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Úvod
Pre Košický región, pre Košický samosprávny kraj, vrátane Agentúry, boli v roku 2010
najvýznamnejším zdrojom pre získavanie nenávratných finančných prostriedkov na podporu
regionálneho rozvoja okrem Regionálneho operačného programu medzinárodné programy –
Nórsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP a začínajúci program
Švajčiarskeho finančného mechanizmu, programy podporujúce cezhraničnú spoluprácu –
Spoločný operačný program Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013
Maďarskom (program ENPI),
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007 - 2013, a aj širšie, v rámci celej Európy - Program Stredná Európa,
Juhovýchodná Európa, Program INTERREG IV C.
Agentúra pripravila investičné projekty pre obnovu budov a zariadení v majetku Košického
samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Tie prinesú úsporu na
energiách a je predpoklad, že sa stanú príkladom pre iných ako dosiahnuť energetickú
efektívnosť. V neposlednom rade, sa znížia prevádzkové náklady, dosiahnu sa tým úspory.
Významné sú aj projekty neinvestičného charakteru, ktoré sú predovšetkým zamerané na
posilňovanie zručností a vedomostí obyvateľov znevýhodnených oblastí v rámci Košického
kraja. Spoločnými silami s miestnymi obyvateľmi
boli napríklad aktualizované tri
mikroregionálne stratégie rozvoja prihraničného regiónu s Ukrajinou. Úmyslom je, aby miestni
obyvatelia boli dobrými hospodármi, aby mali schopnosti a vedeli pomenovať svoje problémy,
aby poznali ich príčiny a a by vedeli prijať účinné opatrenia na ich odstraňovanie. Samozrejme,
že tento proces nie je ľahký. Je kríza, je nedostatok finančných zdrojov, ťažko sa hľadajú financie
na odstraňovanie problémov. Ale priznajme si, že keď vieme presne čo nás ťaží, keď riešenie
problému aj s východiskami je jasne popísané v projekte, keď ideme premyslene a cielene za
odstránením alebo vyriešením konkrétneho problému, je to len otázkou času kedy nájdeme
vhodný zdroj financovania.
Pre potreby úradu Košického samosprávneho kraja, pre vybrané organizácie v jeho
zriaďovateľskej kompetencii a aj iných klientov v roku 2010 pracovníci Agentúry vypracovali
6 investičných projektov v hodnote presahujúcej 4,2 miliónov eur. Neinvestičných projektov
bolo podaných 9 v úhrnnej hodnote viac ako milión eur. Väčšina z nich je ešte v procese
hodnotenia, no 72%-tná úspešnosť z podaných projektov ktoré dosiahla Agentúra
v predchádzajúcom roku je prísľubom, že viacero z nich sa dočká realizácie. Okrem
vypracovania projektov Agentúra v roku 2010 realizovala 10 svojich vlastných projektov a 4
projekty implementovala pre Košický samosprávny kraj a koordinovala vypracovanie 2
koncepčných strategických materiálov pre Úrad Košického samosprávneho kraja.
Záverom som rád, že môžem konštatovať, že činnosť Agentúry prispieva k zvyšovaniu
schopností a zručností našich ľudí, že postupne vznikajú nástroje pre realizáciu strategických
zámerov na miestnej úrovni. To má bezprostredný vplyv na zvýšenie kvality života všetkých
obyvateľov a o to nám všetkým ide.

Ing. Ondrej Bernát
predseda správnej rady
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1. Popis činnosti Agentúry
Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ďalej len Agentúru) založil
Košický samosprávny kraj (ďalej len KSK) ako neziskovú organizáciu, ktorá poskytuje
všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách
a je zaregistrovaná Krajským úradom v Košiciach zo dňa 9.júla 2003.
Založenie Agentúry bolo odsúhlasené uznesením Zastupiteľstva KSK zo dňa 14.4.2003,
na základe dôvodovej správy.
Poslaním Agentúry je prispievať k efektívnejšiemu a dynamickejšiemu trvaloudržateľnému rozvoju Košického kraja
vytváraním takých podmienok a
mechanizmov v regióne, ktoré umožnia riešiť prioritné problémy a realizovať
ciele v zmysle schválených rozvojových dokumentov v navrhovaných
strednodobých až dlhodobých časových horizontoch.
Činnosti Agentúry sú zamerané najmä na riešenie problému nevyváženého a málo
dynamického hospodársko-sociálneho rozvoja v regióne a jeho príčin, čo sú hlavne:
-

nedostatok informácií a ich neefektívna komunikácia,
nedostatok odborných kapacít potrebných pre účinný regionálny rozvoj,
nevyužívaný partnerský potenciál,
nie dostatočne rozpracované alternatívy rozvoja regiónu,
málo kvalitných rozvojových projektov,
nesúlad priorít rozvojových zámerov kraja a subregiónov.

Základné princípy fungovania Agentúry:
a) transparentnosť a zodpovednosť voči všetkým partnerom
b) úplná politická a iná nezávislosť
c) vysoká profesionalita výstupov zabezpečená vysokokvalifikovaným personálom
pomocou moderných metód používaných na európskej úrovni
d) rovnocenná spolupráca so všetkými sektormi spoločnosti (vláda, samospráva,
súkromný a občiansky sektor)
e) úzka odborná spolupráca s odborom regionálneho rozvoja Úradu košického
samosprávneho kraja a jeho vysunutými pracoviskami a ostatnými odbormi,
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zariadeniami v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, Regionálnymi
rozvojovými agentúrami v regióne a ďalšími subjektmi, ktoré sa zaoberajú, alebo sú
zodpovedné za rozvoj košického regiónu
f) presadzovanie princípu korektnej a spoľahlivej partnerskej spolupráce
g) neprekrývanie a nenahrádzanie existujúcich štruktúr v oblasti regionálneho rozvoja,
ale rozvinutie takých činností a služieb, ktoré sú potrebné, a v súčasnosti na trhu
chýbajú alebo nie sú dostatočne kvalitné
h) predchádzanie a zamedzenie konfliktu záujmov medzi jednotlivými činnosťami
Agentúry
i) odborná garancia kvality vstupov,
spolupracovníkov

s využitím tak interných ako aj externých

Cieľové skupiny, ku ktorým smeruje činnosť Agentúry sú najmä zariadenia
a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, pracovníci úradu samosprávneho kraja a
mestských a obecných úradov, volení predstavitelia regionálnej a miestnej samosprávy
(poslanci, starostovia), štátne inštitúcie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a
potenciálni prijímatelia a užívatelia EU pomoci.
V súvislosti s napĺňaním poslania vykonáva Agentúra činnosti v nasledujúcich
oblastiach:
1. Informácie a komunikácia informácií
- vytváranie účelových databáz
- transformácia informácií do užívateľsky prijateľnej formy
- cielená komunikácia s verejnosťou prostredníctvom médií, osobných
stretnutí a pod.
2. Iniciovanie, manažment a doručovanie vzdelávania v nasledujúcich
oblastiach:
- podmienky a kritéria grantových schém a výziev k predkladaniu projektov
- situačná analýza
- proces strategickej zmeny
- tvorba a manažment projektov
- príprava podnikateľských plánov
- manažérske a komunikačné zručnosti
- tvorba partnerstiev
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3. Poradenstvo a konzultácie
- vhodnosť zaradenia projektových zámerov a projektov do podporných
schém
- európskych fondov
- príprava rozvojových plánov a programov
- príprava, manažovanie a implementácia projektov
- možnosti získavania zdrojov a finančný manažment projektov
- spracovanie štúdií uskutočniteľnosti a technicko-ekonomických štúdií
- výber externých odborníkov a partnerov
4. Vytváranie partnerstiev
- identifikovanie potenciálu pre regionálnu a cezhraničnú spoluprácu
- iniciovanie a facilitovanie spolupráce medzi zainteresovanými a pod.
- spolupráca pri spracovaní sociálno-ekonomických plánov subregiónov so
vzťahom
na národné a regionálne plány
5. Analýzy a prieskumy
- analýzy rozvojových trendov a alternatív rozvoja
- príprava alternatív rozvoja v rôznych oblastiach
- spolupráca na regionálnej inovačnej stratégii
6. Monitoring a hodnotenie
- monitoring národných a regionálnych projektov pre MVaRR SR, MH SR,
Košický samosprávny kraj, ako aj pre ďalších národných aj zahraničných
klientov
- hodnotenie vplyvu rôznych Slovenských aj zahraničných programov
a projektov najmä v regióne KSK
7. Návrh a príprava projektov
- analýza daností a problémov aktérov v regióne (situačná analýza)
- príprava projektového zámeru
- príprava projektového spisu (žiadosť, spis, prílohy)
8. Implementácia projektov
- implementácia projektov a aktivít Agentúry
- implementácia projektov Košického samosprávneho kraja
- koordinácia implementácie väčších medzinárodných projektov
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2. Orgány Agentúry

SPRÁVNA RADA AGENTÚRY NA PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA KOŠICE, n.o.
Členovia novej Správnej rady Agentúry boli menovaní uznesením č.83/2010
Zastupiteľstva KSK zo dňa 19.4.2010 a s účinnosťou od 2.6.2010 sa novo vymenovaní
členovia Správnej rady ujali svojej funkcie. Do tohto dátumu fungovala správna rada v
zložení schválenom v roku 2007.
Tab. 1: Zmeny v zložení Správnej rady
Marec 2010
Ing. Rozália Múdra – predsedníčka
Ing. Dušan Daniel
Ing. Karol Mitrík
Ing. František Olejník, CSc.
Ing. Július Slovák
Erika Švedová
Mgr. Rastislav Javorský

Jún 2010
Ing. Ondrej Bernát – predseda
Ing. Ján Szöllös
Mgr. Jana Mondiková
Michal Rečka
Ing. Kamil Műnnich
Ing. Štefan Bašták
RNDr. Rudolf Bauer

V roku 2010 zasadala Správna rada tri krát, riadila činnosť Agentúry s cieľom
zefektívniť činnosť Agentúry pri dôslednom napĺňaní jej poslania.

DOZORNÁ RADA AGENTÚRY NA PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA KOŠICE, n.o.
Zastupiteľstvo KSK dňa 19.4.2010 uznesením č. 83/2010 navrhlo nových členov
Dozornej rady a Správna rada Agentúry dňa 02.06.2010 na svojom riadnom zasadnutí
schválila nových členov Dozornej rady s účinnosťou od 02.06.2010.
Tab. 2: Zmeny v zložení Dozornej rady
Marec 2009
JUDr. Jozef Konkoly - predseda
Martin Hrunka
Ing. Ervín Petrík

Jún 2010
JUDr. Jozef Konkoly - predseda
Ing. Pavol Džurina
Ing. Pavol Bečarik
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Zamestnanci Agentúry:
K 31.12.2010 pracovalo v Agentúre 9 zamestnancov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc. – riaditeľ
RNDr. Gejza Legen – projektový manažér
Ing. Jarmila Hviščová – projektový manažér
Ing. Jozef Šuľak – projektový manažér
Mgr. Henrieta Kiraľvargová – projektový manažér
Mgr. Ján Dzurdženík – projektový manažér
PhDr. Zuzana Klimovská – projektový manažér
Ing. Valéria Frischová – ekonóm
Iveta Lučanská – asistent/administrátor
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3. Prehľad činnosti Agentúry za rok 2010
Agentúra realizovala v priebehu roku 2010 nasledujúce činnosti:

1. V oblasti informácií a komunikácie informácií:
Prostredníctvom web stránky agentúra zabezpečuje šírenie informácií súvisiacich so
svojou činnosťou, ako aj aktuálne informácie o možnostiach získať finančné prostriedky
z postupne uverejňovaných výziev jednotlivých operačných programov štrukturálnych
fondov Európskej únie (www.arr.sk).
2. V oblasti poradenstva a konzultácií:
Zvýšený dopyt o poradenstvo a o poskytnutie konzultácií bol zaznamenaný najmä od
samosprávy miest a obcí v KSK, keď záujem bol získať informácie o vhodnom zdroji
možného financovania pre ich konkrétne projektové zámery. Zvýšený záujem
o prípravu projektov bol taktiež zo strany jednotlivých odborov KSK a od organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Tento zvýšený záujem o konzultácie a poradenstvo je
aj odrazom postupne zvyšujúcich sa aktivít Agentúry priamo v jednotlivých
mikroregiónoch, v ktorých konzultuje, pripravuje a aj realizuje konkrétne projekty.
3. V oblasti vzdelávania:
V rámci projektu “EFEKT“ – „EFEKTívnejšie spravovanie Košického samosprávneho
kraja” boli zorganizované 2 dvojdňové bloky vzdelávania pre najmä novozvolených
poslancov Zastupiteľstva KSK, ktoré boli „na mieru“ pre rozšírenie vedomostí z
regionálnej politiky, pre oboznámenie sa so strategickými dokumentmi, ktoré boli na
Úrade KSK vypracované v predchádzajúcich obdobiach.

4. V oblasti prípravy a implementácie projektov:
Vypracovaniu nižšie uvedených projektov (tab. 3) predchádzala systematická
spolupráca s pracovníkmi Úradu KSK pri riešení problematiky regionálneho rozvoja
najmä v sociálnej, kultúrnej, hospodárskej a environmentálnej oblasti. Spolupráca
spočívala v špecifikácii cieľov a vyjasnení plánovaných výstupov tak, aby pripravovaný
projekt obsahovo čo najviac napĺňal ciele a úlohy stanovené v Programe hospodárskeho
a sociálneho rozvoja KSK, alebo iného strategického dokumentu. Pracovníci KSK sa
často osobne zapájali do práce projektového tímu.
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A. Príprava projektov:
Tab. 3: Prehľad projektov vypracovaných Agentúrou v roku 2010
Č.

Názov projektu

Stručný popis projektu

INVESTIČNÉ PROJEKTY
1.

KORSIKA - Koromľa - Siniak
Kanalizácia

Zvýšenie kvality života obyvateľov obce Koromľa
prostredníctvom vybudovania kanalizácie.
Zlepšenie kvality života klientov a zvýšenie
kvality poskytovaných služieb rekonštrukciou
priestorov Zariadenia sociálnych služieb Domko
Košice.
Zlepšenie podmienok na poskytovanie
ambulantnej zdravotnej starostlivosti
rekonštrukciou a modernizáciou objektu
Polikliniky Sever v Košiciach.
Zvýšenie využívanie obnoviteľných zdrojov
energie a zavedenie opatrení na úsporu energie v
NsP Michalovce.

2.

Vstúpte k nám

3.

Rekonštrukcia zdravotníckeho
zariadenia Košice – Sever

4.

ESO – Možnosti šetrenia energie
(Energy saving opportunities)

5.

Tokaj je len jeden

Zvýšenie kvality života obyvateľov regiónu TOKAJ
optimálnym využitím potenciálu regiónu.

6.

Revitalizácia obce Čakanovce

Zlepšenie dostupnosti občianskej vybavenosti a
estetizácia prostredia v obci Čakanovce.

NEINVESTIČNÉ PROJEKTY
1.

SPARTA - Partnerstvo pre rozvoj CR v
KSK

Zlepšiť podmienky na efektívny a
trvaloudržateľný rozvoj cestovného ruchu v
Košickom kraji.

2.

Kráľovstvo rozprávok GROŠ

Zvýšenie kvality, vybavenosti a dostupnosti
infraštruktúry cestovného ruchu na Gemeri.

3.

Klaster TERRA INCOGNITA

4.

INTOS – Inšpirácia v Toskánsku

5.

Cesta Rákócziho slávy

Zvýšenie dynamiky a účinnosti realizácie
Programu TERRA INCOGNITA ako jedného z
hlavných nástrojov na rozvoj a zabezpečenie
udržateľnosti kultúrneho CR v kraji.
Podpora aktivít miestneho turizmu na
Východnom Slovensku motivovaním miestnych
aktérov v cestovnom ruchu získavať nové
vedomosti a zručnosti študijnou návštevou
Florencie a Toskánska.
Cieľom projektu je prilákať turistov na kľúčové
atraktivity v regióne Zakarpatia a Východného
Slovenska vytvorením spoločného produktu –
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tematickej Cestu Rákocziho slávy a zlepšením
kvality služieb na zastaveniach tejto cesty.

6.

7.

ACCESS TO MOUNTAINS – Udržateľná
mobilita a cestovný ruch v Alpách a
Karpatoch (Sustainable Mobility and
Tourism in the Alps and Carpathians)
COGITA - Spoločenská a
environmentálna zodpovednosť firiem
vo verejnom živote (Corporate Social
and Environmental Responsibility
through Public Policy)

Posilnenie okrajových vidieckych regiónov cez
podporu trvalo udržateľných foriem turizmu a
zvýšením ich dostupnosti.
Presadzovanie spoločenskej zodpovednosti firiem
v spoločenskom živote s cieľom zvýšiť trvalú
udržateľnosť rozvoja regiónov a zapojenosť
firiem do verejného života.

8.

ChaPEur - Zmena prístupu miest k
trvalo udržateľnej Európe (Changeproofing cities for sustainable Europe)

Projekt zameraný na problematiku vysokej
koncentrácie obyvateľstva v mestách a
pripravenosti čeliť prírodným alebo iným
katastrofickým scenárom.

9.

Karpatská turistická cesta 2
(Carpathian Tourism Road 2)

Príprava na vytváranie turistických balíčkov v
KSK a Zakarpatskej časti Ukrajiny

B. Implementácia vlastných projektov Agentúry:
- Projekt „FOOD PRO-FIT – HANCP ako indikátor verejného zdravia obyvateľstva v
potravinovom reťazci pri spracovávaní potravín“ („HANCP as a public health
indicator for the value chain of food production processes“)
Prostredníctvom projektu sa vyvíjajú nástroje pre presadzovanie zdravého životného
štýlu
obyvateľov, sú šírené informácie, ktoré ovplyvňujú využívanie potravín
produkovaných v regióne. V rámci projektu sa pripravia kritériá, ktoré umožnia zlepšiť
poskytované služby v procese spracovania potravín od výrobcu ku konzumentovi. Viac
informácií: www.foodprofit.org
- Projekt „ESPON Climate - Klimatické zmeny a ich dopad na regióny a miestne
ekonomiky“ („Climate change and territorial effects on regions and local
economies in Europe“)
Ide o výskumný projekt, v ktorom Agentúra spolu s 12 ďalšími partnermi spolupracuje
na vypracovaní scenára ako ovplyvní v nasledujúcich rokoch, desaťročiach meniaca sa
klíma socioekonomické podmienky na území KSK a aj v Európskom rozmere.
- Projekt „IKARUS – Intenzívnejšia komunikácia a spolupráca aktérov
regionálneho rozvoja Ukrajiny a Slovenska“
Cieľom projektu je posilňovanie odborných kapacít miestnych aktérov v obciach
a mikroregiónoch pri hranici s Ukrajinou, aby sa zvýšil ich záujem o veci verejné, aby
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boli kapacitne lepšie pripravení riešiť svoje ekonomické, sociálne, kultúrne
a environmentálne problémy a aby zlepšenou spoluprácou s ukrajinskými partnermi
prenášali tieto skúsenosti k nim.
- Projekt „VIA REGIA PLUS – Udržateľná mobilita a spolupráca regiónov pozdĺž
Paneurópskeho dopravného koridoru III” („Sustainable Mobility and Regional
Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III”)
Projekt Via Regia Plus sa realizuje v rámci programu Central Europe a je zameraný na
implementáciu kľúčových prvkov Územnej rozvojovej stratégie vypracovanej v rámci
predchádzajúceho projektu ED-C III Via Regia, ktorý bol realizovaný Agentúrou
v spolupráci so zahraničnými partnermi v rokoch 2006 – 2008. Za týmto účelom boli
stanovené 3 strategické oblasti:
1. Zlepšenie dostupnosti prostredníctvom tvorby a rozvoja udržateľného
dopravného systému.
2. Posilnenie uzlov koridoru ako “motorov” rozvoja.
3. Aktivizácia turistického potenciálu.
Viac informácií: www.edc-viaregia.eu
- Projekt „KNOWBRIDGE – Cezhraničný most na výmenu skúseností medzi
východným Slovenskom a severným Maďarskom” („The Cross Border
Knowledge Bridge in the East Slovakia and Northern Hungary“)
Cieľom projektu je podporou rozvoja nových inovatívnych cezhraničných, výskumom
riadených klastrov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a združovaním
výskumných inštitúcií, podnikateľov a regionálnych orgánov zvýšiť kapacitu a posilniť
výskumný potenciál dvoch cezhraničných a zbiehavých regiónov (KSK a BAZ župa).
Viac informácií: www.knowbridge.eu
- Projekt „ERNEST – Európska výskumná sieť pre udržateľný cestovný ruch”
(„European Research NEtwork on Sustainable Tourism“)
Projekt je zameraný na problematiku udržateľného rozvoja cestovného ruchu
prostredníctvom koordinácie a spolupráce medzi regionálnymi výskumnými
programami zameranými na udržateľný cestovný ruch. Viac informácií:
www.ernestproject.eu
- Projekt „KREAREG – KREAtívny Košický REGión“
Vzdelávací projekt zameraný na zvýšenie kvality služieb poskytovaných verejnosti
a miestnym aktérom v regióne Košického kraja prostredníctvom zvýšenia zručností,
vedomostí a kapacity pracovníkov Agentúry ich aktívnou účasťou na vzdelávacích
aktivitách v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre Agentúru a ktoré zároveň boli
identifikované pracovníkmi ako kľúčové pre rozvoj ich osobných kapacít. Tie sú
nevyhnutné pre podstatné zlepšenie kvality poskytovaných služieb.
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- Projekt „Bioenergia Karpát“ („Bionergy of the Carpathians“)
Hlavným cieľom projektu je rozvoj alternatívnej energetiky v oblastiach Zakarpatskej
oblasti Ukrajiny a Východného Slovenska, k čomu má prispieť najmä zlepšenie
možností pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozšírenie počtu
konzumentov a producentov energetickej biomasy.
- Projekt „EFEKT – EFEKTívnejšie spravovanie Košického samosprávneho kraja“
Cieľom projektu bolo zvýšiť a skvalitniť odbornú kapacitu poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja (najmä tých novozvolených) a tým prispieť
k zlepšeniu spravovania samosprávneho kraja. Napĺňanie týchto cieľov bolo
realizované najmä „na mieru“ pripraveným vzdelávaním poslancov Zastupiteľstva KSK
v oblastiach, ktoré boli dotazníkovým prieskumom identifikované ako najpotrebnejšie
a najzaujímavejšie pre ich prácu. Vzdelávanie sa uskutočnilo v dvoch dvojdňových
vzdelávacích moduloch (Spišská Nová Ves, Zemplínska Šírava) a poslanci sa od
vedúcich odborov KSK a rôznych externých prednášateľov dozvedeli mnohé zaujímavé
informácie z oblasti fungovania KSK, práva, regionálnej politiky a regionálneho
rozvoja, ROP či si konkrétne preverili svoje komunikačné a vyjednávacie schopnosti.
- Projekt „INTOS – Inšpirácia v Toskánsku“
Vďaka spolupráci Agentúry a združenia Pixel Associazione z Florencie vznikol projekt,
ktorého cieľom bolo podporiť aktivity miestneho turizmu na Východnom Slovensku
motivovaním miestnych aktérov v cestovnom ruchu získavať nové vedomosti a
zručnosti študijnou návštevou Florencie a Toskánska. V rámci projektu sa uskutočnila
študijná cesta do Toskánska, kde mali účastníci príležitosť získať nové vedomosti o
metódach, stratégiách a riešeniach pre úspešný manažment, marketing a kreovanie
služieb (vrátane balíčkov CR) a možnosť stretnutia a komunikácie s manažérmi
činnými v rámci cestovného ruchu v Toskánsku a so subjektmi verejného sektora.
Súčasťou bola diskusia o formách spolupráce, sieťovaní, tvorbe klastrov a o
financovaní.

C. Implementácia projektov pre Košický samosprávny kraj:
- Projekt „MIKADO - Minimalizácia komunálneho odpadu v mikroregióne
Laborecká niva“
Minimalizácia tvorby komunálneho odpadu v pilotnom mikroregióne Laborecká niva
zvýšením zapojenosti obyvateľstva do separovaného zberu na 50 % do roku 2011 je
cieľ projektu, ktorého konečným prijímateľom je Košický samosprávny kraj. Projekt sa
realizuje v spolupráci s mikroregiónom Laborecká niva ako partnerom projektu.
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- Projekt „Hollóháza - Skáros výstavba spojnice“
V rámci projektu bola na slovenskej strane zrekonštruovaná cesta III. triedy v úseku
Ždaňa - Skároš - št. hranica SR/MR za účelom zlepšenia dostupnosti prihraničného
regiónu s Maďarskom.
- Projekt „Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené pri Hornáde“
V rámci projektu bola na slovenskej strane zrekonštruovaná cesta III. triedy v úseku
Ždaňa - Trstené pri Hornáde - št. hranica SR/MR za účelom zlepšenia dostupnosti
prihraničného regiónu s Maďarskom.
- Projekt „BICY – Bicykle v mestách a regiónoch“ („Cities & Regions of Bicycles“)
Projekt je zameraný na podpora využívania bicykla ako kľúčového prvku verejnej
dopravy a ekologického, moderného a bezpečného spôsobu prepravy prostredníctvom
zvyšovanie povedomia obyvateľstva a kompetentných inštitúcií a orgánov o využívaní
bicykla ako dopravného prostriedku, tvorby ucelených plánov rozvoja cyklistiky ako
nevyhnutnej súčasti územnoplánovacej dokumentácie a prenosu skúseností od
skúsenejších partnerov.

5. V oblasti analýz a prieskumov:
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom krajina roky 2007 – 2013 –
aktualizácia
V roku 2009 nadobudol účinnosť nový zákon o sociálnych službách č. 448/2008, ktorý
priniesol viaceré mimoriadne dôležité zmeny, ktoré ovplyvňujú kvalitu i kvantitu tohto
systému. Zavádza viacero nových mechanizmov a procesov do sociálnych služieb, a to
najmä v oblasti financovania, posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, v oblasti
práv prijímateľov sociálnych služieb, hodnotenia podmienok poskytovania sociálnych
služieb, ale aj v oblasti zavádzania nových druhov sociálnych služieb či komunitného
plánovania ich rozvoja. Všetky zmienené a ďalšie zmeny sú postupne
implementované a tak je potrebná aktualizácia tohto koncepčného materiálu.
- Návrh štandardov a výkonnostných indikátorov knižníc a knižničnoinformačných služieb v regionálnych knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK s východiskami pre stratégiu ich rozvoja na roky 2010-2015
Materiál mal za cieľ získať objektívnu komplexnú analýzu súčasného
stavu knižníc, porovnať výkony knižnično-informačných služieb s regionálnymi
knižnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov SR a
získať informácie o trendoch rozvoja knižníc v EU . Výstupom týchto zistení je
návrh štandardov a výkonnostných indikátorov a tiež konkrétnych opatrení slúžiacich
ku skvalitneniu činnosti regionálnych knižníc v pôsobnosti KSK.
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4. Finančné ukazovatele
Príjmy v členení podľa zdrojov
Podiel zdrojov na príjmoch v roku 2010 je uvedený v tabuľke číslo 2. Okrem dotácie
KSK, ktorá bola čerpaná na základe Zmluvy o činnosti, ďalším zdrojom príjmov boli
realizované projekty a tržby z predaja služieb.
Tab. 4: Prehľad príjmov podľa zdrojov
Finančný podporovateľ
Dotácia KSK
Projekt EFEKT
Projekt INTOS
Projekt IKARUS
Projekt FOOD PROFIT
Projekt BIOENERGY
Projekt ERNEST
Projekt VIA REGIA PLUS
Projekt ESPON CC
Ukončené projekty
IMMENSITY a EMBRACE II
Tržby z predaja služieb
Spolu
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Suma v €
153 000,00
21 345,25
21 804,50
46 835,07
18 230,40
25 000,00
10 467,35
4 011,82
1 047,47

% podiel
42,87
5,98
6,11
13,12
5,11
7,01
2,93
1,12
0,29

18 564,61

5,20

36 566,95
356 873,42

10,25
100,00

Čerpanie dotácie KSK vo výške 153 000 € v roku 2010 po rozdelení podľa
činností:

Stav a pohyb majetku a záväzkov za rok 2010
Tab. 5: Prehľad o pohybe hodnoty dlhodobého majetku
Druh dlhodobého
hmotného
majetku
022 – Stroje,
prístroje,
zariadenia
023 – Dopravné
prostriedky

Obstarávacia
cena na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky zo
zaúčtovaných
odpisov

Zostatok na
konci účtovného
obdobia

8 178

0

3 508

4 671

0

0

0

0

Tab. 6: Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Pohľadávka
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

K 1.1.2010
14 656
0

K 31.12.2010
28 348
0

Tab. 7: Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

K 1.1.2010
459
0
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K 31.12.2010
1 404
0

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v ročnej uzávierke za rok 2010
Tab. 8: Súvaha k 31.12.2010
Položka
Aktíva celkom
Dlhodobý majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
- výpočtová technika, prezentačný komplet, nábytok
Finančné investície
Obežný majetok
Zásoby
Materiál
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
- pohľadávky z obchodného styku
- pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR
a rozpočtom územnej samosprávy
- ostatné pohľadávky
- zúčtovanie so Sociálnou poisť. a zdravotnými poisťovňami
- daňové pohľadávky
- iné pohľadávky
Finančný majetok
- pokladnica
- bankové účty
Časové rozlíšenie
- náklady budúcich období
- príjmy budúcich období
Pasíva celkom
Vlastné zdroje
Fondy organizácie
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Cudzie zdroje
Rezervy
- krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
- záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky
- záväzky z obchodného styku
- záväzky voči zamestnancom
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v€
178 182
4 671
0
4 671
4 671
0
116 608
73
73
28 352
28 348

4

88 183
101
88 082
56 903
257
56 646
178 182
77 017
74 888
2 129
91 441
6 416
6 416
1 427
1 427
83 598
82 779
819

- zúčtovanie zo SP a zdrav. poisťovňami
- daňové záväzky
- ostatné záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
- dlhodobé bankové úvery
- bežné bankové úvery
- prijaté krátkodobé finančné výpomoci
Časové rozlíšenie
- výdavky budúcich období
- výnosy budúcich období

9 724
404
9 320

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Náklady
Agentúre vznikli bežné náklady na chod organizácie:
- spotreba kancelárskych potrieb a potrieb pre tréningy,
- cestovné
- nájomné, telekomunikačné náklady, služby súvisiace s projektmi, poistné a iné
náklady na služby,
- mzdové náklady a zákonné sociálne náklady pre zamestnancov
- dane a poplatky
- odpisy – stupeň opotrebenia hmotného investičného majetku (kopírovacieho
stroja, nábytku a výpočtovej techniky)
Tab. 9: Náklady v roku 2010
Náklady
Spotreba materiálu
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Kurzové straty
Iné ostatné náklady
Odpisy
Náklady spolu

v€
9 846
1 430
23 969
1 340
137 216
143 287
43 350
1 942
3 825
127
1
938
3 508
370 779
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Výnosy
Agentúra vykonávala iba nezdaňovanú činnosť, z ktorej výnosy predstavovali hodnotu
372 921,- €. Bližší popis je uvedený v tabuľke.
Tab. 10: Výnosy v roku 2010
Výnosy
Tržby z predaja služieb
Úroky
Kurzové zisky
Prijaté príspevky od iných organizácií
Dotácie na prevádzku
Výnosy spolu

v€
50 259
71
3
27 179
295 409
372 921

Tab. 11: Výsledok hospodárenia v roku 2010
Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

v€
2 142
13
2 129

K 31.12.2010 finančné hospodárenie Agentúry vykázalo kladný výsledok 2 129,- €.
Agentúra hospodárila vyrovnane, dokázala preklenúť obdobia časového nesúladu medzi
vynaloženými a refundovanými nákladmi v rámci realizovaných projektov, vytvoriť
rezervu v sume 5 000,- € na kúpu nového auta a vytvoriť tak predpoklad vyrovnaného
hospodárenia aj v nasledujúcich rokoch so zreteľom na napĺňanie svojho poslania.
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