutia: 1.2.2012 - 
Spišská Kapitula pracovné stretnutie k projektu " Spišský 
Jeruzalem". Dňa 20.2.2012 bolo stretnutie k projektu Klaster 
turizmu TR v Centre pre rozvoj turizmu Tatranského regiónu. 
Na stretnutí boli detailne skontrolované súťažné podklady k 
procesu VOS na dodávku služieb v rámci projektu pred ich 
distribúciou subjektom, ktoré požiadajú o ich zaslanie Na 
stretnutí bola ďalej rozdiskutovaná situácia činnosti CRT a 
procesy zakladania OOCR v Tatranskom regióne. Dňa 
24.2.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v objekte CRT v 
Dolnom Smokovci. Na stretnutí boli prerokované nasledovné 
témy: - Informácia o východiskách prípravy projektov / žiadostí 
o podporu z MDVRR; - Informácia o pripravovanom školení 
MDVRR; - Návrh tém koordinácie spoločného postupu 
(identita/branding značiek; OOCR, regionálny internetový 
portál, integrovaná mediálna komunikácia, spoločné 
marketingové aktivity...); - Previazanosť predpokladaných 
aktivít/činností OOCR na ďalšie pripravované/realizované 
projekty v regióne; - Návrh ďalšieho postupu; 19.3.2012 bolo 
stretnutie - kontrola na mieste v rámci projektu - Poznaj , chráň 
a zhodnocuj kultúrne pamiatky a históriu pre rozvoj cestovného 
ruchu v Prešovskom regióne - Kežmarok, Stará Ľubovňa, 
Bardejov. 20.3.2012 sa uskutočnilo stretnutie - kontrola na 
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mieste v rámci projektu - Poznaj , chráň a zhodnocuj kultúrne 
pamiatky a históriu pre rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom 
regióne - Humenné. Dňa 3.7.2012 sa Mgr. Janoško zúčastnil 
stretnutia k projektu Klaster turizmu TR v Centre pre rozvoj 
turizmu Tatranského regiónu. Stretnutie sa konalo za 
prítomnosti riaditeľa CRT JUDr. Hagovského a dodávateľa , 
ktorý vyšiel z procesu VOS. Na stretnutí boli prerokované 
zmluva, prílohy - časový harmonogram realizácie projektu, 
systém realizácie projektu a ostatné záležitosti s implementáciou 
projektu. Dňa 6.9.2012 sa Mgr. Janoško zúčastnil pracovného 
stretnutia s predstaviteľmi OOCR v PSK k založeniu KOCR 
PSK. Stretnutie sa konalo podľa naplánovaného programu. Dňa 
10.10.2012 sa Mgr. Janoško za PSK úvodného zasadnutia 
Riadiaceho výboru projektu (RVP) Klaster turizmu TR. V 
krátkosti zhodnotil proces prípravy projektu, cez jeho schválenie 
až po realizáciu VOS. Prítomní dostali úlohu do ďalšieho 
zasadnutia RVP spripomienkovať návrh objektov. lokalít, ktoré 
majú byť spracované v propagačných materiáloch a vo filme o 
Tatranskom regióne. Dňa 17.10.2012 sa Mgr. Janoško za PSK 
zúčastnil na informačnom stretnutí OOCR Horný Zemplín a 
Horný Šariš. Stretnutie viedla Ing. Mrázová, výkonná riaditeľka 
OOCR HZ a HŠ. Stretnutie otvoril a prítomných privítal 
primátor Vranova n/Topľou Ing. Ján Ragan. Dňa 18.10.2012 
Mgr. Janoško sa ako zástupca PSK zúčastnil na valnom 
zhromaždení OOCR VTP. Jedným z bodov bolo prerokovanie 
vstupu OOCR VTP do novo vznikajúcej KOCR PSK. Dňa 
23.10.2012 sa valného zhromaždenia OOCR Severný Spiš 
Pieniny. Na valnom zhromaždení sa prerokovávala otázka 
vstupu OOCR SSP do novo vznikajúcej KOCR PSK. Dňa 
12.11.2012 sa konalo pracovné stretnutie s primátorom 
Kežmarku Ing. Šajtlavom. Stretnutie sa konalo za účelom 
prerokovania vstupu OOCR TSP, kde je primátor Kežmarku 
predsedom predstavenstva do KOCR PSK. Dňa 13.11.2012 sa 
konalo stretnutie s riaditeľom AquaCity Poprad Ing. 
Pichonským, ktorý je zároveň podpredsedom predstavenstva 
OOCR RVT. Dňa 21.12.2012 sa konalo valné zhromaždenie 
krajskej organizácie cestovného ruchu PSK kde sa prijímala 
oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš - Bardejov za člena 
krajskej organizácie cestovného ruchu PSK. 

 
2013 6 

   

 
2014 6 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet pripravených projektových zámerov a žiadostí o NFP [ zámer ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 1 1 Splnené 

 

 
2012 1 3 Splnené 

Dňa 31.1.2012 bola podaná projektová žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu cezhraničnej spolupráce 
HUSKROUA ENPI CBC. Projektovú žiadosť s názvom 
HISTORY CONNECTS vypracovalo oddelenie cestovného 
ruchu. V termíne 13. 9. 2012 bola na SO/RO ROP PSK podaná 
žiadosť o NFP s názvom Stratégia destinačného marketingu 
cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja. Táto 
žiadosť sa týka opatrenia 4.1. d - strategické dokumenty VÚC. K 
termínu 31.7.2012 bola podaná žiadosť do fondu mikroprojektov 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 za 
Prešovský samosprávny kraj pod názvom Vitajte v Prešovskom 
kraji II. Projekt je zameraný na rozvoj CR PSK. V decembri 
roku 2012 bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 
tento projekt schválená. 

 
2013 0 
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2014 0 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Vytvorený Informačný a propagačný internetový portál [ portál ] 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet spracovaných analyticko-strategických dokumentov za oblasť cestovného 
ruchu [ dokument ] 

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

Komentár: V rámci decentralizačného procesu verejnej správy na základe Zákona č. 416/2001 Z. z. o 
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sa na regionálne 
samosprávy presunuli aj kompetencie v oblasti cestovného ruchu. V rámci tohto prvku ide hlavne o 
koordináciu činnosti jednotlivých subjektov zainteresovaných do problematiky cestovného ruchu v 
prešovskom kraji za účelom využitia potenciálu regiónu a zvýšenia jeho ekonomickej výkonnosti 
prostredníctvom tohto odvetvia. Taktiež sú zabezpečované úlohy súvisiace s prenosom a šírením relevantných 
informácií z národnej i medzinárodnej úrovne do regiónu a opačne. 

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 a modernizácie regionálnych komunikácií 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 4 2 

  

 
2011 3 0 Nesplnené 

 

 
2012 3 2 Nesplnené 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k 
31.12.2012vyhlásilo 2výzvy, z toho: v rámci prioritnej osi 4 
Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 regenerácia sídiel, oblasť 
podpory 4.1d - neinvestičné projekty - rozvojové dokumenty 
regiónov 1 výzva; v rámci prioritnej osi 5 Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 1 
výzva. V rámci prioritných osí 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu a 6 Technická pomoc 
nebola vyhlásená žiadna výzva. 

 
2013 3 

   

 
2014 3 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet predložených žiadostí o NFP 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 330 112 

  

 
2011 280 0 Nesplnené 

 

 
2012 280 8 Nesplnené 

Na SO/RO pre ROP PSK bolo v sledovanom období k 31.12.2012 
predložených 8 žiadosti o NFP zo strany žiadateľov o NFP. 

 
2013 260 

   

 
2014 250 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet spracovaných žiadostí o platbu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 270 28 

  

 
2011 224 392 Splnené 

 



Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

 
2012 224 340 Splnené 

V prípade výziev (kód 5.1, 4.1a, 4.1c a 3.2b) bolo v sledovanom 
období prijatých spolu 340 žiadostí o platbu, z toho 31žiadostí v 
rámci opatrenia 5.1, 291žiadostí v rámci opatrenia 4.1a, 13 
žiadostí v rámci opatrenia 4.1c a 5 žiadosti v rámci opatrenia 3.2b. 
V prípade opatrenia 6.1 Technická pomoc bola k 31.12.2012 
Riadiacemu orgánu predložená záverečná žiadosť o platbu s 
kódom projektu 22160120036 v rámci projektu s názvom "TEPO 
2010 - 2011". Dňa 11.09.2012 bola uvedená žiadosť refundovaná 
spolu vo výške 123 371,68 € (zdroj EÚ - 110 385,18 €; zdroj ŠR 
12 986,50 €). V rámci projektu s kódom 22160120045 "TEPO 
2012-2013" boli Riadiacemu orgánu predložené dve žiadosti o 
platbu. Prvá žiadosť bola RO predložená dňa 24.10.2012 a 
refundovaná dňa 19.12.2012 v plnej výške 134 715,03 € (zdroj 
EÚ - 120 534,50 €; zdroj ŠR 14 180,53 €).Druhá žiadosť bola RO 
predložená dňa 11.12.2012 vo výške 1 280,83 €.K 31.12.2012 
nebola RO schválená. V rámci projektu "Publicita ROP v PSK" s 
kódom projektu č.22160120037 nebola k 31.12.2012 predložená 
RO žiadosť o platbu. 

 
2013 209 

   

 
2014 205 

   

Spracoval: Ing. Daniela Matušíková 

Komentár: V súlade s Regionálnym operačným programom na programové obdobie 2007 - 2013, Interným 
manuálom procedúr SO/RO pre ROP PSK a Splnomocnením o delegovaní právomocí RO na SO/RO pre ROP 
zo dňa 24.6.2008 došlo k delegovaniu úloh na SO/RO pre ROP PSK v oblasti 3 decentralizovaných opatrení - 
v oblasti podpory rozvoja turizmu, regenerácie sídiel a intervencie do ciest II. a III. triedy s podporou 
prostriedkov Európskej únie (ERDF), štátneho rozpočtu a finančnej účasti prijímateľa (sektor verejnej správy, 
príp. súkromný sektor). Podpísaním Zmluvy o financovaní výkonu činnosti SO/RO pre ROP medzi Riadiacim 
orgánom (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.  

Podprogram 00205: Rozvoj cezhraničnej spolupráce 

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

Komentár: V EÚ dlhodobo fungujú programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom 
území členských krajín. V rokoch 2007 - 2013 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).  

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

" 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. 

Prvok 0020504: Rozvoj cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 

Zodpovednosť Odbor cezhraničných programov 

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.) [ aktivita ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 800 820 Splnené 

 

 
2012 500 1 240 Splnené 

V roku 2012 bolo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-
SK 2007 - 2013 pre Prioritné osi I, II a III poskytnutých 1240 
telefonických, e-mailových a osobných konzultácií k projektovým 
zámerom žiadateľov a implementačným procedúram prijímateľov 
pomoci. 

 
2013 200 

   

 
2014 100 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Organizácia školení, workshopov a informačných stretnutí [ aktivita ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 4 4 Splnené 

 

 
2012 3 3 Splnené 

V sledovanom období boli zrealizované 3 pracovné školenia 
zamerané na vyhlásenie III. výzvy Prioritnej osi III Programu 
cezhraničnej spolupráce PL - SR 2007-2013. Školenia boli 
realizované 12.6.2012 v Humennom, 21.6.2012 v Prešove a 
4.7.2012 sa v Prešove uskutočnilo školenie zamerané na 
marginalizované skupiny. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Poskytnutie informácií o Programe CS na web stránke PSK a publicita v médiách [ informácia ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 15 151 Splnené 
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2012 15 37 Splnené 

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská 
republika 2007 - 2013 pre Prioritné osi I, II a III boli na web 
stránke PSK aktualizované základné dokumenty Programu, 
zverejnené oznamy o konaní a výstupoch z konferencií v Prešove 
a Humennom, zverejnený zoznam žiadateľov o FP, boli 
zverejnené články o Programe v iných médiách na území PSK. 

 
2013 10 

   

 
2014 10 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 15 20 Splnené 

 

 
2012 10 34 Splnené 

V sledovanom období sa uskutočnilo 34 aktivít zameraných na 
prezentáciu a propagáciu Programu cezhraničnej spolupráce. 
Aktivity boli zamerané aj na podporu Spoločného technického 
sekretariátu Programu pri zabezpečovaní propagačných 
materiálov a tiež prípravou informatívnych správ a účasťou na 
školeniach prijímateľov a pod. 

 
2013 5 

   

 
2014 4 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet prijatých/zaregistrovaných projektových žiadostí [ žiadosť ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 70 0 Nesplnené 

 

 
2012 70 176 Splnené 

V sledovanom období roka 2012 bolo v rámci Programu PL-SK 
2007 - 2013 prioritná os III prijatých a zaregistrovaných 176 
žiadostí o finančný príspevok. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet schválených projektových žiadostí/podpis zmlúv o FP [ žiadosť ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 20 33 Splnené 

 

 
2012 50 0 Nesplnené 

V roku 2012 nebola v rámci Programu PL-SK 2007-2013 
podpísaná žiadna zmluva o finančný príspevok. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet skontrolovaných monitorovacích správ [ správa ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 30 68 Splnené 

 

 
2012 50 60 Splnené 

V rámci Fondu mikroprojektov bolo v období 01-12/2012 
Odborom cezhraničných programov administratívne 
skontrolovaných 60 monitorovacích správ. 

 
2013 40 

   

 
2014 10 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vykonaných kontrol na mieste/ monitorovacích kontrol [ kontrola ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 8 9 Splnené 

 

 
2012 10 7 Čiastočne 

V rámci Fondu mikroprojektov bolo v období 01-12/2012 
vykonaných 7 kontrol na mieste u mikroprijímateľov v rámci 
realizovaných mikroprojektov. 

 
2013 10 

   

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

 
2014 5 

   
 

Spracoval: Ing. František Barnáš 

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

Prvok 0020505: Cezhraničná spolupráca na vnútornej a vonkajšej hranici EÚ 

Zodpovednosť Odbor cezhraničných programov 

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.) [ aktivita ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 110 133 Splnené 

 

 
2012 100 145 Splnené 

V roku 2012 v sledovanom období (január - december 2012) bolo 
v rámci Programu ENPI poskytnutých 145 telefonických, e-
mailových, osobných konzultácií, vrátane pracovných stretnutí k 
implementačným procedúram prijímateľov pomoci. 

 
2013 50 

   

 
2014 50 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Organizácia školení, workshopov a informačných stretnutí [ aktivita ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 3 1 Nesplnené 

 

 
2012 1 1 Splnené 

V sledovanom období (v mesiacoch január až december 2012) sa 
uskutočnilo jedno informačné stretnutie Programu ENPI. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Spracovanie výročných správ [ správa ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 1 1 Splnené 

 

 
2012 1 1 Splnené Infobod/Branch Office Prešov pre Program ENPI HU-SK-RO-UA 
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na základe Dohody o spolupráci a financovaní vysunutého 
pracoviska STS tzv. "Branch Office" v rámci Programu Nástroja 
Európskeho Susedstva a Partnerstva (ENPI) Maďarsko - 
Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013 uzavretej medzi 
Spoločným technickým sekretariátom a Prešovským 
samosprávnym krajom predkladá relevantnú dokumentáciu a 
výročnú správu Spoločnému Technickému Sekretariátu. V 
sledovanom období 01-12/2012 bola spracovaná 1 výročná 
správa. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

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 
zvýšenie kvality uskutočňovaných intervencií a zvýšenie efektívnosti využitia finančných prostriedkov 
vyčlenených zo štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a iných finančných zdrojov. 

Prvok 0020601: Implementácia programov ŠF EÚ a iných finančných mechanizmov 

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

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja 

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 [ zmluva ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 5 1 Čiastočne 

 

 
2011 2 1 Čiastočne 

 

 
2012 0 1 Splnené 

V decembri 2011 bola podpísaná Dohoda o spolupráci v rámci 
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
medzi Prešovským samosprávnym krajom a Ministerstvom 
hospodárstva SR, ktorá má platnosť do konca roku 2015. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 1 0 Nesplnené 

 

 
2012 1 0 Nesplnené Nie je uzatvorená žiadna rámcová zmluva s riadiacim orgánom. 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet príspevkov PSK v rámci monitorovania stratégie "Európa 2020" [ príspevok ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2012 2 3 Splnené 

15. 06. 2012 Výbor regiónov, Brusel, Nový spoločný strategický 
rámec na roky 2014-2020. 26. 06. 2012 Výbor regiónov, Brusel, 
Stratégia Európa 2020: Čo sa deje v praxi? Vydanie 2012. 05. 11. 
2012 Výbor regiónov, Brusel, Hodnotenie hlavnej iniciatívy 
"Mládež v pohybe" 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   

Spracoval: Ing. Helena Miščíková 

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

Podprogram 00207: Rezerva 

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

 

Program 003: Interné služby 

Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy 

Rok Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2012 1 073 700 € 1 733 621 € 1 469 977 € 84,79 % 

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. 
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Prvok 0030101: Právne služby Úradu PSK 

Zodpovednosť Kancelária predsedu 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Frekvencia oboznamovania - ročne 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 4 4 Splnené 

 

 
2011 4 4 Splnené 

 

 
2012 12 9 Čiastočne 

Za rok 2012 bolo zaslaných 9 prehľadov zmien v právnych 
predpisoch, pričom zmeny v právnych predpisov za mesiace 
4,5,6,7/2012 boli zaslané v jednom súhrnom prehľade k 28.8.2012 
vzhľadom k tomu, že v tomto období nedošlo k vydaniu takmer 
žiadnych nových resp. novelizovaniu vnútroštátnych právnych 
predpisov. 

 
2013 4 

   

 
2014 4 

   

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Priemerný počet poskytnutých konzultácií mesačne 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 300 200 Čiastočne 

 

 
2011 150 135 Čiastočne 

 

 
2012 120 445 Splnené 

Nerovnomerné plnenie cieľa " Zvýšiť kvalitu aplikácie právnych 
predpisov v konkrétnej činnosti útvarov úradu poskytovaním 
priebežného právneho poradenstva v rámci predchádzania súdnym 
sporom vzniknutým z činnosti Úradu" je dané tým, že 
poskytovanie právneho poradenstva je priamo závislé od 
dožiadania jednotlivých útvarov úradu . Daný cieľ nie je možné 
ovplyvniť zo strany právneho oddelenia. V 4. kvartáli bolo 
poskytnuté právne poradenstvo v počte 100 konzultácií. V 
priebehu roka 2012 poskytlo právne oddelenie 445 konzultácií. 

 
2013 120 

   

 
2014 120 

   
Cieľ Zabezpečiť právnu spôsobilosť zmlúv uzatváraných so sociálno-ekonomickými partnermi 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Priemerný počet odkontrolovaných zmlúv mesačne 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 200 200 Splnené 

 

 
2011 150 110 Čiastočne 

 

 
2012 100 408 Splnené 

Nerovnomerné plnenie plánovaného výstupu "Zabezpečiť právnu 
spôsobilosť zmlúv uzatváraných so sociálno-ekonomickými 
partnermi" je dané tým, že zabezpečenie právnej spôsobilosti 
zmlúv je priamo závislé od počtu doručených zmlúv z jednotlivých 
útvarov úradu . Daný cieľ nie je možné ovplyvniť zo strany 
právneho oddelenia. V 4. kvartáli bolo odkontrolovaných 100 
zmlúv. Počas roka 2012 odkontrolovalo právne oddelenie sumárne 
408 zmlúv. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová 
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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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

Spracovaná evidencia je účinným nástrojom na získanie prehľadu o 
počte a zameraní súdnych sporov v organizáciách . Evidencia 
súdnych sporov napomáha pri vyčíslení minimálnej finančnej 
rezervy , ktorá je potrebná pre účely odboru financií. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová 

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 Odbor organizačný 

Cieľ Zabezpečiť požadovanú kvalitu podpory informačných procesov pri dodržaní maximálnej efektivity 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet licencií registratúrneho systému 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 195 185 

  

 
2011 195 195 Splnené 

 

 
2012 195 195 Splnené 

Počet licencií registratúrneho systému (FabaSoft ) sa nezvyšoval z 
dôvodu vyhodnotenia a skúmania možností efektívneho 
využívania aktuálneho počtu licencií. Počet licencií sa zvýši podľa 
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potrieb v nasledujúcom období. 

 
2013 195 

   

 
2014 205 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet licencií vnútornej elektronickej pošty 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 180 140 Čiastočne 

 

 
2011 180 140 Čiastočne 

 

 
2012 190 150 Čiastočne 

Potreba počtu licencií sa odvíja od reálneho stavu pracovníkov a 
jednotlivých odborov úradu, využívajúcich internú elektronickú 
poštu. Stav sa od posledného vyhodnocovania nezmenil . 
Vzhľadom na prebiehajúci projekt OPISu bude potrebné 
prehodnotiť celkovo mailový systém úradu. 

 
2013 190 

   

 
2014 220 

   
Cieľ Dosiahnuť požadovanú bezpečnostnú úroveň IKT 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet licencií antivírového programu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 200 200 Splnené 

 

 
2011 200 200 Splnené 

 

 
2012 210 200 Čiastočne 

Počet pracovných staníc, na ktorých z bezpečnostných dôvodov 
musí byť inštalovaný antivírusový softvér, sa zatiaľ nezvýšil. 
Uvedený počet licencií je zatiaľ postačujúci. 

 
2013 215 

   

 
2014 230 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet pracovných staníc zapojených do CISCO systému 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 120 120 Splnené 

 

 
2011 150 150 Splnené 

 

 
2012 150 150 Splnené 

 

 
2013 160 

   

 
2014 165 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet centrálne spravovaných pracovných staníc 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 150 150 Splnené 

 

 
2011 160 150 Čiastočne 

 

 
2012 160 180 Čiastočne 

Centrálne spravovaných PC sa zvýšil z 150 na 180. Odzrkadľuje to 
reálny stav ktorý je potrebný na bezpečné spravovanie PC staníc 
na úrade. 

 
2013 180 

   

 
2014 180 

   
Cieľ Inovovať IKT k zabezpečeniu budúceho rozvoja informačných procesov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet nových PC a tlačiarní [ % ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 13 3 

  

 
2011 11 6 Čiastočne 

 

 
2012 12 1 Čiastočne 

V sledovanom období bol realizovaný nákup printových zariadení 
a nový počítač pre spracovanie údajov v systéme štátnej 
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pokladnice. Stále sa rieši požiadavka konsolidácia tlače na PSK. 

 
2013 12 

   

 
2014 13 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet virtualizovaných serverov [ ks ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 10 8 Čiastočne 

 

 
2011 12 12 Splnené 

 

 
2012 15 12 Čiastočne 

V sledovanom období bola zakúpená nová technika, ktorej 
funkčnosť sa po konfigurácií a inštalácií jednotlivých serverov 
prejaví v nasledujúcom období. Virtualizovaním sa dosiahne 
úspora finančných prostriedkov, vyšší hardvérový výkon a v 
neposlednom rade aj bezpečnosť týchto systémov. 

 
2013 18 

   

 
2014 18 

   

Spracoval: Ing. Ladislav Haluška 

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

Podprogram 00303: Archív a registratúra 

Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry 

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú sofistikovanú archiváciu a registratúru 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Predpokladaný počet uzatvorených spisov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 4 100 5851 Splnené 

 

 
2011 4 200 2 007 Čiastočne 

 

 
2012 4 200 2 188 Čiastočne 

Stav k 31.12.2012. Nižší počet uzatvorených spisov bol z dôvodu, 
že časť spisov bolo presunutých do roku 2013. 

 
2013 4 300 

   

 
2014 4 000 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Predpokladaný počet archivovaných spisov za rok spolu 
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 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 4 500 3 613 Čiastočne 

 

 
2011 4 500  4 506 Splnené 

 

 
2012 4 500 6 292 Splnené Za rok 2012 bolo archivovaných 6 292 spisov.. 

 
2013 4 500 

   

 
2014 4 400 

   
Cieľ Zabezpečiť skartačný proces v súlade s platnou legislatívou 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Predpokladaný počet skartovaných spisov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 3 600 3 390 Splnené 

 

 
2011 3 700 4 162  Splnené 

 

 
2012 3 700 2 581 Čiastočne Výška ukazovateľa je ovplyvnená zmenou lehoty uloženia. 

 
2013 3 700 

   

 
2014 3 000 

   

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

 
2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

Servisné prehliadky sa vykonávajú podľa servisných požiadaviek 
pre jednotlivé vozidlá. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

V rámci sledovaného obdobia sa preškolenie vodičov uskutočnilo 
3 krát a preškolených bolo 11 zamestnancov. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 

   

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

Podprogram 00305: Ochrana a bezpečnosť 

Zámer: Maximálna ochrana a bezpečnosť v priestoroch Ú PSK 

Prvok 0030501: Školenia a prednášky 

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

Cieľ Zabezpečiť prípravu zamestnancov v oblasti BOZP 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet preškolených zamestnancov za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 30 5 Nesplnené 

 

 
2011 160 158 Čiastočne 

 

 
2012 160 160 Splnené Školenie bolo vykonané v priebehu roka 2012. 

 
2013 160 

   

 
2014 160 

   

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Prvok 0030502: Osobné ochranné pracovné prostriedky 

Zodpovednosť 
Odbor organizačný 
Oddelenie správy vnútornej prevádzky 
 

Cieľ Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet pracovníkov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 6 1 Čiastočne 

 

 
2011 10 1 Čiastočne 

 

 
2012 10 1 Čiastočne Ochrannými pomôckami bol vybavený pracovník údržby budov. 

 
2013 10 

   

 
2014 10 

   

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Prvok 0030503: Pracovná zdravotná služba 

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

Cieľ Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov Ú PSK 
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Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Priemerné náklady v eur na 1 zamestnanca na rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 20 0 Nesplnené 

 

 
2011 30 0 Nesplnené 

 

 
2012 0 0 Nesplnené Novelizáciou zákona úloha bola zrušená. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

   

 Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Podprogram 00306: Správa a evidencia majetku 

Zámer: Efektívne využitie majetku PSK 

Prvok 0030601: Majetok Úradu PSK 

Zodpovednosť Odbor organizačný 

Cieľ 
Zabezpečiť zaradenie a vyradenie hnuteľného a nehnuteľného majetku do užívania, ktorý nie je zverený 
do správy a viesť aktuálnu evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Priemerný čas od zmeny v stave majetku do evidencie zmeny. 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Ihneď Ihneď Splnené 

 

 
2011 Ihneď Ihneď Splnené 

 

 
2012 Ihneď Ihneď Splnené 

Po obdŕžaní potrebných dokladov k zaradeniu majetku dochádza 
ihneď k zmene jeho stavu v účtovnej evidencii. 

 
2013 Ihneď 

   

 
2014 Ihneď 

   
Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu PSK. 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Odchýlky skutočného a účtovného stavu zistené inventarizáciou. 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 0 0 Splnené 

 

 
2011 0 0 Splnené 

 

 
2012 0 0 Splnené 

K porovnaniu skutočného a účtovného stavu dochádza pravidelne 
pri mesačných uzávierkach. Hodnotenie sa vykonáva 1 raz ročne 
po riadnej inventarizácií. Inventúrne rozdiely pri ročnej 
inventarizácií neboli zistené. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

   

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Prvok 0030602: Majetok PSK v správe organizácií 

Zodpovednosť Odbor organizačný 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 25 26 Splnené 

 

 
2011 28 33 Splnené 

 

 
2012 20 67 Splnené 

V roku 2012 k 31.12.2012 bolo plánovaných 20 majetkových 
prevodov nehnuteľného majetku PSK. Skutočne bolo 
zrealizovaných a ukončených 67 majetkových prevodov 
nehnuteľného majetku. Majetkové prevody boli schválené v 
Zastupiteľstve PSK v zmysle "Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom PSK" v platnom znení, po predchádzajúcom 
prerokovaní vo vecne príslušnej komisii a Komisii pre správu 
majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia. V 
sledovanom období boli majetkové prevody nehnuteľného majetku 
PSK realizované na základe obchodnej verejnej súťaže, ako prevod 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou, ako prípady hodné osobitného 
zreteľa vrátane zámeny majetku. Priamym predajom prevody 
majetku realizované neboli. Prioritne boli realizované majetkové 
prevody smerujúce k zmenám usporiadania cestnej siete v obciach 
a mestách regiónu s cieľom zabezpečiť účelné usporiadanie cestnej 
siete v súlade so zásadami vzájomného prepojenia ciest. Kúpou 
nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK sa realizovalo 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami PSK v 
areáloch správcov majetku, na základe žiadosti správcov. Majetok 
nadobudnutý do vlastníctva PSK bol obratom zverený do správy 
správcovi majetku (rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK). Ďalej boli zriaďované vecné 
bremená nehnuteľnom majetku PSK vo verejnom záujme a bol 
udelený súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti k nakladaniu s 
nepeňažným vkladom (súhlas s prevodom nehnuteľností). Na 
žiadosť správcov boli realizované prevody správy majetku medzi 
dvoma správcami.  

 
2013 18 

   

 
2014 18 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet zasadnutí Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 9 8 Čiastočne 

 

 
2011 9 9 Splnené 

 

 
2012 9 8 Čiastočne 

V roku 2012 k 31.12.2012 bolo plánovaných 9 zasadnutí komisie 
pre správu majetku. Skutočne sa uskutočnilo 8 zasadnutí komisie. 

 
2013 9 

   

 
2014 9 

   
Cieľ Zabezpečiť efektívne prenajímanie dočasne prebytočného nehnuteľného majetku 

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 100 222 Splnené 

 

 
2011 120 142 Splnené 

 

 
2012 110 159 Splnené 

V roku 2012 k 31.12.2012 bolo plánované schválenie 110 zmlúv o 
nájme nehnuteľného majetku a dodatkov k takýmto zmluvám. 
Skutočne bolo schválených 156 uzatvorených zmlúv o nájme 
nehnuteľného majetku a dodatkov k zmluvám o nájme a 3 zmluvy 
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o výpožičke. V sledovanom období bolo 13 prípadov nájmov 
nehnuteľného majetku prerokovaných v komisii pre správu 
majetku, 14 prípadov nájmov bolo schválených Zastupiteľstvom 
PSK v zmysle § 16 "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK" v platnom znení.  

 
2013 100 

   

 
2014 80 

   

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Podprogram 00307: Nájomné a služby spojené s nájomným 

Zámer: Efektívne využitie prenajatých priestorov Úradu PSK 

Zodpovednosť 
Odbor organizačný 
Oddelenie správy vnútornej prevádzky  

Cieľ Zabezpečiť bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájomným 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené Fakturácia sa vykonáva mesačne. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 

   

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná sieť komunikácií v kraji 

Rok Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2012 31 031 400 € 49 785 511 € 49 600 716 € 99,63 % 

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 štruktúre 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet stredísk údržby ciest SÚC PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 18 18 Splnené 

 

 
2011 18 18 Splnené 

 

 
2012 18 18 Splnené 

K 31.12.2012 ostáva počet stredísk údržby nezmenený (t.j. 18)  a v 
optimalizovanom stave. 

 
2013 18 

   

 
2014 18 

   

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

Prvok 0040102: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cestnej infraštruktúry 

Zodpovednosť Odbor dopravy 

Cieľ Zabezpečiť obnovu strojového parku pre bežnú údržbu ciest 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Dopravné prostriedky a technika v ks [ ks ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 10 8 Čiastočne 

 

 
2011 10 20 Splnené 

 

 
2012 10 5 Čiastočne 

Za monitorované obdobie roka 2012 bol zrealizovaný nákup 5 ks 
kosačiek v rámci kapitálových výdavkov zo zdrojov PSK.. 

 
2013 10 

   

 
2014 10 

   
Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest - počet ukončených akcií 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 18 29 Splnené 

 

 
2011 15 21 Splnené 

 

 
2012 20 55 Splnené 

Zo štátneho rozpočtu bolo zrealizovaných 22 akcií a 33 akcií bolo 
financovaných z rezervného fondu PSK. 

 
2013 15 

   

 
2014 15 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Projektová dokumentácia a majetko právne vysporiadanie (počet akcií) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 17 10 Čiastočne 

 

 
2011 15 27 Splnené 

 

 
2012 15 23 Splnené 

Za obdobie roka 2012 bolo zrealizované majetko - právne 
vysporiadanie a projektové dokumentácie v rámci kapitálových 
výdavkov celkom na 23 investičných akcií. 

 
2013 15 

   

 
2014 15 

   
Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu stredísk údržby ciest 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Zrekonštruované a zmodernizované strediská údržby ciest (počet) 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 7 0 Nesplnené 

 

 
2011 2 2 Splnené 

 

 
2012 6 4 Čiastočne 

Za monitorované obdobie k 31.12.2012 bola ukončená 
rekonštrukcia CS PHM oblasť Vranov n/T, výstavba studne SÚC 
PSK Vranov n/T, rekonštrukcia plynovej kotolne na stredisku v 
Medzilaborciach a rekonštrukcia a zateplenie strechy objektu 
Stará Ľubovňa. 

 
2013 2 
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2014 2 

   

Spracoval: Ing. František Mihálik 

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

Prvok 0040103: Oprava a údržba cestnej infraštruktúry 

Zodpovednosť Odbor dopravy 

Cieľ Zabezpečiť zimnú údržbu ciest PSK v zmysle schváleného operačného plánu pre príslušný rok 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaná dĺžka ciest II. a III. triedy udržiavaných v zimnom období v km 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 350 2 989 Splnené 

 

 
2011 2 352 2 367 Splnené 

 

 
2012 2 367 2 367 Splnené 

Zimná údržba ciest II. a III. triedy bola zrealizovaná v 
plánovanej dĺžke 2367 km. 

 
2013 2 352 

   

 
2014 2 352 

   
Cieľ Zabezpečiť prevádzkovú spôsobilosť cestnej siete po zimnom období 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Oprava výtlkov na cestnej sieti v m2 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 110 000 86 147 Čiastočne 

 

 
2011 105 000 58 063 Čiastočne 

 

 
2012 100 000 65 766 Čiastočne 

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 bolo opravených 65766 
m2 výtlkov obaľovanou drvou za tepla a za studena. 

 
2013 50 000 

   

 
2014 45 000 

   
Cieľ Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Vodorovné dopravné značenie - deliace a vodiace čiary v km 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 600 823 Splnené 

 

 
2011 620 787 Splnené 

 

 
2012 620 684 Splnené 

Za monitorovacie obdobie bolo zrealizované vodorovné 
dopravné značenie v dĺžke 684 km. 

 
2013 600 

   

 
2014 600 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 600 691 Splnené 

 

 
2011 500 365 Čiastočne 

 

 
2012 300 509 Splnené 

Merateľný ukazovateľ týkajúci sa výmeny a osadenia 
zvodidiel bol v monitorovacom období splnený. Zriadených 
resp. vymenených bolo 509 m zvodidiel. 
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2013 300 

   

 
2014 300 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Zriadenie a výmena bezpečnostných zariadení - smerových stĺpikov v ks 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 000 3 054 Splnené 

 

 
2011 2 000 1 908 Čiastočne 

 

 
2012 2 500 5 257 Splnené 

V období do 31.12.2012 bolo osadených 5 257 ks cestných 
smerových stĺpikov. Ukazovateľ bol splnený. 

 
2013 700 

   

 
2014 500 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Údržba a opravy mostov v eur 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 365 133 229 640 Nesplnené 

 

 
2011 398 327 186 776 Čiastočne 

 

 
2012 350 000 452 121 Splnené 

Náklady na opravy mostov boli za monitorované obdobie vo 
výške 452121 € čo predstavuje plnenie ukazovateľa na 121%. 

 
2013 300 000 

   

 
2014 300 000 

   

Spracoval: Ing. František Mihálik 

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

Podprogram 00402: Výkony vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej 
doprave 

Zámer: Konkurencieschopná a zákaznícky orientovaná doprava 

Zodpovednosť Odbor dopravy 

Cieľ Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet zakúpených nových autobusov za rok [ ks ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 63 63 Splnené 

 

 
2011 61 61 Splnené 

Dopravcovia si túto povinnosť, vyplývajúcu zo zmluvy o 
službách vo verejnom záujme splnili. 

 
2012 58 57 Čiastočne 

Merateľný ukazovateľ sa priebežne plní. Niektorí dopravcovia 
požiadali PSK o zmenu rozloženia nákupu nových autobusov, 
pričom celková obnova do doby platnosti zmluvy bude dodržaná. 
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2013 58 

   

 
2014 51 

   
Cieľ Zabezpečiť dostatočnú dopravnú obslužnosť kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 29400 29678 Splnené 

 

 
2011 28224 28342 Splnené 

Plán objednaných výkonov u dopravcov bol splnený. Dodatkom 
k Zmluve o službách vo verejnom záujme došlo k navýšeniu km 
z dôvodu demolácie mosta Orlov zničeného povodňou v roku 
2010 a následne vynútenej zachádzky cez obec Plaveč. 

 
2012 28224 28403 Splnené 

Merateľný ukazovateľ za sledované obdobie je splnený s 
miernym presahom. 

 
2013 28224 

   

 
2014 28224 

   

Spracoval: Ing. František Mihálik 

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

Podprogram 00403: Projekty a granty 

Zámer: Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov 

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

Zodpovednosť Odbor dopravy 

Cieľ Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi Poľskom - Slovenskou republikou 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Úspešne zrealizované projekty - v % 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 53 100 Splnené 

 

 
2011 100 100 Splnené 

 

 
2012 100 100 Splnené 

V rámci predmetného prvku sa  v roku 2012 realizovali 4 projekty. 
Z toho 3 projekty boli zamerané na modernizáciu a rozvoj cestnej 
infraštruktúry  a to:  Modernizácia cestného spojenia Pieninských 
národných parkov, Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi 
Medzilaborce – Humenné Snina – Sanok a Rozvoj cestnej 
infraštrukúry medzi okresmi Gorlice – Jaslo – Bardejov. Zároveň je 
v rámci tohto prvku hodnotený projekt Nákup čistiacej techniky pre 
Správu a údržbu ciest PSK, v rámci ktorého sa modernizoval vozový 
park SaÚC PSK  nákupom 14 ks čistiacej techniky vrátane 
monitorovacieho systému. 

 
2013 100 
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2014 100 

   

Spracoval: Mgr. Jana Fričová 

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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 100 8 Nesplnené 

 

 
2011 5 5 Splnené 

 

 
2012 24 24 Splnené 

Ukazovateľ je splnený, výška prostriedkov určených v rámci 
opatrenia predstavuje sumu 34 694 636 €. V rámci predmetného 
prvku sa zrealizoval Ďalší projekt s cieľom zlepšenia cestného 
hospodárstva v regióne PSK a to Stabilizácia zosuvov na cestách 
II. a III. triedy PSK – II. etapa.  

 
2013 7 

   

 
2014 3 

   

Spracoval: Ing. František Mihálik, Mgr. Jana Fričová 

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

Podprogram 00404: Manažment dopravnej infraštruktúry 

Zámer: Maximalizovať konkurenčné prostredie v pravidelnej autobusovej doprave 

Zodpovednosť Odbor dopravy 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Predpokladaný počet vydaných dopravných licencií za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 0 0 Splnené 

 

 
2011 0 3 Splnené 

 

 
2012 0 3 Splnené 

V monitorovacom období došlo k vydaniu 3-roch dopravných 
licencií, v prevažnej miere z dôvodu konca platnosti starej dopravnej 
licencie. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

   
Cieľ Zmenami cestovných poriadkov prispievať k zlepšeniu prepravných požiadaviek obyvateľov kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Predpokladaný počet schválených cestovných poriadkov a ich zmien za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 330 1621 Splnené 

 

 
2011 250 321 Splnené 
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2012 200 233 Splnené 

Z dôvodu zmeny grafikonu vlakovej dopravy k 9.12.2012 došlo zo 
strany úradu aj k vykonaniu zmien v cestovných poriadkoch za 
účelom ďalšieho skvalitnenia služieb pre cestujúcich. Tým došlo k 
nárastu vykonaných zmien a k splneniu daného ukazovateľa. 

 
2013 200 

   

 
2014 200 

   
Cieľ Zabezpečiť kontrolu kvality realizovaných výkonov dopravcami 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Kontrola dopravnej obslužnosti regiónu a nákladov prostredníctvom EM testu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

Kontrola dopravnej obslužnosti sa prevádza priebežne na základe 
uzavretej zmluvy s firmou EM Test Žilina a porovnáva sa s výkazmi 
od dopravcov. Merateľný ukazovateľ kontroly dopravnej obslužnosti 
za monitorovacie obdobie je splnený. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 

   

Spracoval: Ing. František Mihálik 

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. 

 

Program 005: Vzdelávanie 

Zámer: Vzdelávací systém reflektujúci požiadavky vzdelanostnej ekonomiky 

Rok Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2012 68 905 000 € 71 112 332 € 70 527 950 € 99,18 % 

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 
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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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 95 91.51 Nesplnené 

 

 
2011 95.63 92.84 Nesplnené 

Ukazovateľ nebol splnený. Plánovaná hodnota bola splnená len 
na 97,08 %. Odbor školstva PSK však nemá nástroj, ktorým by 
ovplyvnil plnenie tohto ukazovateľa. 

 
2012 95.47 91.63 Nesplnené 

Ukazovateľ nebol splnený. Plánovaná hodnota bola splnená len 
na 95,98 %. Odbor školstva PSK však nemá nástroj, ktorým by 
ovplyvnil plnenie tohto ukazovateľa. 

 
2013 95.12 

   

 
2014 95.26 

   
Cieľ Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet gymnázií zriadených PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 20 20 Splnené 

 

 
2011 20 20 Splnené 

V rámci prvku 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. 

 
2012 19 19 Splnené V roku 2012 je PSK zriaďovateľom 19 gymnázií. 

 
2013 19 

   

 
2014 19 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet študentov gymnázií za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 8 700 8 423 Nesplnené 

 

 
2011 8 273 7 900 Nesplnené 

K 15. 9. 2011 navštevuje gymnáziá v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK 7 900 žiakov, čo je o 580 žiakov menej ako 
bola plánovaná hodnota na rok 2011. Z uvedeného počtu ide o 
271 žiakov Gymnázia v Spišskej Starej Vsi, ktorého 
zriaďovateľom je od 1. 9. 2011 mesto Spišská Stará Ves. 
Príčinou nenaplnenia ukazovateľa je jednak nižší počet žiakov 
v ZŠ na území kraja ako i vysoký počet súkromných a 
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cirkevných gymnázií /na území samosprávneho kraja je 
zaradených v sieti 20 gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
11 cirkevných alebo súkromných zriaďovateľov/. 

 
2012 7 927 7 460 Nesplnené 

K 15.9.2012 študuje na gymnáziách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK 7 460 žiakov, čo je 94,11 % z plánovanej 
hodnoty na rok 2012. K poklesu žiakov došlo z dôvodu 
nižšieho počtu žiakov v populačnom ročníku, ktorého žiaci si 
mohli v tomto roku podať prihlášku na strednú školu. 

 
2013 7 924 

   

 
2014 7 779 

   

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet žiakov v ZŠ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 150 143 Nesplnené 

 

 
2011 145 145 Splnené 

K 15. 9. 2011 ZŠ, ktorá je súčasťou Spojenej školy T. 
Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove 
navštevuje 145 žiakov. 

 
2012 144 144 Splnené 

K 15. 9. 2012 ZŠ, ktorá je súčasťou Spojenej školy T. 
Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove 
navštevuje 144 žiakov. Plánovaná hodnota na rok 2012 bola 
144. Ukazovateľ je splnený na 100 %. 

 
2013 145 

   

 
2014 143 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 60 69.65 Splnené 

 

 
2011 65 62.48 Nesplnené 

TESTOVANIE 9 /MONITOR/ žiakov základných škôl (SJL a 
MAT) v % - v šk. roku 2010/2011 sa konalo dňa 9.3. 2011. V 
Spojenej škole T. Ševčenka s vyučovacím jazykom 
ukrajinským, Prešov sa testovania zúčastnilo 16 žiakov. 
Výsledok testovania (SJL a MAT) je 62,48 % (priemerná 
úspešnosť školy - 54,1 % matematika a 70,9 % ukrajinský 
jazyk). Odbor školstva v spolupráci s vedením školy prijme 
opatrenie, na odstránenie príčin nesplnenia ukazovateľa. 

 
2012 65 66.05 Splnené 

TESTOVANIE 9 /MONITOR/ žiakov základných škôl 
(vyučovací jazyk a MAT) v % - v šk. roku 2011/2012 sa 
konalo dňa 14.3. 2012. V Spojenej škole T. Ševčenka s 
vyučovacím jazykom ukrajinským, Prešov sa testovania 
zúčastnilo 18 žiakov. Výsledok testovania (UkrJ a MAT) je 
66,05 % (priemerná úspešnosť školy - 69.7 % matematika a 
62.4 % ukrajinský jazyk). 

 
2013 65 

   

 
2014 70 

   

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: V rámci prvku Gymnázia sa realizuje poskytovanie formálneho vzdelávania skupine detí a 
mládeže, u ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom 
štvorročnom gymnáziu, do ktorého žiaci prichádzajú po skončení základnej školy, je PSK zriaďovateľom aj 
gymnázií s osemročnou formou štúdia. Gymnaziálne štúdium je v PSK poskytované aj v spojených školách, 
ktorých jednou z organizačných zložiek je zložka - gymnázium (počet 3). Zároveň, vzhľadom na existenciu 
základnej školy, ako organizačnej zložky spojenej školy aj príprava žiakov na štúdium na stredných školách. 
Osemročné gymnáziá vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie 
vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky.  
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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 P. O. Hviezdoslava, Kežmarok (4-ročná a 8-ročná forma) 
4. Gymnázium J. Fr.-Rimavského, Levoča (4-ročná a 8-ročná forma) 
5. Gymnázium, Medzilaborce (4-ročná forma) 
6. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov (4-ročná a 8-ročná forma) 
7. Gymnázium J. A. Raymana, Prešov (4-ročná a 8-ročná forma) 
8. Gymnázium, Poprad (4-ročná a 8-ročná forma) 
9. Gymnázium, Lipany (4-ročná a 8-ročná forma) 
10. Gymnázium A. Prídavka, Sabinov (4-ročná a 8-ročná forma) 
11. Gymnázium, Giraltovce (4-ročná a 8-ročná forma) 
12. Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník (4-ročná a 8-ročná forma) 
13. Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa (4-ročná a 8-ročná forma) 
14. Gymnázium, Stropkov (4-ročná a 8-ročná forma) 
15. Gymnázium, Snina (4-ročná a 8-ročná forma) 
16. Gymnázium, Vranov nad Topľou (4-ročná a 8-ročná forma) 
17. Spojená škola J. Henischa, Bardejov (4-ročná forma) 
18. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov (4-ročná forma) 
19. 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 
 
 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 37.53 37.18 Nesplnené 

 

 
2011 38.5 35.55 Nesplnené 

Plánovaná hodnota na rok 2011 bola splnená na 35,1 %. OŠ 
PSK vidí dôvod nezáujmu žiakov o štúdium na VŠ v zlej 
finančnej situácii rodín a vysokých nákladoch na 
vysokoškolské štúdium. 

 
2012 34.85 33.47 Nesplnené 

Plánovaná hodnota na rok 2012 bola splnená na 96,30 %. OŠ 
PSK vidí dôvod nezáujmu žiakov o štúdium na VŠ v zlej 
finančnej situácii rodín a vysokých nákladoch na 
vysokoškolské štúdium. 

 
2013 34.76 

   

 
2014 34.01 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet stredných odborných škôl zriadených PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 64 64 Splnené 

 

 
2011 63 63 Splnené 

Počet stredných odborných škôl zriadených PSK - počet škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ostáva bezo zmeny - 63 
stredných odborných škôl s právnou subjektivitou, z toho 53 
SOŠ, 7 spojených škôl a 3 stredné zdravotnícke školy. 

 
2012 63 63 Splnené V roku 2012 PSK zriaďuje 63 stredných odborných škôl. 
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2013 63 

   

 
2014 63 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet žiakov stredných odborných škôl za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 28 144 26 935 Nesplnené 

 

 
2011 26 674 24 456 Nesplnené 

K 15 9. 2011 stredné odborné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK navštevuje 24 998 žiakov, čo je 91,15 % z 
plánovanej hodnoty na rok 2011. OŠ PSK v spolupráci so 
školami zintenzívni nábor žiakov ZŠ v prijímacom konaní na 
šk. rok 2012/2013. Príčinou nenaplnenia ukazovateľa je 
jednak nižší počet žiakov v ZŠ na území kraja ako i vysoký 
počet súkromných a cirkevných SOŠ /na území 
samosprávneho kraja je zaradených v sieti 21 SOŠ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 14 cirkevných alebo súkromných 
zriaďovateľov/. 

 
2012 25 787 23 527 Nesplnené 

K 15 9. 2012 stredné odborné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK navštevuje 23 527 žiakov, čo je 91,24 % z 
plánovanej hodnoty na rok 2012. OŠ PSK v spolupráci so 
školami zintenzívni nábor žiakov ZŠ v prijímacom konaní na 
šk. rok 2013/2014. Príčinou nenaplnenia ukazovateľa je 
jednak nižší počet žiakov v ZŠ na území kraja ako i vysoký 
počet súkromných a cirkevných SOŠ /na území 
samosprávneho kraja je zaradených v sieti 21 SOŠ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 14 cirkevných alebo súkromných 
zriaďovateľov/. 

 
2013 25 846 

   

 
2014 25 687 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 46.43 30.41 Nesplnené 

 

 
2011 48.43 32.21 Nesplnené 

OŠ PSK nemá nástroj na naplnenie daného ukazovateľa. 
Nedostatočný počet pracovných miest na trhu práce je 
spôsobený celosvetovou krízou. 

 
2012 45.24 33.35 Nesplnené 

OŠ PSK nemá nástroj na naplnenie daného ukazovateľa. 
Nedostatočný počet pracovných miest na trhu práce je 
spôsobený celosvetovou krízou i nízkym záujmom investorov 
prísť na trh práce na území nášho kraja. 

 
2013 45.71 

   

 
2014 45.61 

   

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet žiakov v ZŠ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 190 173 Nesplnené 

 

 
2011 190 180 Nesplnené 

K 15. 9. 2011 ZŠ, ktorá je org. zložkou Spojenej školy vo 
Svidníku navštevuje 180 žiakov. 

 
2012 190 197 Splnené 

K 15. 9. 2012 ZŠ, ktorá je org. zložkou Spojenej školy vo 
Svidníku navštevuje 197 žiakov. 

 
2013 190 

   

 
2014 190 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 
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2010 52.55 62.5 Splnené 

 

 
2011 50 57.75 Splnené 

TESTOVANIE 9 /MONITOR/ žiakov základných škôl 
(vyučovací jazyk a MAT) v % - v šk. roku 2010/2011 sa 
konalo dňa 9.3. 2011. V Spojenej škole, Centrálna 464, 
Svidník sa testovania zúčastnilo 19 žiakov. Výsledok 
testovania (SJL a MAT) je 62,5 % (priemerná úspešnosť 
školy - 48,4 % matematika a 67,1 % SJL). Plánovaný výstup 
bol 57,75 %, čo škola dosiahla. Ukazovateľ bol splnený. 

 
2012 50 38.7 Nesplnené 

TESTOVANIE 9 /MONITOR/ žiakov základných škôl 
(vyučovací jazyk a MAT) v % - v šk. roku 2011/2012 sa 
konalo dňa 14.3. 2012. V Spojenej škole, Centrálna 464, 
Svidník sa testovania zúčastnilo 21 žiakov. Výsledok 
testovania (SJL a MAT) je 38,7 % (priemerná úspešnosť 
školy - 39,3 % matematika a 38,1 % SJL). Plánovaný výstup 
bol 50 %, čo škola však nedosiahla. 

 
2013 50 

   

 
2014 50 

   

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

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

Štruktúra stredných odborných škôl PSK: 
1.Obchodná akadémia, Stocklova 24,Bardejov 
2.Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 
3.Obchodná akadémia, Murgašova 94,Poprad 
4.Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov 
5.Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov 
6.Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 
7.Obchodná akadémia, Dr. C. Daxnera 89, Vranov nad Topľou 
8.Hotelová akadémia O. Brucknera, MUDr. Alexandra 29,Kežmarok 
9.Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 
10.SPŠ, Komenského 5, Bardejov 
11.SPŠ chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné 
12.SPŠ, Mnoheľova 828,Poprad 
13.SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 
14.SPŠ stavebná, Plzenská 10,Prešov 
15.SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov 
16.SPŠ, Bardejovská 24, Prešov 
17.SPŠ, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  
18.SPŠ, Partizánska 1059, Snina 
19.Stredná pedagogická škola, Bottova 15/A, Levoča 
20.Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov 
21.SOŠ, Bijacovce 1 
22.SOŠ, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 
23.SOŠ technická, Družstevná 1475, Humenné 
24.SOŠ polytechnická, Štefánikova 20, Humenné 
25.SOŠ, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok  
26.SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča 
27.SOŠ, Komenského 16, Lipany 
28.SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad 
29.SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce 
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30.SOŠ dopravná, Konštantínova 2, Prešov 
31.SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 
32.SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov 
33.SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
34.SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 
35.SOŠ, Hlavná 6, Stropkov 
36.SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník 
37.SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník 
38.Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 
39.SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné 
40.Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 
41.SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok 
42.Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok 
43.SOŠ A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
44.SOŠ, Okružná 761/25, Poprad 
45.SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 
46.SOŠ, Košická 20, Prešov 
47.Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov 
48.SOŠ, SNP 16, Sabinov 
49.SOŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina 
50.SOŠ elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 
51.SOŠ, Štefánikova 39, Svit 
52.SOŠ, A. Dubčeka 963, Vranov nad Topľou 
53.SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
54.Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov 
55.Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 
56.Spojená škola, Kollárova 10, Prešov 
57.Spojená škola, Čaklov 
58.Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov 
59.Spojená škola, Centrálna 464, Svidník 
60.Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné 
61.Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 
62.Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov 
Základná škola - organizačná zložka spojenej školy: 
1.Spojená škola, Centrálna 464, Svidník 
Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného prvku predstavujú plánované bežné výdavky na 
prevádzku a činnosť stredných odborných škôl. 

Prvok 0050103: Jazykové školy 

Zodpovednosť Odbor školstva 

Cieľ Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet jazykových škôl zriadených PSK spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 2 2 Splnené 

 

 
2012 2 2 Splnené PSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve jazykové školy. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 6 6 Splnené 

 

 
2011 6 6 Splnené 
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2012 6 6 Splnené 

Jazykové školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK poskytujú vo 
svojej ponuke jazykového vzdelávania možnosť naučiť sa resp. 
zdokonaliť si jazykové znalosti a zručnosti v šiestich svetových 
jazykoch. 

 
2013 6 

   

 
2014 6 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet absolventov jazykových škôl za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 850 715 Nesplnené 

 

 
2011 919 784 Nesplnené 

 

 
2012 919 659 Nesplnené 

V roku 2012 úspešne ukončilo získaním osvedčenia 659 
absolventov jazykovej školy. Z plánovanej hodnoty na rok 2012 je 
to 71,80 %. Odbor školstva PSK nemá nástroj na plnenie 
ukazovateľa vzhľadom na to, že sa jedná o službu, ktorú si 
čiastočne poslucháči hradia sami. Dotácia zriaďovateľa 
neumožňuje túto službu poskytovať bezplatne. 

 
2013 919 

   

 
2014 919 

   

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

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

Podprogram 00502: Školské zariadenia 

Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení 

Prvok 0050201: Regionálne školské zariadenia 

Zodpovednosť 
 
 

Cieľ Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet zariadení školského stravovania zriadených PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 35 35 Splnené 

 

 
2011 36 36 Splnené 

 

 
2012 36 36 Splnené 

V roku 2012 PSK má zriadených 36 zariadení školského 
stravovania. 

 
2013 36 

   

 
2014 36 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet vydaných hlavných jedál 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

 
2010 1 432 148 1 273 812 Nesplnené 

 

 
2011 1 428 186 1 204 600 Nesplnené 

 

 
2012 1 370 885 1 141 744 Nesplnené 

Ukazovateľ nebol splnený. Plánovaná hodnota na rok 2012 
bola splnená len na 83,29 %. Jedná sa o službu, kde pri jej 
financovaní má spoluúčasť aj zákonný zástupca žiaka. 
Odbor školstva PSK však nemá nástroj, ktorým by 
ovplyvnil plnenie tohto ukazovateľa. 

 
2013 1 405 668 

   

 
2014 1 337 383 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet vydaných doplnkových jedál 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 470 981 439 471 Nesplnené 

 

 
2011 464 716 405 103 Nesplnené 

 

 
2012 446 670 384 769 Nesplnené 

Ukazovateľ nebol splnený. Plánovaná hodnota na rok 2012 
bola splnená len na 86,14 %. Jedná sa o službu, kde pri jej 
financovaní má spoluúčasť aj zákonný zástupca žiaka. 
Odbor školstva PSK však nemá nástroj, ktorým by 
ovplyvnil plnenie tohto ukazovateľa. 

 
2013 440 780 

   

 
2014 425 460 

   
Cieľ Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre študentov v školských internátoch 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok vyťaženosť ŠI v % 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 75.06 61.37 Nesplnené 

 

 
2011 70.76 59.12 Nesplnené 

 

 
2012 66.65 57.46 Nesplnené 

K 15.9.2012 je vyťaženosť školských internátov v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na 57,46 %. V danom 
údaji sa uvádzajú len ubytovaní žiaci SŠ. Voľné kapacity 
naše zariadenia využívajú aj na ubytovanie študentov VŠ 
prípadne na podnikateľskú činnosť. 

 
2013 65.97 

   

 
2014 65.78 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet ŠI zriadených PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 21 21 Splnené 

 

 
2011 22 22 Splnené 

 

 
2012 22 22 Splnené 

PSK je zriaďovateľom 22 školských internátov, ktoré sú v 
aktívnej prevádzke. 

 
2013 20 

   

 
2014 20 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet ubytovaných študentov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 914 1 605 Nesplnené 

 

 
2011 1 896 1 562 Nesplnené 

 

 
2012 1 679 1 453 Nesplnené 

V školskom roku 2012/2013 je v školských internátoch v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ubytovaných 1 453 
žiakov stredných škôl. Plánovaný ukazovateľ je splnený na 
86,54 %. Odbor školstva PSK nemá možnosť ovplyvniť 
počet ubytovaných žiakov vzhľadom ku skutočnosti, že sa 
jedná o službu, ktorú rodič resp. zákonný zástupca žiaka 
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čiastočne hradí sám. 

 
2013 1 662 

   

 
2014 1657 

   
Cieľ Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax študentov SOŠ 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet zariadení pre odbornú prax zriadených PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 2 2 Splnené 

 

 
2012 2 2 Splnené 

PSK je v sledovanom období zriaďovateľom dvoch 
školských hospodárstiev. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet študentov s odbornou praxou za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 260 257 Nesplnené 

 

 
2011 260 281 Splnené 

 

 
2012 315 335 Splnené 

Ukazovateľ je splnený. Školské zariadenie poskytuje svoje 
služby 335 žiakom SŠ. 

 
2013 315 

   

 
2014 315 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup priemer výsledkov v odborných predmetoch 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1.5 1.18 Splnené 

 

 
2011 1.5 1.2 Splnené 

 

 
2012 1.3 1.3 Splnené 

Ukazovateľ je splnený. Výchovno-vzdelávacie výsledky v 
odborných predmetoch - prax boli dosiahnuté v plánovanej 
hodnote. 

 
2013 1.3 

   

 
2014 1.3 

   
Cieľ Zabezpečiť priestory a služby pre žiakov v školách v prírode 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet škôl v prírode zriadených PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 1 Splnené 

 

 
2011 1 1 Splnené 

 

 
2012 1 1 Splnené 

PSK je zriaďovateľom jednej školy v prírode, a to Školy v 
prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 19 000 16 282 Nesplnené 

 

 
2011 19 000 15 141 Nesplnené 

 

 
2012 18 500 17 912 Nesplnené 

V roku 2012 školské zariadenie poskytlo 17 912 lôžkodní 
žiakom MŠ, ZŠ a SŠ, čo je 96,82 % z plánovej hodnoty na 
rok 2012. 

 
2013 18 500 
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2014 18 500 

   

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: V rámci uvedeného prvku PSK zabezpečuje prevádzku ním zriadených školských zariadení. Patria 
tu:  
A/zariadenia školského stravovania, B/školské internáty, C/školské hospodárstva, D/školy v prírode 
A - Zariadenia školského stravovania 
Prostredníctvom zariadení školského stravovania sa zabezpečuje stravovanie študentov počas ich pobytu v 
škole alebo v školskom zariadení. Zariadenia školského stravovania sa zriaďujú na prípravu, výdaj, 
konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov. 
Štruktúra zariadení školského stravovania PSK:  
a)Školské jedálne: 
1.ŠJ pri Gymnáziu L. Stöckela, Bardejov 
2.ŠJ pri Gymnáziu, Giraltovce 
3.ŠJ pri Gymnáziu J. Fr. -Rimavského, Levoča 
4.ŠJ pri Gymnáziu, Poprad (pozastavená činnosť od 1. 9. 2011 - prenájom) 
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 T. Vansovej, Stará Ľubovňa 
11.ŠJ pri Gymnáziu duklianskych hrdinov, Svidník 
12.ŠJ pri Gymnáziu, Vranov nad Topľou 
13.ŠJ pri Gymnáziu, Lipany 
14.ŠJ pri SPŠ, Bardejov 
15.ŠJ pri Spojenej škole, Čaklov 
16.ŠJ pri Strednej pedagogickej škole, Levoča 
17.ŠJ pri SPŠ, Poprad 
18.ŠJ pri Obchodnej akadémii, Prešov (pozastavená činnosť od 1. 9. 2008 - prenájom) 
19.ŠJ pri Spojenej škole, Kollárova 10, Prešov 
20.ŠJ pri SPŠ, Snina 
21.ŠJ pri Hotelovej akadémii, Prešov 
22.ŠJ pri SPŠ chemickej a potravinárskej, Humenné (pozastavená činnosť od 1. 9. 2011 - prenájom) 
23.ŠJ pri Školskom internáte, Karpatská 9, Poprad 
24.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Sabinov 
25.ŠJ pri Hotelovej akadémii, Štefánikova 28, Humenné 
26.ŠJ pri SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 
27.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Snina 
28.ŠJ pri SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
29.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Bijacovce  
30.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Kušnierska 2, Kežmarok 
31.ŠJ pri Strednej odbornej škole Majstra Pavla, Levoča 
32.ŠJ pri SOŠ technickej, Kukučínova 843/12, Poprad 
33.ŠJ pri SOŠ elektrotechnickej, Poprad – Matejovce 
34.ŠJ pri SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko DH 3, Prešov 
35.ŠJ pri SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov 
36.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
37.ŠJ pri Strednej odbornej škole, Hlavná 6, Stropkov 
38.ŠJ pri Strednej odbornej škole arm. gen. L. Svobodu, Svidník. 
b) Výdajné školské jedálne: 
1. Výdajná školská jedáleň pri SPŠ elektrotechnickej, Prešov, 
2. Výdajná školská jedáleň pri SPŠ stavebnej, Prešov, 3.Výdajná školská jedáleň pri Spojenej škole, Ľ. 
Podjavorinskej 22, Prešov, 4. Výdajná školská jedáleň pri SOŠ, Košická 20, Prešov, 5. Výdajná školská 
jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole, Humenné, 6. Výdajná školská jedáleň pri OA, Poprad, 7. Výdajná 
školská jedáleň pri SUŠ, Prešov (zriadená 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 
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aktivít. Štruktúra školských internátov PSK:  
1.Školský internát, Karpatská 9, Poprad 
2.Školský internát pri SPŠ, Bardejov 
3.Školský internát pri SPŠ chemickej a potravinárskej, Humenné 
4.Školský internát pri Hotelovej akadémii, Štefánikova 28, Humenné 
5.Školský internát pri Strednej odbornej škole, Kušnierska 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 
 
 

Cieľ Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet neštátnych zariadení školského stravovania 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 27 28 Splnené 

 

 
2011 28 30 Splnené 

 

 
2012 30 30 Splnené 

Na území PSK v roku 2012 je zriadených 30 neštátnych 
zariadení školského stravovania, avšak samosprávny kraj 
financuje len 29 neštátnych zariadení školského stravovania 
/EŠJ pri Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov a ŠJ pri 
Cirkevnej ZŠ Jána Krstiteľa, Sabinov na rok 2012 na rok 2012 
nepožiadali o dotáciu na žiaka/. 

 
2013 30 
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2014 30 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet vydaných hlavných jedál 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 650 000 744 472 Splnené 

 

 
2011 660 000 728 239 Splnené 

 

 
2012 750 000 708 400 Nesplnené 

V roku 2012 neštátne školské zariadenia poskytli žiakom 708 
400 hlavných jedál, čo je 94,45 % z plánovanej hodnoty na rok 
2012. Odbor školstva PSK nemá nástroj, ktorým by mohol 
ovplyvniť splnenie daného ukazovateľa. 

 
2013 750 000 

   

 
2014 750 000 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet vydaných doplnkových jedál 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 320 000 386 807 Splnené 

 

 
2011 320 000 386 807 Splnené 

 

 
2012 350 000 355 030 Splnené 

V roku 2012 neštátne školské zariadenia poskytli žiakom 355 
030 doplnkových jedál, čo je 101,44 % z plánovanej hodnoty 
na rok 2012. 

 
2013 350 000 

   

 
2014 350 000 

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych ŠSZŠ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 10 11 Splnené 

 

 
2011 11 12 Splnené 

 

 
2012 12 12 Splnené 

Úlohou školských stredísk záujmovej činnosti (ďalej len 
"ŠSZČ") je zabezpečiť oddych a rozvoj záujmových činností 
žiakov SŠ v ich voľnom čase. Na území samosprávneho kraja 
sa nachádza 12 ŠSZČ, ktoré sú zaradené v sieti škôl a 
školských zariadení SR. 

 
2013 12 

   

 
2014 12 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 840 1 143 Splnené 

 

 
2011 1 080 1 143 Splnené 

 

 
2012 1 150 922 Nesplnené 

V roku 2012 PSK poskytuje dotáciu na 922 žiakov, ktorým 
poskytujú ŠSZŠ svoje služby. OŠ PSK nemá nástroj, ktorým 
by ovplyvnil naplnenie daného ukazovateľa. 

 
2013 1 150 

   

 
2014 1 150 

   
Cieľ Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre študentov v školských internátoch 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet neštátnych ŠI 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 8 9 Splnené 

 

 
2011 9 9 Splnené 

 

 
2012 9 9 Splnené V roku 2012 samosprávny kraj financuje činnosť 9 neštátnych 
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školských internátov podľa stavu počtu žiakov k 15. 9. 2011. 

 
2013 9 

   

 
2014 9 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet ubytovaných žiakov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 059 924 Nesplnené 

 

 
2011 1 000 924 Nesplnené 

 

 
2012 1 000 869 Nesplnené 

V roku 2012 PSK poskytuje dotáciu na 869 žiakov, ktorým 
poskytujú ŠI svoje služby. OŠ PSK nemá nástroj, ktorým by 
ovplyvnil naplnenie daného ukazovateľa. 

 
2013 1 000 

   

 
2014 1 000 

   
Cieľ Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet neštátnych jazykových škôl 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 1 Splnené 

 

 
2011 1 1 Splnené 

 

 
2012 1 1 Splnené 

V roku 2012 samosprávny kraj poskytuje dotáciu na jednu 
neštátnu jazykovú školu. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet absolventov jazykových škôl spolu za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 165 113 Nesplnené 

 

 
2011 140 113 Nesplnené 

 

 
2012 120 116 Nesplnené 

V roku 2012 PSK poskytuje dotáciu na 116 žiakov, ktorým 
poskytuje neštátna JŠ svoje služby. OŠ PSK nemá nástroj, 
ktorým by ovplyvnil naplnenie daného ukazovateľa. 

 
2013 120 

   

 
2014 120 

   
Cieľ Zabezpečiť rozvoj talentu žiakov ZŠ a SŠ na území PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet neštátnych ZUŠ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 12 11 Nesplnené 

 

 
2011 12 11 Nesplnené 

 

 
2012 11 11 Splnené 

V roku 2012 PSK poskytuje dotáciu 11 neštátnym základným 
umeleckým školám. 

 
2013 11 

   

 
2014 11 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet žiakov v individuálne forme za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 186 250 Splnené 

 

 
2011 240 250 Splnené 

 

 
2012 240 427 Splnené 

V roku 2012 samosprávny kraj poskytuje dotáciu na 427 
žiakov, ktorým poskytujú neštátne ZUŠ svoje služby v 
individuálnej forme. 
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2013 240 

   

 
2014 240 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet žiakov v skupinovej forme za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 258 591 Splnené 

 

 
2011 300 340 Splnené 

 

 
2012 350 520 Splnené 

V roku 2012 PSK poskytuje dotáciu na 520 žiakov, ktorým 
poskytujú neštátne ZUŠ svoje služby v skupinovej forme. 

 
2013 400 

   

 
2014 450 

   
Cieľ Zabezpečiť služby pre žiakov v školách v prírode 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych škôl v prírode 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 2 2 Splnené 

 

 
2012 2 2 Splnené 

V roku 2012 samosprávny kraj financuje dve neštátne školy v 
prírode. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 26 000 26 044 Splnené 

 

 
2011 30 000 25 708 Nesplnené 

 

 
2012 29 000 25 616 Nesplnené 

V roku 2012 neštátne školy v prírode poskytli žiakom 25 616 
lôžkodní, čo je 88,33 % z plánovanej hodnoty na rok 2012. 
Odbor školstva PSK nemá nástroj, ktorým by mohol ovplyvniť 
splnenie daného ukazovateľa. 

 
2013 28000 

   

 
2014 27000 

   
Cieľ Zabezpečiť služby pre žiakov v CŠPP 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych CŠPP 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 6 6 Splnené 

 

 
2011 6 6 Splnené 

 

 
2012 6 6 Splnené 

Na území samosprávneho kraja je zaradených v sieti škôl a 
školských zariadení SR 6 neštátnych CŠPP. V roku 2012 
samosprávny kraj poskytuje dotáciu piatim zariadeniam 
(zriaďovateľ PaedDr. Jarmila Zátorská, Bardejov nepožiadala 
na rok 2012 PSK o pridelenie dotácie). 

 
2013 6 

   

 
2014 6 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 300 904 Nesplnené 

 

 
2011 900 904 Splnené 

 

 
2012 900 980 Splnené 

V roku 2012 PSK poskytuje dotáciu na 980 klientov, ktorým 
poskytujú SCŠPP svoje služby. 
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2013 900 

   

 
2014 900 

   
Cieľ Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času žiakmi ZŠ a SŠ 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych CVČ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 5 6 Splnené 

 

 
2011 6 7 Splnené 

 

 
2012 6 7 Splnené 

V roku 2012 PSK poskytuje dotáciu 7 neštátnym centrám 
voľného času. 

 
2013 6 

   

 
2014 6 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 820 1 426 Splnené 

 

 
2011 1 100 1 426 Splnené 

 

 
2012 1 200 1 607 Splnené 

V roku 2012 PSK poskytuje dotáciu na 1607 žiakov, ktorým 
poskytujú CVČ svoje služby. 

 
2013 1 250 

   

 
2014 1 300 

   

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

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych ŠKD 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 2 2 Splnené 

 

 
2012 2 2 Splnené 

Na území PSK sú zriadené 2 neštátne ŠKD, ktoré však v roku 
2012 neevidujú žiakov nad 15 rokov veku. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 1 Splnené 

 

 
2011 1 5 Splnené 

 

 
2012 1 0 Nesplnené 

V roku 2012 PSK neposkytuje dotáciu pre ŠKD, a to z dôvodu, 
že zriaďovatelia nepožiadali o dotáciu na žiaka nad 15 rokov 
veku. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   
Cieľ Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločnosti 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet neštátnych RC 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 1 Splnené 

 

 
2011 1 1 Splnené 

 

 
2012 1 1 Splnené V roku 2012 PSK poskytuje dotáciu 1 reedukačnému centru. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 
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Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 15 15 Splnené 

 

 
2011 15 15 Splnené 

 

 
2012 15 15 Splnené 

V roku 2012 PSK poskytuje dotáciu na 15 maloletých matiek s 
deťmi, ktorým RC poskytuje svoje služby. 

 
2013 15 

   

 
2014 15 

   

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: PSK financuje neštátne školské zariadenia neštátne jazykové školy podľa § 9 ods. (12) písm. b) 
zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. v platnom znení. 
A - Zariadenia školského stravovania 
1.ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Poprad (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie), 
2.ŠJ pri SOŠ sv. K. Houfbauera, Podolinec (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie), 
3.ŠJ pri Strednej zdravotníckej škole Štefan Kluberta, Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské 
Podhradie), 
4.ŠJ pri Gymnáziu sv. Františka Assiského, Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie), 
5.EŠJ pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské 
Podhradie), 
6. Výdajná ŠJ, súčasť Spojenej školy J. Vojtaššáka internátnej, Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo 
Spišské Podhradie), 
7.ŠJ pri Cirkevnej Spojenej škole, Snina (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice), 
8.EŠJ pri Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice), 
9.ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Humenné (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice), 
10.ŠJ pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice), 
11.ŠJ pri Cirkevnej ZŠ Jána Krstiteľa, Sabinov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice) - na rok 2011 
nepožiadali o finančnú dotáciu, 
12.EŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, Vranov nad Topľou (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice), 
13.EŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho, Humenné (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov), 
14.Výdajná ŠJ pri Gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča, Prešov (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov), 
15.EŠJ pri Súkromnom gymnáziu, Bardejov (Ing. Branislav Smolka, Bardejov), 
16.Súkromná školská jedáleň, Prešov (ORION - plus, s.r.o., Prešov), 
17.Súkromná školská jedáleň, Prešov (DM A. Duchnoviča, s.r.o., Prešov), 
18.Súkromná školská jedáleň, Kežmarok (DM - Kežmarok, s.r.o., Ľubica), 
19.EŠJ pre Súkromné gymnázium, Vranov nad Topľou (OZ pre alternatívne vzdelávanie M. R. Štefánika, 
Vranov n/Topľou), 
20.EŠJ pre Súkromné gymnázium Poprad (Súkromné gymnázium bilingválne anglické, s.r.o., Poprad), 
21.EŠJ pre Súkromnú SOŠ, Bardejov (COOP Produkt Slovensko, Bratislava), 
22.ŠJ pri Súkromnej SOŠ, Poprad (COOP Produkt Slovensko, Bratislava), 
23.EŠJ pre Súkromnú HA ESO Euroškola, Bardejov (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., Giraltovce), 
26.EŠJ pre SOŠ ELBA, Prešov (Ing. Emil Blicha - ELBA, Prešov), 
27. EŠJ pre Súkromné športové gymnázium ELBA, Prešov (Ing. Emil Blicha - ELBA, Prešov), 
28. ŠJ, ako súčasť Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114 (Východný dištrikt Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Prešov), 
29. Súkromná výdajná ŠJ, Prešov - Solivar (ACEM, s.r.o., Prešov - Solivar), 
30. Výdajná ŠJ pri ŠJ ako súčasť SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov (Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Prešov). 
Poznámka: ŠJ - školská jedáleň, EŠJ - externá školská jedáleň /externé školské stravovanie/ 
 
B - Školské internáty  
1.Súkromný ŠI, Prešov (DM A. Duchnoviča, s.r.o., Prešov), 
2.Súkromný ŠI, Kežmarok (DM - Kežmarok, s.r.o., Ľubica), 
3.ŠI pri Súkromnej SOŠ, Poprad (COOP Produkt Slovensko, Bratislava), 
4.Súkromný ŠI, Prešov (MLADOSŤ n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov), 
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5.ŠI pri Súkromnej SOŠ, Giraltovce (K.B.REAL, spol. s r.o., Giraltovce), 
6.ŠI pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej, Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské 
Podhradie), 
7.ŠI pri Strednej zdravotníckej škole Š. Kluberta, Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské 
Podhradie), 
8.ŠI pri Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého, Prešov (Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Prešov), 
9.ŠI, ako súčasť Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114 (Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku, Prešov). 
C - Jazykové školy  
1.Súkromná JŠ Inštitút cudzích jazykov, Bardejov (M. Breisky, Bardejovská Nová Ves), 
2.Súkromná JŠ BARTPHA LINGUA, Bardejov (OZ CULTUS, Bardejov (zariadenie ukončilo činnosť k 31. 
10. 2008). 
D - Základné umelecké školy  
1.ZUŠ Jána Silana, ako súčasť Cirkevnej spojenej školy, Poprad (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské 
Podhradie), 
2.ZUŠ sv. Jána Nepomuckého, Klčov (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie), 
3.Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca, 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 arcibiskupstvo, Prešov), 
2.Súkromná ŠvP, Tatranská Lomnica (zmena zriaďovateľa z Tatraproperty, s.r.o., Tatranská Lomnica na 
PaedDr. Ján Poprad - Spišská Sobota od 1. 1. 2011). 
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 Jána Vojtaššáka internátnej, 
Levoča (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie), 
2.Súkromné CŠPP, Bardejov (OZ Cestay nádeje, 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), 
7.Súkromné CVČ Laura, Prešov (LAURA, združenie mladých, Prešov) - prvá žiadosť na dotáciu až na rok 
2011. 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 
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Reedukačné centrum na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného programu 
poskytuje deťom do veku 18 rokov s možnosťou predĺženia o jeden rok výchovu a vzdelávanie vrátane 
prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia na žiadosť 
dieťaťa. 
1.Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilborce (Prešovská pravoslávna eparchia 
v Prešove eparchiálna rada, Prešov) 
J - Školské strediská záujmovej činnosti 
Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia pre deti 
oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase. 
1.ŠSZČ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca, Bardejov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice), 
2.ŠSZČ pri Gymnáziu sv. Moniky, Prešov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice), 
3.ŠSZČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice), 
4.ŠSZČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice), 
5.ŠSZČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov (Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice) - na rok 
2011 nepožadujú dotáciu, 
6.ŠSZČ pri Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho, Humenné (Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov), 
7.ŠSZČ pri Gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča, Prešov (Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov), 
8.Cirkevné ŠSZČ, Prešov (Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Prešov), 
9.Súkromné ŠSZČ, Poprad (Súkromné gymnázium bilingválne anglické s.r.o., Poprad), 
10.ŠSZČ pri ZŠ a MŠ sv. Kríža, Kežmarok (Rímskokatolícka cirkev Bisksupstvo Spišské Podhradie), 
11.ŠSZČ, Bernolákova 7, Prešov (Júlia Škopová, P. Horova 6317/2, Prešov). 
12. ŠSZČ, ako súčasť Cirkevnej ZŠ sv. Egídia, Jiráskova 5, Bardejov (zaradané v sieti od 1. 9. 2007 - 
rozhodnutie vydané 6. 6. 2006, do roku 2011 nepožadovali dotáciu od samosprávneho kraja) 

Podprogram 00503: Poskytovanie sociálneho zabezpečenia v oblasti vzdelávania 

Zámer: Zlepšenie podmienok štúdia žiakov zo sociálne slabých rodín 

Zodpovednosť Odbor školstva 

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre štúdium žiakov v hmotnej núdzi 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet žiakov, ktorí sú prijímateľmi príspevku na stravu a školské potreby 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 55 47 Nesplnené 

 

 
2011 58 51 Nesplnené 

 

 
2012 58 41 Nesplnené 

K 15.9.2012 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 41 žiakov 
prijímateľom príspevku na stravu a školské potreby.  

 
2013 58 

   

 
2014 57 

   

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

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

Podprogram 00504: Školský úrad  

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces v kraji 

Zodpovednosť Odbor školstva 

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

Výsledok % podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 100 100 Splnené 

 

 
2011 100 100 Splnené 

 

 
2012 100 100 Splnené Odbor školstva PSK za sledované obdobie splnil všetky opatrenia. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet vydaných metodických usmernení za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 2 2 Splnené 

 

 
2012 2 2 Splnené 

Odbor školstva v roku 2012 vydal dve metodické usmernenia, a to 
Harmonogram prijímacích skúšok na štúdium na stredných 
školách v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre šk. r. 
2012/2013 a Kalendár úloh pre školy a školské zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na šk. rok 2012/2013. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 2 3 Splnené 

 

 
2012 2 3 Splnené 

OŠ PSK v roku 2012 zorganizoval tri pracovné porady riaditeľov 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

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

Podprogram 00505: Šport 

Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja 

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

Prvok 0050501: Športové aktivity mládeže 

Zámer: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže 

Zodpovednosť Odbor školstva PSK 
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Cieľ Zabezpečiť rozvoj olympijskej myšlienky u stredoškolskej mládeže 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 45 0 Nesplnené 

 

 
2011 45 0 Nesplnené 

 

 
2012 45 0 Nesplnené 

Daná aktivita sa v sledovanom období nerealizovala z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov. 

 
2013 

    

 
2014 

    
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet študentov župnej olympiády za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1700 0 Nesplnené 

 

 
2011 1700 0 Nesplnené 

 

 
2012 1700 0 Nesplnené 

Daná aktivita sa v sledovanom období nerealizovala z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet športových disciplín za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 8 8 Nesplnené 

 

 
2011 8 0 Nesplnené 

 

 
2012 8 0 Nesplnené 

Daná aktivita sa v sledovanom období nerealizovala z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov. 

 
2013 8 

   

 
2014 8 

   

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

Komentár: Predmetný prvok predstavuje realizáciu Župnej olympiády stredoškolskej mládeže Prešovského 
samosprávneho kraja, ktorej sa zúčastňujú študenti nášho kraja. Cieľom olympiády je rozvíjať športové 
majstrovstvo a prehĺbiť výchovne výchovné pôsobenie medzi stredoškolskou mládežou v duchu olympijských 
myšlienok. Olympiáda je celoročným vyvrcholením súťaží v kalendári Slovenskej asociácie športu na školách 
vo viacerých športoch: futbal, atletika, volejbal, hádzaná, basketbal, stolný tenis, šach a silový päťboj.  
Výdavky rozpočtované na realizáciu Župnej olympiády predstavujú bežné výdavky určené na medializáciu 
olympiády, diplomy, poháre pre víťazov, darčekové predmety, zabezpečenie občerstvenia, ubytovania, 
cestovného a ostatných potrieb spojených s organizáciou olympiády. 

Prvok 0050502: Vyhlásenie najlepších športovcov PSK 

Zodpovednosť Odbor školstva 

Cieľ Odmeniť najlepších športovcov kraja bez vekovej hranice 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet udelených ocenení spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 18 21 Splnené 

 

 
2011 18 21 Splnené 

 

 
2012 20 23 Splnené 

Oceňovanie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov 
PSK za rok 2011 sa uskutočnila dňa 12. 1. 2012 v DJZ, Prešov. 
Celkovo bolo ocenených 23 jednotlivcov a kolektívov. 
Najúspešnejším športovcom roka 2011 sa stal Radoslav Antl. Cenu v 
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kategórii Najúspešnejší športovci roka 2011 bez uvedenia poradia 
získali Veronika Balážová (takwondo), Michal Berežňák (silový 
trojboj), Dušan Gruľa (spoločenský tanec), Peter Hámor 
(horolezectvo), Milan Javorčík (volejbal), Eva Jurková (stolný 
tenis), Peter Mlynár (bežecké lyžovanie), Júlia Kostúrová (silový 
trojboj), Alexander Radčenko (hádzaná). Najúspešnejšími 
kolektívmi dospelých za rok 2011 sa stali - 1. miesto Tatran Prešov 
(hádzaná), 2. miesto - ŠK Chemes Humenné (volejbal) a 3. miesto - 
OŠK Miňovce (stolný tenis). Najúspešnejšie kolektívy mládeže za 
rok 2011 boli 1. miesto 1. FC Tatran Prešov (futbal), 2. miesto - 
Starší dorastenci Tatrana Prešov (hádzaná), 3. miesto - Mladší 
dorastenci Tatrana Prešov (hádzaná) a Školský športový klub pri 
SLŠ, Prešov (hádzaná dievčatá). Zvláštne ocenenie Cenu Predsedu 
PSK Petra Chudíka získal Miroslav Pažúr , ml. (mašér). Víťazom 
internetového hlasovania sa stal Dominik Gold (armwrestling). 
Najúspešnejší žiaci SŠ v pôsobnosti PSK za rok 2011 boli Dominik 
Gold (armwrestling) a Daniela Vaňová (moderná gymnastika). 
Najúspešnejšie SŠ v pôsobnosti PSK za rok 2011 boli Súkromné 
športové gymnázium ELBA, Prešov (malý futbal) a Spojená škola, 
Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. 

 
2013 20 

   

 
2014 20 

   

Spracoval: Ing. Lenka Holubová 

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

Podprogram 00506: Projekty a granty 

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

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

 

Prvok 0050601: Regionálny operačný program 

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

Hodnotenie: V rámci predmetného prvku sa realizovali projekty Regionálneho operačného programu, 
Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.  V roku 2012 boli ukončené projekty na  12 – tich školách  s cieľom 
zlepšenia podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK.  K 31.12.2012 bol Zmluvou o prevode správy majetku zverený majetok  do správy 9 – tim školám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK -  Gymnázium Konštantínova 2, Prešov, Hotelová akadémia Prešov,  
Pedagogická a sociálna akadémia Prešov, Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov, SOŠ polytechnická 
Humenné, Spojená škola Tarasa Ševčenka Prešov a Gymnázium Giraltovce. Na zostávajúcich troch školách - 
SPŠ Bardejov, SOŠ Jarmočná, Stará Ľubovňa a SOŠ obchodu a služieb Prešov k 31.12.2012 nedošlo zo strany 
Riadiaceho orgánu pre ROP k ich finančnému vysporiadaniu. 

Spracoval: Mgr. Jana Fričová 
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Prvok 0050602: Ostatné projekty 

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

Hodnotenie: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú konečnými prijímateľmi a zároveň implementátormi 
projektov v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF), v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ERDF) a cezhraničnej spolupráce.  Ďalej sú v rámci tohto prvku prideľované finančné prostriedky na projekty 
v rámci jednotlivých rezortných ministerstiev (Ministerstva kultúry SR).  

Projekty v rámci ESF realizovali Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov, Gymnázium Poprad, Gymnázium 
Svidník, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov, Stredná 
zdravotnícka škola Prešov, SOŠ Svit, SOŠ Sabinov, SPŠ strojnícka Prešov, SPŠ stavebná Prešov, SPŠ 
elektrotechnická Prešov, Stredná umelecká škola Kežmarok, Obchodná akadémia Vranov nad Topľou, 
Hotelová akadémia Prešov, Pedagogická a sociálna akadémia Prešov, Spojená škola Štefániková Bardejov, 
Spojená škola T. Ševčenka Prešov, Stredná umelecká škola Prešov, SOŠ Družstevná Humenné a Spojená 
škola Kollárová Prešov. 

Projekt z prostriedkov pridelených z Ministerstva kultúry SR realizovala Hotelová akadémia Prešov. 

 
V rámci predmetného prvku sa realizovali aj 2 projekty z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – 
Slovensko 2007 -2013. Tieto projekty imlementovalo Gymnázium Snina s cieľom  rozvoja produktov 
cestovného ruchu, založených na astronómii a vytvorenia centier vzdelávacích aktivít v regióne poľsko-
slovenského pohraničia. 
 

Spracoval: Ing. Danka Hudáčová a Mgr. Jana Fričová 

 

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. 

 

Program 006: Kultúra 

Zámer: Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v rámci PSK 

Rok Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2012 7 826 000 € 9 015 407 € 8 996 419 € 99,79 % 

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 
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záštitou predsedu PSK, t.j. koordináciu kultúrnej, finančnej, organizačnej, mediálnej a protokolárnej zložky 
organizácie podujatí, na zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a plánované kapitálové 
výdavky na rekonštrukciu a výstavbu objektov v oblasti kultúry ale aj na nákup hnuteľného majetku. 
 

Podprogram 00601: Divadlá 

Zámer: Profesionálne divadlo s profesionálnym kreditom 

Zodpovednosť Odbor kultúry 

Cieľ Zvýšiť záujem obyvateľov o divadelné predstavenie 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet repríz za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 318 340 Splnené 

 

 
2011 403 336 Čiastočne 

 

 
2012 403 348 Čiastočne 

Počet repríz za rok 2012 bol splnený na 86,35%. Tento 
ukazovateľ nemôžeme vyhodnotiť pozitívne nakoľko nesplnil 
plánované hodnoty za sledované obdobie. Divadlá, ktoré sú v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK divákom ponúkajú 
predstavenia zo svojho repertoáru: DJZ Prešov - Smrtiaca 
pasca - komediálny triler, Zabijak Joe - cool dráma, 
Podivuhodný skon sedliaka Škorca - fraška pre pospolitý ľud v 
troch dejstvách,Quo vadis - pôvodný slovenský muzikál, Čajka 
- (tragi)komédia, Don Juan v Soho - cool dráma, Lakomec - 
svetová, klasika, Malá čarodejnica - hudobná rozprávka, 
Všetko najlepšie! - bláznivá komédia, Ženba - komédia. DAD 
v Prešove: Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho- bláznivá 
tragikomédia, Vochterňa č. 27 - -dráma klasika ukrajinskej 
literatúry, Unavená kavaléria, Havaj, Odkaz cudného 
sukničkára, Okresný špitál, Au revoir a ďalšie tituly , ktoré sú 
hrané v rusínskom a ukrajinskom jazyku. Pre deti ponúkajú 
rozprávky Polepetko, Popolvár najväčší na svete, Neposlušný 
Jurko, Kapitán Budzogáň 

 
2013 373 

   

 
2014 373 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet návštevníkov jednotlivých predstavení za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 94 800 98 613 Splnené 

 

 
2011 

 
89 475 Nesplnené 

 

 
2012 110 700 105 399 Nesplnené 

Počet návštevníkov bol splnený na 95,21 %. Ukazovateľ 
nedosiahol plánovanú hodnotu, za rok 2012. Divadlá do svojho 
repertoáru zaradili tituly, o ktoré má divák záujem, ale zrejme 
finančná situácia obyvateľstva sa odzrkadlila na tomto 
ukazovateli. 

 
2013 100 300 

   

 
2014 100 300 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet premiér za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 9 9 Splnené 

 

 
2011 9 8 Splnené 

 

 
2012 10 8 Čiastočne 

Počet premiér bol splnený na 80%. Ukazovateľ nedosiahol 
hodnoty zodpovedajúce za rok 2012. Divadlá svoj 
harmonogram majú vypracovaný na divadelnú sezónu, ktorá 
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trvá od septembra do júna. Z tohto titulu je ťažko 
vyhodnocovať u divadiel obdobie kalendárneho roka. Vo 
februári 2012, DAD uviedlo premiéru hry Čudné popoludnie 
Dr. Zvonka Burkeho - Bláznivá tragikomédia českého 
dramatika L. Smočka patrí k najslávnejším a najoriginálnejším 
dielam súčasnej českej drámy. O jej úspešnosti svedčí aj to, že 
bola preložená do 15 jazykov – teraz už aj do rusínčiny. 14. 12. 
DAD uviedlo premiéru tragikomédie Úbohý čert od 
významného predstaviteľa ruskej moderny, symbolistického 
básnika a prozaika Fiodora Sologuba. Hra odzrkadľuje bizarné 
bytie hlbokej ruskej provincie, kde vládne lož, vypočítavosť, 
chameleónstvo a pomätenosť. Dej hry je nadčasový a pre našu 
skutočnosť vysoko aktuálny.28.12.2012 boli odohrané 
Čechovove jednoaktové komédie Medveď a Pytačky sa často 
uvádzajú ako súčasti jedného predstavenia. Spája ich spoločná 
téma – vzťah muža a ženy, ktorý sa formuje cez prekonávanie 
banálnych a nezmyselných prekážok a ktorý nakoniec 
vyvrcholí vzájomnou náklonnosťou. Premiéra hry Tiene 
zabudnutých predkov bola uvedená 16. 11. 2012. Prináša 
baladický príbeh tragickej lásky dvoch mladých ľudí Ivana a 
Maričky pochádzajúcich z dvoch znepriatelených huculských 
rodov, ktorých nedokázala rozdeliť ani smrť. V roku 2012, 
DJZ uviedlo premiéru Pokrvní bratia. Willy Russell, libretista 
a skladateľ v jednom, stvoril jeden z najdojímavejších 
príbehov o bratskej láske a nenávisti. Osud, ktorý zasiahol do 
života rozdelených dvojčiat Mickeyho a Eddieho, sa s nimi 
zvláštne pohráva a skúša ich. Jeden žije v chudobe, druhý v 
bohatstve. Obaja milujú rovnakú ženu, obaja zomierajú pre 
lásku. Premiéra Námestíčko v DJZ uviedli 30. 11. 2012. 
Komediálny príbeh o večných hádkach a udobrovaní 
klebetných susied jedného námestia, na ktorom si všetci jeho 
obyvatelia spokojne nažívajú... 30. 3. 2012 bola na Malej 
scéne DJZ odohraná premiéra Zabijak Joe. Krvavý príbeh v 
štýle Quentina Tarantina. Otec a syn si najmú profesionálneho 
zabijaka, aby odstránil matku kvôli jej životnej poistke. Ako v 
správnej čiernej komédii sa však všetko zvrtne a končí celkom 
inak... 

 
2013 10 

   

 
2014 9 

   

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

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

Podprogram 00602: Knižnice 

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby 

Zodpovednosť Odbor kultúry 

Cieľ Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet registrovaných používateľov knižníc spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 52 800 46 064 Nesplnené 

 

 
2011 47 430 46 232 Čiastočne 

 

 
2012 47 690 45 883 Čiastočne 

Počet registrovaných používateľov bol splnený na 96,21%. 
Ukazovateľ nebol splnený Zaznamenávame každoročný 
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pokles školopovinných detí, z finančných dôvodov jeden 
preukaz používajú viacerí členovia rodiny, nástup 
počítačovej éry. 

 
2013 47596 

   

 
2014 47436 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet návštevníkov knižníc za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 494 550 492 902 Splnené 

 

 
2011 529 800 534 752 Splnené 

 

 
2012 531 000 549 444 Splnené 

Počet návštevníkov bol splnený na 103,47%. Počet 
návštevníkov je vyšší oproti plánu. Ovplyvnil to napr. 
festival, ktorý organizovala Knižnica P. O. Hviezdoslava 
Prešov číta rád, dostatok nových kníh a taktiež otvorenie 
regionálneho oddelenia v tej istej knižnici. V Podtatranskej 
knižnici v Poprade nárast návštevníkov registrovali na 
kultúrno-vzdelávacích podujatiach, kult.akcie - besedy so 
spisovateľmi - B.Bazalová, G.Murín, J.Banáš,S.Lavrík, T. 
Révajová, Ľ. Jančok, P. Dvořák, výstavy - F. Žoldák "Poézia 
krajiny", Výstavný salón Klubu popradských výtvarníkov, 3 
výstava absolventov propagačnej grafiky SPŠ v Poprade. 
Znamená to , že záujem návštevníkov o knižnično - 
informačné služby pretrváva. 

 
2013 472 927 

   

 
2014 517 627 

   
Cieľ Zabezpečiť záujem občanov o informácie čítanie 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 834 900 1 519 167 Nesplnené 

 

 
2011 1 386 820 1 502 010 Splnené 

 

 
2012 1 554 340 1 592 049 Splnené 

Počet výpožičiek bol splnený na 102,42%. oproti plánu na 
rok 2012 je vyšší, hlavne zásluhou dostatočného doplňovania 
knižničného fondu. 

 
2013 1 570 926 

   

 
2014 1 572 036 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet knižničných prírastkov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 14 350 13 097 Nesplnené 

 

 
2011 1 600 6 533 Splnené 

 

 
2012 14 200 23 066 Splnené 

Počet knižničných prírastkov bol splnený na 162,43 %. 
Tento ukazovateľ za rok 2012 bol prekročený. Knižniciam v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK boli poskytnuté FP na 
nákup literatúry z grantového systému MK SR, veľmi 
pomohla dotácia od PSK, niektoré knižnice získali, účelovú 
dotáciu na nákup literatúry z MsÚ. 

 
2013 14 050 

   

 
2014 14 600 

   

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

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

Podprogram 00603: Múzeá 

Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie 

Zodpovednosť Odbor kultúry 

Cieľ Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v Prešovskom kraji 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet zbierkových predmetov spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 978 801 1 114 171 Splnené 

 

 
2011 1 475 959 1 115 344 Nesplnené 

 

 
2012 1 117 355 1 108 014 Nesplnené 

Tento ukazovateľ je splnený na 92 %. Oproti 
predchádzajúcemu obdobiu došlo k poklesu zb. predmetov 
čo spôsobilo v Krajskom múzeu v Prešove chybné uvádzanie 
negatívov v minulosti (krojové súčastí + ľudový textil do 
národopisu). V Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni 
6.12.2012 sa uskutočnila v poradí druhá Komisia na tvorbu 
zbierok. Celkovo v roku 2012 Ľubovnianske múzeum - hrad 
nadobudlo 246 kusov zbierkových predmetov. 26.11.2012 v 
Múzeu v Kežmarku prebehlo Zasadnutie komisie na tvorbu 
zbierok, kedy múzeum získalo zbierkové predmety v počte 
261 ks, a to : prevodom - 1 ks, vlastným výskumom - 26 ks, 
darom - 174 ks a kúpou - 60 ks. Získané predmety sú z 
odboru história, etnografia, archeológia a dejiny umenia. 
Zároveň bol vyradený 1 zbierkový predmet. V Šarišskom 
múzeum v Bardejove v roku 2012 bezplatne získali 14 kusov 
zbierkových predmetov. Nové zbierkové predmety vo 
Vihorlatskom múzeum v Humennom získali vlastným 
zberom z archeologických výskumov - Brekovský hrad, 
Sninský kaštieľ a Šalgovik a z zoologického výskumu / 
chrobáky, pavúky, motýle/. Darom získali predmety do 
fondu národopisu, novších dejín a umenia. 

 
2013 1 117 915 

   

 
2014 1 118 435 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmetov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 825 1 140 Nesplnené 

 

 
2011 1 059 1 072 Splnené 

 

 
2012 1 111 2 711 Splnené 

Plánovaný počet zreštaurovaných a konzervovaných 
predmetov bol splnený na 244%. Ukazovateľ bol prekročený 
vzhľadom na pripravované novootvorenie expozičnej časti 
hradu Ľubovňa - renesančného paláca. Plánovaný počet 
zreštaurovaných a konzervovaných predmetov bol 
prekročený už v predchádzajúcom sledovanom období, z 
dôvodu prítomnosti študentov praxujúcich na 
konzervátorskom pracovisku Ľubovnianskeho múzea. V 
Podtatranskom múzeu v Poprade bolo odborne dodávateľsky 
konzervovaných 200 kusov modrotlačovej formy. Vo 
Vihorlatskom múzeu v Humennom reštaurovali zbierky z 
umenia - ide o veľkú obrazovú zbierku v počte päť kusov. 

 
2013 890 

   

 
2014 930 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 75 902 129 540 Splnené 

 

 
2011 64 600 174 834 Splnené 

 

 
2012 70 900 158 701 Splnené 

Náklady na reštaurovanie a konzervovanie za rok 2012 boli 
splnené na 223,83%. V mesiaci september bola započatá 
rozsiahla oprava terasy zbierkového predmetu Hájovňa, 
ktorá sa nachádza v areály Múzea ľudovej architektúry 
(skanzen) v Starej Ľubovni. Dodávateľsky boli reštaurované 
a konzervované zbierky v hodnote 62 575,43 €. Zvyšná suma 
(6 355,79 €) bola použitá na konzervovanie a ošetrenie 
zbierkových predmetov v rámci Ľubovnianskeho múzea - 
hrad. 

 
2013 62 600 

   

 
2014 60 900 

   
Cieľ Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov Prešovského kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet výstav za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 136 110 Nesplnené 

 

 
2011 110 102 Nesplnené 

 

 
2012 113 112 Splnené 

Plánovaný počet výstav bol splnený na 99,11%. Ukazovateľ 
je hodnotený pozitívne. V roku 2012 Ľubovnianske múzeum 
- hrad spluorganizátorom výstavy Šestnásť spišských miest v 
rokoch 1412 - 1876. V Múzeu v Kežmarku v mesiacoch júl - 
september prebehli výstavy: Nemecké noviny na Slovensku, 
Sosnovec včera a dnes, Od zrna po voňavý peceň chleba, 
Turistické odkrývanie Tatier. V mesiacoch október - 
december v múzeu prebehli dve výstavy, a to : Podzemná 
gotika a čaro nepoznaného a Návraty do minulosti - vlastná 
výstava Múzea v Kežmarku. Vihorlatské múzeum v 
Humennom v roku 2012 organizovali výstavy Humenné v 
dobových fotografiách a Nežné umenie. Vo Vlastivednom 
múzeu v Hanušovciach nad Topľou z plánovaných výstav 
nebola z objektívnych príčin splnená 1. Nesplnený titul bol 
nahradený inou výstavou. Išlo o zberateľskú výstavu 
Samorasty, ktorá sa neuskutočnila pre nezáujem samotného 
zberateľa. Ten výstavu ponúkol, ale potom ju nebol schopný 
zabezpečiť. Výstava bola nahradená neplánovaným titulom 
„Sakrálne pamiatky Prešovského kraja“ zapožičanou z 
Krajského pamiatkového úradu v Prešove a doplnenou 
vlastným vkladom o pamiatkach Vranovského okresu. 
Výstava je hodnotnejšia ako pôvodne plánovaná výstava 
Samorasty. Nesplnený titul nahrádza pokračovanie výstavy 
Apokalypsa a krátkodobá výstava venovaná Jánovi Ihnátovi. 
Ďalšie výstavy: Štyri generácie, Choroby od praveku, 
Sakrálna architektúra Prešovského kraja, Z kuchýň našich 
babičiek, Vzácne druhy našej flóry, pripravila sa výstava 
Žalobínske poklady, ktorá bude verejnosti prezentovaná v r. 
2013, Na to Bože narodzeňe - podujatie z cyklu Popoludnie 
pri svetielku. V Krajskom múzeu v Prešove usporiadali 25 
výstav. 17 výstav v KM a 8 výstav sa uskutočnilo v 
Stropkove. KM Prešov: Rajbane a bigľovanie, Holokaust, 
Kamenní strážcovia, Farebná cesta na Slovensko, 
Českoslovesnké hračky, (Ne) Zabudnutí. Stropkov: Tvorba 
manželov Burdzovcov, Divočina zachráni svet, Život vo 
východnej Afrike . V Múzeu moderného umenia A. Warhola 
bolo v roku 2012 usporiadaných 13 výstav z toho 
najvýznamnejšie sú: ) Daniel Brogyányi: "HOMAGE ANDY 
WARHOL"; Dr. Michal Bycko, PhD.: "20 rokov MMUAW 
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v dokumentoch, fotografiách a artefaktoch"; Doc. Rudo 
Prekop, akad. maliar Michal Cihlář: "ANDY WARHOL A 
ČESKOSLOVENSKO"; Peter Kalmus: "MR. ANDY 
WARHOL IT´S ONLY ROCK & ROLL"; Amberg, 
Nemecko: "ANDY WARHOL: Od PRE POP ART PO POP 
ART"; Šarišská galéria Prešov: "ECCE HOMO-
participácia"; Andy Warhol: "Minulosť v prítomnosti. Veselé 
Vianoce a šťastný Nový rok, Andy!" Rzeszow, Poľsko. 

 
2013 99 

   

 
2014 99 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet expozícií za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 39 51 Splnené 

 

 
2011 53 52 Splnené 

 

 
2012 55 51 Nesplnené 

Počet expozícií v múzeách je pomerne stály. V roku 2012 
bol ukazovateľ splnený na 92,72%. Krajské múzeum v 
Prešove svojim návštevníkom ponúka - Dejiny hasičstva, 
Národopisná expozícia(3 časti), Dejiny Prešova, Historický 
nábytok. V MMUAW v Medzilaborciach sú tri stále 
expozície Stála expozícia diel Andyho Warhola; Stála 
expozícia o pôvode Andyho Warhola; Stála expozícia diel 
Paula a Jamesa Warholovcov. Podtatranské múzeum v 
Poprade podalo na MK SR projekt na vytvorenie novej 
expozície -Od bronzovej hrivny k euru (numizmatika), ktorý 
nebol podporený. Vihorlatské múzeum v Humennom svojím 
návštevníkom ponúka Umelecko historickú, Expozíciu 
ľudovej architektúry a bývania, Prírodovednú expozíciu a 
Sakrálnu expozíciu. 

 
2013 42 

   

 
2014 44 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup očakávaný počet návštevníkov múzeí za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 434 300 333 812 Nesplnené 

 

 
2011 322 792 307 602 Nesplnené 

 

 
2012 329 388 294 363 Nesplnené 

Počet návštevníkov bol splnený na 89,36%. Významné 
podujatia, ktoré sa pričinili o návštevnosť v Múzeu v 
Kežmarku je Festival EĽRO - divadelné predstavenia, Noc 
na hrade, Sviatok kultúry a vzájomnosti, Premietanie filmov 
na nádvorí hradu, V mesiacoch mimo hlavnej turistickej 
sezóny, teda aj v mesiacoch október - december, návštevnosť 
múzea zvyšujú hlavne kultúrne podujatia. Významné 
podujatia, ktoré sa zapríčinili o vyššiu návštevnosť boli 
Halloween a Adventný veniec, v rámci ktorého v múzeu 
prebiehali aj tvorivé dielne pre deti základných škôl. Vo 
Vihorlatskom múzeu v Humennom aj napriek zaujímavým 
výstavám sa plán návštevníkov nepodarilo splniť. 
Zaznamenali pokles návštevníkov zo škôl. Príčinou je 
krátenie počtu kultúrnych poukazov, ale hlavne ekonomická 
kríza. Vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou 
neplnenie daného ukazovateľa v r. 2012 odráža skutočnosť, 
že múzeum nerealizuje žiadny väčší projekt, ktorý by 
podporil návštevnosť z radov školskej mládeže tak, ako to 
bolo v r. 2011. Problém s návštevnosťou je spôsobený 
všeobecne klesajúcim trendom v turistickej návštevnosti 
regiónu, nižšou návštevnosťou školskej mládeže a zrejme aj 
ekonomickými problémami hospodársky slabého regiónu. 
Stálym problémom zostáva malosť sídla múzea (cca 2500 
obyvateľov), kde v podstate je sotva možné zvýšiť 
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návštevnosť z radov občanov mesta. Múzeum sa usiluje 
zvrátiť tento stav zvýšenou aktivitou v kultúrnej oblasti, kde 
ponúka množstvo podujatí s bezplatným vstupom 
(prednášky, kultúrno-výchovné podujatia a pod.), čo však nie 
je ekonomicky výhodné. Múzeum vníma tieto aktivity ako 
nevyhnutné propagačné akcie, ktoré pomáhajú presadiť 
povedomie o múzeu v širšej verejnosti. Letná sezóna nebola 
pre nich priaznivá s ohľadom na úpadok a turistickú 
neatraktívnosť Domaše, hlavného turistického centra 
regiónu. 

 
2013 286 500 

   

 
2014 298 000 

   

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

Komentár: Múzeá predstavujú zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v Prešovskom kraji. Múzeá 
nadobúdajú, zabezpečujú odbornú evidenciu, odborne spracovávajú, vedecky zhodnocujú ochraňujú rôznymi 
formami prezentácie sprístupňujú zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim 
zameraním a špecializáciou. Zabezpečujú ochranu a ošetrenie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových 
predmetov.  
Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:  

Krajské múzeum v Prešove 
Šarišské múzeum v Bardejove 
Podtatranské múzeum v Poprade  
Múzeum v Kežmarku 
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 
Vihorlatské múzeum v Humennom 
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 
 

Podprogram 00604: Galérie 

Zámer: Výtvarné umenie pre všetky generácie 

Zodpovednosť Odbor kultúry 

Cieľ Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v Prešovskom kraji 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet zbierkových predmetov spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 7 345 6 392 Nesplnené 

 

 
2011 6 439 6 426 Splnené 

 

 
2012 6 459 6 535 Splnené 

Galérie sú zberateľskými a kultúrno-vzdelávacími inštitúciami, 
ktorých základným poslaním bolo a je zhromažďovať, 
ochraňovať, zhodnocovať, spracovávať a verejnosti prezentovať 
dejiny umenia – hlavne výtvarného. Počet zbierkových 
predmetov je dlhodobo ustálený. 

 
2013 6 495 

   

 
2014 6 545 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmetov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 18 51 Splnené 

 

 
2011 18 50 Splnené 

 

 
2012 18 26 Splnené Tento ukazovateľ bol splnený na 144 %. Presiahol plánovanú 
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hodnotu za rok 2012, čo hodnotíme veľmi dobre. V Šarišskej 
galérii v Prešove reštaurovali prednostne diela grantového 
projektu Tak bežal čas – umenie 19.stor. zo zbierok ŠG – 
klasicizmu po brány moderny. 

 
2013 25 

   

 
2014 22 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup náklady na reštaurovanie a konzervovanie v eur za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 162 69 Nesplnené 

 

 
2011 3 250 61 Nesplnené 

 

 
2012 3 255 171 Nesplnené 

Náklady na reštaurovanie a konzervovanie zbierkových 
predmetov boli splnené na 5,25%. V galériách ošetrovanie 
zbierkových predmetov bolo vykonávané svojpomocne, z 
materiálov zakúpených v minulom období. 

 
2013 5 030 

   

 
2014 7 050 

   
Cieľ Zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov Prešovského kraja 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet výstav za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 46 58 Splnené 

 

 
2011 13 47 Splnené 

 

 
2012 42 39 Nesplnené 

Počet výstav bol splnený na 92,85 %, ukazovateľ nesplnil 
plánované hodnoty roku 2012. Šarišská galéria v Prešove 
návštevníkom ponúka výstavy Jordán, Vološčuková, 
Gauguin,Zlatý súdok, výstava detských prác z podujatí ŠG. V 
Tatranskej galérii v Poprade priebehu roka 2012 sa uskutočnilo 
22 výstav. Návštevníkmi najviac navštevované a u verejnosti 
najväčší ohlas získali výstavy: ObraSKovo nanovo, Hry s 
umením 2012, - podujatie je koncipovane v duchu úspešných 
predchádzajúcich 15 ročníkov Hier s umením na rôzne témy. 
Ako východisko pre tento ročník, slúži niekoľko konštatovaní 
týkajúcich sa reality súčasného života. Digitálna technika našla 
v každodennej praxi široké uplatnenie, priniesla so sebou nové 
chápanie architektúry a dizajnu. Plánované podujatie má za cieľ, 
pôsobiť inovatívne na širokú verejnosť. Poézia vesmíru v tvorbe 
Jána Zoričáka a Factory Art 2012. Významným počinom TG 
bol tiež projekt Vyšné Ružbachy - genius loci. 

 
2013 37 

   

 
2014 39 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet expozícií za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 2 1 Nesplnené 

 

 
2012 2 5 Splnené 

Ukazovateľ za rok 2012 je splnený na 250%. Tatranská galéria 
pre verejnosť otvorila prvú stálu expozíciu v Poprade. Milovníci 
umenia, ktorí si sami vyžiadali depozit ukázať svetu, sa tak 
môžu pokochať hodnotnými dielami našich najznámejších 
autorov. Okrem malieb sú tu plastiky, grafiky a kresby. Boli 
vybraté diela, ktoré mapujú vývoj zbierky Tatranskej galérii. Sú 
to diela venované Tatrám, ale aj od rodákov zo Spiša. Dopĺňajú 
ich autori, ktorí tu stále žijú a tvoria. V Šarišskej galérií v 
Prešove, ako náhrada chýbajúcej stálej expozíce sú tematické 
celky zo zbierok ŠG: František Patočka, Michal Suchý, Mikuláš 
Jordán (v trvaní 3 mes.) a Umenie 19.storočia "Od klasicizmu 
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po brány moderny". 

 
2013 2 

   

 
2014 2 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup očakávaný počet návštevníkov galérií za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 39 000 30 184 Nesplnené 

 

 
2011 38 200 23 869 Nesplnené 

 

 
2012 37 000 26 538 Nesplnené 

Počet návštevníkov v galériách za rok 2012, bol splnený na 
71,72 %. ukazovateľ nenaplnil očakávané hodnoty. Najviac 
návštevníkov sa zúčastnilo na výstavách a projektoch: Hry s 
umením 2012, Poézia vesmíru v tvorbe Jána Zoričáka a Factory 
Art 2012. 

 
2013 33 000 

   

 
2014 35 000 

   

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

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

Podprogram 00605: Osvetové strediská 

Zámer: Atraktívny priestor pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a voľno časových aktivít v oblasti kultúry 

Zodpovednosť Odbor kultúry 

Cieľ Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov v regióne 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet súťaží ZUČ za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 450 391 Nesplnené 

 

 
2011 296 204 Nesplnené 

 

 
2012 203 238 Splnené 

Počet súťaží ZUČ za rok 2012, je splnený na 117,24 %. Tento 
ukazovateľ naplnil plánovanú hodnotu. Ukazovateľa hodnotíme 
pozitívne. Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni bolo 
organizátorom súťaží - Poetická Ľubovňa, DÚHA, Hviezdoslavov 
Kubín, AMFO, ZUČ - stredné školy, Detský folklór - postupová, 
Makovická struna. Hornozemplínske osvetové stredisko už po 
dvadsiaty krát bolo spoluorganizátorom celoštátnej súťažnej 
prehliadky ŠAFFOVEJ OSTROHY 2012 sólistov tanečníkov v 
ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou , ktorá sa konala v 
Dlhom Klčove. Okrem súťažného bloku malo podujatie aj 
sprievodné podujatia. V júni 2012 sa už ako každoročne po 21 
krát konala okresná súťaž a prehliadka ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov 
ROZTOKY 2012 v obci Banské. Podduklianske osvetové 
stredisko vo Svidníku je organizátorom krajskej súťažnej 
prehliadky detskej dramatickej tvorivosti ROZPRÁVKOVÝ 
STROPKOV, ktorá sa konala v apríli 2012 v Dome kultúry v 
Stropkove. Prehliadky sa zúčastňujú víťazi okresných kôl, na 
základe doporučenia príslušným osvetovým strediskom. 

 
2013 228 

   

 
2014 233 
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Cieľ Udržiavať ľudové tradície a autenticitu ich prejavu v regióne 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 365 365 Splnené 

 

 
2011 343 254 Nesplnené 

 

 
2012 254 404 Splnené 

Počet tradičných podujatí bol splnený na 159 %. Za rok 2012 
skutočná hodnota prekročila úroveň plánovanej hodnoty. 
Regionálne osvetové strediská, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK sú hlavnými organizátormi, alebo 
spoluorganizátormi tradičných podujatí. Napr. Ľubovnianske 
osvetové stredisko v Starej Ľubovni je spoluorganizátorom 
festivalov v Kamienke, Chmelnici, Jakubanoch a iných 
folklórnych podujatí. Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 
za I.polrok 2012, uskutočnili všetky plánované podujatia, medzi 
najvýznamnejšie patrili ZFS, na ktorých sa predstavilo 1 200 
učinkujúcich s počtom divákov 8 500. Ďalším významným 
podujatím bol Medzinárodný festival krojovaných bábik s 
medzinárodnou účasťou - detské folklórne súbory. Podduklianske 
osvetové stredisko vo Svidníku je spoluorganizátorom Slávnosti 
Rusínov a Ukrajincov na Slovenku, ktoré sa každoročne konajú 
vo Svidníku. 

 
2013 419 

   

 
2014 420 

   
Cieľ Zabezpečiť upevňovanie národného povedomia 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet zorganizovaných podujatí za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 322 357 Splnené 

 

 
2011 389 477 Splnené 

 

 
2012 317 139 Nesplnené 

Podujatia, na zabezpečenie národného povedomia, sú splnené na 
43,84 % . Ukazovateľ nenaplnil plánovanú hodnotu za rok 2012. 
Medzi najvýznamnejšie patrí spomienkové podujatie na I. 
transport židovských žien a dievčat do Auschwitzu. Okrem pietnej 
spomienky, ktorá sa koná každým rokom sa uskutočňujú aj 
divadelné predstavenia a stretnutia žiakov stredných škôl za 
účelom seminárov o holokauste, na ktorých sa zúčastňuje viac ako 
300 poslucháčov. 

 
2013 142 

   

 
2014 143 

   

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 59 600 38 059 Nesplnené 

 

 
2011 36 000 32 868 Nesplnené 

 

 
2012 37 000 31 422 Nesplnené 

Počet návštevníkov v hvezdárňach za rok 2012 dosiahol 
hodnotu 84,92 %. plánovanej hodnoty. V prvom kvartály vo 
Vihorlatskej hvezdárne v Humennom ešte prebiehala ďalšia 
etapa výstavby planetária, akcie pre verejnosť a školy boli 
obmedzené. 

 
2013 36 000 

   

 
2014 36 000 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 450 1 006 

  
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet podujatí za rok spolu pre verejnosť 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 595 639 Splnené 

 

 
2012 615 434 Nesplnené 

Ukazovateľ bol splnený na 70,56 %. V prvom polroku vo 
Vihorlatskej hvezdárni v Humennom prebiehala ďalšia etapa 
výstavby planetária, z tohto dôvodu boli podujatia pre verejnosť 
obmedzené. Najväčší záujem širokej verejnosti bol zameraný na 
podujatia v planetáriu a večerné teleskopiské pozorovania 
astronomických objektov na Hvezdárni v Humennom a 
Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Vo 
hvezdárni v Roztokoch, v súvislosti s realizovaním projektu 
Karpatské nebo zrealizovali 12 podujatí. Išlo o popularizáciu 
astronómie pre návštevníkov hvezdárne. Vo Hvezdárni a 
planetáriu v Prešove najväčší záujem bol o podujatia - Deň 
planetárií , Prednášky s Ivanom Bellom , Deň detí s 
astronómiou, Noc na hvezdárni a o sobotňajšie programy pre 
rodičov s deťmi. 

 
2013 355 

   

 
2014 355 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet podujatí za rok spolu pre školy 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 670 639 Čiastočne 

 

 
2012 690 631 Nesplnené 

Tento ukazovateľ bol splnený na 91,44%. Významnejšie 
podujatia pre školy v HaP v Prešove boli: Vesmír očami detí, 
Čo vieš o hviezdach? (3x okresné kolo, 3x krajské kolo), 
školské exkurzie. Vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom 
podujatia pre školy sa tradične realizovali v prednáškovej aule 
Vihorlatskej hvezdárne v Humennom a Astronomickom 
observatóriu na Kolonickom sedle s veľkým záujmom o 
programy v novootvorenom planetáriu. 

 
2013 660 
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2014 660 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet odborných pozorovaní 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 2 500 5 905 Splnené 

 

 
2012 2 550 4 761 Splnené 

Tento ukazovateľ za rok 2012 bol splnený na 186,7 %, čo 
môžeme hodnotiť pozitívne. Odborné pozorovania boli 
zamerané na pozorovania Slnka, zákrytov hviezd Mesiacom, 
meteórov, vizuálne, fotometrické a CCD pozorovania 
premenných hviezd. Prezentácia odbornej činnosti hvezdárni sa 
realizuje na odborných seminároch, konferenciách, v odbornej 
tlači a medzinárodných odborných bulletinoch. 

 
2013 2 520 

   

 
2014 2 520 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet odborných prezentácií 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 55 53 Čiastočne 

 

 
2012 50 50 Splnené 

Tento ukazovateľ za rok 2012, bol splnený na 100% čo 
hodnotíme pozitívne. Pracovníci hvezdárni využívajú nové 
trendy vo vzdelávaní mládeže a dospelých v planetáriu. HaP v 
Prešove pre svojich záujemcov pripravila - Bulletin o 
pozorovaní Slnka, informátora rada záložky s astronomickou 
tematikou, 4 nové programy do planetária a prednáškovej 
miestnosti, odborné prednášky. Prezentácie odbornej činnosti 
Vihorlatskej hvezdárne sa realizuje na odborných seminároch, 
konferenciách, v odbornej tlači a medzinárodných odborných 
bulletinoch. 

 
2013 50 

   

 
2014 50 

   

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť a aktivity špecializovaných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú 
odborno-poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astornómie, popularizáciu najnovších poznatkov z oblasti 
astronómie a výskumu vesmíru. Zapája sa do Europrojektu.  Merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných 
podujatí spolu mal platnosť do roku 2010, od roku 2011 je rozdelený na podujatia pre školy, verejnosť a ďalšie 
aktivity. Hvezdárne v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú Hvezdáreň a planetárium v Prešove a Vihorlatská 
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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 140 80 Nesplnené 

 

 
2011 90 83 Čiastočne 

 

 
2012 90 83 Čiastočne 

PUĽS je umelecké teleso, ktoré prezentuje kultúru 
národnostných menšín /hlavne rusínskej / na Slovensku. 
Ukazovateľ bol splnený na 92,22%. 

 
2013 80 
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2014 80 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet návštevníkov za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 70 000 80 000 Nesplnené 

 

 
2011 90 000 29 837 Nesplnené 

 

 
2012 30 000 56 935 Splnené 

Počet návštevníkov bol splnený na 189,78%. Vidíme, že 
ukazovateľ za rok 2012 bol splnený, záujem divákov o tento 
druh umenia je pomerne veľký. PUĽS je zájazdovým telesom, 
navštevuje aj tie najodľahlejšie lokality severovýchodného 
Slovenska. Vystupuje v dedinkách, kde kapacita kultúrneho 
domu, je max. divákov 150 ľudí, ale aj týmto divákom chcú 
prezentovať profesionálne umenie. Odhadnúť presný počet 
divákov je do značnej mieri úplnou náhodou. Stačí, že nevyjde 
jeden festival, na ktorom je rátaných približne 20 000 divákov. 
Ďalším dôležitým faktorom ovplyvňujúcim návštevnosť je 
nemožnosť vystupovať v Prešove, resp. vo Veľkej sále DJZ, kde 
je približne 600 miest. Okrem počtu divákov na premiérach sa 
tým znižuje aj počet divákov v mieste sídla súboru – v Prešove. 
V roku 2012 mali prísľub od organizátorov FF Východná, kde 
mali byť hlavným telesom rusínskeho večera. Nakoniec sa 
dramaturgia zmenila a PUĽS sa vo Východnej nepredstavil. 
Tento rok majú ambíciu podobnú. 

 
2013 70 000 

   

 
2014 70 000 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Plánovaný počet premiér za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 2 2 Splnené 

 

 
2011 2 1 Čiastočne 

 

 
2012 2 1 Čiastočne 

Prichádzajú s novou, jedinečnou filozofiou javiskového 
stvárnenia tradícii. Prevažná časť tvorby súborov na Slovensku 
prezentuje hlavne nezávislú „jednoduchú“ zábavu na každú 
príležitosť. Tvorcovia PUĽS-u sa v predstavení Zbojník Fedor 
Hlavatý, odhodlali ukázať jedinečnosť „rusnackej“ nátury, 
radosti, sily, energie, ale hlavne odhodlania preklenúť 
akékoľvek prekážky v živote. Prioritou je predstaviť človeka so 
všetkým, čomu v živote čelí.. Človeka, ktorý ľúbi, teší sa s 
priateľmi, je hrdý, ale láskavý, niekedy neprístupný, ale 
predovšetkým vo chvíľach zábavy emotívne nespútaný. On je 
prosto človek. 

 
2013 1 

   

 
2014 1 

   

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

Komentár: PUĽS zabezpečuje priestor pre vznik a šírenie folklórneho umeleckého diela v Prešovskom kraji. 
Umelecký súbor je zameraný aj na kultúru národnostných menšín žijúcich v Prešovskom kraji. 
V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 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 Výstup Počet podporovaných aktivít 
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ukazovateľ 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 13 15 Splnené 

 

 
2011 29 12 Čiastočne 

 

 
2012 29 23 Čiastočne 

Predseda PSK podporuje kultúrne aktivity v oblasti kultúrneho 
dedičstva, vedy, techniky, kultúrnej identity národa a 
národnostných menšín. V roku 2012 ukazovateľ nebol splnený, 
pretože v dôsledku nepodporenia projektov v oblasti kultúry sa 
mnohé podujatia nezrealizovali. Predseda podporil aktivity konané 
v DJZ v Prešove: Jubilejný koncert Anny Servickej , Makovickú 
strunu, Z valašečku za dražečku - FS Šarišan, Odovzdávanie cien 
PSK. Pod záštitou predsedu PSK Hornozemplínkse osvetové 
stredisko vo Vranove nad Topľou zorganizovalo celoslovenskú 
súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci - Šaffovu ostrohu. V 
roku 2012 bol pod záštitou Predsedu PSK a taktiež pod záštitou 
ministra vlády SR otvorený novozrekonštruovaný renesančný 
palác na hrade Ľubovňa. Predseda podporil výstavy MMUAW v 
Medzilaborciach, ktoré sa uskutočnili v Rzeszówe a Užhorode. 
Pod záštitou predsedu sa konal aj seminár k 60 výročiu Okresnej 
knižnice D. Gutgesela v Bardejove "Bardejov a literatúra". 
Podporil podujatia: výstup na horu Makovica, festival rusínskej 
kultúry v Mikovej, slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov SR, 36. 
ročník ZFS, XV. Radvaské slávnosti , Fest pod Kremencom , 
Kultúrne slávnosti v Ubli, Rock Fest Snina. Factory Art-koncert, 
ktorý zorganizovala Tatranská galéria v Poprade. Predsedom bola 
podporená aj záverečná konferencia projektu "Karpatské nebo". 

 
2013 26 

   

 
2014 22 

   

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská 

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

Podprogram 00609: Projekty a granty 

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

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

 
Prvok 0060901: Regionálny operačný program 

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

Hodnotenie: V rámci predmetného prvku sa začalo s realizáciou projektov Regionálneho operačného 
programu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. V  roku 2012 evidujeme čerpanie na 
projekt Podtatranská Knižnica Poprad a Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni.  

Spracoval: Mgr. Jana Fričová 

 
Prvok 0060902: Ostatné projekty 

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov z EÚ a iných finančných mechanizmov, 
kde sú prijímateľmi samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Taktiež sú tu evidované finančné 
prostriedky  rámci projektov  rezortných ministerstiev a úradu vlády SR.    
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Hodnotenie: Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa intenzívne zapájajú do projektov 
realizovaných v rámci  grantového systému MK SR. Taktiež sú čerpania konečnými prijímateľmi a zároveň 
implementátormi projektov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).   

Projekty v rámci grantového systému MK SR realizovali  Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Hornošarišské 
osvetové stredisko Bardejov, Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Ľubovnianske osvetové stredisko Stará 
Ľubovňa, Podduklianske osvetové stredisko Svidník, Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad 
Topľou,  Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov, Vihorlatská knižnica Humenné, Podtatranská knižnica 
Poprad, Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa, Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov, Podduklianska knižnica 
Svidník, Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou,  Vihorlatské múzeum Humenné, Podtatranské 
múzeum  Poprad,  Ľubovnianske múzeum - hrad Stará Ľubovňa, Vlastivedné múzeum Hanušovce nad 
Topľou, Tatranská galéria Poprad a Šarišská galéria Prešov a Vihorlatské osvetové stredisko Humenné. 

Projekty podporené z úradu vlády SR realizovalo Divadlo A. Duchnoviča Prešov, PUĽS Prešov, 
Hornozemplínska knižnica Vranov n.T., Ľubovnianske osvetové stredisko S.Ľubovňa a Vihorlatské osvetové 
stredisko Humenné.  

Projekt v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja realizovala Vihorlatská hvezdáreň Humenné.  
 
V rámci predmetného prvku sa realizovali aj 3 projekty z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – 
Slovensko 2007 -2013. Na implementácii projektov participovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, 
Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku a Hornošarišské  osvetové stredisko Bardejov. Projekty sú 
zamerané na rozvoj produktov cestovného ruchu, založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského 
pohraničia, na rozvoj športu a rekreačnej turistiky podporujúcich zdravie občanov v slovensko-poľskom 
pohraničí a na drogovú prevenciu mládeže. 

Spracoval: Mária Košinová a Mgr. Jana Fričová 

Podprogram 00610: Rezerva 

Zámer: Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí 

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

 

Program 007: Sociálne zabezpečenie 

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

Rok Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2012 24 247 800 € 26 408 704 € 26 307 907 € 99,62 % 

 

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 
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sociálnych služieb vo svojom obvode; vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu; je správnym 
orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v 
rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení; poskytuje alebo 
zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, 
zariadení dočasnej starostlivosti o deti, zariadení podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, domove 
sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, integračnom centre; vedie register, vykonáva zápis do registra 
a tiež zmeny v registri vo svojom územnom obvode; uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri 
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, o uhradení 
ekonomicky oprávnených nákladov verejnému poskytovateľovi sociálnej služby, o zabezpečení poskytovania 
sociálnej služby s budúcim poskytovateľom. V rámci programu Sociálne zabezpečenie sú realizované a 
financované nasledujúce podprogramy: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov, 
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Projekty a granty a Rezerva. 
Finančné prostriedky sú určené na realizáciu uvedených podprogramov, z toho bežné výdavky na 
zabezpečenie prevádzky a činností zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, na 
finančnú podporu neverejných poskytovateľov, na zabezpečenie starostlivosti o deti v zariadeniach pestúnskej 
starostlivosti a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a kapitálové výdavky na stavebné a 
strojné investície v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

 

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

Zámer: Rôznorodá ponuka sociálnych služieb a ich dostupnosť 

Prvok 0070101: Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

Zodpovednosť Odbor sociálny 

Cieľ Zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb pre občanov regiónu PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
Počet čakateľov v poradovníkoch čakateľov v jednotlivých ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 82 84 Čiastočne 

 

 
2011 63 122 Nesplnené 

 

 
2012 95 57 Splnené 

Zákon o sociálnych službách v § 106 ods. 20 umožňuje 
zariadeniam sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávneho kraja rozhodovať o zaradení do poradovníka 
čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych 
služieb podľa zákona účinného do 31.12.2008 (zákon o sociálnej 
pomoci). Táto kompetencia zariadeniam v zmysle platného 
zákona o sociálnych službách zostáva zachovaná do 31.12.2012. 
K 31.12.2012 zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK v poradovníkoch čakateľov evidovali celkovo 57 
občanov, z toho najviac v poradovníku v domovoch sociálnych 
služieb - 51 občanov. 

 
2013 55 

   

 
2014 56 

   

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

Komentár: Zákon o sociálnych službách pôsobnosť rozhodovať o zaradení do poradovníkov čakateľov v ZSS 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ponechal do 31.decembra 2012. S účinnosťou od 1.januára 2013 platí 
ustanovenie § 8 ods.4 zákona o sociálnych službách, ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o 
odkázanosti na sociálnu službu, o ktorej poskytnutie žiada, vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti 
poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o 
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  
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Prvok 0070102: Finančné príspevky PO a FO poskytujúcim sociálnu pomoc 

Zodpovednosť 
 
 

Cieľ Zvýšiť rozsah poskytovania sociálnych služieb pre zdravotne hendikepovaných 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet občanov, ktorým sa sociálna pomoc poskytla 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1 176 1 392 Splnené 

 

 
2011 920 1107.5 Splnené 

 

 
2012 1 090 1 042 Čiastočne 

K 31.12.2012 boli uzavreté zmluvy s 56 neverejnými 
poskytovateľmi sociálnych služieb (z toho 2 poskytovatelia 
poskytujú služby na území Košického samosprávneho kraja a 
Nitrianskeho samosprávneho kraja) a 2 dodatky k zmluvám s 
verejnými poskytovateľmi, zriadenými Košickým samosprávnym 
krajom a Bratislavským samosprávnym krajom. V rámci 
zmluvných vzťahov PSK sa zaviazal mesačne poskytovať 
finančný príspevok v zmysle zákona o sociálnych službách na : - 
731 prijímateľov sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb 
(ambulantná forma a pobytová týždenná a celoročná forma), - 80 
prijímateľov v špecializovaných zariadeniach (ambulantná forma 
a celoročná pobytová forma) - 142 prijímateľov v útulkoch, - 46 
prijímateľov v domovoch na pol ceste, - 15 prijímateľov v 
zariadeniach podporovaného bývania, - 24 prijímateľov v 
zariadeniach núdzového bývania, - 4 prijímateľov v 
rehabilitačnom stredisku (ambulantná forma), Spolu na 1042 
občanov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Zároveň 
PSK poskytol finančný príspevok na 19 poradcov poskytujúcich 
špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú 
činnosť na základe akreditácie udelenej Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny a zabezpečil tlmočnícku službu 
prostredníctvom zmluvy podpísanej s Krajským centrom 
asociácie nepočujúcich Slovenska v Prešove v rozsahu 1 580 
hodín tlmočenia. 

 
2013 1 100 

   

 
2014 1 120 

   

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

Komentár: Zákon o sociálnych službách rozlišuje dve skupiny poskytovateľov sociálnych služieb, a to 
verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.  
Citovaný zákon zavádza nový spôsob financovania neverejných poskytovateľov a zvyšuje právnu istotu týchto 
subjektov, že im bude poskytnutý finančný príspevok, ak splnia zákonom stanovené podmienky.  
Právna úprava rozoznáva dva druhy finančných príspevkov:  
1. Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy  
2. Finančný príspevok na prevádzku , 
Verejnému poskytovateľovi sociálnej služby uhrádza vyšší územný celok ekonomicky oprávnené náklady 
spojené s poskytovaním sociálnej služby znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom 
sociálnej služby. 

Prvok 0070103: Výchovno - rekreačné tábory pre ŤZP deti 

Zodpovednosť 
 
 

Cieľ Zvýšiť počet zrekreovaných TŽP detí v rámci PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet zúčastnených deti 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

 
2010 55 50 Čiastočne 

 

 
2011 50 0 Nesplnené 

 

 
2012 55 0 Nesplnené 

Výchovno - rekreačný tábor pre ŤZP detí v predchádzajúcich 
rokoch bol organizovaný v rámci záujmovej činnosti, ktorú zákon 
o sociálnych službách definuje ako činnosť zameranú na rozvoj 
schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby zo zdrojov 
dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Vzhľadom k 
tomu, že v hodnotenom období finančné prostriedky na túto 
činnosť pre detí s ťažkým zdravotným postihnutím zo strany 
MPSVaR poukázané neboli, výchovno-rekreačný tábor pre deti 
zorganizovaný nebol. 

 
2013 60 

   

 
2014 65 

   

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

Komentár: V rámci pôsobnosti vyššieho územného celku v zmysle zákona o sociálnych službách pôsobnosť 
organizovať výchovno-rekreačné tábory pre deti absentuje. Od roku 2009 výchovno - rekreačný tábor bol 
organizovaný z prostriedkov štátnej účelovej dotácie. 

Podprogram 00702: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

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

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

Zodpovednosť 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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 239 000 216 585 Čiastočne 

 

 
2012 247 000 216 585 Čiastočne 

Zastupiteľstvo PSK na svojom 16. zasadnutí dňa 14.02.2012 
uznesením č. 287/2012 schválilo finančný príspevok na rok 
2012 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 216 585 eur. 
Finančný príspevok bol schválený v súlade s VZN PSK č. 
20/2010 pre zabezpečenie výkonu opatrení pre 36 osôb v 3 
resocializačných strediskách a 5 vykonávateľov opatrení SPO 
detí a sociálnej kurately. 

 
2013 330 000 

   

 
2014 330 000 

   

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

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 
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pestúnskej starostlivosti 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2011 11 7 Čiastočne 

 

 
2012 8 7 Čiastočne 

K 31.12.2012 pestúnska starostlivosť bola poskytovaná v 4 
zariadeniach pestúnskej starostlivosti 7 deťom. Dôvodom 
znižovania počtu detí v zariadení pestúnskej starostlivosti je 
dovŕšenie 18. resp. 19. roku veku a vyčerpanie možností 
poskytovania pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia 
súdu. 

 
2013 8 

   

 
2014 6 

   

Spracoval: Ing. Tatiana Pavľučuková 

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

Podprogram 00703: Projekty a granty 

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

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

Prvok 0070301: Regionálny operačný program 

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

Hodnotenie: V rámci predmetného prvku sa začalo s realizáciou projektov Regionálneho operačného 
programu, Opatrenie  2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. V  
roku 2012 evidujeme čerpanie na projekt DSS Volgogradská 5 Prešov s názvom Rekonštrukciou a 
modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb a  zároveň sa začali implementovať projekty 
pre DSS Giraltovce a DSS Allia Bardejov, kde prebehol proces VO na dodávku zhotoviteľa stavby 
a vnútorného vybavenia. 

Spracoval: Mgr. Jana Fričová 
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Prvok 0070402: Ostatné projekty 

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

Hodnotenie: Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v oblasti sociálneho zabezpečenia sa intenzívne 
zapájajú do projektov „z výťažku z lotérií“ realizovaných prostredníctvom MPSVaR SR. Taktiež sú 
konečnými prijímateľmi a zároveň implementátormi projektov v rámci Európskeho sociálneho fondu.  Projekt 
v rámci ESF realizoval DSS Sabinov. 

Projekty z  "výťažkov z lotérií " v rámci MPSVaR SR realizovali DSS Svidník, CSS Ametyst Tovarné ,CSS 
Slnečný dom Prešov, DSS Spišské Podhradie, DSS Spišský Štvrtok, CSS Garden Humenné, DSS Vranov nad 
Topľou, CSS Dúbrava, DSS Ľubica, CSS Zátišie Osadné a DSS ALIA Bardejov. 
 
Spracoval: Gabriela Pauková 

Podprogram 00704: Rezerva 

Zámer: Efektívne a flexibilné riešenie havarijných stavov v ZSS 

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

 

Program 008: Zdravotníctvo 

Zámer: Zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na území PSK 

Rok Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2012 86 000 € 34 874 € 27 602 € 79,15 % 

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

Podprogram 00801: Zdravotnícke zariadenia PSK 

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

Prvok 0080101: Záväzky a pohľadávky nemocníc PSK 

Zodpovednosť Odbor financií 

Cieľ Vysporiadanie záväzkov a pohľadávok po zrušených nemocniciach 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Výška zadlženia zdravotníckych organizácií k 31.12 v eur 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 650 000 548 128 Splnené 

 

 
2011 450 000 116 902 Splnené 

 

 
2012 182 272 32 355 Splnené 

Sumu záväzkov tvoria záväzky za NsP Humenné 1910,97 €  a za 
NsP Svidník 30 444,17 €. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

   

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

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

Prvok 0080102: Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vrátane verejných 
lekární 

Zodpovednosť Odbor zdravotníctva 

Cieľ Zabezpečiť ponuku vysokokvalitných služieb zdravotníckych zariadení v kraji 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup predpokladaný počet vydaných právoplatných povolení za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 160 289 Splnené 

 

 
2011 160 218 Splnené 

 

 
2012 160 171 Splnené 

Od 1.1.2012 do 31.12.2012 bolo vydaných 171 právoplatných 
povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, vrátane 
povolení na prevádzkovanie lekární. Dôvodom vydania povolenia 
bola zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, alebo 
zmena odborného zástupcu, ako aj právnej formy. V kraji boli 
vydané povolenia na prevádzkovanie nových ambulancií v 
špecializačných odboroch klinická onkológia, stomatológia, 
ortopédia, vnútorné lekárstvo a všeobecné lekárstvo. Nové povolenia 
boli vydané aj pre verejné lekárne a výdajne zdravotníckych 
pomôcok v Poprade, Sabinove, Podolínci a vo Vranove nad Topľou. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová 
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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 spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 160 184 Splnené 

 

 
2011 50 45 Čiastočne 

 

 
2012 50 29 Čiastočne 

Od 1.1.2012 do 31.12.2012 bolo doručených 29 podaní vrátane 
sťažností, na základe ktorých bol vykonaný dohľad nad 
zdravotníckym zariadením. Dohľad bol zameraný do dodržiavanie 
povinnosti poskytovateľa podľa § 79 zák. č. 578/2004 Z. z.. a § 23 
zák. č. 362/2011, konkrétne na poplatky za ošetrenie, odmietnutie 
ošetrenia, objednávací systém v zdravotníckych zariadeniach, 
manipuláciu so zdravotnou dokumentáciou, personálne 
zabezpečenie ambulancie, nedodržiavanie ordinačných hodín, 
etická spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka, uzatvorenie 
prevádzky - verejnej lekárne bez oznámenia a poskytovanie 
lekárenskej starostlivosti bez ustanovenia odborného zástupcu. 

 
2013 50 

   

 
2014 50 

   
Cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníckych zariadeniach 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup % zrealizovaných opatrení pre zdravotnícke zariadenia z nariadených za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 100 100 Splnené 

 

 
2011 100 100 Splnené 

 

 
2012 100 100 Splnené 

Pri vykonávaní dozoru boli prijaté 4 opatrenia. V dvoch prípadoch 
boli uložené opatrenia vo forme písomného napomenutia lekára. V 
jednom prípade bola uložená sankcia a v jednom prípade bola 
pozastavená činnosť vo verejnej lekárni. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová 

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

Prvok 0080202: Etická komisia pri PSK 

Zodpovednosť Odbor zdravotníctva 

Cieľ Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických postupov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup plánovaný počet zasadnutí komisie za rok spolu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 6 6 Splnené 

 

 
2011 6 8 Splnené 

 

 
2012 6 6 Splnené 

Etická komisia Prešovského samosprávneho kraja zasadala 6x. 
Zasadnutia sú plánované a následne aj realizované podľa potreby, na 
základe doručených žiadosti o posúdenie klinických štúdií, alebo 
zmien v protokoloch. 

 
2013 6 

   

 
2014 6 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup 
očakávaný počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu biomedicínskeho 
výskumu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 60 107 Splnené 

 

 
2011 60 140 Splnené 

 

 
2012 120 149 Splnené 

Od 1.1.2012 do 31.12.2012 Etická komisia Prešovského 
samosprávneho kraja vydala 149 stanovísk k etike klinického 
skúšania a k zmenám v protokoloch . 

 
2013 120 

   

 
2014 120 

   
Cieľ Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet zasadnutí komisie za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 6 6 Splnené 

 

 
2011 6 8 Splnené 

 

 
2012 6 6 Splnené 

Dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti bol od 1.1.2012 do 31.12.2012 realizovaný na šiestich 
zasadnutiach. Spôsobilosť bola dozorovaná u poskytovateľov - 
investigátorov podľa došlých žiadosti o stanovisko, podľa zaradenia 
do jednotlivých štúdií. 

 
2013 6 

   

 
2014 6 

   

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová 

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

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov 

Rok Schválený Upravený Čerpanie Plnenie v % 

2012 4 498 500 € 4 520 367 € 3 797 762 € 84,01 % 

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

Podprogram 00901: Personalistika a mzdy 

Zámer: Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda. 

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

Zodpovednosť Kancelária predsedu 

Cieľ 
Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a podkladov a prehľadov pre účtovníctvo v 
súlade s internými smernicami Ú PSK 

Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

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

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 

   
Cieľ Zabezpečiť výber kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

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

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet vybavených žiadostí do zamestnania 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 150 129 Čiastočne 

 

 
2011 150 120 Čiastočne 

 

 
2012 100 76 Čiastočne 

Počas roka 2012 bolo vybavených 76 žiadostí do zamestnania 
prostredníctvom programu Fabasoft priebežne do 30 dní od 
doručenia a e-mailom prostredníctvom Lotus-Notes. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová  

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

Prvok 0090102: Štatistika a výkazníctvo 

Zodpovednosť Kancelária predsedu 

Cieľ Zabezpečiť včasné spracovanie a zaslanie štatistických výkazov 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet výkazov a hlásení za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 120 100 Čiastočne 

 

 
2011 120 100 Čiastočne . 

 
2012 100 100 Splnené 

Spracovanie výkazníctva a hlásení je zabezpečované v súlade s 
platnou legislatívou a požiadavkami príslušných inštitúcii. Počas 
roka 2012 bolo spracovaných 100 hlásení a výkazov. 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 
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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. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová  

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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 30 60 Splnené 

 

 
2011 30 80 Splnené 

 

 
2012 30 30 Splnené 

Počas roka 2012 si 30 zamestnancov Úradu PSK zvýšilo 
kvalifikáciu alebo podstúpilo školenie či odborný seminár. 

 
2013 30 

   

 
2014 30 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 80 80 Splnené 

 

 
2011 80 80 Splnené 
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2012 85 80 Čiastočne 

K 31.12.2012 je 80% podiel zamestnancom s vysokoškolským 
vzdelaním. 

 
2013 85 

   

 
2014 85 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová  

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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 1.5 1.5 Splnené 

 

 
2011 1.5 1.5 Splnené 

 

 
2012 1.5 1.5 Splnené 

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. 

 
2013 1.5 

   

 
2014 1.5 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup príspevok zamestnancom na cestovné v Eurách 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 13.28 13.28 Splnené 

 

 
2011 13.28 13.28 Splnené 

 

 
2012 13.28 13.28 Splnené 

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

 
2013 13.28 

   

 
2014 13.28 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Poskytovanie odmeny zamestnancom pri životnom a pracovnom jubileu 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 Áno Áno Splnené 

 

 
2011 Áno Áno Splnené 

 

 
2012 Áno Áno Splnené 

Odmeny zamestnancom pri životných a pracovných jubileách sú 
vyplácané na základe návrhu na odmenu predloženú vedúcim 
odboru a schválenú predsedom PSK. Počas roka 2012boli vyplatené 
odmeny z titulu životného jubilea 10 zamestnancom ÚPSK. 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 
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% 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. 

 
2013 Áno 

   

 
2014 Áno 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová  

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 Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 15 17 Splnené 

 

 
2011 15 17 Splnené 

 

 
2012 15 17 Splnené 

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. 

 
2013 15 

   

 
2014 15 

   

Spracoval: Mgr. Zuzana Kožárová  

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 
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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/  [ eur ] 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 126 137 132 793 Splnené 

 

 
2011 129 456 142 838 Splnené 

 

 
2012 132 775 172 418 Splnené 

Nákup materiálu sa uskutočňuje v súlade so smernicou PSK a 
zákonom NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
2013 133 560 

   

 
2014 133 800 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

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

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 141 074 151 807 Splnené 

 

 
2011 142 734 139 762 Čiastočne 

 

 
2012 143 750 187 523 Splnené 

Materiál sa vydáva zo skladu priebežne, podľa potrieb 
jednotlivých odborov - zvyčajne raz štvrťročne. 

 
2013 144 340 

   

 
2014 144 500 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 0 0 

  

 
2011 0 0 

  

 
2012 0 0 Splnené 

Merateľný ukazovateľ Priemerná odchýlka skutočného a 
evidovaného množstva materiálu bola vyhodnotená kladne. 
Neboli zistené žiadne rozdiely medzi skutočným a účtovným 
stavom. 

 
2013 0 

   

 
2014 0 

   

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Podprogram 00904: Podporné činnosti 

Zámer: Funkčný chod úradu 

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu PSK za rok 2012 

Podprogram 00905: Verejné obstarávanie 

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie 

Zodpovednosť Odbor organizačný 

Cieľ Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup percento zrealizovaných rokovacích konaní bez zverejnenia 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 33 0 0 Splnené 

 

 
2011 28 6 Splnené 

 

 
2012 25 12.5 Splnené 

Plnenie výstupov a výsledkov nie je v súlade s plánom. Za rok 
2012 bolo 16 obstarávaní. Z toho 2 obstarávania boli ako RKbZ, 
preto je percento zrealizovaných rokovacích konaní bez 
zverejnenia nižšie oproti plánu (čo je pozitívne). Všetky 
obstarávania RKbZ sú odôvodnené. 

 
2013 22 

   

 
2014 20 

   
Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých verejných súťaží 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 100 100 Splnené 

 

 
2011 100 61 Nesplnené 

 

 
2012 100 75 Nesplnené 

Dôvodom nesplnenia plánu bolo zrušenie použitého postupu 
zadávania zákazky. Štyri súťaže sme zrušili z dôvodu, že sa 
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

 
2013 100 

   

 
2014 100 

   

Spracoval: Ing. Jozef Škovran 

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

Podprogram 00906: Úroky z návratných zdrojov financovania 

Zámer: Dodržanie termínov splátkových kalendárov 

Prvok 0090601: Európska investičná banka - úver 

Zámer: Dodržiavanie termínov splátkových kalendárov 

Zodpovednosť Odbor financií 

Cieľ Zabezpečiť včasné úhrady úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom 
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Merateľný 
ukazovateľ 

Výstup Počet splátok za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 4 4 Splnené 

 

 
2011 4 4 Splnené 

 

 
2012 4 4 Splnené 

Splátky úrokov sa uskutočňujú v pravidelných štvrťročných 
intervaloch 

 
2013 4 

   

 
2014 4 

   

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

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

Prvok 0090602: Dexia Komunal eurofondy úver 

Zámer: Dodržiavanie termínov splátkových kalendárov 

Zodpovednosť Odbor financií 

Cieľ Zabezpečiť včasné úhrady úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom 

Merateľný 
ukazovateľ 

Výsledok Počet splátok za rok 

 Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

 
2010 12 12 Splnené 

 

 
2011 12 12 Splnené 

 

 
2012 12 12 Splnené 

Splátky úrokov sa zabezpečujú v pravidelných mesačných 
intervaloch. 

 
2013 12 

   

 
2014 12 

   

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová 

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

 


