
 
 

 
 
 
 
 
 
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 troch rokoch svojej existencie a radom úspešných projektov 
preukázala svoju akcieschopnosť.  
Meniace sa podmienky fungovania a požiadavky kladené na Agentúru sa v uplynulom roku 
prejavili na personálnych zmenách v riadiacich,  kontrolných a výkonných  orgánoch. 
Uskutočnilo sa výberové konanie na uvoľnené pracovné pozície, čím sa doplnil počet 
zamestnancov na riadne fungovanie Agentúry. Agentúra doplnila potrebné chýbajúce interné 
dokumenty (vnútroorganizačná smernica upravujúca fungovanie a zásady hospodárenia) a 
dopracovala organizačné dokumenty. V súlade so svojou filozofiou, poslaním a štatútom 
Agentúra vykonáva konzultačnú, poradenskú, projektovú (príprava  a implementácia 
projektov) činnosť pre Košický samosprávny kraj, organizácie v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti a konzultácie pre obce a mestá pri integrovaných projektoch. Príkladom tejto 
činnosti sú konzultácie a tréningy  pre riaditeľov a starostov obcí regiónu ako aj vypracované 
projekty pre OP ZI a pre SOP ĽZ.  Agentúra sa úspešne zapojila aj do nadnárodných 
projektov prostredníctvom partnerskej účasti v projektoch program INTERREG III B 
CADSES. V súlade s predstavami zriaďovateľa sa Agentúra v roku 2006 vo väčšej miere 
zameria na poradenskú a konzultačnú činnosť pre obce Košického samosprávneho kraja 
s cieľom pripraviť ich na čerpanie prostriedkov z európskych zdrojov v nadchádzajúcom 
rozpočtovacom období 2007 – 2013.  
Verím, že Agentúra bude schopná na tieto výzvy primerane reagovať a súčasne bude schopná  
využiť ponúkané príležitosti na prospech regiónu a jeho obyvateľov.  
      
 
 
 
              Ing. Rozália Múdra  
                   predsedníčka správnej rady 
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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 Agentúry:  

SPRÁVNA RADA AGENTÚRY NA PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVO JA 
KOŠICE, n.o. 

V priebehu roku 2005 boli v zložení Správnej rady vykonané nasledujúce zmeny: 

December 2004 December 2005 
Ing. Rozália Múdra – predsedníčka Ing. Rozália Múdra – predsedníčka 
Ing. Monika Bajužíková Ing. Monika Bajužíková 
Ing. Pavol Hric Ing. Pavol Hric 
Ing. Ervín Petrík Ing. Ervín Petrík  
Ing. Peter Ťapák Ing. Peter Ťapák 
Zlatica Petríková Zlatica Petríková 
Doc. Ing. Tomáš Sabol, PhD. Filip Bakaj 
Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. (11/2004) Erika Švédová 

 
 
DOZORNÁ RADA AGENTÚRY NA PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVO JA 
KOŠICE, n.o. 
 
 

December 2004 December 2005 
MVDr. Michal Kopka, CSc – predseda  MVDr. Michal Kopka, CSc – predseda  
Ing. Július Žolner Ing. Július Žolner 
Ing. Imrich Smaržík Ing. Imrich Smaržík 
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Zamestnanci Agentúry: 

RNDr. Gejza Legen - riaditeľ   
MVDr. Tomáš Linsel – projektový manažér 
Ing. Jarmila Balážová – projektová manažérka 
Ing. Jozef Šuľak – projektový manažér 
Mgr. Zuzana Klimovská  - administrátorka 
 
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  
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4. Vytváranie partnerstiev   
 
- identifikovanie potenciálu pre regionálnu a cezhraničnú spoluprácu 
- iniciovanie a facilitovanie spolupráce medzi inštitúciami, verejnou správou, podnikateľmi 

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 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 
 
 

Prehľad činnosti  Agentúry  za rok 2005 
 
Agentúra realizovala v priebehu roku 2005 nasledujúce činnosti: 

1. V oblasti informácií a komunikácie informácií:  

- správa a aktualizácia  web stránky Agentúry, rozšírenie o informácie ohľadom aktuálnych 
výziev na podávanie projektov (www.arr.sk) 

2. V oblasti poradenstva a konzultácií: 

Agentúra odkonzultovala spolu 674 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

27%

51%

22%
Obce, mestá a
mikroregióny v KSK

Odbory Úradu KSK

Iné organizácie

 
 
 
3. V oblasti vzdelávania Agentúra pripravila a realizovala:  
 
Semináre a školenia pre obce KSK – príprava PHaSR v rámci OPZI 3.4. – 4 semináre 
v termínoch: 
Dedinky – 11.4.2005 
Veľké Kapušany – 21.4.2005 
Michalovce – 21.4.2005 
Košice okolie – 11.5.2005 
 
Seminár pre nezamestnaných – Príprava projektov so zameraním na fondy EÚ 
 
 
4. V oblasti prípravy a implementácie projektov Agentúra: 
 
4.1 Vypracovala a manažovala projekty 
 
- Projekt MAXIM – MArginalizácia, Xenofóbia – Identif ikácia Mechanizmov 

predchádzania vylúčenosti prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti 
a zamestnateľnosti Rómov formou partnerskej spolupráce súkromného a verejného 
sektora. Projekt je zameraný na zvýšenie zamestnanosti Rómov v troch lokalitách v oblasti 
Košíc (Veľká Ida, Družstevná pri Hornáde, Luník IX). Komplexným miestnym pôsobením 
zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť Rómov a tým prispieť k zníženiu miery ich 
sociálneho, hospodárskeho a spoločenského vylúčenia zo života spoločnosti. 
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- Projekt IKAROS – Integrovanie a Koordinácia Aktivít ROzvoja Susedských regiónov. 
Účelom projektu je posilniť a zlepšiť kvalitu plánovania regionálneho rozvoja na oboch 
stranách hranice. Cieľovou skupinou sú zástupcovia inštitúcií zapojených do tvorby 
metodiky a samotného vytvárania strednodobej stratégie (Regionálny operačný plán  pre 
obdobie 2007-2013). Záujmovou oblasťou projektu je komplexný, udržateľný hospodársky, 
sociálny a environmentálne šetrný rozvoj v oboch prihraničných regiónoch (Košický kraj – 
BAZ župa). Hlavnými aktivitami sú hľadanie styčných bodov plánovania, analýzy postupov 
tvorby regionálnych stratégií, vzájomné poučenie z  postupov s doporučením cezhraničných 
prienikov plánovania rozvoja, výmena skúseností,  zvýšenie kapacity odborníkov 
zapojených do tvorby a implementácie rozvojových zámerov, tvorba doporučení a šírenie 
dobrých postupov pre iné cezhraničné regióny. 

 
4.2 Vypracovala projekty 
 
- Projekt MEDIAVEL  – Regionálny plán rozvoja cestovného ruchu v oblasti kultúry. 

Projekt zameraný na spoluprácu súkromného a verejného sektora v oblasti voľnočasových 
aktivít a turistického ruchu. Bol vypracovaný a podaný v rámci Grantovej schémy rozvoja 
cestovného ruchu, komponent 2 v máji 2005. 

 
- Projekt  Košická magistrála – Projekt zvýšenia aktívneho cestovného ruchu. Projekt 

zameraný na obnovu a rozšírenie značenia turistických ciest v okrese Košice a výmenu 
skúseností turistov. Bol vypracovaný a podaný v rámci Grantovej schémy rozvoja 
cestovného ruchu, komponent 2 v máji 2005. 

 
- Projekt TOKAJ – Trvalá Organizácia Kvality A Rozvoj a. Projekt vypracovaný 

a podaný v rámci Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych 
projektov v auguste 2005.  

 
- Projekt HERMES – Zlepšiť kvalitu prípravy absolventov SOU obchodného. Projekt 

vypracovaný a podaný v rámci Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych 
a regionálnych projektov v auguste 2005.  

 
- Projekt Zlepšenie kvality a podmienok vzdelávania v Medzibodroží. Projekt 

vypracovaný a podaný v rámci Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych 
a regionálnych projektov v auguste 2005.  

 
- Projekt MORES – Modernizácia prípravy robotníckych povolaní v regióne Spiš. 

Projekt vypracovaný a podaný v rámci Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych 
a regionálnych projektov v auguste 2005.  

 
- Projekt KROKUS – Konkurencieschopný rozvoj odbornosti – koncepcia udržateľného 

stavu vzdelávania. Projekt vypracovaný v rámci Grantovej schémy na podporu prípravy 
miestnych a regionálnych projektov v auguste 2005.  

 
- Projekt PROREKO. Projekt vypracovaný a podaný v rámci Grantovej schémy na podporu 

prípravy miestnych a regionálnych projektov v auguste 2005.  
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- Projekt PIREUS – „Prístav dobrých postupov“ – Partnerskou Intervenciou 
Riešiť, Eliminovať a Urovnávať Súčasné nerovnosti na trhu práce, uplatňovať 
andiskriminačné praktiky a pomôcť mladým ženám a ženám s rodičovskými 
povinnosťami pri vstupe resp. návrate na trh práce. Projekt vypracovaný a podaný 
v rámci Grantová schéma rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie v auguste 2005. 

 
- Projekt PLANINA – Pracovné príležitosti pre absolventov v oblasti vidieckeho 

a regionálneho rozvoja. Projekt bol vypracovaný a podaný pre opatrenie 1.3 SOP Ľudské 
zdroje v októbri 2005. 

 
- Projekt RUŽENA – Príprava Rómiek s rodičovskými povinnosťami na umiestnenie na 

trhu práce. Projekt bol vypracovaný a podaný pre opatrenie 2.2 SOP Ľudské zdroje 
v októbri 2005. 

 
- Projekt EVITA – Európska výmena informácií –transfer poznatkov a vedomostí. 

Projekt bol vypracovaný a podaný v rámci programu Leonardo da Vinci v novembri 2005. 
 
- Projekt POVRAZ – Postupná Revitalizácia Opustených Vojenských, Agrárnych 

a priemyselných Zón. Projekt bol vypracovaný a podaný pre opatrenie 3.3 OP Základná 
infraštruktúra. 

 
- Projekt NAPRED – sieť učiaceho sa regiónu Košického kraja. Projekt bol vypracovaný 

a podaný pre opatrenie 3.2 SOP Ľudské zdroje. 
 
- Projekt Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v 

povodí Hornádu na území SR.  Projekt bol vypracovaný na podanie v rámci Nórskeho 
finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP. 

 
- Projekt OFELIA – Pracovné príležitosti pre nezamestnané ženy - inovatívne aktivity.  

Projekt bol vypracovaný na podanie v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 
a finančného mechanizmu EHP. 

 
 
4.3 Manažovala projekty: 
 
- 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.  

 
- Projekt ISAK – Informa čný systém pre uplatnenie absolventov v Košickom kraji  

Cieľom je zvýšiť zamestnateľnosť absolventov v Košickom kraji prostredníctvom 
vytvorenia a implementácie informačného systému pre uplatnenie absolventov škôl 
v Košickom kraji na trhu práce, a tým zvýšiť dostupnosť, kvalitu a rozsah informácií na 
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účely kariérneho poradenstva a zefektívniť systém poradenstva o povolaniach 
a zamestnaniach pre školský systém a trh práce. 

 
 
4.4 Projekty, v ktorých bola resp. je AGENTÚRA len ako partner: 
 
- Projekt PROFIK - Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií 

do regiónu košického kraja. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť dynamiku ekonomického 
rozvoja košického regiónu prostredníctvom posilnenia profesionálnych ľudských 
a inštitucionálnych kapacít v oblasti investičnej politiky. 

 
- 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.   

 
- Projekt CBC LOG - Mapa verejnej správy a územného rozvoja 

Všeobecný cieľom projektu je medzi aktérmi miestneho rozvoja vytvoriť základy 
bezproblémovej  spolupráce a tým napomôcť k zosúladenému regionálnemu rozvoju  
prihraničných regiónov za pomoci účinného využívania fondov EÚ.  Zmapovanie aktérov, 
spoznanie odlišných procedúr rozhodovania ako aj spoznanie rozvojových miestnych 
zámerov a ich zosúladenie na oboch stranách hranice sa ukazuje ako potrebná podmienka 
pre zvýšenie účinnosti a koncentrovaného využitia zdrojov pre rozvoj zaostalých regiónov. 

 
- Projekt  ED-C III – Európsky rozvojový koridor III (INTERREG  III B CADSES) 

Cieľom projektu je spracovanie integrovanej územnej rozvojovej stratégie pre oblasť pozdĺž 
Paneurópskeho transportného koridoru III, historicky známeho ako „Via Regia“. Koridor 
spája dôležité ekonomické centrá vo vnútri Európskej únie ako sú Berlin, Dresden, 
Wrocław, Katowice, Kraków a Rzeszów vytvára prepojenia na Ukrajinu (Lviv, Kyjev). 
Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležitý pre budúci ekonomický rozvoj a ďalšiu integráciu 
Európskej únie. 
 

- Projekt  Žiarivé hory (SHINING MOUNTAINS) – Šport a zdravie ako inovatívne 
iniciatívy pre rast horskej turistiky (INTERREG III  B CADSES) 
Cieľom projektu je definovať spoločné manažérske and operatívne nástroje pre rozvoj 
hospodárskych príležitostí pre posilnenie horských teritórií, najmä preskúmať ich 
endogénny potenciál pre aktivity typu “zdravie a pohoda”  (ďalej len Z&P). Žiarivé hory, 
štartujúce z teoretickej základne a siete EU, zadefinujú špecifické manažérske nástroje pre 
strategické plánovanie a riadenie Z&P v horských teritóriách.  Následne sa zameria na 
tvorbu  operatívnych nástrojov, ktoré dovolia implementovať konkrétne Z&P aktivity. Tieto 
nástroje budú aplikované na pilotné oblasti,  ktoré boli identifikované partnermi v rámci 
nadnárodnej siete “vysokokvalitných destinácií zdravia a pohody”. Aplikácia tohoto modelu 
na rôzne horské oblasti umožní generalizovať  model  a stane sa referenčným nástrojom pre 
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celú EU. Veľkú pozornosť venuje aj tréningovým aktivitám na posilnenie zručností 
verejných a súkromných organizácií. 

 
 
- Projekt IMMENSITY – Prostredníctvom podnikania zlepšiť sociálno-ekonomickú 

súdržnosť a životné podmienky imigrantov (INTERREG III B CAD SES) 
Hlavnou myšlienkou projektu IMMENSITY je sociálne a ekonomické začlenenie legálnych 
ekonomických imigrantov a navrátilcov v cieľových krajinách so špecifickým dôrazom na 
ženy, prostredníctvom stimulácie ich potenciálu podnikania/samozamestnania a zlepšenia 
životných podmienok v krajinách pôvodu pomocou a podporou bilaterálneho obchodu. 
Dlhodobým cieľom projektu IMMENSITY  je pomoc návratu týchto imigrantov späť do 
krajín pôvodu a znovu založenie ich podnikania v týchto krajinách.  Toto je možné 
dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom Immigrant Entrepreneurs’ Reception Offices, 
ktoré budú podporovať iniciatívu príjemcov vedúcu k podnikaniu resp. samozamestnaniu 
budovanému na kultúrnej afinite a kontaktoch s krajinami pôvodu. Hlavné aktivity projektu 
zahŕňajú: formuláciu strategických a operačných plánov, založenie nových pilotných 
štruktúr (Immigrant Entrepreneurs’ Reception Offices) a formuláciu plánov na návrat 
ekonomických imigrantov späť do krajín pôvodu. 

 
- Projekt EMBRACE II – Podchytenie socio-ekonomického rozvoja  v znevýhodnených 

oblastiach cez Informačnú a na vedomostiach založenú spoločnosť. (INTERREG III B 
CADSES) 
EMBRACE 2 má za cieľ podporiť rozvoj MSP situovaných v znevýhodnených oblastiach 
(vidiecke, horské, nerozvinuté mestské) a zvýšiť ich konkurecieschopnosť a účasť na 
nadnárodnej spolupráci cez informačnú a na vedomostiach založenú (ICT) spoločnosť.  
Celkovým cieľom projektu je formulovať a implementovať udržateľné územné programy 
a špecifické intervencie, ktoré povedú k zvýšenej uvedomelosti MSP a rozhodovačov 
o socio-ekonomických výhodách plynúcich z ICT a iných ICT nástrojov, ktoré napomáhajú 
MSP lepšie pochopiť a ichopiť dané výhody a príležitosti. 
 

- Projekt IRDAP (INTERREG III B CADSES) – Projekt poskytne nové stratégie 
územného rozvoja pre miestne a regionálne samosprávy v regiónoch partnerov SE a VE v 
kontexte súčasnej a budúcej politiky územného a štrukturálneho rozvoja  EU. IRDAP 
novými stratégiami, ktoré umožňujú územnú, ekonomickú a sociálnu synergiu  posilňuje 
trojuholník medzi plánovaním, verejnými fondami (ŠF) a súkromnými investíciami.  Tok 
informácií medzi aktérmi trojuholníka v kvalitných regionálnych sieťach vylepšuje, lepšie 
rešpektuje a kombinuje individuálne prístupy a záujmy svojich účastníkov. 

 
 
5. V oblasti analýz a prieskumov Agentúra realizovala:  
 
- Prípravu stratégie rozvoja rómskych komunít - príprava regionálneho strategického 

a akčného plánu rozvoja v KSK  
 
- Príprava štúdie využitia biomasy v Hnileckej doline - spracovanie expertízy talianskych 

expertov, CBA, podnikateľský zámer obcí mikroregiónu Hnilca 
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6. V oblasti  monitoringu a hodnotenia Agentúra realizovala: 
 
- Hodnotenie projektov podaných v rámci opatrenia 3.4 - hodnotenie projektov v oblasti 

regionálneho rozvoja 
Čerpanie dotácie rozdelené podľa činností: 

Preh ľad čerpania dotácie

17%

6%

4%

26%

47%

poradenstvo a konzultácie
pre odbory KSK

poradenstvo a konzultácie
pre mestá, obce a
mikroregióny KSK
vzdelávanie, konzultačné
semináre

analýzy, monitoring,
hodnotenie

príprava a manažment
projektov

 
 
 

Príjmy v členení podľa zdrojov: 
 
Agentúra bola v roku 2005 financovaná z 56,51% dotáciou od zriaďovateľa – KSK  a zdroje 
čerpala na základe schváleného rozpočtu. Druhým najvýznamnejším zdrojom financií bol 
projekt IKAROS s takmer 15 % podielom. 
 

Finančný podporovateľ Suma v tis. Sk % podiel 
Dotácia KSK           2 000 56,51 
Tržby z predaja služieb 13 0,37 
Manažovanie projektu MOST – Phare GS 
Rozvoj ľudských zdrojov 

126 3,56 

Manažovanie projektu KAPSA – Phare GS 
Regionálny rozvoj 

314 8,87 

Projekt NORRIS 217 6,13 
Projekt IKAROS 518 14,64 
Iné príjmy 351 9,92 
Spolu 3 539 100 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov za rok 2005 
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Celkový stav finančných prostriedkov bol k 31.12.2005 v hodnote           569.415,-Sk.  
Záväzky ku koncu roka tvorili: 

-    záväzky z hospodárskej činnosti       7.757,- Sk,  
- záväzky voči zamestnancom      61.462,- Sk  
- záväzky voči zdravotným poisťovniam a daňovému úradu           0,- Sk  
- záväzky voči KSK – nevyčerpané prostriedky z dotácie  45.375,- Sk  
 

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v ročnej uzávierke za rok 2005 
 
Súvaha k 31.12.2005: 
 
Položka 31.12.2005 
Aktíva celkom (v tis. Sk) 1193 
Neobežný majetok 427  
Dlhodobý nehmotný majetok 0  
Dlhodobý hmotný majetok 427  
- výpočtová technika, prezentačný komplet 195  
- automobil Fiat Stilo 232  
Finančné investície 0  
Obežný majetok 766  
Zásoby (poskytnuté prevádzkové preddavky) 0  
Dlhodobé pohľadávky 0  
Krátkodobé pohľadávky 186  
- pohľadávky z obchodného styku 186  
- iné pohľadávky a záväzky 0  
Finančný majetok 569  
- pokladnica 20  
- bankové účty 549  
Prechodné účty aktív 10  
Pasíva celkom (v tis. Sk) 1193  
Vlastné zdroje 659  
Fondy organizácie 0  
Výsledok hospodárenia 659 
- nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov 132  
- účet ziskov a strát 527 
Cudzie zdroje 534  
Rezervy zákonné 0  
Dlhodobé záväzky (sociálny fond) 14 
Krátkodobé záväzky 115  
- záväzky z obchodného styku  8  
- záväzky voči zamestnancom 61 
- zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia 0 
- daňové záväzky 0 
- záväzky voči štátnemu rozpočtu 45  
Bankové výpomoci a pôžičky 0  
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Prechodné účty pasívne (výnosy budúcich období) 405  
 
 
 
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2005 
 
Výnosy 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja vykonávala prevažne nezdaňovanú činnosť, 
z ktorej výnosy predstavovali hodnotu 3 526 049,-Sk. Vykonávala aj zdaňovanú činnosť, 
z ktorej príjem predstavoval 12 945,- 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) 
 
 
 
Náklady (v tis. Sk) 31.12.2005 
Spotreba materiálu 211 
Opravy a udržiavanie 8 
Cestovné 112 
Reprezentácia 8 
Ostatné služby 727 
Mzdové náklady 1  247 
Zákonné sociálne poistenie 354 
Zákonné sociálne náklady 40 
Ostatné dane a poplatky 17 
Kurzové straty 3 
Iné ostatné náklady 16 
Odpisy 269 
Náklady spolu 3  011  
 
 
 
 
Výnosy (v tis. Sk) 31.12.2005 
Tržby z predaja služieb 13 
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Úroky 3 
Prijaté príspevky od iných organizácií 3 000 
Dotácie na prevádzku 446 
Výnosy spolu 3 539 
 
 
Výsledok hospodárenia (v tis. Sk) 31.12.2005 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 527,9 
Daň z príjmov 0,5 
Výsledok hospodárenia po zdanení 527,4 
 
 
 
 


