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Z Á P I S N I C A 
 
 
 

zo 4. zasadnutia Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo 
 
 
Termín 
zasadnutia: 

21.10.2021 o 10:00 hod (štvrtok) 

  
Miesto: na Úrade Prešovského samosprávneho kraja,  

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, veľká zasadačka 
Online - videokonferencia 

 
Prítomní osobne: 
Predseda Rady partnerstva PSK:  PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
Podpredseda Rady partnerstva PSK: Mgr. Fabián Novotný 
Gestor prípravy PHRSR PSK 2021-2030: PaedDr. Martina Slivková, PhD. 
Koordinátor prípravy PHRSR PSK: 2021-2030: RNDr. Radomír Babiak, PhD. 
Vedúca oddelenia inštitútu rozvoja: RNDr. Bibiána Miščíková, PhD. 
 
Komora regionálnej samosprávy 
Mgr. Emília Antolíková 
PaedDr. Ján Furman 
Ing. Alexander Galajda 
JUDr. Ján Kocák 
Ing. Pavel Slaninka  
Ing. Peter Makara 
 
Koordinátori SPR 
Ing. Ján Pecuch 
Ing. Miroslav Perignáth 
Ing. Pavol Zajac 
 
Pozvaní hostia 
Oddelenie inštitútu rozvoja: Mgr. Nora Fabianová 
Oddelenie inštitútu rozvoja: Mgr. Mário Popper 
Oddelenie inštitútu rozvoja: Ing. Stanislav Sendek, PhD. 
 
Prílohou zápisnice je prezenčná listina. 
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Program rokovania 
Dňa 21.10.2021 (štvrtok) sa o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej „ÚPSK“) v Prešove uskutočnilo 4. zasadnutie Rady partnerstva PSK 
s nasledovným programom: 
1. Otvorenie 
2. Voľba jedného overovateľa zápisnice z radov členov Rady partnerstva PSK 
3. Schválenie programu zasadnutia Rady partnerstva PSK 
4. Informatívna správa o návrhu implementačného mechanizmu integrovaných 

územných investícií 
5. Informatívna správa o postupe prác na PHRSR PSK 2021 – 2030 
6. Model nastavenia práce pracovných skupín v rámci prípravy nového programového 

obdobia PSK 
7. Dátové základne a nástroje pre prípravu nového programového obdobia v PSK 
8. Participatívny proces prípravy IUS – Zhodnotenie výsledkov analýz z dotazníkového 

prieskumu a projektových zámerov v rámci prípravy programového obdobia 2021-
2027 v PSK – 2. časť 

9. Rôzne 
10. Záver 
 
PREZENTÁCIA –  40 členov Rady partnerstva PSK 
 

Bod 1. Otvorenie 
Predseda Rady partnerstva PSK pán Milan Majerský privítal prítomných, informoval 
o aktivitách, ktoré boli v poslednom čase zrealizované v kontexte prípravy nového 
programového obdobia, čo bolo aj cieľom štvrtého zasadnutia Rady partnerstva PSK. 
Oboznámil členov rady partnerstva o zmenách v zložení členov v jednotlivých komorách.   
 
Komora regionálnej samosprávy: 

Dagmar Olekšákovú nahrádza Peter Makara (vedúci oddelenia financií) 
Jozefa Tekáča nahrádza Zuzana Sabolová (vedúca oddelenia zdravotníctva) 
Komora ostatných sociálno-ekonomických partnerov bola doplnená: 

Roman Blaško (Slovenský skauting, Podtatranská oblasť) 
Peter Matis (Spišské biskupstvo) 
Komora štátnej samosprávy: 

Dňa 19.07.2021 bolo doručené vzdanie sa členstva prednostov okresných úradov. Za 
jednotlivé ministerstvá boli prijaté nasledovné nominácie: 
Michal Vicáň – Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Tibor Bohó – Ministerstvo kultúry SR 
Lucia Fašungová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Roderik Klinda – Ministerstvo životného prostredia SR 
Róbert Čalfa – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ladislav Sabolčák – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
Poznámka: Napriek neobsadeným pozíciám zástupcov okresných úradov v Komore štátnej 
správy Sekretariát Rady partnerstva PSK nevypracoval návrh na zmenu Štatútu RP PSK, 
nakoľko na základe posledných informácií z MIRRI vieme, že v najbližších mesiacoch bude 
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upresnená metodika s cieľom harmonizácie niektorých ustanovení v štatútoch rád 
partnerstiev jednotlivých VÚC. MIRRI garantovalo, že zmeny v metodike budú veľmi citlivé, 
nakoľko si uvedomujú, že štruktúry rád partnerstiev sú viac ako rok vytvorené a jednotliví 
členovia sa aktívne spolupodieľajú na príprave nového programového obdobia. 
 
Komora UMR bola doplnená: 

Ladislav Šimkovič (mesto Prešov) 
Jozef Zajac (mesto Prešov) 
Miroslav Makara nahradí pani Barboru Ježikovú (mesto Prešov) 
Dáša Vojsovičová (mesto Prešov) 
Milan Macko (mesto Prešov) 
 

Bod 2. Voľba jedného overovateľa zápisnice z radov členov Rady partnerstva 
PSK 
Predseda navrhol za overovateľa zápisnice z radov členov Rady partnerstva PSK pána  
Ing. Alexandra Galajdu. 
Diskusia: nebol predložený žiaden návrh 
 
Uznesenie č. 9/2021 
Rada partnerstva PSK volí overovateľa zápisnice p. Alexandra Galajdu 
Hlasovanie č. 1: 
KOMORA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 7  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 1 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALO SA:0  NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH PARTNEROV: 
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA ŠTÁTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 4   PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA UMR: 
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 

Bod 3. Schválenie programu zasadnutia Rady partnerstva PSK 
Predsedajúci uviedol, že návrh programu 4. zasadnutia Rady partnerstva PSK bol stanovený v 
pozvánke a všetci členovia boli ním vopred upovedomení. 
Diskusia: nebol predložený žiaden návrh na doplnenie programu 
 
Uznesenie č. 10/2021 
Rada partnerstva PSK schvaľuje program rokovania Rady partnerstva PSK podľa 
predloženého návrhu. 
Hlasovanie č. 2: 
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KOMORA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 1 
 
KOMORA OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH PARTNEROV: 
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA ŠTÁTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA UMR: 
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 

Bod 4. Informatívna správa o návrhu implementačného mechanizmu 
integrovaných územných investícií 
Pán predseda Milan Majerský odovzdal slovo gestorke prípravy PHRSR PSK 2021-2030 pani 
Martine Slivkovej, ktorá odprezentovala informácie o návrhu implementačného mechanizmu 
integrovaných územných investícií. Týmto zdôraznila, že po zverejnení implementačného 
mechanizmu sa uskutočnili dve stretnutia, konkrétne 8.10.2021 sa uskutočnilo individuálne 
stretnutie zástupcov MIRRI a PSK s cieľom diskusie k zverejnenému návrhu. Následne 
12.10.2021 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov MIRRI za účasti pani  ministerky 
Veroniky Remišovej a predsedov všetkých samosprávnych krajov. Z návrhu plynie, že územie 
bude mať prostredníctvom svojich zástupcov v Rade partnerstva PSK väčšiu možnosť 
rozhodovať o intervenciách do územia, konkrétne budeme môcť priamo rozhodovať o 19 
prioritách v rámci OP Slovensko v objeme približne 300 mil. eur. 
Diskusia: Pani Galandová vzniesla viacero rôznych otázok nie len k problematike návrhu 
implementačného mechanizmu, ale aj všeobecne k príprave nového programového obdobia. 
Opýtala sa na oprávnené aktivity v schvaľovacej kompetencii Rady partnerstva PSK a na 
mechanizmus, ako bude v novom období fungovať cezhraničná spolupráca a akým spôsobom 
budú financované národné kultúrne pamiatky. Taktiež sa venovala problematike kompetencií 
pri schvaľovaní projektových zámerov a hlavne projektovým zámerom v kompetencii orgánov 
štátnej správy. Ďalej v krátkosti podala informáciu, že obce z okresu Snina sa (aj v nadväznosti 
na realizáciu projektu z EVS) rozhodli vypracovať si svoju vlastnú integrovanú územnú 
stratégiu (IUS). V tejto súvislosti sa členov sekretariátu Rady partnerstva opýtala na 
odporúčaný metodický postup pri príprave IUS v okrese Snina a na jeho prepojenie s PHRSR 
PSK. V závere svojho diskusného príspevku sa venovala aj problematike územnoplánovacej 
dokumentácie a jej úlohe pri realizácii projektových zámerov financovaných z EŠIF. 
Martina Slivková odpovedala, že projekty z oblasti kultúry sa nachádzajú v PO5, to znamená, 
že budú v schvaľovacej kompetencii Rady partnerstva PSK. Ďalej uviedla, že Rada partnerstva 
v zmysle návrhu implementačného mechanizmu od MIRRI bude mať kompetenciu schvaľovať 
projektové zámery spadajúce pod 19 aktivít z OP Slovensko, ktoré sú uvedené na s. 3 návrhu 
implementačného mechanizmu. V tejto súvislosti poukázala na skutočnosť, že ak daný 
projektový zámer bude spadať pod týchto 19 aktivít, bude ho môcť schváliť Rada partnerstva 
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PSK. Ak však bude nutné realizovať projektový zámer, ktorý je v gescii štátu, najprv bude 
potrebné získať súhlas od príslušného rezortu (tzn., že štát dá garanciu, že daný projektový 
zámer v gescii štátu bude aj štátom zafinancovaný). Ak budú na takýto projektový zámer (v 
gescii štátu) naviazané ďalšie projektové zámery (už spadajúce do kompetencie Rady 
partnerstva), tak tieto budú môcť byť schvaľované až po spomínanom získaní súhlasu štátu. V 
závere vyzvala p. Babiaka na doplnenie svojej odpovede. 
P. Babiak nadviazal na p. Slivkovú a uviedol, že v tejto súvislosti bude potrebné premyslieť čo 
najvhodnejší postup pri kreovaní a definovaní jednotlivých integrovaných projektových 
balíkov tak, aby tieto IPB, pokiaľ to bude možné, neboli viazané na kľúčové projekty v 
kompetencii ústredných orgánov štátnej správy (a ak už nejaký IPB na takýto projektový zámer 
naviazaný bude, tak bude potrebné mať túto skutočnosť vopred odkomunikovanú s 
príslušným rezortom tak, aby bola istota, že daný kľúčový projekt v kompetencii štátu bude 
zafinancovaný). Taktiež sa vyjadril k poslednej otázke p. Galandovej ohľadom problematiky 
(ne)existencie územných plánov v obciach, kde poukázal na potrebu systémových riešení v 
otázkach regionálneho rozvoja na úrovni ústredných orgánov štátnej správy. 
 
Uznesenie č. 11/2021 
Rada partnerstva PSK berie na vedomie informatívnu správu o návrhu implementačného 
mechanizmu integrovaných územných investícií. 
Hlasovanie č. 3: 
KOMORA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 7  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 10  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH PARTNEROV: 
ZA: 10  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA ŠTÁTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA UMR: 
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0  NEHLASOVALO: 0 
 

Bod 5. Informatívna správa o postupe prác na PHRSR PSK 2021 – 2030 
Predseda Rady partnerstva PSK odovzdal slovo koordinátorovi prípravy PHRSR PSK 2021 – 
2030 pánovi Radomírovi Babiakovi, ktorý odprezentoval sumár informácií za obdobie od apríla  
po október 2021 o vykonaných krokoch PSK vo vzťahu k príprave PHRSR PSK 2021 – 2030. 
Diskusia: nebol predložený žiaden návrh a neprebehla žiadna diskusia 
 
Uznesenie č. 12/2021 
Rada partnerstva PSK berie na vedomie informatívnu správu o postupe prác na PHRSR PSK 
2021 – 2030. 
Hlasovanie č. 4: 
KOMORA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY: 
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ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0  NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 10  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH PARTNEROV: 
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 1 
 
KOMORA ŠTÁTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA UMR: 
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 

Bod 6. Model nastavenia práce pracovných skupín v rámci prípravy nového 
programového obdobia PSK  
Pán predseda Milan Majerský odovzdal slovo koordinátorovi prípravy PHRSR PSK 2021 – 2030 
pánovi Radomírovi Babiakovi. Ten v prezentácii informoval, že dňa 13.10.2021 sa uskutočnila 
úvodná konferencia členov pracovných skupín v rámci prípravy nového programového 
obdobia. Momentálne, na základe zberu nominácií z územia za posledný rok, eviduje 
sekretariát Rady partnerstva PSK cca 300 nominácií. Cieľom konferencie bolo účastníkom 
konferencie odprezentovať indikatívny harmonogram práce členov pracovných skupín, model 
nastavenia práce pracovných skupín v rámci prípravy nového programového obdobia v PSK 
a stav prípravy nového programového obdobia na Slovensku a v PSK. Účastníci konferencie 
boli oboznámení s dátovou základňou a nástrojmi, ktoré slúžia v rámci prípravy nového 
programového obdobia v PSK pre strategické plánovanie a manažovanie územia. Úvodnou 
konferenciou bola oficiálne zahájená práca v pracovných skupinách. 
Diskusia: nebol predložený žiaden návrh a neprebehla žiadna diskusia 
 
Uznesenie č. 13/2021 
Rada partnerstva PSK berie na vedomie model nastavenia práce pracovných skupín v rámci 
prípravy nového programového obdobia PSK. 
Hlasovanie č. 5: 
KOMORA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 10  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH PARTNEROV: 
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 1 
 
KOMORA ŠTÁTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 



 

Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja 

 

 
KOMORA UMR: 
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 

Bod 7. Dátové základne a nástroje pre prípravu nového programového obdobia 
v PSK 
Tento bod odprezentoval analytik a metodik regionálneho rozvoja Inštitútu rozvoja Marek 
Hudák. Cieľom bolo predstaviť Geoportál Prešovského samosprávneho kraja a výstupy, ktoré 
úzko súvisia s prípravou nového programového obdobia. Konkrétne všetky projektové zámery 
z územia sú spracované v tematickej mape nové programové obdobie, dashboarde nové 
programové obdobie a na webe v databáze projektové zámery. Dôležité je vyzdvihnúť, že 
Geoportál je inovatívny nástroj, ktorý okrem vizualizácie dát predstavuje i pracovný nástroj, 
pričom PSK je jediným krajom na Slovensku, ktorý využíva takýto inovatívny nástroj pri 
plánovaní a nastavovaní nového programového obdobia. 
Diskusia: nebol predložený žiaden návrh a neprebehla žiadna diskusia 
 
Uznesenie č. 14/2021 
Rada partnerstva PSK berie na vedomie informatívnu správu o dátových základniach 
a nástrojoch pre prípravu nového programového obdobia v PSK 
Hlasovanie č. 6: 
KOMORA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 10  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH PARTNEROV: 
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 1 
 
KOMORA ŠTÁTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA UMR: 
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 1 
 

Bod 8. Participatívny proces prípravy IUS – zhodnotenie výsledkov analýz z 
dotazníkového prieskumu a projektových zámerov v rámci prípravy 
programového obdobia 2021 – 2027 v PSK – 2. časť 
Pán predseda privítal analytikov z Inštitútu rozvoja Noru Fabianovú a Mária Poppera, ktorí 
odprezentovali druhú časť analýzy výsledkov dotazníkového prieskumu v oblastiach Životné 
prostredie, technická a dopravná infraštruktúra a cestovný ruch.  
Diskusia: neprebehla žiadna diskusia 
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Uznesenie č. 15/2021 
Rada partnerstva berie na vedomie Participatívny proces prípravy IUS – zhodnotenie 
výsledkov analýz z dotazníkového prieskumu a projektových zámerov v rámci prípravy 
programového obdobia 2021 – 2027 v PSK- 2. časť 
Hlasovanie č. 7: 
KOMORA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 8  PROTI:0   ZDRŽALO SA:  0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 10  PROTI: 0  ZDRŽALO SA:  0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH PARTNEROV: 
ZA: 10  PROTI: 0  ZDRŽALO SA:  0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA ŠTÁTNEJ SAMOSPRÁVY: 
ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽALO SA:  0 NEHLASOVALO: 0 
 
KOMORA UMR: 
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 NEHLASOVALO: 1 
 

Bod 9. Rôzne 
Informácia o zmene hlasovacej platformy 
Prezentujúci pán Matúš Kipikaša informoval, že od budúceho zasadnutia rád dôjde k zmene 
hlasovacej platformy. Cieľom zmeny platformy je zjednodušenie inštalačného a 
konfiguračného procesu, ako na strane hlasujúceho člena, tak aj na strane organizátora 
zasadnutia. Zmenší sa tiež potreba dodatočného softvérového vybavenia nevyhnutného pre 
hlasovanie. Nová platforma by nám mala v tomto  pandemickom období poskytnúť väčšiu 
flexibilitu pri organizovaní zasadnutí v online režime a aj hybridnom režime (časť členov je 
prítomna fyzicky a časť online, z dôvodu či už karantény alebo vzdialenosti – napr. členovia z 
ministerstiev).   
 
Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne, za pomoci 
internetu. Pred používaním aplikácie je potrebné, aby sa hlasujúci člen na platformu 
zaregistroval a vytvoril si konto. Podrobnejšie informácie budú členom zaslané v dostatočnom 
predstihu. Taktiež budú zorganizované testovacie zasadnutia, kde si budú môcť členovia 
preveriť nastavenie svojho zariadenia a vyskúšať hlasovanie. Členovia dostanú výzvu na 
aktualizáciu svojich kontaktných údajov, najmä e-mailov. Veríme, že nadchádzajúca zmena 
prinesie zjednodušenie a zefektívnenie spôsobu hlasovania. 
 
Diskusia:  Pán Kapusta týmto poďakoval za prácu zamestnancom ÚPSK za kvalitné spracovanie 
dokumentov k PHRSR PSK 2021 - 2030 a jeho kreovaní.  
 

Bod 10. Záver 
Na záver sa predseda Rady partnerstva PSK Milan Majerský poďakoval všetkým zúčastneným 
za účasť. Oznámil, že 5. zasadnutie Rady partnerstva PSK sa uskutoční začiatkom roka 2022. 



 

Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja 

 

 
Členov Rady partnerstva informoval o nasledujúcich zasadnutiach. Dňa 27.10.2021 sa 
uskutočnia zasadnutia Kooperačných rád jednotlivých SPR a v novembri sa uskutoční 
konferencia pre všetky samosprávy a sociálno-ekonomických partnerov v PSK s cieľom 
informovať partnerov v území o všetkých aktivitách, ktoré boli uskutočnené od septembra 
2020 v rámci prípravy nového programového obdobia v PSK. Štvrté zasadnutie Rady 
partnerstva ukončil. 
 
Dátum vyhotovenia zápisnice: 04.11.2021  
 
 
Za správnosť: Bc. Jana Neupauerová, administratívny pracovník sekretariátu Rady partnerstva 
PSK  
 
 
Overovateľ zápisnice: 
 

........................................................... 
Ing. Alexander Galajda 

 
 
Predseda Rady partnerstva PSK: 
 

.......................................................... 
PaedDr. Milan Majerský, PhD., 

v. r. 

v. r. 


