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Príloha č.5 Zoznam všetkých použitých a spracovaných koncepčných 

a strategických dokumentov na medzinárodnej, národnej, regionálnej 

a miestnej úrovni na území MFO mesta Prešov 

Medzinárodné strategické dokumenty a zdroje 

� Stratégia Európa 2020  

� Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013  

� Návrh Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014 – 2020  

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

– Ukrajina 2007 – 2013  

� Poľsko-slovenská stratégia činnosti EZÚS Tatry na roky 2014 – 2020, sprac. 2014  

� SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o 

energetickej hospodárnosti budov 

� SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 

o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 

2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES 

� Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a 

kreatívneho priemyslu 

 

 

Národné strategické dokumenty a zdroje 

� Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (aktualizácia 2010)  

� Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2010 (aktualizácia 2014)  

� Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky  

� Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky  

� Národný program reforiem  

� Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020  

� Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020  

� Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike  

� Stratégia energetickej bezpečnosti SR  

� Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR  

� Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva  
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� Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu v SR  

� Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, sprac. 2013  

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

� Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020  

� Koncepcia zabezpečenia výkonu súdnych rozhodnutí a aktualizácia Koncepcie 

zabezpečenia výkonu súdnych rozhodnutí  na roky 2012 - 2015 s výhľadom do roku 2020 

(plán transformácie a deinštitucionalizácie ústavnej starostlivosti v detských domovoch 

� Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v 

Slovenskej republike 

� Program rozvoja bývania  

� Program rozvoja vidieka  

� 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  

� Vodný plán Slovenska  

� Integrovaný regionálny operačný program  

� Operačný program Efektívna verejná správa pre programové obdobie 2014 – 2020  

� Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020  

� Operačný program Kvalita životného prostredia  

� Operačný program Ľudské zdroje  

� Operačný program Výskum a vývoj  

� Operačný program Technická pomoc  

� Atlas rómskych komunít  

� Adaptačné stratégie pre európske mestá 

� Referenčný rámec pre udržateľné európske mestá (RFSC) 

� Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou 

� Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej 

dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 

� Národný štandard finančnej gramotnosti 

� Programové vyhlásenie vlády SR pre oblasť školstva, vedy, že mládeže a športu na roky 

2012 - 2016 
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� Agenda 21 

� Návrh integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020. Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

� Návrh legislatívneho zámeru zákona o regionálnom rozvoji na základe uznesenia vlády 

SR z 9.8.2000, č. 593/2000 

� STN 83 7010 O ochrane prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 

2005 

� Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v SR pre roky 2011-2020, schválená 

Uzn. vlády 798/2011 

� Zákon č. 169/1990 Z. z o obecnom zriadení 

� Zákon č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných 

činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

� Zákon č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

� Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

� Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(novelizácie:391/2012 Z. z., 352/2013 Z. z. 382/2013 Z. z., 102/2014 Z. z.)  

� Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

� Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizácie: 492/2010 

Z. z., 558/2010 Z. z.,117/2011 Z. z., 136/2011 Z. z., 189/2012 Z. z., 250/2012 Z. z., 

251/2012 Z. z, 373/2012 Z. z.,30/2013 Z. z., 218/2013 Z. z., 382/2013 Z. z.) Koncepcia 

znižovania energetickej náročnosti verejného osvetlenia v meste Prešov predložená 

komisii Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 5.11.2013 

� Zákon č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja 

� Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov 

� Zákon č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny 
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Strategické a analytické dokumenty a zdroje Prešovského kraja a MFO mesta Prešov 

� Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na 

obdobie 2008 – 2015, sprac. 2008, aktualizovaná verzia sprac. 2010  

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

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

2013  

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

2013  

� Program rozvoja vidieka PSK, rozpracované, RIA, z. p. o. Košice, 2015  

� Analytická štúdia efektívnosti pri využívaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK, rozpracované, EKPK Prešov, 2015  

� Program energetického manažmentu PSK, rozpracované, EKPK Prešov, 2015  

� Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu PSK, NETWORTH, s. r. o., Prešov, 

2014  

� Generel dopravnej infraštruktúry, rozpracované  

� Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na území PSK na obdobie 2013 – 2015, 

sprac. 2013  

� Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách na území Prešovského 

samosprávneho kraja na školský rok 2015/2016 

� 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  

� Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území PSK, sprac. 2009, dodatok sprac. 2011  

� Koncepcia rozvoja informačného systému PSK, sprac. 2009  

� Stratégia rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy, sprac. 2014  

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

� Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 2014 - 2020 

� Audit dopravy v kľude, MPR po I. mestský okruh, 2006 

� Komunitný plán sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov, Prešov, 2009, 

Regionálne rozvojové partnerstvo Mesto Prešov (Bača M., Smetanka M.) 

� Dokument starostlivosti o dreviny v meste Prešov, 2008 (Ing. Zuzana Hudeková) 

� Generel statickej dopravy na území mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov, sprac. 2000 
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� Koncepcia školstva, kultúry a športu v meste Prešov na roky 2011 – 2015, Prešov, 2010, 

Regionálne rozvojové partnerstvo Mesto Prešov (Komanická K., Smetanka M.) 

� Návrh Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov predloženého Komisii 

Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredie dňa 3.9.2013 

� Prešov, Sídlisko II. - projekt organizácie dopravy, 2011 

� Studie řešení dopravy v klidu: Prešov - Sídlisko Duklianskych hrdinov, model riešenia 

dopravy v kľude, 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 


