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Návrh na uznesenie 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 
s prihliadnutím na § 15 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení  a v súlade so Stanovami záujmového združenia 
právnických osôb, z.č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby v platnom znení a Štatútom neziskových  organizácií v 
 
1. Inovačné partnerské centrum 

A.1  Odvoláva  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja – členov Správnej rady 
Inovačného partnerského centra  

- Ing. Františka Barnáša, 
- PaedDr. Miroslava Benku, MBA, 
- Ing. Petra Sokola; 

 
A.2  Odvoláva  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja – členov Dozornej rady 
Inovačného partnerského centra 

- Ing. Petra Molčana, 
- Ing. Vladimíra Jánošíka; 

 
A.3  Menuje  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Správnej rady 
Inovačného partnerského centra 

- RNDr. Rudolfa Bauera, PhD. (vedúci odboru regionálneho rozvoja ÚPSK) 
- poslanca za  klub KDH, OĽANO, NOVA a SaS ....................................... 
- poslanca za  klub  Dohoda pre región  .................................................... 

 
A.4  Menuje zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Dozornej rady 
Inovačného partnerského centra  

- poslanca za klub nezávislých poslancov     ............................................................... 
- poslanca za klub SMER-SD ....................................................................................... 

                                                                                                    
2. Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 

A.1. Menuje  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov  Správnej rady Centra 
rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 
- Pavla Hudáčeka (klub KDH, OĽANO, NOVA a SaS) 
- Mgr. Máriu Bi ľovú ( vedúca oddelenia cestovného ruchu odboru RR,  ÚPSK)  
- poslanca za klub Dohoda pre región ...................................................... 

 
A.2.  Menuje  zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena  Dozornej rady Centra 

rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 
 

- poslanca za klub Nezávislých poslancov .........................................................., 

 



3. PRO COMITATU n. o. 
I. 

 
A.1.   Menuje   zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja za člena Správnej rady neziskovej 
organizácie PRO COMITATU n. o.  

 
• Mgr. Emíliu Antolíkovú  (vedúca odboru kultúry ÚPSK) 

 
 
A.2.  Schvaľuje:  
 
odvolanie členky Dozornej rady neziskovej organizácie PRO COMITATU n. o . a navrhuje 
správnej rade odvolať členku dozornej rady  

 
• PhDr. Štefániu Migašovú   

 
A.3. Schvaľuje:  
za člena Dozornej rady neziskovej organizácie PRO COMITATU n. o . a navrhuje správnej 
rade zvoliť za  člena  dozornej rady zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja 
 

• PaedDr. Jána Furmana (vedúci odboru školstva, M,TVaŠ 
ÚPSK) 

 
 
4. Svet zdravia Akadémia, n.o. 
 

 
A.1. Navrhuje:  
Spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. zvoliť za člena správnej rady neziskovej 
organizácie Svet zdravia Akadémia, n.o. zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja:  
 

• Ing. Dagmar Olekšákovú (vedúca odboru financií ÚPSK) 
 

A.2. Navrhuje:   
Správnej rade spoločnosti Svet zdravia Akadémia , n.o. odvolať členov dozornej rady v zložení  
 

• MUDr. Andreja  Havrillu 
• Petra Pilipa 

 
 
A.3. Navrhuje:   
Správnej rade spoločnosti Svet zdravia Akadémia, n.o. zvoliť za členov dozornej rady  
zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja: 
  

• MUDr. Petra Bizovského, MPH (klub SMER-SD) 
• poslanca za   klub Dohoda pre región ...................... 

 
 

 
 



Dôvodová správa 
 

V súlade s § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov ( zákon o samosprávnych krajoch ) v znení neskorších predpisov samosprávny kraj je 
oprávnený založiť  právnické osoby podľa osobitných predpisov.  

 
Inovačné partnerské centrum 
Prešovský samosprávny kraj v rámci zákonnej kompetencie založil spolu s Prešovskou  

univerzitou v Prešove a Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
záujmové združenie právnických osôb pod názvom Inovačné partnerské centrum (ďalej aj 
„IPC“ alebo „združenie“)  a to písomnou zakladateľskou zmluvou dňa 7.6.2010.  

IPC je založené podľa  ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Je dobrovoľným, 
nezávislým, nepolitickým združením právnických osôb s právnou subjektivitou, ktoré 
aktivizuje trvalý technologický a vzdelanostný rozvoj regiónu na báze princípu partnerstva. IPC 
nie je založené za účelom tvorby zisku. 

Orgánmi združenia v zmysle  STANOV združenia  je správna rada, riaditeľ a dozorná 
rada.   

Správna rada je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci zakladajúci členovia 
združenia. Správna rada má 5 členov, z toho traja sú za PSK, jeden je za Prešovskú univerzitu 
a jeden z ARR. V súčasnosti  je v Správnej  rade  za Prešovskú univerzitu prof. RNDr. René 
Matlovič, PhD., a za ARR PSK je Ing. Artúr Benes. 

Správna rada volí a odvoláva riaditeľa združenia.  Riaditeľom združenia je v súčasnosti 
doc. PhDr. Peter  Dorčák, PhD.  

Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a má troch členov, z toho dvoch 
navrhuje PSK a jedného Prešovská univerzita. Za Prešovskú univerzitu je v súčasnosti Ing. 
Mária Nováková – predseda DR.   
 

Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier (ďalej CRT VT) 
CRT VT bolo založené v roku 2010 Prešovským samosprávnym krajom  spoločne 

s Regionálnym združením tatranských a podtatranských obcí a Mestom Vysoké Tatry  ako 
konkrétny krok pre inštitucionálny rámec  podpory realizácie Memoranda o spolupráci pri 
rozvoji turizmu v Prešovskom samosprávnom kraji podpísaného v Tatranskej Lomnici 
v októbri 2009. CRT VT je dobrovoľným, nezávislým, nepolitickým združením právnických 
osôb, ktorého základným cieľom je prispievať k udržateľnému sociálno-ekonomickému 
rozvoju, zvyšovaniu výkonnosti a efektívnosti sektora turizmu a súvisiacich odvetví 
v Prešovskom samosprávnom kraji, špecificky v prioritnom regióne rozvoja turizmu – v oblasti 
Vysokých a Belianských Tatier a ich Podhoria.  Zakladajúcimi členmi združenia sú PSK, Mesto 
Vysoké Tatry a Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí. 

Orgánmi združenia  sú správna rada, dozorná rada  a riaditeľ. Funkčné obdobie  orgánov 
je štvorročné.  

Správna rada je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci  členovia združenia. 
Prvá správna rada má 5 členov, z toho traja sú za PSK, jeden za Mesto Vysoké Tatry 

a jeden  za Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí.  
Správna rada volí a odvoláva riaditeľa združenia.  Riaditeľom združenia je 

v súčasnosti JUDr. Milan Hagovský. 
Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a má troch členov, po jednom 

zástupcovi zo zakladajúcich členov.  
Z dôvodu skončenia funkčného obdobia orgánov CRT VT dňa 26.8.2018  je 

v zmysle Stanov potrebné navrhnúť 3 zástupcov za PSK do Správnej rady a jedného zástupcu 
za PSK do Dozornej rady. 



 
PRO COMITATU, n.o 
PRO COMITATU, n.o. je nezisková organizácia (ďalej aj “n.o.“) , ktorá bola založená 

zakladateľmi: Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Spišské 
Podhradie, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišský Hrad – 
Podbranisko, záujmové združenie právnických osôb v roku 2013.  Sídlo n. o. Mariánske 
námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie.   
Projekt Spišský Jeruzalem je obnovou unikátneho sakrálneho priestoru pri Spišskej Kapitule, 
ktorý podľa predpokladov vybudovali jezuiti v 17. storočí ako kópiu historickej jeruzalemskej 
kalvárie. Oba samosprávne kraje združili prostriedky na architektonickú štúdiu projektu.   
Nezisková organizácia bude môcť byť žiadateľom financií na rozvoj a program projektu, a bude 
zabezpečovať a vykonávať aktivity v prospech Spišského Jeruzalema. Vytvorilo sa 
inštitucionálne zázemie pre spoluprácu miestnych inštitúcií a samospráv, podávanie projektov 
a tvorbu ďalších rozvojových plánov v prospech Spišského Jeruzalema. Nezisková organizácia 
poskytuje všeobecne prospešné služby na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy 
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a vykonáva najmä tieto činnosti:  

• starostlivosť o kultúrne pamiatky a ďalšie objekty v rámci religióznej krajiny Spišský 
Jeruzalem,  

• údržbu obnovu a ochranu kultúrnych pamiatok a ďalších objektov v rámci religióznej 
krajiny Spišský Jeruzalem,  

• zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí v areáli religióznej krajiny  Spišský 
Jeruzalem,  

• zabezpečovanie propagácie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem,  
• výskum religióznej krajiny Spišský Jeruzalem,  
• zabezpečovanie revitalizácie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem,  
• zabezpečovanie navrhovaných úprav a výstavbu objektov vyplývajúcich 

z urbanisticko-architektonickej štúdie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem,  
• zabezpečovanie realizácie vybudovania a sprístupnenia religióznej trasy turisticko–

poznávacích trás a cyklistických trás religióznej krajiny Spišský Jeruzalem,  
• vytváranie partnerstiev v prospech religióznej krajiny Spišský Jeruzalem,  
• vypracovanie a podávanie projektov v prospech religióznej krajiny Spišský Jeruzalem.    

 
Medzi orgány n.o. patrí správna rada, riaditeľ a dozorná rada. 
Riaditeľ je štatutárnym orgánom n.o.. V súčasnosti je riaditeľom   MVDr. Michal Kapusta.  
Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.  
Správna rada je najvyšším orgánom n.o. Má piatich členov. Odvolať člena je možné iba  ak 
nastanú skutočnosti uvedené v štatúte n.o.  Funkčné obdobie členov správnej rady je tri roky.  
Členmi správnej rady sú : Ing. Ondrej Bernát, Mgr. Helena Ragulská za PSK, Mgr. Jozef 
Bača, Mgr. Vladimír Olejník, Ondrej Hovančík 
Dozorná rada je kontrolným orgánom n.o.. Členov  dozornej rady volí a odvoláva správna 
rada. Dozorná rada má piatich členov a funkčné obdobie je tri roky. 
Členmi dozornej rady  sú:  Ing. Vladimír Saxa, PhDr. Štefánia Migašová za PSK, ThLic. 
Ľubomír Štefaňák,  Ing. Arch. Ján Pastiran, Mgr. Lukáš Mucha 
 
             
Svet zdravia Akadémia, n.o. 
Zakladateľom  tejto neziskovej organizácie  je Prešovské zdravotníctvo, a.s. so sídlom 
Humenné, v ktorej akcionárom je aj  PSK .  Nezisková organizácia poskytuje všeobecne 
prospešné služby najmä v oblasti ochrany a podpory zdravia, materiálnej podpory zdravotnej 
starostlivosti, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných hodnôt, vzdelávania 



a výchovy, organizovania a sprostredkovania dobrovoľníckej činnosti, služieb na podporu 
regionálneho rozvoja zamestnanosti, tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného 
prostredia  
 
Medzi orgány n.o. patrí správna rada, riaditeľ a dozorná rada. 
Správna rada je najvyšším orgánom n.o. Má troch členov. Odvolať člena je možné iba  ak 
nastanú skutočnosti uvedené v štatúte n.o.  Funkčné obdobie členov správnej rady je päť rokov.  
Členmi správnej rady sú: MUDr. Július Zbyňovský  za PSK, Ing. Ľuboš  Lopatka, Ing. Martin 
Hrežžo, FCCA,MBA 
Riaditeľ je štatutárnym orgánom organizácie a  v súčasnosti  je riaditeľom MUDr. Eugen Lešo. 
Dozorná rada je kontrolným orgánom n.o.. Členov  dozornej rady volí a odvoláva správna 
rada. Dozorná rada má troch členov a funkčné obdobie je päť rokov. 
Členmi dozornej rady sú: Mgr. Marián Bereš, MUDr. Andrej Havrilla, Peter Pilip. 

 
 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnili 4. novembra 2017 

zmenili zloženie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, čím vzniká objektívna 
potreba výmeny členov delegovaných do orgánov založených organizácií.  Návrhy na zmeny 
v ostatných organizáciách budú predložené v budúcom období.   
 

Materiál bol spracovaný na základe vecných podkladov predložených odborom 
regionálneho rozvoja Úradu PSK, odborom kultúry a odborom zdravotníctva.  

 
 
 
 
 

      

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


