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Milí spoluobčania,

do služby obyvateľom kraja sme vstupovali v čase, keď 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) patril medzi tie naj-
chudobnejšie na Slovensku. Nelichotivo ho charakteri-
zovali negatívne ukazovatele, ako vysoká nezamestna-
nosť, najnižšia priemerná mzda a hrubý domáci produkt 
na obyvateľa. Nevybudované diaľnice, rýchlostné cesty 
a existujúce cestné komunikácie v katastrofálnom stave 
boli realitou.

S vedomím, že to nebude jednoduché zmeniť a potrvá to 
možno niekoľko rokov, sme sa hneď pustili do napĺňania 
vízie a cieľov, ktoré sme si stanovili vo volebnom zápase 
ako náš program – volebný program predsedu PSK. Tiež 
sme silne pociťovali potrebu obnovenia dôvery v  Úrad 
PSK, na čele ktorého teraz stojím. Úrad sme podrobili via-
cerým organizačným zmenám, aby sme posilnili strate-
gický rozvoj a projektové riadenie kraja.

Neoddeliteľnou súčasťou všetkých pozitívnych zmien boli 
a sú poslanci Zastupiteľstva PSK. Bez ich podpory, návr-
hov a činnosti vo svojich okresoch by sa nám nedarilo na-
pĺňať stanovené ciele. Za ich aktívnu prácu, pripomienky 
a podporu im patrí moja vďaka.

V týchto dňoch ubehlo už 1000 dní od môjho nástupu do 
funkcie predsedu kraja, a preto Vám prinášame prehľadný 
odpočet práce Úradu PSK za toto obdobie. Nie som si istý, 
čo všetko sa dá urobiť za 100 dní, ale za 1000 dní sa dá 
toho urobiť naozaj veľa.

Veď posúďte sami.

Milan MAJERSKÝ
predseda Prešovského samosprávneho kraja



CESTY
• Získali sme bezúročnú návratnú finančnú výpomoc od 

vlády SR vo výške 12 miliónov eur na odstránenie ha-
varijného stavu ciest II. a III. triedy. 

• Od r. 2018 sme zrekonštruovali vyše 274 km ciest 
v  celkovom objeme takmer 30 miliónov eur a 46 mos-
tov vo výške viac ako 9,7 milióna eur.

• Urobili sme prvé kroky k  spusteniu integrovaného 
dopravného systému.

• Zjednotili sme tarify a prepravný poriadok v prímes- 
tskej autobusovej doprave medzi PSK a  Košickým 
samosprávnym krajom a zaviedli špeciálne zľavy.

• S Košickým samosprávnym krajom sme založili spoloč-
ného dopravného koordinátora IDS Východ.

• V Starej Ľubovni sme spolu s mestom vybudovali juho-
východný obchvat za 2,35 milióna eur.

• Začali sme s modernizáciou 5 dôležitých úsekov s dĺž-
kou viac ako 40 km z fondov EÚ v hodnote cca 17 mi-
liónov eur (Poprad  – Starý Smokovec, Kapušany  – 
Demjata, Jánovce  – Kľušov, Prešov  – Klenov, Malá 
Poľana – Medzilaborce).

• Začali sme s modernizáciou ciest v úseku Raslavice – 
Lopúchov - Stuľany – Kuková vo výške 2,6 milióna eur.

• Prispeli sme k obnove vozového parku v SAD Prešov, 
SAD Poprad a SAD Humenné.

• Zakúpili sme novú cestnú techniku pre Správu a údrž-
bu ciest PSK.

• Zaslúžili sme sa o  obnovenie vlakových spojení 
Poprad – Muszyna a Medzilaborce – Lupkow.

• Zaviedli sme prípojný autobus pre poľských turistov 
po hornom Zemplíne.



PRÁCA
• Prispeli sme k  zvýšeniu miezd vodičom prímestskej 

autobusovej dopravy celkovo o 20 %.
• Od roku 2018 zvyšujeme mzdy zamestnancom sociál-

nych služieb v priamom výkone prác pri prijímateľo-
vi, v roku 2020 na úroveň tzv. Agendy 800.

• Poskytli sme dotácie pre neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb vo výške takmer 550-tisíc eur.

• Uvoľnili sme 1 %, t. j. 660-tisíc eur z rezervy pre stred-
né školy v š. r. 2018/2019 a podporili ich nákupom 
učebných pomôcok, softvérového vybavenia, didak-
tickej techniky, dovybavením kabinetov, telocviční, 
odborných  učební. 

• Spolu s  Prešovskou univerzitou sme kompletne zre-
konštruovali športový areál v združenej investícii za 
viac ako 600-tisíc eur.

• Zrekonštruovali sme 63 škôl v celkovom objeme viac 
ako 23 miliónov eur.

• Od r. 2018 pracujeme na optimalizácii siete stredných 
škôl s cieľom skvalitniť ich výchovno-vzdelávací proces 
a priniesť viac financií pre školy.

• Zvýšili sme počet zapojených škôl a žiakov do duálne-
ho vzdelávania, od š. r. 2017/2018 doteraz sme doň 
zapojili 35 škôl a 627 žiakov.

• Nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku od-
straňujeme pripravovanou rekonštrukciou Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava a vybudovaním prístavby pre Školu 
umeleckého priemyslu.

• Zrekonštruovali a  vybavili sme novým zariadením 
a  zbierkovými predmetmi 23 kultúrnych zariadení 
v celkovej výške 7,9 milióna eur.

• Z toho 1,9 milióna eur sme investovali do rekonštruk-
cie Paláca Lubomirských na Hrade Ľubovňa.

• Skvalitňujeme Úrad PSK s  projektom SMART a  ne-
návratným finančným príspevkom od ministerstva 
vnútra vo výške 3,1 milióna eur.



• Zaviedli sme zvýhodnené rodinné vstupné v múzeách 
a galériách.

• Založili sme Nadáciu PSK pre podporu rodiny a 82 žia-
dateľom rozdelili viac ako 48-tisíc eur.

• Ďalších takmer 52-tisíc eur sme v rámci nadácie roz-
delili 85 obyvateľom Mukačevskej ulice v Prešove po 
výbuchu plynu.

• Zrekonštruovali a zmodernizovali sme 24 zariadení so-
ciálnych služieb (ZSS) v celkovej výške 4,9 milióna eur.

• Vyplatili sme odmeny zamestnancom v ZSS počas pan-
démie koronavírusu vo výške 940-tisíc eur.

• Zaviedli sme opatrenia v našich kultúrnych organizá- 
ciách, školách a ZSS proti šíreniu koronavírusu.

• V rámci pomoci pre zdravotníkov sme sa zapojili do 
koordinácie výroby ochranných štítov.

• Vyškolili sme zdravotnícky personál na testovanie 
COVID-19 vo svojich zariadeniach sociálnych služieb.

• V zariadeniach sociálnych služieb sme testovali klien-
tov i zamestnancov na COVID-19.

• Seniorom a znevýhodneným občanom sme poskyto-
vali pomoc a informácie v čase koronavírusu cez web 
PSK pre ľudí a call centrum.

• Dodali sme osobné ochranné pracovné prostriedky pre 
zdravotníkov a pracovníkov ZSS z vlastných zdrojov.

• Distribuovali sme zdravotníkom osobné ochranné 
pracovné pomôcky zo štátnych hmotných rezerv, tiež 
rýchlotesty pre poskytovateľov sociálnych služieb.

• V  4 našich školských internátoch sme poskytli uby-
tovanie pre 945 repatriantov zo zahraničia, pričom 
náklady PSK na ich prevádzku predstavovali takmer 
235-tisíc eur.

RODINA



ROZVOJ REGIÓNU
• Ako pilotný kraj sme sa zapojili do iniciatívy Catching-up 

Regions pre dobiehajúce regióny (CURI) a vygenerovali 
projektové zámery za 100 miliónov eur.

• Spolupracujeme na dobudovaní základnej infraštruk-
túry, vody a  kanalizácie v Sninskom okrese.

• Z vlastných príjmov sme podporili 15 mariánskych 
pútnických miest v regióne vo výške 400-tisíc eur.

• Pokračujeme v projekte rozvoja pútnického turizmu 
Svätomariánska púť „Svetlo z východu“, do ktorého 
sú na slovenskej strane zapojené farnosti Litmanová, 
Ľutina, Levoča a Gaboltov.

• Podporujeme ukončenie prevádzky a následnú sanáciu 
Odkaliska Poša.

• Na Úrade PSK sme vytvorili Oddelenie Inštitút rozvoja, 
kde sa zaoberáme geopriestorovými informáciami.

• Vytvorili sme mapu o dopadoch koronakrízy na geo- 
portáli PSK, do máp zakreslili tiež dosiaľ nepozna-
né objekty z rómskych osád Ostrovany, Varhaňovce, 
Dlhé Stráže, Varadka, Krivany a Čičava.

• Pokračujeme vo výjazdoch do okresov s cieľom zistiť reál- 
ne potreby našich partnerov a obyvateľov miest a obcí.

• Na kultúru, šport a sociálne služby sme v rámci grantovej 
schémy PSK v období 2018 až 2020 vyčlenili takmer 
3,7 miliónov eur.

• Z dotačného programu Výzva pre región sme v roku 
2019 do regiónov rozdelili 4,4 miliónov eur, v roku 
2020 3,2 miliónov eur.

• Otvorili sme a prevádzkujeme Informačno-poradenské 
centrum v Humennom, aby sme boli bližšie k obyva-
teľom kraja.

• Vyčlenili sme 600-tisíc eur na opravu ciest po júnovej 
povodni v obci Pichne a okolí.

• S obcami z okresu Snina spolupracujeme na vytvorení 
tzv. Poloniny trail – Poloninskej turistickej trasy.

• V  rámci cezhraničnej spolupráce sme získali vyše 
32,3 milióna eur z EÚ na 96 projektov na slovensko-
-poľskom pohraničí.



CESTY 
SPÁJAME REGIÓNY 

Za 3 roky sme zmodernizovali vyše 274 km 
ciest II. a III. triedy za takmer 30 miliónov eur. 

Opravili sme 46 mostov v celkovom objeme 
viac ako 9,7 milióna eur.

PRÁCA
PODPORUJEME NOVÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

V rokoch 2018 až 2020 sme činnosť 23 kultúrnych 
zariadení PSK podporili sumou 7,8 miliónov eur.

Investovali sme viac ako 23 miliónov eur do 
rekonštrukcie 63 župných stredných škôl.

RODINA
POMÁHAME RODINÁM V NÚDZI

Od roku 2018 doteraz sme zrekonštruovali 24 župných 
sociálnych zariadení v objeme 4,9 milióna eur.

V roku 2019 sme zriadili Nadáciu PSK pre podporu rodiny.

Rodiny v núdzi sme podporili sumou 100-tisíc eur, časť 
z nich sme rozdelili obyvateľom Mukačevskej ulice 

v Prešove po výbuchu plynu. 

ROZVOJ REGIÓNU
ZVEĽAĎUJEME NAŠE MESTÁ A OBCE

V rámci dotačného programu Výzva pre región sme 
v roku 2019 región podporili sumou 4,4 miliónov eur, 
v roku 2020 pre tento účel schválili 3,2 miliónov eur.

Ďalších takmer 3,7 miliónov eur sme z grantovej schémy 
PSK v období 2018 až 2020 vyčlenili na kultúru, 

šport a sociálne služby.

NAŠE NAJ



Potrebuješ pomôcť?

Klikni na www.nadacia-psk.sk

Nevieš si vybrať strednú školu?

Pozri na www.kampo.sk

Chceš čerpať finančné prostriedky z EÚ,  
no nevieš, ako na to?

Napíš na ipc@vucpo.sk

Kde nájdeš viac info?

www.vucpo.sk/samosprava
www.geopresovregion.sk

www.facebook.com/PresovskyKraj/

SPOLUPRACUJEME
Mestá a obce v Prešovskom kraji

Krajská organizácia cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska

Agentúra regionálneho rozvoja

Nadácia PSK pre podporu rodiny

Prešovská univerzita v Prešove

Cirkvi na Slovensku
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