
1 

 

Prešovský samosprávny kraj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A     č. 1 / 2022 
 

 

 

 

z 2. zasadnutia  

Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 21. novembra 2022 v Prešove 

 
 

 

               

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

            Program:  
 

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

2. Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK.  

3. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.  

4. Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku a mesačnej odmeny.  

5. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve PSK.  

6. Záver.  
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 2. 

zasadnutia Zastupiteľstva PSK v šiestom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 

Majerský. Privítal 62 prítomných poslancov PSK. Písomne sa ospravedlnili L. Hoptová, J. 

Hirčko, M. Lajoš a poslankyňa Vaľová.  

 

Predseda PSK Majerský zablahoželal novozvoleným poslancom Zastupiteľstva PSK 

k zloženiu sľubu. Verí, že štvorročný mandát poslancov aj predsedu PSK bude užitočný pre 

obyvateľov PSK a spoločne sa budú snažiť hľadať riešenia rôznych problémov.  

 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov Benka a Paľu. 

 

Predseda PSK Majerský navrhol za členov návrhovej komisie poslankyňu Turčanovú a 

poslancov Bieľaka, Hagyariho, Jánošíka, Kmeca. 

Hlasovanie:                 za: 60    proti: 1     zdržalo sa: 0   

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 

 

Predseda PSK Majerský predstavil program 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK v zmysle 

predloženej pozvánky.   

Diskusia:  

Poslanec Eliáš dal do pozornosti voľbu podpredsedov PSK v bode 4. Keďže klubu Hlas-SD 

a nezávislí bolo oznámené, že má nárok na podpredsedu PSK, jeho členovia nominovali do 

funkcie podpredsedu PSK Michala Kaliňáka, človeka s veľkým počtom získaných hlasov 

v týchto voľbách. Za okres Prešov skončil prvý. Klub Hlas-SD a nezávislí ho chce doplniť do 

voľby podpredsedov alebo sa spýtať, prečo nebol zaradený do voľby podpredsedov PSK, keď 

dohoda klubu je jasná, má nárok na post podpredsedu PSK a bolo to takto zvykom. Poslankyňa 

Turčanová vysvetlila novému poslancovi, že návrh na podpredsedov PSK dáva vždy podľa 

zákona o samosprávnych krajoch predseda samosprávneho kraja. Zákonný nárok na to nie je. 

Návrh predkladá predseda PSK, nemôže vzísť z pléna. O návrhu, ktorý vzíde z pléna, sa 

nemôže ani hlasovať. Podľa slov predsedu PSK Majerského sa táto vec dá riešiť priamo pri 

rokovaní o 4. bode. Poslanec Benko dodal, že poslanec Eliáš ako predseda klubu Hlas - SD 

a nezávislí sa pýtal, prečo nie je. Je jasné, že návrh podpredsedov PSK predkladá predseda PSK. 

Ale zaznela otázka, prečo do voľby podpredsedov nie je zaradený Michal Kaliňák ako návrh 

klubu Hlas - SD a nezávislí. Predseda PSK Majerský sa pýta, či stačí zodpovedať predloženú 

otázku priamo v bode 4. alebo teraz. Momentálne prebieha diskusia k navrhnutému programu 

dnešného rokovania. Prikývlo čiže asi súhlasilo viac členov klubu Hlas - SD a nezávislí. Zmena 

programu nebolo predložená, preto dáva hlasovať o schválení programu dnešného zasadnutia.      

 

Program 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 

1.  Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

2. Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva 

PSK.  

3. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.  

4. Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku a mesačnej odmeny.  

5. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve PSK.  

6. Záver.  

Hlasovanie:                 za: 61     proti: 0     zdržalo sa: 0   

Program 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
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K bodu 2 - Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK 

a poslancov Zastupiteľstva PSK: Predseda PSK Majerský predkladá 

zastupiteľstvu uznesenie k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK.  

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

A. berie na vedomie 

A.1. informáciu predsedu volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja o výsledkoch 

volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslancov Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja  

A.2. vystúpenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja 

B. konštatuje, 

B.1. že za predsedu Prešovského samosprávneho kraja bol zvolený PaedDr. Milan Majerský, 

PhD. a sľub predsedu zložil na 1. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 21. 11. 2022 

B.2. že za poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja boli zvolení a sľub 

poslanca zložili na 1. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 21. 11. 2022: 

PhDr. Michal Babin, MBA 

PhDr. Jozef Baran  

Ing. Milan Baran 

Ing. Vladislav Bašista 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.  

Ing. Artúr Benes  

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA 

Ing. Jozef Berta 

JUDr. Štefan Bieľak  

MUDr. Peter Bizovský, MPH 

Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.  

Pavol Ceľuch 

PhDr. Marián Damankoš, PhD.  

Ing. Anton Danko 

Michal Didik  

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA 

JUDr. Richard Eliáš 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

Milan Glevaňák  

Mgr. Jozef Gura  

JUDr. Pavel Hagyari, PhD., MBA  

MUDr. Štefan Harčarufka  

Ján Holinka 

Ing. Marek Hrabčák, PhD.  

Pavel Hudáček 

Ing. Marek Hudák, MBA 

Mgr. Michal Iľkanin 

MUDr. Martin Jakubov  

Ing. Jozef Janiga, MBA 

Ing. Vladimír Jánošík  

Ing. Adrian Kaliňak  

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.  

Peter Kandráč  
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Bc. Jozef Kanuščák, MBA  

Ing. Martin Karaš 

Ing. Jozef Kmec, PhD.  

Ing. Alfonz Kobielský  

Mgr. Peter Kocák 

PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.  

PaedDr. Viera Leščáková 

Ing. Dušan Lukáč  

Mgr. František Majerský  

PhDr. Jaroslav Makatúra  

Bc. Milan Mazurek 

MUDr. Patrik Mihaľ  

Ing. Ondrej Mudry  

Ing. František Oľha 

MUDr. František Orlovský  

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 

Mgr. Štefan Pčola  

Ing. Ján Ragan 

Ing. Michal Repaský  

Mgr. Miloslav Repaský  

Mgr. Nadežda Sirková  

MUDr. Pavol Slovík 

Ing. Lucia Sukeľová 

MUDr. Jana Suráková 

Ing. Andrea Turčanová 

PhDr. Jana Vaľová 

Peter Vološin  

PhDr. Ján Vook MBA, DBA 

Mgr. Igor Wzoš 

Hlasovanie:                 za: 61     proti: 0     zdržalo sa: 0   

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

 

K bodu 3 - Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK:  

Predseda PSK Majerský predkladá zastupiteľstvu na schválenie zasadací poriadok 

s upozornením, že po dnešnom zasadnutí bude ešte doplnený a zmenený. Nie je to definitívny 

zasadací poriadok, keďže do poslednej chvíle prebiehali preskupenia jednotlivých poslancov. 

Je to len dočasný zasadací poriadok. Požiadal prítomných, aby k nemu aj tak pristúpili.  

Diskusia:  

Poslanec M. Baran dodal, že napriek dočasnému zasadaciemu poriadku si urobili zmenu 

a vymenil si svoje miesto s poslancami Pčolom a Dankom. Túto zmenu už oznámil PhDr. 

Petrovej, PhD. Predseda PSK Majerský povedal, že sa to ešte bude meniť a požiadal 

poslancov o trpezlivosť, kým bude spracovaný definitívny zasadací poriadok.     

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle  čl. V ods. 3 Rokovacieho 

poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e    zasadací 

poriadok Zastupiteľstva PSK. 

Hlasovanie:                 za: 61     proti: 0     zdržalo sa: 0   

Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 4 - Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku 

a mesačnej odmeny: Predseda PSK Majerský uviedol, že návrh na podpredsedov 

PSK vyplynul z určitých debát predsedov poslaneckých klubov. Ako prejav dobrej vôle, aj po 

skúsenosti z predchádzajúceho volebného obdobia, navrhol najsilnejším klubom 

podpredsedov. Klubu Nezávislých poslancov, ktorého predsedom je poslanec Š. Bieľak, 

navrhol jedného z podpredsedov. Klub akceptoval túto ponuku, zareagoval na ňu pozitívne a na 

podpredsedu PSK navrhol Š. Bieľaka. Ako predseda PSK túto ponuku prijal. Za Klub KDH, 

SaS, ZA ĽUDÍ bol v zmysle koaličnej zmluvy navrhnutý a ním akceptovaný návrh na poslanca 

J. Kanuščáka. Ako predseda PSK tento návrh akceptoval. Klub Hlas - SD a nezávislí prišiel 

s ponukou, aby bol podpredsedom PSK poslanec M. Kaliňák. Ako predseda PSK po dohode 

a komunikácii vysvetľujúcich informácií toto meno neprijíma, lepšie povedané ani nenavrhuje. 

Nie je to žiadna osobná antipatia, zášť ani revanšizmus, keby si to chcel niekto takto vysvetliť. 

Klubu Hlas - SD a nezávislí celkovo ponúka spoluprácu, je pripravený spolupracovať a prijať 

iné meno hoci aj na dnešnom zasadnutí, ale musí byť čo najrýchlejšie dodané. Po debatách na 

rokovaní predsedov jednotlivých klubov je pripravený prijať iné mená, ktoré sa konkretizovali 

v dvoch prípadoch. Ak by sa malo postupovať regionálnym spôsobom, tak podpredsedom PSK 

by mal byť niekto zo subregiónu Zemplín. Je pripravený akceptovať meno J. Makatúru. Ak by 

to malo byť tematicky, je  ochotný akceptovať meno P. Bizovského, ktorý bol podpredsedom 

PSK aj v predchádzajúcom volebnom období, lebo zdravotníctvo bude asi veľmi vážnou témou 

nasledujúcich niekoľkých rokov. Úplne otvorene hovorí o všetkých debatách, ktoré prebehli 

a nijakým spôsobom nezastiera nič z toho, čo bolo povedané. Spýtal sa, či stačí takéto 

vysvetlenie. Hovorí to férovo a otvorene.  

Diskusia: 

Poslanec Pčola sa zaujímal o prebiehajúci spôsob hlasovania, teda osobitné hlasovanie 

o jednotlivých podpredsedoch PSK. Predseda PSK Majerský potvrdil osobitné hlasovanie.  

Poslanec Bochňa by sa chcel opýtať, keď už poslanci z klubu Hlas – SD a nezávislí vedia, čo 

za tým nemajú hľadať, prečo nemôže byť M. Kaliňák podpredsedom PSK. Opýtal sa, čo za tým 

majú hľadať. Predseda PSK Majerský odpovedal, že navrhuje on. Po diskusiách s ostatnými 

predsedami klubov akceptoval to, čo bolo povedané. Nič viac, nič menej. Poslanec Ragan 

poukázal na odpoveď predsedu PSK a jeho kompetenciu navrhovať. Kompetenciou poslancov 

je rozhodnúť či áno alebo nie. Bude sa hlasovať jednotlivo, sú navrhnuté dve mená. Navrhuje 

jednotlivo hlasovať o týchto menách. PSK môže mať zvolených ešte 1 – 2 podpredsedov v 

priebehu budúcich mesiacov roka 2023. Dnes sa nemusí zastupiteľstvo ponáhľať, hlavne nech 

nastane nejaká zhoda. Dnes treba hlasovať o predložených dvoch menách. Zastupiteľstvo PSK 

by dnes malo prerokovať potrebné veci a nechať priestor na ďalšie rokovania.  

 

Hlasovanie o podpredsedovi PSK Š. Bieľakovi: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

A) volí 

do funkcie podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja JUDr. Štefana Bieľaka 

B) určuje 

30 %-ný pracovný úväzok pre JUDr. Štefana Bieľaka. 

Hlasovanie:                 za: 50     proti: 2     zdržalo sa: 9   

Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Hlasovanie o podpredsedovi PSK J. Kanuščákovi: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

A) volí 

do funkcie podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja Bc. Jozefa Kanuščáka, MBA 

B) určuje 30 %-ný pracovný úväzok pre Bc. Jozefa Kanuščáka, MBA.  

Hlasovanie:           za: 32     proti: 15              zdržalo sa: 13 

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

Predseda PSK Majerský zablahoželal novozvoleným podpredsedom PSK a požiadal ich, aby 

zasadli na miesta podpredsedov.  

 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. j) zákona NR 

SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení 

A) volí 

do funkcie podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja: 

JUDr. Štefana Bieľaka 

Bc. Jozefa Kanuščáka, MBA 

B) určuje 

30 %-ný pracovný úväzok pre každého jednotlivo. 

Mesačnú odmenu 

- pre JUDr. Štefana Bieľaka vo výške 1 800 eur 

- pre Bc. Jozefa Kanuščáka, MBA, vo výške 1 800 eur 

s účinnosťou od 1. decembra 2022. 

Hlasovanie:           za: 33     proti: 2              zdržalo sa: 23  

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

 

K bodu 5 - Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri 

Zastupiteľstve PSK: Predseda PSK Majerský uviedol, že vzhľadom na neschválený 

rozpočet na rok 2023, je dnes potrebné schváliť návrh na zriadenie a zloženie komisie finančnej,  

ktorý predkladá Zastupiteľstvu PSK. 

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. k) v spojení 

s § 20 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom 

znení   

A) ruší  

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 5/2018 zo dňa 29. 1. 2018 k návrhu na zriadenie a zloženie 

komisií pri Zastupiteľstve PSK  

B) zriaďuje  

komisiu finančnú pri Zastupiteľstve PSK  

C) volí  

členov - poslancov komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK:  

 

 

 

 



7 

 

KOMISIA FINANČNÁ 

Predseda: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.  

Podpredseda: Mgr. Nadežda Sirková 

 

Člen komisie - poslanec:           Ing. Vladislav Bašista  

Ing. Jozef Janiga, MBA 

Ing. Andrea Turčanová  

Ing. Marek Hrabčák, PhD.  

Peter Vološin  

Ing. František Oľha  

 

Hlasovanie:           za: 60     proti: 0              zdržal sa: 1  

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

 

K bodu 6 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 2. zasadnutie Zastupiteľstva 

PSK a pozval poslancov na 3. zasadnutie dňa 12. 12. 2022 so schvaľovaním návrhu rozpočtu 

PSK na rok 2023. Verí, že po zasadnutí komisie finančnej a Rady PSK bude pripravený  

a predložený kvalitný materiál k samotnému schváleniu rozpočtu PSK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Zapisovateľka: 

                                                                                                           

Katarína Očkaiová                                ......................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

                                                                                                            

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA  .............................................................. 

 
 

                                                                                                            

 

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.      .............................................................. 

 

 

     

 

 

    

 

 

Mgr. Fabián Novotný, 

riaditeľ Úradu PSK                ............................................................. 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                                      

           predseda PSK     .............................................................
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