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Úvod 

Projektové manažérky a manažéri Agentúry v roku 2016 vypracovali na podanie do 

zverejnených  výziev 9 projektov, z toho tri investičné a šesť neinvestičných projektov. 

Okrem jedného projektu, boli to projekty pre operačné programy INTERREG, od 

cezhraničných (Maďarsko a Poľsko) , cez OP Stredná Európa až po OP Európa. Domáce 
operačné programy sa rozbiehajú pozvoľna a opäť som nútený veriť, tak ako som veril aj 

minulý rok v úvode výročnej správy Agentúry za rok 2015, že nasledujúci rok 2016 bude 

už na vzostupe s výzvami. Bohužiaľ mýlil som sa.   Okrem projektov, ktoré sú dôležité, 
lebo prinášajú ďalšie mimorozpočtové finančné prostriedky do regiónu,  Agentúra 
prispieva k zlepšovaniu poskytovaných služieb pre obyvateľov Košického regiónu tým, že 
vypracováva pre niektoré odbory KSK strategické dokumenty. Tieto sa stávajú 
schválením v Zastupiteľstve KSK záväzné a ich plnenie je každoročne monitorované 
a vyhodnocované v predkladaných správach. V roku 2016 bolo úspešne zavŕšené 
viacročné úsilie na vypracovaní troch strategických dokumentov, ktoré boli schválené 
v Zastupiteľstve KSK (viac na stranách 9 – 11).  Hodné je aj spomenúť, že Agentúra 
vypracovala správu o strategickom environmentálnom hodnotení PHSR KSK 2016 – 

2020, ktorej vypracovanie bolo pre KSK zo zákona povinné.  Agentúra poskytuje KSK aj 
nezištnú službu pri externom manažmente a koordinácii troch projektov realizovaných 
KSK a 11 projektov KSK Agentúra monitoruje po ich ukončení, čo vyplýva zo záväzku 
udržať výstupy a výsledky projektu počas piatich rokov po ukončení projektu.  

Okrem vyššie uvedených aktivít pri vypracovaní projektov, strategických 
dokumentov,  Agentúra v roku 2016 realizovala 7 vlastných projektov, z ktorých  4 
projekty boli ukončené v prvej polovici roka a ďalšie dva ešte len vstúpili do realizácie. 
Dozvuky predchádzajúceho programového obdobia 2007 -2013 sú tak už definitívne za 
nami a ako konštatujem vyššie, nové sa ostýchavo prebúdza.    

Záverom rád konštatujem, že Agentúra prežila bez úhony obdobie rokov 2015 a 2016 

ktoré bolo chudobné o dodatočné finančné zdroje z rôznych operačných programov 
Európskej únie. Tento pokles príležitostí uchádzať sa o finančné zdroje bol vhodne 

vyplnený nárastom služieb pre Úrad KSK, čím sa potvrdila opodstatnenosť Agentúry ako 
predĺženej ruky Úradu KSK v regióne.   

 

        Ing. Ondrej Bernát  
                      predseda Správnej rady 
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1. Základné informácie 

Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 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 v znení neskorších 
predpisov a bola  zaregistrovaná Krajským úradom v Košiciach 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  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 
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, 
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 
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h) predchádzanie a zamedzenie konfliktu záujmov medzi jednotlivými činnosťami 
Agentúry 

i) odborná garancia kvality vstupov, s využitím tak interných ako aj externých 
spolupracovníkov 

Pôsobenie Agentúry sa sústreďuje na tieto oblasti: 

· využívanie miestnych ľudských a prírodných zdrojov pre miestny 

a regionálny rozvoj, 

· podporné činnosti pre rozvoj zodpovedného podnikania, 

· zvyšovanie kvality služieb v kultúrnej a sociálnej oblasti, 

· rozvoj udržateľných foriem cestovného ruchu,  

· životné prostredie, adaptácia na zmenu klímy, obnoviteľné zdroje energie. 

 

 
 

Cieľové skupiny, ku ktorým smeruje činnosť Agentúry sú najmä zariadenia 

a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, pracovníci zamestnanci úradu KSK 

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 nasledovné činnosti: 

1. Informácie a komunikácia informácií 

- vytváranie účelových databáz   
- transformácia informácií do  užívateľsky prijateľnej formy 
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- 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 

- 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 zainteresovanými 
- 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 tvorbe regionálnych rozvojových dokumentov 

6. Monitoring a hodnotenie  

- monitoring realizácie projektov  

- hodnotenie projektov a projektových zámerov v rámci rôznych grantových 
schém 

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 a zamestnanci 

Správna rada  

Nová Správna rada (ďalej len SR) Agentúry bola vymenovaná na 4. zasadnutí 
Zastupiteľstva KSK konaného 28. apríla 2014 v Košiciach Uznesením č. 67/2014. Členovia 
Správnej rady Agentúry na svojom prvom riadnom zasadnutí SR 23. mája 2014 zvolili za 

predsedu SR Ing. Ondreja Bernáta (podľa Štatútu Agentúry: 2. Časť Štatútu, článok 6, bod 
2, písmeno d; uznesenie č. 2/2014). Správna rada Agentúry pracovala v roku 2015 

v zložení uvedenom v tabuľke č. 1.  

Tab. 1: Zloženie Správnej rady 

1. Ing. Ondrej Bernát – predseda  

2. Ing. István Zachariaš 

3. Mgr. Jana Mondiková 

4. Michal Rečka 

5. Ing. Kamil Műnnich, PhD. 

6. Ing. Štefan Bašták 

7. Daniel Rusnák 

 

Správna rada v roku 2016 zasadala dvakrát. Návrh činnosti Agentúry na rok 2016 aj 

s návrhom aktualizovaného rozpočtu na rok 2016 bol schválený SR 19. apríla 2016. 

Upravený Plán činnosti Agentúry na rok 2016 bol predložený na 17. zasadnutie 

Zastupiteľstva KSK, ktoré sa konalo 27. júna 2016 a uznesením č. 375/2016 bol tento Plán 
činnosti Agentúry na rok 2016 zobraný na vedomie.  Druhé zasadnutie SR sa uskutočnilo 
24. októbra 2016 a odpočet činnosti Agentúry za prvých deväť mesiacov činnosti v roku 

2016 bol zobraný SR na vedomie (uznesenie č. 7/2016).  

Dozorná rada  

Dozorná rada Agentúry pod vedením jej predsedu JUDr. Ing. Jozefa Konkolyho zasadala 

v roku 2016 v tých istých termínoch ako Správna rada t.j. 19. apríla 2016 a 24. októbra 
2016.  Dozorná rada pracovala v roku 2016 v zložení uvedenom v tabuľke č. 2.   

 

Tab. 2: Zloženie Dozornej rady 

1. JUDr.  Ing. Jozef Konkoly - predseda 

2. MVDr. Boleslav Lešo, PhD. 
3. Ing. Pavol Bečarik 
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Zamestnanci: 

K 31.12.2016 pracovalo v Agentúre 10 zamestnancov: 

1. Ing. Jaroslav Tešliar, CSc. – riaditeľ  
2. Ing. Jozef Šuľak – projektový manažér a zástupca riaditeľa 

3. Ing. Jarmila Hviščová – projektová manažérka 

4. Mgr. Henrieta Kiraľvargová  – projektová manažérka  

5. Mgr. Ján Dzurdženík – projektový manažér  
6. PhDr. Zuzana Klimovská – projektová asistentka/administrátorka  

7. Mgr. Alena Kučeravcová – projektová manažérka 

8. Ing. Valéria Frischová – ekonómka 

9. Ing. Marcela Juhászová, PhD. – finančná manažérka  
10. Iveta Lučanská – projektová asistentka/administrátorka. 
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3. Prehľad činnosti za rok 2016 

Agentúra realizovala v priebehu roku 2016 nasledujúce činnosti: 

3.1 Informácie a ich komunikácia  

Prostredníctvom web stránky Agentúra zabezpečovala šírenie informácií súvisiacich 
so svojou činnosťou, ale aj širšie, aktuálne informácie o možnostiach získať finančné 
prostriedky z rôznych zdrojov (www.arr.sk).   

 

3.2 Poradenstvo a konzultácie 

Poradenstvo a konzultácie, ktoré poskytujú pracovníci Agentúry pre Úrad KSK, pre 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, pre samosprávy miest a obcí v Košickom 
regióne alebo aj pre iných záujemcov, boli poskytované priebežne počas pracovných 
hodín v mieste sídla Agentúry, alebo priamo v mieste sídla žiadateľa o túto službu (po 
dohode). Tieto služby sú bezplatné a boli dostupné pre tých, ktorí mali záujem 
o ponúknuté služby s cieľom pripraviť projekt alebo projektový zámer tak, aby plne 

rešpektoval podmienky výzvy, proces hodnotenia  a mal tak šancu uspieť.  

3.3 Tvorba rozvojových dokumentov  

V roku 2016 Agentúra ukončila práce na 3 koncepčných a strategických 

dokumenty pre Úrad KSK, ktoré boli následne schválené v Z KSK: 

1.  Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 

- 2020 

2. Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 - 2020 

3. Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK 
na roky 2016 – 2020  

Vypracovala aj strategické environmentálne  hodnotenie PHSR KSK 2016 – 2020 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a začali sa práce na príprave koncepčných dokumentov 
pre vybrané kultúrne zariadenia zriadené KSK:  

4. Optimalizácia siete kultúrnych zariadení 

5. Správa o hodnotení PHSR KSK 2016 – 2020 podľa zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

Pri tvorbe dokumentov pre iných boli v roku 2016 aktualizované a prepracované:  

6. Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi 
riekami (časť okresu Michalovce)  
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7. Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS  

Zemplín pod Vihorlatom (okres Sobrance a 3 obce okresu Michalovce).  

Ad 1: V roku 2016 boli dokončené práce na strategickom dokumente KSK „Koncepcia 
rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020“  (práce boli začaté 
v roku  2014), v ktorom boli aktualizované  mnohé zmeny v právnych predpisoch, nové 
trendy v rozvoji sociálnych služieb a v neposlednom rade aj možnosti využívania 
európskych štrukturálnych a investičných fondov v  programovom období 2014 – 2020. 

Koncepciu spracovala Agentúra  v spolupráci s Odborom sociálnych vecí a zdravotníctva 
Úradu KSK a s odbornou skupinou zloženou z 23 odborníkov pôsobiacich v sociálnej 
oblasti (zástupcovia vybraných miest na území kraja, zástupcovia zariadení sociálnych 
služieb, zástupcovia ÚPSVaR, zástupcovia vysokých škôl, členovia sociálnej komisie pri 
Zastupiteľstve KSK). Na 15. zasadnutí Zastupiteľstva  KSK dňa 22. februára 2016 bol tento 
strategický dokument schválený uznesením č. 318/2016.  

 

Ad 2: Príprava strategického dokumentu „Priority zdravotnej politiky pre 

Košický kraj na obdobie 2016 – 2020“ bola dokončená  začiatkom roka 2016 a je 

strategickým dokumentom pre oblasť zdravotníctva. Sú v ňom formulované priority 
a dlhodobé i  krátkodobé ciele zamerané na starostlivosť o podporu, ochranu, rozvoj 

a prinavrátenie zdravia obyvateľov najmä v regióne KSK. Dokument bol do Zastupiteľstva 
KSK predložený na schválenie na 16. zasadnutie Z KSK dňa 25.4.2016 a uznesením č. 
351/2016 schválený. 

Ad 3:  Agentúra úzko spolupracovala s  Odborom Sociálnych vecí a zdravotníctva, s 
referátom pre integráciu sociálne vylúčených komunít  a  s externými odborníkmi na 

vypracovaní  „Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK 
na roky 2016 – 2020“.  Tento strategický dokument vytvára rámec pre budúce možnosti 
riešenia problémov marginalizovaných rómskych komunít v rámci Košického 
samosprávneho kraja a bude doplnený o akčný plán pre dvojročné obdobie (2016 – 2017) 

v ktorom budú konkrétne aktivity odborov Úradu KSK, ktorých činnosť sa dotýka rómskej 
komunity (Odbor školstva,  Odbor sociálnych  vecí a zdravotníctva,  Odbor regionálneho 
rozvoja, územného plánovania a životného prostredia). Do Zastupiteľstva KSK boli 

predložené na  schválenie na 17. zasadnutie Z  KSK  dňa 27. 06. 2016 a uznesením 
372/2016 boli tieto východiská schválené.  

  

Ad 4:  Pri úlohe Optimalizácia siete kultúrnych zariadení realizujeme proces 

strategického plánovania v šiestich vybraných kultúrnych organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  Proces vypracovania strategických dokumentov pre 
vybrané organizácie bude pokračovať aj v roku 2017.   

Ad 5: Práce na vypracovaní „Správy o hodnotení PHSR KSK 2016 – 2020“  spočívali 
najmä vo vypracovaní samotnej Správy (štruktúra a obsah Správy je určená uvedeným 
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zákonom o SEA), v zorganizovaní verejného vypočutia Správy pre verejnosť a v 

zapracovávaní vznesených pripomienok zo všetkých stretnutí alebo pripomienok 
zaslaných písomnou formou.   

Ad 6 a 7: Dve „Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“ (CLLD) boli 

v priebehu roka 2016 aktualizované a upravené podľa zmenených požiadaviek 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – bolo nutné výrazne krátiť 
rozpočet pri zachovaní pôvodného obsahu pre:  

- OZ Medzi riekami (26 obcí okresu Michalovce)  

- OZ Zemplín pod Vihorlatom (47 obcí okresu Sobrance + 3 obce okresu 

Michalovce).  

Obe stratégie sú svojim obsahom a rozsahom komplexné a  zostavený strategický 
rámec (s víziou, strategickými cieľmi a prioritami, vrátane opatrení) bol rozpracovaný do 
akčného plánu s nastavením ich realizácie.  

3.4 Vzdelávanie 

 V roku 2016 Agentúra v úzkej súčinnosti s OKaCR Ú KSK zorganizovala Workshop 

prípravy projektových zámerov  pre  aktérov v kultúre za účasti zástupcov s celej SR 

a Maďarska (23.2.2016 v Košiciach). Účastníci sa rozdelili do 3 sekcií – Archeológia, 
Etnografia a umenie a Príroda. Workshop prispel k vyhľadávaniu potenciálnych 
partnerov a k formulácii predbežných projektových zámerov najmä do OP SK – HU.   

3.5 Príprava  projektov 

V roku 2016 boli vypracované projekty uvedené v tabuľke č. 3. Predchádzala im 

systematická spolupráca so zamestnancami  Úradu KSK pri riešení problémov najmä 
v sociálnej, kultúrnej, hospodárskej a environmentálnej oblasti. Spolupráca spočívala 
v identifikácii zámerov a cieľov pripravovaných projektov tak, aby obsahovo napĺňali 
aktuálny Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, alebo iného strategického 
plánovacieho dokumentu. Zamestnanci KSK sa často osobne zapájali do práce 
projektového tímu.  
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Tab. 3: Prehľad projektov vypracovaných Agentúrou v roku 2016 

Č.  Názov projektu Program Stručný popis projektu  

  INVESTIČNÉ PROJEKTY  

1. 

Projekt „ExPast“ - „Spoznávaním 
minulosti k spoločnej 
budúcnosti Európy" 

OP SK - HU 

Realizácia novej archeologickej 
expozície v budove VSM 

v Košiciach a súvisiace aktivity 

2. Projekt „Andrássyho cesta“  OP SK - HU 
Nová expozícia pre Múzeum 
v Trebišove 

3. 

Projekt „Spiš a  Malopoľsko – 

objavujeme zabudnutú spoločnú 
históriu“ 

OP SK - PL 
Oprava fasády budovy v SNV 

a príprava novej expozície 

 

 
NEINVESTIČNÉ PROJEKTY 

1. Projekt „Dedičstvo inšpiruje“ OP SK - HU 

Zámerom projektu je zlepšiť 
a zefektívniť spoluprácu 
viacerých kultúrnych  inštitúcií  

2. Projekt „Rákocziho cesta“ 
OP Stredná 
Európa 

Zámerom projektu je predĺžiť už 
existujúcu Rákocziho cestu na 

území SK a HU na územie Poľska 

3. Projekt „ELDORA“   ERASMUS+ 

Projekt má za cieľ zvýšiť 
vedomosti a zručnosti miestnych 
lídrov najmä z vidieka KSK 

4. 

Projekt „Posilňovanie ľudských 
práv v oblasti zamestnanosti na 

Slovensku“   
MZV SR 

Zámer projektu bol zorganizovať 
medzinárodnú konferenciu na 
danú tému – uskutočnila sa 
24.11.2016 

5. 

Projekt „ROSIE“ – „zodpovedné 
a inovatívne malé a stredné 
podniky“  

OP Stredná 
Európa 

Zámer projektu je zlepšiť 
zručnosti a kompetencie 

podnikateľov MSP  

6. 
Projekt PUM („Plán udržateľnej 
mobility“) 

IROP SR 

Vykonávací dokument, ktorý 
určuje dlhodobé dopravné zámery 
samospráv 

 

3.6 Implementácia projektov 

A. Projekty Agentúry: 

Projekt „TOKAJ JE LEN JEDEN“ (anglický názov projektu „Tokaj is the Only One“) 

(Agentúra je partnerom) 

Projekt bol podporený zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a bol úspešne ukončený 
30. 06. 2016. Realizáciou tohto komplexného projektu bola rozšírená ponuka služieb 
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a produktov v regióne Tokaj, dobudovala sa infraštruktúra cyklotrás a odpočinkových 
miest. Viac informácií: http://tokajregion.sk/ 

 

Projekt „URBIPROOF – Zvýšenie odolnosti miest a obcí v územnom plánovaní“ 

(anglický názov projektu „Increasing resilience of urban planning“) (Agentúra je 
partnerom). 

Projekt bol úspešne ukončený k 31. 5. 2015, ale v roku 2016 sa dokončila publikácia 
Priestorové plánovanie a odolnosť po katastrofách, ktorá bola vydaná vo Veľkej Británii 
v roku 2016. Viac informácií: www.urbiproof.info a  www.arr.sk/?projekty&gid=17   

 

Projekt „SUNRISE – Trvaloudržateľné využívanie prírodných zdrojov malými 
podnikmi“ (anglický názov projektu „Sustainable Utilisation of Natural Resources In 
Small Enterprises“) (Agentúra je vedúcim partnerom). 
Projekt bol úspešne ukončený 31. 12. 2015 ale v januári 2016 pokračovali ešte práce 
s jeho dokončením. Projektom bol podporený rozvoj miestnej ekonomiky 

prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej 
energie v Košickom a  Zakarpatskom regióne. Viac informácií:  
http://www.arr.sk/?projekty&gid=19. 

 

Projekt „REThINK – Regionálny transfer a integrácia praktík vzdelávania dospelých 

v oblasti udržateľného regionálneho rozvoja“ (anglický názov projektu: „Regional 
Transfer and Integration of VET Practices on Sustainable Development) (Agentúra je 
partnerom). 

Projekt bol úspešne ukončený 31.1.2016. Tento projekt v rámci Programu celoživotného 
vzdelávania, „Leonardo da Vinci – prispel k zvýšeniu kľúčových kompetencií aktérov 
v oblasti udržateľného regionálneho rozvoja. Viac informácií:  
http://www.arr.sk/?projekty&gid=18 

Projekt ZIP - „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA  

územia“ (skrátený názov: ZIP) (anglický názov projektu: „Zipping and Innovating the 

Development Planning of the Cross-Border SK-UA territory“) (Agentúra je vedúcim 
partnerom). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľom projektu 
je úzko previazať spoluprácu v oblasti plánovania rozvojových aktivít SK-UA prihraničnej 
oblasti, cez spoločný inovatívny proces plánovania tak, aby sa jednak čelilo ohrozeniam 
cieľovej oblasti a súčasne využíval jej potenciál pre miestny ekonomický rozvoj. 
Realizácia projektu bude trvať do 30. apríla 2017. Viac informácií:   
http://www.arr.sk/?sluzby&gid=5  

Projekt „Posledná míľa“ (anglický názov projektu: „Last mile“) je podporený z OP 

INTERREG Európa (realizácia projektu začala 1. 4. 2016; 7 partnerov zo 6 krajín EÚ) a 
cieľom je nájsť trvalo udržateľné a pružné riešenia v systémoch regionálnej mobility. 
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Realizácia projektu v podmienkach KSK  sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s Odborom 

dopravy a Odborom kultúry a cestovného ruchu KSK a zameriava sa na región 
Slovenského raja a Tokaja. Viac informácií o projekte nájdete na 
stránke: http://www.interregeurope.eu/lastmile/ .  

Projekt „Internacionalizácia procesu vzdelávania pri podnikaní v agrosektore 

(ERSMUS +) (angl. skratka projektu : „IWB Labs“). Realizácia projektu začala v jeseni 

2016. Cieľom projektu IWB-Labs je zvýšiť motiváciu študentov ostať v KSK a pracovať 
v agrosektore. Projekt je realizovaný v úzkej spolupráci s vybranými strednými školami 
v Košickom regióne. Viac informácií o projekte nájdete na stránke: http://iwblabs.pixel-

online.org/. 

B. Projekty Košického samosprávneho kraja: 

Koordinácia a manažment projektov KSK vrátane povinných monitorovacích aktivít po 
ich ukončení:  

1. Projekt HOSKA „Výstavba spojovacej cesty medzi obcami Skároš 
a Hollóháza“ (ukončený v roku 2012) 

2. Projekt „Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené n/Hornádom“ (ukončený 
v roku 2012) 

3. STREKA - Streda nad Bodrogom – Karoš - stavebné úpravy cesty, križovatky 
a prvkov verejnej osobnej dopravy (ukončený v roku 2012) 

4. Pre ukončený Projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu v povodí 
Hornádu“ (NFM) bol vykonaný monitoring.  

5. Pre ukončený Projekt „MIKADO „Minimalizácia komunál. odpadu v 
mikroregióne Laborecká niva“ (NFM) bol vykonaný monitoring. 

6. Externý manažment  6 projektov – stratégií a koncepcií v rámci ROP 4.1.d sa 

týkal  prípravy monitorovacích správ a žiadostí o platbu, schvaľovania 
vypracovaných stratégií a koncepcií  a vypracovanie záverečných správ. 

Spolu 11 projektov KSK bolo monitorovaných po ich ukončení. Práce spočívali hlavne 

v príprave monitorovacích správ, účasti na kontrolách a auditoch, komunikácia 
s partnermi projektu, s Riadiacim orgánom a Sprostredkovateľským orgánom.  

Externý manažment a koordinácia projektov realizovaných KSK počas ich realizácie: 

7. Projekt „Vstúpte k nám...“ (anglický názov projektu „Please come and join us...“).  
Projekt podporený zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu bol zameraný na 
zlepšenie kvality života klientov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb 
v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. 
Rekonštrukciou priestorov DSS Domko došlo k zlepšeniu kvality života 
prijímateľov, zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a zlepšeniu pracovných 
podmienok zamestnancov zariadenia. Zvýšila sa aj odborná úroveň zamestnancov 
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ZSS. Agentúra externe manažuje projekt v  spolupráci s OIPaIP Ú KSK. Realizácia 
projektu bola vecne ukončená 30.6.2016. 

8. Projekt „Cestujúce bábky“ je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva 
prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo 

štátneho rozpočtu SR. Zámerom projektu je zlepšenie cezhraničného toku 
informácií o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska (Zakarpatská oblasť a 
Košický samosprávny kraj) prostredníctvom prezentácie spoločného kultúrneho 
dedičstva inovatívnou formou zameranou prioritne na deti.  

9. Project „Bicyklom aj za hranice“ je takisto financovaný z grantu Nórskeho 
kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a 

spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Jeho zámerom je zlepšenie 
cezhraničnej spolupráce v oblasti plánovania a realizácie siete diaľkových 
cyklotrás na území všetkých troch dotknutých regiónov (Prešovský kraj, Košický 
kraj, Zakarpatská oblasť). 
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4. Finančné ukazovatele 

4.1 Príjmy v členení podľa zdrojov 

Podiel zdrojov na príjmoch v roku 2016 je uvedený v tabuľke číslo 4. 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 Suma v € % podiel 

Dotácia KSK 196 750,00 72,36% 

Projekt ZIP 34 206,00 12,58% 

Tržby z predaja služieb 25 500,00 9,38% 

Projekt TOKAJ JE LEN JEDEN 5 784,00 2,13% 

Dotácia z MZV SR na organizáciu konferencie 4 500,00 1,66% 

Projekt RETHINK 4 320,00 1,59% 

Projekt Sunrise - spolufinancovanie zo ŠR SR 833,00 0,31% 

Spolu 271 893,00 100,00% 
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4.2 Čerpanie dotácie KSK  

Čerpanie dotácie KSK na jednotlivé činnosti v roku 2016 je znázornené v grafe: 

 

4.3 Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Tab. 5: Prehľad o pohybe hodnoty dlhodobého majetku  

Druh 

dlhodobého 
hmotného 

majetku 

Zostatková hodnota 

na  začiatku 
účtovného obdobia 

Prírastky 

Úbytky zo 
zaúčtovaných 

odpisov 

Zostatková 
hodnota na 

konci účtovného 
obdobia 

022 – Stroje, 

prístroje, 
zariadenia 

0 1 860 39 1 821 

023 – Dopravné 
prostriedky 

6 858 0 3 347  3 511 

 

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

Pohľadávka K 1.1.2016 K 31.12.2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 1 500 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 2 000 

 

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

Záväzky K 1.1.2016 K 31.12.2016 

Záväzky do lehoty splatnosti 20 770 20 729 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

68%

18%

14%

Čerpanie dotácie KSK

poradenstvo a konzultácie príprava projektov implementácia projektov
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4.4 Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v ročnej uzávierke  

  Tab. 8: Súvaha k 31.12.2016 

Položka v € 

Aktíva celkom  124 450 

Neobežný majetok spolu 5 332 

Dlhodobý hmotný majetok 5 332 

Dopravné prostriedky    3 511 

Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 821 

Obežný majetok spolu 83 281 

Zásoby  71 

-materiál  71 

Krátkodobé pohľadávky 2 000 

- pohľadávky z obchodného styku 2 000 

- iné pohľadávky  

Finančné účty 81 210 

- pokladnica 955 

- bankové účty 80 255 

Časové rozlíšenie spolu 35 837 

- náklady budúcich období 239 

- príjmy budúcich období 35 598 

Pasíva celkom  124 450 

Vlastné zdroje 67 247 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 68 666 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 419 

Cudzie zdroje 30 928 

Rezervy  7 613 

- krátkodobé rezervy 7 613 

Dlhodobé záväzky  2 586 

- záväzky zo sociálneho fondu 2 586 

Krátkodobé záväzky 20 729 

- záväzky z obchodného styku  1 630 

- záväzky voči zamestnancom 10 449 

- zúčtovanie zo SP a zdrav. poisťovňami 7 249 

- daňové záväzky 1 401 

-ostatné záväzky  

Časové rozlíšenie 26 275 

- výdavky budúcich období  

- výnosy budúcich období 26 275 
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4.5 Výkaz ziskov a strát 

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,  
- mzdové náklady a zákonné sociálne náklady pre zamestnancov 

- dane a poplatky, odpisy – stupeň opotrebenia hmotného investičného majetku 
(kopírovací stroj,  vagón) 

 

Tab. 9: Náklady v roku 2016 

Náklady  v € 

Spotreba materiálu 8 638 

Opravy a udržiavanie 2 248 

Cestovné 19 150 

Náklady na reprezentáciu 1 967 

Ostatné služby 53 894 

Mzdové náklady 180 511 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 63 069 

Ostatné sociálne poistenie 7 142 

Zákonné sociálne náklady 5 331 

Ostatné dane a poplatky 23 

Ostatné pokuty a penále 9 

Iné ostatné náklady 914 

Odpisy 3 386 

Náklady spolu 346 282 

Výnosy 

Agentúra vykonávala tohto roku nezdaňovanú činnosť, z ktorej výnosy predstavujú 
hodnotu 344 863,- €.  

 

Tab. 10: Výnosy v roku 2016 

Výnosy v € 

Tržby z predaja služieb  26 264 

Prijaté príspevky od iných organizácií 1 857 

Kurzové zisky 1 

Dotácie 316 741 

Výnosy spolu 344 863 
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Tab. 11: Výsledok hospodárenia v roku 2016 

Výsledok hospodárenia  v € 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -1 419 

Daň z príjmov  

Výsledok hospodárenia po zdanení -1 419 

 

K 31.12.2016 finančné hospodárenie Agentúry vykázalo záporný výsledok vo výške: -
1 419,- €.  Ani druhý rok programového obdobia 2014 – 2020 nepriniesol významný 
nárast nových výziev, v rámci ktorých by bola bývala možnosť riešiť pálčivé regionálne 
problémy novými projektami. Táto skutočnosť sa podpísala na nižšej výške príjmov 
plynúcich z projektov Agentúry. Opakujeme, tak ako vo výročnej správe za rok 2015, že 
v nadchádzajúcich rokoch očakávame nárast príjmov z projektov a tým aj zlepšenie 
hospodárskeho výsledku Agentúry.  

 

 

 






