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ZZZZOZNAM POUŽITÝCH INFOOZNAM POUŽITÝCH INFOOZNAM POUŽITÝCH INFOOZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOVRMAČNÝCH ZDROJOVRMAČNÝCH ZDROJOVRMAČNÝCH ZDROJOV    

 

Územnoplánovacia dokumentácia  PSK: 

- Územný plán PSK (2004), 

- Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, v znení zmien a doplnkov 2009 

- Návrh Územného plánu PSK na roky 2014 – 2020 

Strategické dokumenty  PSK: 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  PSK na obdobie 2008 – 2015, aktual.2010, 

- Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na území PSK na obdobie 2013-2015, sprac. 2013  

- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území PSK, sprac. 2009, aktual.2011 

- Regionálna rozvojová stratégia inovačného partnerského centra, sprac.2009 

- Rozvojová stratégia PSK pre cestovný ruch, sprac. 2009 

- Stratégia PSK pre podporu a rozvoj podnikania, sprac. 2009 

- Generel dopravnej infraštruktúry PSK, rozpracovaná verzia 2015 

- Program energetického manažmentu, rozpracovaná verzia 2015 

- Program rozvoja vidieka PSK, rozpracovaná verzia 2015 

- Koncepcia rozvoja informačného systému PSK, sprac. 2009 

- Stratégia rozvoja a údržby ciest II. a III. Triedy, sprac. 2014 

- Aktualizácia Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja, sprac. 2013 

- Aktualizácia Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie Prešovského kraja, sprac. 2013 

- Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015, sprac. 2013 

- Regionálna integrovaná územná stratégia PSK, rozpracované, 2015 

Iné informačné zdroje: 

- Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/ obcí/ VÚC 

(verzia 2.0 z februára 2015), 

- Dohoda o partnerstve pre Dohovor primátorov a starostov v Prešovskom kraji (27.02.2012),  

- -Štatistické údaje ŠÚ SR a ÚPSVaR, 

- Oficiálna webová stránka PSK,  

- Výstupy projektov a štúdií realizovaných v PSK: Štúdia cezhraničných cyklistických trás 

v predmetnom území Prešovského samosprávneho kraja a Malopolského vojvodstva  

Strategické rozvojové dokumenty susedných krajov: 

- PHSR Košického samosprávneho kraja, 

- PHSR Žilinského samosprávneho kraja, 

- PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja 

Národná legislatíva:  

- Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení, 

- Zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch) v znení neskorších predpisov, 
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- Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- -Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (Vodný zákon) 

- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Národné strategické dokumenty: 

- Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, aktualizácia 2014  

- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky 

- Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky 

- Národný program reforiem Slovenskej republiky 

- Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020 

- Stratégia energetickej bezpečnosti SR 

- Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR 

- Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

- Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva 

- Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu v SR 

- Stratégia rozvoja cestovného ruchu do r.2020, sprac. 2013 

- Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020, sprac. 2014 

- Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 

- Program rozvoja bývania 

- Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 

– 2020 

- Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR, sprac. 2014 

- Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v SR 

- Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 

- Stratégia SR pre mládež na roky 2014-2020 

Operačné programy (2014-2020) 

- Operačný program Efektívna verejná správa 

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 

- Integrovaný regionálny operačný program 

- Operačný program Kvalita životného prostredia 
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- Operačný program Ľudské zdroje 

- Operačný program Technická pomoc 

- Operačný program Výskum a inovácie  

Medzinárodné dokumenty: 

- Stratégia Európa 2020 

- Operačný Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 

- Návrh Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020 

- Program európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – 

Ukrajina 2007 – 2013 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým 

sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a 

Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 

Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 

1083/2006 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006.  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom 

sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006   

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o 

Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006   

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore 

rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 

(EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005   

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15.mája 2014 o Európskom 

námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 

861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č.1255/2011 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17. decembra 2013 o 

osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým 

sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), 

pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o 

financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú 

nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 

1290/2005 a (ES) č. 485/2008 
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- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 , o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia 

Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002  


