


PREŠOVSKÝ 
SAMOSPRÁVNY 
KRAJ



• jeden z 8 vyšších územných celkov

• najľudnatejší kraj

• podľa rozlohy 2. najväčší kraj na Slovensku

• na jeho území je 4000 kultúrnych, 
architektonických a prírodných pamiatok, 
čo je najviac na celom Slovensku

• v Zozname svetového dedičstva UNESCO 
zaradené 4 lokality na území PSK 
(zo SR je ich celkovo 7)

• sídelným mestom kraja je Prešov

PREŠOVSKÝ 

SAMOSPRÁVNY KRAJ /PSK/



ZAUJÍMAVOSTI
O KRAJI

Rozloha: 8 973 km2

Počet obyvateľov: 823 826 

Počet obcí v kraji: 665

Počet miest v kraji: 23

Počet okresov: 13

Jedinečnosť: 

Slovenské opálové bane

Najstarší NP na SR: 

Tatranský národný park

Najvyššie položené miesto: 

2655 m. n. m. - Gerlachovský štít

Najnižšie položené miesto: 

105 m. n. m. - pri výtoku rieky Ondavy z kraja v obci Nižný Hrušov

Najväčšia vodná nádrž: 

Veľká Domaša

Najväčšie a najhlbšie pleso: 

Veľké Hincovo pleso /20,08 ha a 53 m/

Najvyššie položené pleso: Modré pleso, 2192 m. n. m.



ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KRAJA

• 75 stredných škôl

• 2 jazykové školy

• 1 škola v prírode 

• 1 školský internát

• 27 zariadení sociálnych služieb 

• 2 divadlá /DJZ, DAD/

• 7 múzeí

• 2 galérie

• 7 knižníc

• 2 hvezdárne a planetáriá

• 5 osvetových stredísk

• 1 umelecký súbor /PUĽS/

• Správa a údržba ciest PSK 



PSK A KOMPETENCIE 
V ŠKOLSTVE

• zriaďuje a ruší stredné školy, školské 

zariadenia, jazykové školy, školské internáty, 

zariadenia školského stravovania, strediská 

odbornej praxe, školy v prírode atď.

• kontroluje kvalitu podávaných jedál 

v zariadeniach školského stravovania, 

ktorých je zriaďovateľom

• poskytuje odbornú a poradenskú činnosť

školám a školským zariadeniam, ktorých je 

zriaďovateľom

• rekonštruuje školy a školské zariadenia

• vybavuje sťažnosti, podnety a petície 

občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl 

a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti 



• zostavuje návrh a úpravy rozpočtu kraja, 

návrh záverečného účtu 

• zabezpečuje rozpočty pre inštitúcie v priamej 

zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, financovanie 

neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby 

v rámci PSK

• stará sa o ochranu pamiatkového fondu

• zaisťuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy 

v dĺžke 2442 km

• schvaľuje cestovné poriadky autobusovej 

vnútroštátnej dopravy

• spolupracuje s krajskou organizáciou KOCR 

Severovýchod Slovenska a podieľa sa na jej 

spolufinancovaní

KOMPETENCIE PSK 
V ĎALŠÍCH OBLASTIACH



• vydáva povolenia na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v neštátnych zdravotníckych 

zariadeniach

• rozvíja bilaterálne kontakty so zahraničnými 

partnermi na základe dohôd o spolupráci

• zabezpečuje rozvoj regiónu a prispieva k zlepšeniu 

kvality  prostredníctvom cezhraničných programov 

(INTERREG V-A  PL - SR, Fondu mikroprojektov

a nástroja ENI Maďarsko-SR-Rumunsko-Ukrajina 

2014-2020)

• je súčasťou pilotného projektu Catching-up

Regions, ktorý má zvýšiť výkonnosť regiónu, 

zdynamizovať ekonomický rozvoj, či efektívne 

využívať eurofondy

• zabezpečuje územné plánovanie 

• podieľa sa na tvorbe a ochrane životného 

prostredia



• zbor 62 poslancov samosprávneho kraja 
zvolených v priamych voľbách

• schádza sa podľa potreby, 
najmenej raz za 2 mesiace

• zasadnutie zvoláva a vedie predseda

• spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

 na prijatie uznesenia zastupiteľstva potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov

 na prijatie nariadenia potrebný súhlas 
3/5 väčšiny hlasov všetkých poslancov

 ak zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať 
a uznášať sa, predseda zvolá do 14 dní 
nové zasadnutie

• rokovanie zastupiteľstva je verejné

• nariadenie a uznesenie zastupiteľstva podpisuje 
predseda najneskôr do 10 dní od ich schválenia

KRAJSKÉ ZASTUPITEĽSTVO



Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

Telefón: 051/70 81 111

www.po-kraj.sk

www.facebook.com/PresovskyKraj/

ĎAKUJEME

ZA VAŠU POZORNOSŤ

http://www.po-kraj.sk/
http://www.facebook.com/PresovskyKraj/

