
 

 
 
 
 
Úvodom 
 
V súčasnom, rýchlo sa meniacom svete aj rozvojová agentúra musí byť schopná sa rýchlo 
prispôsobiť meniacim sa požiadavkám svojich klientov. Agentúra na podporu regionálneho 
rozvoja Košice, n.o. po dvoch rokoch svojej existencie a radom úspešných projektov 
preukázala svoju akcieschopnosť. Je potrebné spomenúť projekt zamestnanosti absolventov 
(MOST), prípravu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mesto Rožňava (KAPSA)  
a mnohé ďalšie projekty vypracované a podané v rámci výzvy OPZI - Základná 
infraštruktúra. Ovocie tohto úsilia by sa malo prejaviť po očakávanom vyhodnotení všetkých 
podaných zámerov.  
Meniace sa podmienky fungovania a požiadavky kladené na Agentúru sa v uplynulom roku 
prejavili na personálnych zmenách v riadiacich,  kontrolných a výkonných  orgánoch. 
Agentúra doplnila potrebné chýbajúce interné dokumenty (napr. vnútroorganizačná smernica 
upravujúca fungovanie a zásady hospodárenia) a prepracovala svoj štatút. V súlade so svojou 
filozofiou, poslaním a štatútom Agentúra vykonáva konzultačnú, poradenskú, projektovú 
(príprava  a implementácia) činnosť pre Košický samosprávny kraj a organizácie v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Dobrým príkladom tejto činnosti sú početné konzultácie 
a tréningy  pre riaditeľov, ale aj  starostov obcí regiónu ako aj vypracované projekty pre OP 
ZI a pre SOP ĽZ.  Agentúra si  v budúcom období zachová svoje plánované funkcie, ktoré 
sa však čoraz viac budú jednoznačne profilovať. Na rok 2005 je plánovaný vznik vzdelávacej, 
poradenskej a konzultačnej sekcie, ktorá bude mať za úlohu zabezpečovať vzdelávanie 
a tréning personálu úradu KSK a inštitúcií v jeho zriaďovateľskej právomoci. Druhá sekcia 
bude zodpovedná za činnosti súvisiace s tvorbou a manažovaním projektov, ktorej súčasťou 
bude tím externých projektových manažérov.  
Nasledujúce obdobie prinesie nové výzvy existujúcich programov EÚ, ale aj príležitosti 
vyplývajúce z integrujúcej sa Európy (posunutie Schenghenskej hranice, zvýšený objem 
pomoci z EÚ na programové obdobie 2007-13).  
Verím, že Agentúra bude schopná na tieto výzvy primerane reagovať a súčasne bude schopná  
využiť ponúkané príležitosti na prospech regiónu a jeho obyvateľov.      
 
 
       RNDr. Gejza Legen 
                  riaditeľ   
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Profil Agentúry  
 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ďalej len Agentúra) bola založená 
svojim zriaďovateľom Košickým samosprávnym krajom (ďalej len KSK) ako nezisková 
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona 213/1997 Z.z. 
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a zaregistrovaná 
Krajským úradom v Košiciach dňa 9.júla 2003. 
Založenie Agentúry bolo odsúhlasené uznesením zastupiteľstva KSK zo dňa 14.4.2003, na 
základe dôvodovej správy.  
Na základe tejto správy boli načrtnuté hlavné problémy z hľadiska odbornej a inštitucionálnej 
pripravenosti Košického kraja v oblasti regionálneho rozvoja akými sú napr.: 
- nedostatočné odborné kapacity,  
- nízky stupeň inštitucionálnej spolupráce,  
- nepripravenosť plánov, programov a projektov,  
- nedostatočná informovanosť,  
- absencia uceleného systému poradenstva a pod. 
 
Poslaním Agentúry je prispievať k efektívnejšiemu a dynamickejšiemu  trvalo-
udržateľnému 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 

a modernou metodológiou procesu 
 
d) rovnocenná spolupráca so všetkými sektormi spoločnosti (vláda, samospráva, súkromný a 

občiansky sektor) 
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e) úzka odborná spolupráca s odborom regionálneho rozvoja Úradu košického 
samosprávneho kraja a jeho vysunutými pracoviskami, Regionálnymi rozvojovými 
agentúrami v regióne a ďalšími subjektmi, ktoré sa zaoberajú, alebo sú zodpovedné za 
rozvoj košického regiónu 

 
f) presadzovanie princípu spolupráce namiesto nezdravej konkurencie 
 
 
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,  s využitím tak interných ako aj externých 

spolupracovníkov 
 
Orgány neziskovej organizácie: 
 
Správna rada 
V priebehu roku 2004 boli v Agentúre robené nasledujúce zmeny v zložení Správnej rady 
Agentúry. 
 
Január-Marec/2004 Apríl- August/2004 September-

November/2004 
December 2004 

Ing. Rozália Múdra Ing. Rozália Múdra Ing. Pavol Hric Ing. Pavol Hric 
Ing. Milan Fülöp Ing. Peter Ťapák Doc. Ing. Tomáš Sabol, 

PhD. 
Doc. Ing. Tomáš 
Sabol, PhD. 

Ing. Peter Ťapák Ing. Monika Bajužíková Ing. Monika 
Bajužíková 

Laura Dittel 
 

Ing. Rozália Múdra Ing. Rozália Múdra 

Prof. Ing. Michal 
Cehlár, PhD. 

Ing. Peter Ťapák 

Ing. Peter Ťapák Ing. Ervín Petrík 
Ing. Ervín Petrík Zlatica Petríková 

Ing. István Pásztor 

Laura Dittel 

Zlatica Petríková  
 
 
Dozorná rada 
 
2003 – September 2004 September 2004 - 2005 
Ing. Jozef Drábik Ing. Imrich Smaržík 
Ing. Milan Tóth Ing. Július Žolner 
Ing. Ján Szıllıs MvDr. Michal Kopka 
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Zamestnanci:   RNDr. Andrej Šteiner, PhD. - riaditeľ 
RNDr. Gejza Legen - projektový špecialista 
Ing. Zuzana Záborská – programový manažér 

     Ing. Katarína Lavrinová – projektový špecialista 
     Ing. Radek Kováč – projektový asistent 
 
 
Cieľové skupiny, ku ktorým smeruje činnosť Agentúry sú najmä – volení predstavitelia 
regionálnej a miestnej samosprávy (poslanci, starostovia), pracovníci mestských a obecných 
úradov, 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 na štrukturálne 

fondy 
- situačná analýza 
- proces strategickej zmeny 
- tvorba a manažment projektov 
- príprava  podnikateľských plánov 
- manažérske a komunikačné zručnosti 
- tvorba partnerstiev 
 
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 inštitúciami, verejnou správou, podnikateľmi 

a pod. 
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- 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 Ministerstvo výstavby a regionálneho 

rozvoja, Ministerstvo hospodárstva, 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. Implementácia projektov  
 
- implementácia projektov a aktivít Agentúry 
- implementácia projektov Košického samosprávneho kraja  
- koordinácia implementácie väčších medzinárodných projektov 
 

Činnosti Agentúry v roku 2004 
 
Agentúra v priebehu roku 2004 realizovala nasledujúce činnosti: 
 
1.V oblasti informácií a komunikácie informácií: 
- zavedenie web stránky Agentúry (www.arr.sk)  
 
 
2. V oblasti poradenstva a konzultácií: 
 
Agentúra odkonzultovala spolu 404 hodín, ktoré napomohli klientom k zlepšeniu  
vedomostí a zručností v oblastiach: 
- príprava projektov, formulácia problémov, cieľov projektov, spracovanie logických matíc,  
- výber vhodných grantových schém, možnosti kofinancovania, 
- vyplňovanie predpísaných formulárov projektov,  
- vytváranie partnerstiev,  
- proces plánovania a strategické otázky rozvoja na lokálnej, mikro-regionálnej úrovni. 
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Rozdelenie poradenstva a konzultácií pre jednotlivé cieľové skupiny: 

Rozdelenie konzultácií

45%

20%

21%

14%
Organizácie v
pôsobnosti KSK

Obce, mestá a
mikroregióny v KSK

Odbory Úradu KSK

Malé a stredné podniky

 
 
 
 
 
 
3. V oblasti vzdelávania Agentúra pripravila a realizovala: 
 

Dňa 4 Júna 2004 Agentúra uskutočnila konzultačný seminár pre kultúrne zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK s názvom Projektová filozofia. Seminára sa zúčastnili 
zástupcovia 24 kultúrnych zariadení v pôsobnosti KSK. 

Dňa 2 Júla 2004 Agentúra v budove KSK uskutočnila konzultačný seminár Projektová 
filozofia pre 27 subjektov(školy a kultúrne zariadenia) v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. 

 

Agentúra uskutočnila konzultačný seminár / vzdelávanie k Operačnému programu – Základná 
infraštruktúra s názvom - Zásady správnej prípravy projektu pre EÚ zdroje a 
spracovanie projektu do projektového spisu pre nasledujúce obce, mestá; 

27-28 Júla 2004 - Spišská Nová Ves 
26-27 Augusta 2004 - Košice –okolie 
26-27 Októbra 2004 - Michalovce a Sobrance 
3-4 Novembra 2004 – Trebišov 
9 Decembra 2004 - Rožňava 
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4. V oblasti prípravy a implementácie projektov Agentúra: 
 
4.1 Vypracovala a manažovala projekty 
 
- Projekt MOST – Inovatívny model zvýšenia zamestnateľnosti  absolventov VŠ 

v košickom kraji- v partnerstve  KSK, Agentúra a TU Košice, ktorý bol úspešný v 
Grantovej schéme Rozvoj ľudských zdrojov a schválený v novembri 2003 - zameraný na 
podporu zamestnateľnosti vysokoškolsky vzdelaných a nezamestnaných ľudí v košickom 
kraji ako súčasti politiky KSK v príprave regiónu na absorbovanie zdrojov EÚ.  Projekt 
začal svoju realizáciu v Decembri 2003 a bol úspešne dotiahnutý do konca v Septembri 
2004, pričom Agentúra počas projektu zabezpečovala úlohu koordinácie a manažmentu 
projektu úlohu lektorov na vzdelávanie.  

 
- Projekt  KAPSA  - Integrovaný prístup k tvorbe PHaSR príkladovo pre mesto Rožňava  

pre Grantovú schému  Miestny a regionálny rozvoj. Partnerstvo v projekte je uzatvorené 
medzi mestom Rožňava, KSK, Agentúrou, Regionálnym združením obcí Horného Gemera. 
Projekt je zameraný na špeciálne na  realizáciu prípravy PHaSR  mesta, modelovo pre 
mesto Rožňava s cieľom využitia procesu integrovaného plánovania v ďalších mestách 
východoslovenského regiónu. Zmluva s riadiacim orgánom bola podpísaná 2.7.2004 a 
projekt sa začal realizovať v Októbri 2004. Projekt bol úspešne dotiahnutý do konca 
v priebehu Apríla 2004, pričom počas celého procesu mala Agentúra úlohu koordinácie 
projektu a úlohu hlavného experta projektu. 

 
4.2 Vypracovala projekty 
 
- Projekt MAXIM – MA rginalizácia, Xenofóbia a Identifikácia Mechanizmov pripravený 

pre iniciatívu spoločenstva – EQUAL. Projekt je zameraný na zvýšenie zamestnanosti 
Rómov v troch lokalitách v oblasti Košíc (Veľká Ida, Družstevná pri Hornáde, Luník IX). 
Projekt bol podaný v Novembri 2004, keďže projekt je schvaľovaný na 2.kolá, o výsledku 
sa bude vedieť začiatkom Júna 2005. 

 
- Projekt Gymnázium Gelnica – Zlepšenie kvality a podmienok pre vzdelávanie 

v oblasti Hnileckej doliny. Projekt bol vypracovaný a podaný pre opatrenie OP ZI 3.1.1 – 
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry vo Februári 2004.  

 
- SOU Poľnohospodárske Pribeník – Skvalitnenie a modernizácia výchovno-

vzdelávacieho procesu. Projekt bol vypracovaný a podaný pre opatrenie OP ZI 3.1.1 – 
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry vo Februári 2004. 

 
- Projekt „Lepší život“ obyvateľom Domova sociálnych služieb Šemša. Projekt bol 

vypracovaný a podaný pre opatrenie OP ZI 3.1.3 – Budovanie a rozvoj sociálnej 
infraštruktúry vo Februári 2004. 

 
- Projekt ZEUS – Zemplín v EUrópskom Spoločenstve (ZEUS) - Zvýšenie kvality 

poskytovaných kultúrnych služieb – Zemplínske múzeum. Projekt bol vypracovaný a 
podaný pre opatrenie OP ZI 3.1.4 – Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry vo Februári 
2004. 
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- Projekt ROSA – Rozšírenie, Sprístupnenie A skvalitnenie služieb v dome sociálnych 

služieb SČK. Projekt bol vypracovaný a podaný pre opatrenie OP ZI 3.1.3 – Budovanie 
a rozvoj sociálnej infraštruktúry v Júni 2004.  

 
- Projekt ROMATHAN – Nová akcieschopnosť – Zlepšenie podmienok pre šírenie kultúry 

a umenia Rómov, zvýšiť napojenie Rómov do kultúrneho života regiónu a takto prispieť 
k zvyšovaniu vzájomného pochopenia a ku zlepšeniu sociálnych vzťahov medzi rómskym 
a nerómskym obyvateľstvom. Projekt bol vypracovaný a podaný pre opatrenie OP ZI 3.1.4 
– Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry v Júni 2004. 

 
- Projekt Seniori v centre pozornosti aj v periférnej východojužnej časti Slovenska 

v rámci EÚ - Prestavba materskej školy a detských jaslí na dom dôchodcov, Veľké 
Kapušany. Projekt bol vypracovaný a podaný pre opatrenie OP ZI 3.1.3– Budovanie 
a rozvoj sociálnej infraštruktúry v Decembri 2004. 

 
4.3 Projekty, v ktorých bola AGENTÚRA len ako partner: 
 

- Projekt Inštitucionálna mapa žúp BAZ a regiónu KSK podaný v spolupráci so 
Severomaďarskou rozvojovou agentúrou (NORDA). Projekt bol úspešný a v partnerskej 
spolupráci sa realizoval do septembra 2004. 

- Projekt NORRIS – North Hungary and Košice Bilateral Regional Innovation Strategy 
Project – projekt bol podaný v Júni 2004 do 6.rámcového programu Severomaďarskou 
rozvojovou agentúrou NORDA a ako partneri projektu sa zúčastňovali; Košický 
samosprávny kraj, Technická univerzita Košice, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja 
Košice, Univerzita Miskolc, Bay Zoltan applied research foundation, B-A-Z county 
development agency, ITDH, CARTIF – Castilla y Léon – Spain, Regional Administration 
of Basilicata – Italy.   

   
Kompletný prehľad projektov: 

Názov projektu Financujúca 
inštitúcia 

Lokalizácia 
projektu 

Doba 
trvania 

projektu 

Doba trvania 
projektu Výška grantu 

MOST PHARE 
Košický 

samosprávny 
kraj 

10 mesiacov 

December  
2003 - 

September 
2004 

61 650 € 
Úspešný 

KAPSA PHARE 
Rožňava a 

okolie 
10 mesiacov 

Október 2004 
- Apríl 2005 

32 109 € 
Úspešný 

MAXIM EQUAL 

Veľká Ida, 
Družstevná pri 

Hornáde, 
Košice – 
Luník IX 

Predpoklad 
17 mesiacov 

Predpoklad 
September 

2005 – 
Február 2007 

215 650  € 
úspešný, 

postúpený na 
ďalšie  

Gymnázium 
Gelnica 

OPZI – 3.1.1 Gelnica 
Predpoklad 
24 mesiacov 

Predpoklad 
August 2004 – 
August 2006 

28 020 000 SK 
v zásobníku 
projektov 
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SOUP Pribeník OPZI – 3.1.1 Pribeník 
Predpoklad 
24 mesiacov 

Predpoklad 
August 2004 – 
August 2006 

24 134 000 SK 
v zásobníku 
projektov 

DSS Šemša OPZI – 3.1.3 Šemša 
Predpoklad 
15 mesiacov 

Predpoklad 
September 

2004 – 
December 

2005 

18 400 000 SK 
v zásobníku 
projektov 

ZEUS OPZI – 3.1.4 Michalovce 
Predpoklad 
24 mesiacov 

Predpoklad 
August 2004 – 
August 2006 

12 079 000 SK 
v zásobníku 
projektov 

ROSA OPZI – 3.1.3 Košice 
Predpoklad 
17 mesiacov 

Predpoklad 
September 

2005 – 
Február 2007 

16 697 582 SK 
doteraz 

nevyhodnotený 

ROMATHAN OPZI – 3.1.4 Košice 
Predpoklad 
14 mesiacov 

Predpoklad 
August 2005 – 
Október 2006 

34 988 689 SK 
doteraz 

nevyhodnotený 
Seniori v centre 
pozornosti – DD 
Veľké Kapušany 

OPZI – 3.1.3 
Veľké 

Kapušany 
Predpoklad 
22 mesiacov 

Predpoklad 
Jún 2005 – 
Apríl 2007 

35 545 000 SK 
doteraz 

nevyhodnotený 
Inštitucionálna 

Mapa KSK 
a BAZ 

PHARE CBC  KSK-BAZ  
12 

Mesiacov 

ukončený 
September 

2004  
Úspešný  

NORRIS 
6.rámcový 
program 

KSK-BAZ 32 mesiacov 2007-2008 Úspešný 

 
Čerpanie dotácie rozdelené podľa činností: 

Preh ľad čerpania dotácie

14%

4%

16%

8%

58%

Poradenstvo a konzultácie
pre organizácie v
zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK
Poradenstvo a konzultácie
pre mestá, obce,
mikroregióny v KSK

Vzdelávanie/ konzultačné
semináre pre konečných
príjemcov a úžívateľov EU
pomoci
Príprava analýz,
monitoring, hodnotenia,
štúdie

Príprava a manažment
prípravy projektov
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Príjmy v členení podľa zdrojov: 
 
Agentúra bola v roku 2004 financovaná zo 47,66% dotáciou od zriaďovateľa, KSK a zdroje 
čerpala na základe schváleného rozpočtu. Druhým najvýznamnejším zdrojom financií bol 
projekt MOST s 40% podielom, nasledoval projekt KAPSA a tržby z predaja služieb zhodne 
po 5%.  
 
 
Finančný podporovateľ Suma v tis. Sk % podiel 
Dotácia KSK           1 781 47,66 
Tržby z predaja služieb 193 5,16 
Manažovanie projektu MOST – Phare GS 
Rozvoj ľudských zdrojov 

1 513 40,47 

Manažovanie projektu KAPSA – Phare GS 
Regionálny rozvoj 

221 5,9 

Mapa inštitúcií verejnej správy a územného 
rozvoja  - Phare CBC 

30 0,81 

Spolu 3 738 100 
 

Stav a pohyb majetku a záväzkov za rok 2004 
 
Ku koncu roka agentúra vykazovala stav cenín – kolok v hodnote   200,- Sk.  
Celkový stav finančných prostriedkov bol k 31.12.2004 v hodnote  382.944,-Sk.  
Záväzky ku koncu roka tvorili: 

-    záväzky z hospodárskej činnosti     80.505,- Sk,  
- záväzky voči zamestnancom      122.054,- Sk  
- záväzky voči zdravotným poisťovniam a daňovému úradu  94.041,- Sk  
- záväzky voči KSK – nevyčerpané prostriedky z dotácie  227.721,- Sk  
 

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v ročnej uzávierke za rok 2004 
 
Súvaha k 31.12.2004: 
 
Položka 31.12.2004 
Aktíva celkom (v tis. Sk) 1340 
Neobežný majetok 696 
Dlhodobý nehmotný majetok 0 
Dlhodobý hmotný majetok 696 
- výpočtová technika, prezentačný komplet 301 
- automobil Fiat Stilo 395 
Finančné investície 0 
Obežný majetok 644 
Zásoby (poskytnuté prevádzkové preddavky) 5 
Dlhodobé pohľadávky 0 
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Krátkodobé pohľadávky 248 
- pohľadávky z obchodného styku 245 
- iné pohľadávky a záväzky 3 
Finančný majetok 383 
- pokladnica 4,5 
- bankové účty 378,5 
Prechodné účty aktív 8 
Pasíva celkom (v tis. Sk) 1340 
Vlastné zdroje 132 
Fondy organizácie 0 
Výsledok hospodárenia 132 
- nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov 0,51 
- účet ziskov a strát 131,2 
Cudzie zdroje 1208 
Rezervy zákonné 0 
Dlhodobé záväzky (sociálny fond) 10 
Krátkodobé záväzky 524 
- záväzky z obchodného styku  80 
- záväzky voči zamestnancom 122 
- zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia 68 
- daňové záväzky 26 
- záväzky voči štátnemu rozpočtu 228 
Bankové výpomoci a pôžičky 0 
Prechodné účty pasívne (výnosy budúcich období) 674 
 
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2004 
 
Výnosy 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja vykonávala prevažne nezdaňovanú činnosť, 
z ktorej výnosy predstavovali hodnotu 3 545 171,-Sk. Vykonávala aj zdaňovanú činnosť, 
z ktorej príjem predstavoval 193.280,- Sk.   
Bližší popis v tabuľke. 
 
 
Náklady 
Agentúre vznikli bežné náklady na chod organizácie:   

- spotreba kancelárskych potrieb a potrieb pre tréningy,  
- cestovné 
- náklady na reprezentáciu  
- mzdové náklady a zákonné sociálne náklady pre zamestnancov 
- dane a poplatky  - zriaďovacie náklady 
- odpisy – stupeň opotrebenia hmotného investičného majetku (kopírovacieho stroja, 

motorového vozidla a výpočtovej techniky) 
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Náklady (v tis. Sk) 31.12.2004 
Spotreba materiálu 183 
Opravy a udržiavanie 17 
Cestovné 55 
Reprezentácia 46 
Ostatné služby 706 
Mzdové náklady 1 749 
Zákonné sociálne poistenie 502 
Zákonné sociálne náklady 58 
Ostatné dane a poplatky 4 
Kurzové straty 1 
Iné ostatné náklady 13 
Odpisy 269 
Náklady spolu 3 605 
 
 
 
 
Výnosy (v tis. Sk) 31.12.2004 
Tržby z predaja služieb 193 
Úroky 9 
Osobitné výnosy a iné ostatné výnosy 14 
Prijaté príspevky od iných organizácií 2 526 
Dotácie na prevádzku 996 
Výnosy spolu 3 738 
 
 
Výsledok hospodárenia (v tis. Sk) 31.12.2004 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 133 
Daň z príjmov 2 
Výsledok hospodárenia po zdanení 131 
 
 
 
 


