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Úvod 

Rok 2018 bol pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ďalej len 

„Agentúra“), rokom reštartu spolupráce s Košickým samosprávnym krajom (ďalej len 

KSK), po voľbách do orgánov KSK, ktoré boli v novembri 2017. Prešla určitá doba, kým po 

inštitucionálnej stránke došlo k sfunkčneniu Správnej rady Agentúry, keď sa po štyroch  

členoch Správnej rady, ktorí  odstúpili, ujali svojich funkcií jej noví  členovia.   

Po stránke pracovnej tieto zmeny priniesli „nový vietor do plachiet“ Agentúry, 

nakoľko sa otvorili nové témy a oblasti na spoluprácu.  Takouto novou oblasťou a veľmi 

perspektívnou, je podpora rozvoja stredného školstva. Zo strany viacerých stredných škôl 

a najmä odboru školstva KSK, je zvýšený záujem o spoluprácu, či už pri vzdelávaní žiakov 

a učiteľov (dva projekty v rámci Programu ERASMUS+), ako aj pri externom manažmente 

siedmych projektov pre stredné odborné školy, v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu. Veríme, že tento vklad do našich študentov, v podobe zvýšenej 

kvalifikácie a v podobe vylepšenej infraštruktúry škôl, prispeje k uplatneniu absolventov 

našich škôl na čoraz náročnejšom trhu práce a podľa možností bez potreby sťahovať sa 

za prácou mimo územia nášho regiónu. 

Novou oblasťou, v ktorej sa Agentúra, tak povediac, cíti doma a chopila sa príležitosti, 

je schválený Program obnovy krajiny v Zastupiteľstve KSK. Oblasť životného prostredia, 

sa kompetenčne regionálnej samosprávy netýka, no je nevyhnutné a správne, že práve 

my, obyvatelia Košického kraja, sa musíme chopiť príležitosti a vyvinúť maximálne 

možné úsilie pre zlepšenie stavu  životného prostredia. Bol začatý proces, ktorý naštartuje 

revitalizáciu a obnovu značne poškodenej a narušenej krajiny, v ktorej žijeme. Agentúra, 

ako predĺžená ruka svojho zakladateľa, KSK, sa bude významne angažovať v tomto 

Programe a v rámci svojich možností bude realizovať konkrétne revitalizačné opatrenia 

pre zlepšenie životného prostredia zo všetkých zdrojov, ktoré budú na tento účel 

k dispozícii, či už doma,  v priestore EÚ, či mimo neho.   

Rok 2018 priniesol aj oživenie v sociálnom podnikaní prijatím dlho očakávaného 

zákona o sociálnom podnikaní. Agentúra realizovala vzdelávacie informačné semináre 

pre zvýšenie povedomia a informovanosti o sociálnej ekonomike a poskytla metodickú 

podporu a poradenstvo vypracovaním podnikateľských plánov. 

Verím, že Agentúra aj v roku 2019 bude pokračovať v dobre rozbehnutej práci a o rok 

budeme môcť konštatovať opäť povzbudivé výsledky jej práce v regióne pre zlepšenie 

života nás všetkých, ktorí žijeme v Košickom kraji.   

 

           Daniel Rusnák  

                      predseda Správnej rady 
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1. Kto sme  

Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. založil Košický samosprávny 

kraj 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 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, zamestnanci úradu KSK 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. 



 

6 

 

2. Vedenie a tím  

Správna rada  

Správna rada (ďalej len SR) Agentúry pracovala v roku 2018 v zložení ako je uvedené 

v tabuľke č. 1.  Je dôležité uviesť, že k 13. novembru 2018 sa členstva v SR Agentúry vzdali 

štyria členovia SR (doručené listom predsedovi KSK Ing. R. Trnkovi): 

Ing. Bernát Ondrej,  
Mgr. Mondiková Jana,  
Ing. Műnnich Karol, PhD.,  
Ing. Zachariaš István.     

Od 13. 11. 2018 nebola Správna rada  uznášania schopná (ostali 3 členovia z celkového 

počtu 7). Z toho dôvodu na 9. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, 

ktoré sa konalo dňa 17. decembra 2018 v Košiciach, bolo toto odstúpenie zobrané na 

vedomie a boli vymenovaní noví členovia Správnej rady:  

Ing. Viktor Dulina,  
Ing. Peter Harčarik,  
Ing. Ján Kokarda,  
Ing. Jozef Želinský. 
 

Tab. 1: Zloženie Správnej rady v roku 2018 

 Od 1. 1. 2018 do 17.12.2018 Od 17.12.2018 

1. 
Ing. Ondrej Bernát – 
predseda  

Daniel Rusnák 
 

2. Ing. István Zachariaš Ing. Viktor Dulina 
3. Mgr. Jana Mondiková Ing. Peter Harčarik 
4. Michal Rečka Michal Rečka 
5. Ing. Kamil Műnnich, PhD. Ing. Jozed Želinský 
6. Ing. Štefan Bašták Ing. Štefan Bašták 
7. Daniel Rusnák Ing. Ján Kokarda  

 

Správna rada v roku 2018 zasadala jedenkrát. Návrh činnosti Agentúry na rok 2018 aj 

s návrhom aktualizovaného rozpočtu na rok 2018 bol schválený na zasadnutí SR                   

20. apríla 2018.  Nakoľko SR bola sfunkčnená po vymenovaní nových členov SR 17.12. 

2018, jej zasadnutie bolo naplánované v úvode roku 2019 aj kvôli schváleniu návrhu 

rozpočtu na rok 2019 (v rámci platnej zmluvy medzi KSK a Agentúrou na roky 2019 – 

2021).   

Dozorná rada  

DR zasadala v roku 2018 jedenkrát v tom istom termíne ako Správna rada – 20. apríla 

2018. 

 



 

7 

 

 

Tab. 2: Zloženie Dozornej rady v roku 2018 

1. JUDr.  Ing. Jozef Konkoly - predseda 
2. MVDr. Boleslav Lešo, PhD. 
3. Ing. Pavol Bečarik 

Zamestnanci: 

K 31.12.2018 pracovalo v Agentúre 10 zamestnancov: 

1. Ing. Jaroslav Tešliar, PhD. – 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 – projekt. asistentka/administrátorka (do 30.10.2018) 

7. Mgr. Alena Kučeravcová – projektová manažérka 

8. Ing. Monika Višňovská, PhD. – projektová manažérka  

9. Ing. Valéria Frischová – ekonómka 

10. Ing. Marcela Juhászová, PhD. – finančná manažérka  

11. Iveta Lučanská – projektová asistentka/administrátorka. 
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3. Čomu sme sa venovali v roku 2018 

Agentúra realizovala v priebehu roku 2018 nasledujúce činnosti: 

3.1 Informácie a ich komunikácia  

Prostredníctvom web stránky a sociálnej siete Agentúra zabezpečovala šírenie 

informácií súvisiacich so svojou činnosťou, ale aj aktuálne informácie o možnostiach ako 

získať finančné prostriedky z rôznych zdrojov (www.arr.sk, 

facebook.com/agenturanapodporuregionalnehorozvoja).   

 

3.2 Poradenstvo a konzultácie 

Poradenstvo a konzultácie, ktoré poskytujú zamestnanci 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.  

V rámci realizácie projektu  „Sociálna ekonomika ako nástroj regionálneho rozvoja 

Košického kraja“ spolufinancovaného z dotácia Úradu vlády SR (číslo zmluvy ÚV SR - 

1034/2018) Agentúra poskytla metodickú podporu a poradenstvo trom záujemcom pri 

spracovaní podnikateľského plánu, ktorý je potrebný k založeniu sociálneho podniku 

a boli spracované tri  podnikateľské plány.  

Agentúra aktívne vstúpila do procesu príprav na výzvu pre malé a stredné 

podniky v Programe spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko a v spolupráci 

s reprezentantkou Informačného bodu tohto Programu poskytla záujemcom o túto výzvu 

poradenstvo a konzultácie v Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a v Košiciach.  

 

3.3 Tvorba rozvojových dokumentov  

V roku 2018 Agentúra vypracovala alebo monitorovala nasledovné koncepčné 

a strategické dokumenty pre Úrad KSK: 

1. Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 

2016 – 2020 

Z dôvodu novely zákona o sociálnych službách, ktorý je účinný od 1.1.2018 a aj 

z dôvodu záverov kontroly NKÚ SR, bolo potrebné zapracovať analýzy 

komunitných plánov obcí Košického samosprávneho kraja do aktualizovanej 

http://www.arr.sk/
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koncepcie a práce pokračujú aj v roku 2019 keď sa má dopracovať návrh spôsobu 

vyhodnotenia koncepcie.  

2. Vypracovanie Programu obnovy krajiny Košického regiónu a príprava 

akčného plánu pre Program   

Agentúra sa podieľala na vypracovaní „Programu obnovy krajiny Košického 

kraja“ pod vedením a v spolupráci s Ing. Kravčíkom, poslancom Z KSK. Tento 

Program bol schválený Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 131/2018, dňa 

22.10.2018 

(https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetailBod?id_session=137&id_replic

ate=8472).  

3. Optimalizácia vybraných kultúrnych zariadení KSK, kde cieľom bolo 

efektívnejšie riadenie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 

bola realizovaná v šiestich vybraných organizáciách (Hvezdáreň v Michalovciach, 

VSM v Košiciach, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Zemplínska knižnica 

v Trebišove, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Galéria umelcov Spiša). 

 

3.4 Vzdelávanie 

V rámci realizácie projektu  „Sociálna ekonomika ako nástroj regionálneho rozvoja 

Košického kraja“ spolufinancovaného z dotácie Úradu vlády SR Agentúra zorganizovala 3 

informačné semináre pre zvýšenie povedomia a informovanosti o sociálnej ekonomike a 

prezentovala príklady dobrej praxe v Sobranciach (25.10.2018), v Gelnici (22.11.2018) 

a Rožňave (12.12.2018). 64 účastníkov týchto seminárov bolo oboznámených s 

problematikou sociálneho podnikania a jeho legislatívnou úpravou, s poslaním sociálneho 

podniku, s cieľmi, typmi sociálnych podnikov a s možnosťami získania podpory. Príklady 

dobrej praxe boli prezentované najmä zo Spišského Hrhova a z Raslavíc. 

 

3.5 Príprava  projektov 

Príprava projektov bola tak ako v minulosti aj v roku 2018 jednou z nosných oblastí 

činnosti Agentúry. Prehľad vypracovaných projektov je uvedený v tabuľke č. 3. Projekty 

boli pripravované v úzkej súčinnosti s vecne príslušnými odbormi Úradu KSK.  Ciele 

a aktivity v jednotlivých projektoch prispievajú k napĺňaniu aktuálneho Plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, alebo iného odvetvového strategického 

plánovacieho dokumentu.  

  

https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetailBod?id_session=137&id_replicate=8472
https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetailBod?id_session=137&id_replicate=8472
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Tab. 3: Prehľad projektov vypracovaných Agentúrou v roku 2018 

Č.  Názov projektu Program Stručný popis projektu  

  INVESTIČNÉ PROJEKTY 

1. Kreatívne centrum KSK IROP 

Vybudovanie a prevádzka 

Kreatívneho centra v areáli na 

Strojárenskej 3 v Košiciach 

2. 

Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti (CIZS)  

v obci Slanec  

IROP 

Zriadenie Centra integrovanej 

zdravotnej starostlivosti v obci 

Slanec 

 

 
NEINVESTIČNÉ PROJEKTY 

1. Living Museums 
NFM pre reg. 

spoluprácu 

Vhodné využitie kultúrneho 
dedičstva v Karpatoch 
prostredníctvom kreatívnych 
iniciatív 

2. Fábry Update 

Fond malých 

projektov 

INTERREG 

OP SK – HU 

Prezentácia činnosti a literárnej 
tvorby významného maďarského 
spisovateľa Zoltána Fábryho 

3. 
CITIZENS4RURAL – Občianska 

veda pre rozvoj vidieka“  

Horizont 

2020 

Realizácia vedeckých aktivít na 
vidieku zapojením vybraných 
miestnych obyvateľov 

4. 

M.E.R.C.I. : Meet Emotion – 

Empower Regional Cultural 

Identity 

ERASMUS+ 
Posilniť regionálnej kultúrnej 
identity vo výzve „Kľúčová akcia 2 
– Strategické partnerstvá“ 

5.  
OSA – Ochráňme Sa Adaptáciou 

 
OP KZP 

Zlepšenie informovanosti 
obyvateľov KSK o negatívnych 
dôsledkoch zmeny klímy 
a zvýšenie odolnosť sídel  

6. 

Sociálna ekonomika ako nástroj 

regionálneho rozvoja Košického 

kraja 

Dotácia z 

Úradu vlády 

SR  

Zvýšenie povedomia a 
informovanosti o sociálnej 
ekonomike a 
poskytnutie poradenstva  

 

3.6 Implementácia projektov 

A. Projekty Agentúry: 

Názov projektu: „Posledná míľa“ - Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v 

turistických regiónoch“    

Akronym: LM 

Zdroj financovania: OP INTERREG Európa   

Termín realizácie: 04/2016 – 09/2020 
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V rámci 1. fázy realizácie projektu bol vypracovaný Akčný plán pre flexibilnú dopravu, 

ktorého cieľom je prispieť k zvýšeniu dostupnosti Národného parku Slovenský raj. Na 

dosiahnutí tohto cieľa úzko spolupracovali miestni aktéri: dopravcovia, podnikatelia, 

zástupcovia národného parku, starostovia obcí a mesta Spišská Nová Ves, ktorí sú 

združení v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš a odborníci z 

odboru dopravy a referátu cestovného ruchu KSK. V rámci 2. fázy realizácie projektu (od 

1. 10. 2018) prebieha monitoring implementácie akčného plánu a v prípade potreby bude 

akčný plán aktualizovaný.  

Viac informácií: www.interregeurope.eu/lastmile/. 

 

Názov projektu: „Internacionalizácia vzdelávania založeného na práci v sektore 

pôdohospodárstva a potravinárstva     

Akronym: IWB Labs  

Zdroj financovania: ERASMUS +   

Termín realizácie: 11/2016 – 10/2018 

Realizáciou projektu bola dosiahnutá zvýšená motivácia študentov vybraných stredných 

škôl v Košickom regióne aby vyhľadávali vhodnú prácu v agrosektore v Košickom kraji 

a to prostredníctvom krátkych motivačných video prezentácií vybraných malých 

a stredných firiem a vytvorením medzinárodnej platformy pre absolvovanie virtuálnej 

stáže. Projekt bol realizovaný v úzkej spolupráci s vybranými strednými školami 

v Košickom regióne. Viac informácií o projekte: http://iwblabs.pixel-online.org/. 

V prvom polroku 2018 bola vytvorená spomínaná platforma, do ktorej sa postupne 

zapojilo 9 škôl a 107 študentov, a zaregistrovalo sa 25 firiem pôsobiacich v agrosektore. 

Viac info:  https://iwblabs.pixel-online.org/virtual_platform/. Taktiež boli vytvorené 

príručky pre školy, študentov, firmy a tvorcov politík o virtuálnych stážach. 

 

Názov projektu: „ELDORA – Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí“     

Akronym: ELDORA  

Zdroj financovania: ERASMUS +   

Termín realizácie: 10/2017 – 09/2019 

Cieľom projektu je posilniť kompetencie a zručnosti vybraných mladých ľudí aby boli 

schopní začať podnikať (napr. aj formou sociálnych podnikov) a aby neodchádzali 

z regiónu. Za týmto účelom bude vypracovaná príručka ako založiť a manažovať sociálny 

podnik a bude vypracovaný učebný plán a učebné materiály pre sériu tréningov a e-

learnigové videá, taktiež hra – ako začať podnikať (gamifikácia). Viac informácií 

o projekte: http://www.arr.sk/eldora.  V roku 2018 bol v rámci projektu vytvorený prvý 

návrh príručky o zriadení a manažovaní sociálneho podniku a časť učebných materiálov. 

Zároveň boli natočené videá dobrých príkladov z praxe (Raslavické služby, s.r.o., 

file:///C:/Users/Jaroslav%20Tesliar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9OWDX385/www.interregeurope.eu/lastmile/
http://iwblabs.pixel-online.org/
https://iwblabs.pixel-online.org/virtual_platform/
http://www.arr.sk/eldora
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Rejdovka, s.r.o., Hrhovské služby, s.r.o., Barlička Prešov, o. z., S3 café a Ľudia a perspektíva, 

o. z.). 

 

Názov projektu: „„Zodpovedné a inovatívne malé a stredné podniky“     

Akronym: ROSIE  

Zdroj financovania: OP Stredná Európa   

Termín realizácie: 07/2017 – 06/2020 

Projekt ROSIE sa zameriava na zlepšenie zručností podnikateľov a inovačných aktérov 

zameraných na podporu zodpovedných inovácií v podnikoch. V rámci projektu sa budú 

tiež vyvíjať a testovať nástroje a školenia s cieľom zlepšiť schopnosť zodpovedne 

zavádzať inovácie. Dňa 10 mája 2018 bol zorganizovaný informačný seminár zameraný 

na tému nových foriem inovačného riadenia s názvom Zodpovednými inováciami 

k úspechu na trhu. V rámci podujatia bola prezentovaná ponuka zapojenia sa MSP do 

tréningu o zodpovedných inováciách. Piatim vybraným podnikom bude poskytnutá 

konzultácia v rámci zodpovedného inovačného riadenia. (KSK je asociovaný partner). 

Názov projektu: „Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v  Košickom 

samosprávnom kraji“ 

Akronym: AS_Klíma KSK   

Zdroj financovania: OP Efektívna verejná správa MV SR   

Termín realizácie: 06 /2018 – 08 /2020.  

Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu Košického kraja adaptovať sa na očakávanú zmenu 

klímy cez vypracovanie adaptačnej stratégie na klimatickú zmenu v Košickom 

samosprávnom kraji, pričom odporúčania adaptačnej stratégie budú následne 

zapracované do koncepčných a strategických dokumentov Košického samosprávneho 

kraja. V rámci projektu budú získané detailné informácie o očakávanej klimatickej zmene 

a  overená citlivosť územia kraja a existujúca adaptačnú kapacita a tým možný dopad 

zmeny klímy na Košický kraj. Stratégia systematickej prípravy na očakávanú zmenu klímy 

bude zadefinovaná participatívnym spôsobom s cieľom zapojiť do jej spracovania okrem 

expertov tvoriacich riešiteľský tím  aj odborníkov  z praxe, prevažne územných 

plánovačov a „rozhodovačov“, ktorých predstavujú zástupcovia miestnej a regionálnej 

samosprávy z Košického  regiónu. 

 

Názov projektu: „Sociálna ekonomika ako nastroj regionálneho rozvoja Košického 

kraja“  

Zdroj financovania: Dotácia Úradu vlády SR na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty 

územnej spolupráce na rok 2018   
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Termín realizácie: 09/2018 – 12/2018 

Projekt mal za cieľ prispieť k zvýšeniu kvality života ľudí žijúcich v regiónoch najmenej 

rozvinutých okresov Košického samosprávneho kraja prostredníctvom podpory rozvoja 

sociálnej ekonomiky. Ako je už uvedené v časti 3.4 tejto správy (vzdelávanie), Agentúra 

zorganizovala 3 informačné semináre pre zvýšenie povedomia a informovanosti o sociálnej 

ekonomike pri účasti 64 účastníkov a poskytla metodickú podporu a poradenstvo 

záujemcom pri spracovaní podnikateľského plánu. 

 

Názov projektu: „Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod“ 

Akronym: KROK   

Zdroj financovania: Slovak Aid  MZV SR   

Termín realizácie: 10 /2018 – 09 /2020  

Projekt má za cieľ podporiť dobrú správu veci verejných v meste Užhorod. Zameriava sa 

na spoluprácu samosprávy mesta Užhorod s verejnosťou a zástupcami mimovládneho 

sektora s cieľom zvýšiť úroveň transparentnosti a prispieť v zvýšeniu úrovne 

inštitucionálnej dôvery. V rámci projektu je realizovaný spoločný tréningový program pre 

zamestnancov Mestského úradu, mestských organizácií a zástupcov mimovládneho 

sektora (7 tréningov a 16 absolventov vzdelávania).  

realizáciou grantovej schémy budú predané skúsenosti Agentúry a bude pripravená a 

zrealizovaná mikrograntová schéma, v rámci ktorej budú podporené min. 3 projekty a 

prerozdelí sa na realizáciu projektov 3 000 EUR.  

 

B. Projekty Košického samosprávneho kraja: 

Monitoring projektov KSK po ich ukončení:  

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

 Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji 

 Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického 

kraja 

 Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji 

 Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore 

v Košickom kraji 

 Stratégia a realizácia marketingu pre Košický samosprávny kraj 

 Stratégia trvalej udržateľnosti financovania ciest II. a III. triedy v Košickom 

kraji. 

Externý manažment projektov stredných odborných škôl  

KSK poveril Agentúru externým manažmentom siedmich projektov realizovaných 

v rámci IROP strednými odbornými školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti: 
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 SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - Kvalitná výučba – základ kvalitnej 

SOŠ technickej v Košiciach 

 SOŠ Ostrovského 1, Košice - Kvalitná odborná príprava žiakov - úspech 

absolventov na trhu práce 

 SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - Pomôžme regiónu 

 SOŠ - Szakközépiskola Pribeník - Modernizácia materiálnych podmienok 

pre zvýšenie kvality odbor. vzdel. a prípravy v poľnohosp. odboroch na SOŠ 

- Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník 

 SOŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Učíme sa praxou 

 SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - Modernizácia centra 

odborného vzdelávania 

 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - Strojárstvo, 

elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi. 
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4. Ako sme hospodárili v roku 2018 

4.1 Príjmy v členení podľa zdrojov 

Podiel zdrojov na príjmoch v roku 2018 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 € 

Dotácia KSK 203 575,00 

Projekt ROSIE 28 437,00 

Projekt KROK 21 613,00 

Projekt ELDORA 21 432,00 

Projekt LAST MILE 20 036,00 

Projekt AS KLÍMA 19 600,00 

Projekt DOTÁCIA SE 12 911,00 

Tržby z predaja služieb 7 400,00 

Spolu 335 004,00 

 

 
 

60,77%
8,49%

6,45%

6,40%

5,98%

5,85%
3,85%

Prehľad príjmov podľa zdrojov

Dotácia KSK Projekt ROSIE Projekt KROK Projekt ELDORA

Projekt LAST MILE Projekt AS KLÍMA Projekt DOTÁCIA SE
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4.2 Čerpanie dotácie KSK  

Čerpanie dotácie KSK na jednotlivé činnosti v roku 2018 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 

1 356 0 465 891 

023 – Dopravné 

prostriedky 
1 755 0 1 755  0 

 

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

Pohľadávka K 1.1.2018 K 31.12.2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti 1 500 0 

 

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

Záväzky K 1.1.2018 K 31.12.2018 

Záväzky do lehoty splatnosti 51 119 102 580 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

55%34%

11%

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 31.12.2018 

Položka v € 

Aktíva celkom  280 285 

Neobežný majetok spolu 891 

Dlhodobý hmotný majetok 891 

Dopravné prostriedky 0 

Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 891 

Obežný majetok spolu 196 130 

Zásoby  66 

-materiál  66 

Krátkodobé pohľadávky -44 

- pohľadávky z obchodného styku  

- ostatné pohľadávky  

- iné pohľadávky -44 

Finančné účty 196 108 

- pokladnica 445 

- bankové účty 195 663 

Časové rozlíšenie spolu 83 264 

- náklady budúcich období 167 

- príjmy budúcich období 83 097 

Pasíva celkom  280 285 

Vlastné zdroje 86 699 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 61 677 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 25 022 

Cudzie zdroje 111 781 

Rezervy  6 830 

- krátkodobé rezervy 6 830 

Dlhodobé záväzky  2 372 

- záväzky zo sociálneho fondu 2 372 

Krátkodobé záväzky 102 579 

- záväzky z obchodného styku  3 156 

- záväzky voči zamestnancom 11 427 

- zúčtovanie zo SP a zdrav. poisťovňami 7 950 

- daňové záväzky 2 016 

- záväzky voči ŠR a rozpočtom územnej samosprávy 57 612 

-ostatné záväzky 20 418 

Časové rozlíšenie 81 805 

- výdavky budúcich období  

- výnosy budúcich období 81 805 
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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 2018 

Náklady  v € 

Spotreba materiálu 4 292 

Opravy a udržiavanie 722 

Cestovné 16 056 

Náklady na reprezentáciu 1 575 

Ostatné služby 31 316 

Mzdové náklady 193 900 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 67 251 

Ostatné sociálne poistenie 6 592 

Zákonné sociálne náklady 6 808 

Ostatné dane a poplatky 68 

Kurzové straty 33 

Iné ostatné náklady 2 910 

Odpisy 2 220 

Náklady spolu 333 743 

 

Výnosy 

Agentúra vykonávala tohto roku nezdaňovanú činnosť, z ktorej výnosy predstavujú 

hodnotu 358 765,- €. 

 

Tab. 10: Výnosy v roku 2018 

Výnosy v € 

Tržby z predaja služieb  7 793 

Prijaté príspevky od iných organizácií 19 189 

Iné ostatné výnosy 108 

Dotácie 331 674 

Výnosy spolu 358 765 

 



 

19 

 

 

 

Tab. 11: Výsledok hospodárenia v roku 2018 

Výsledok hospodárenia  v € 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 25 022 

Daň z príjmov  

Výsledok hospodárenia po zdanení 25 022 

 

K 31.12.2018 finančné hospodárenie Agentúry vykázalo kladný výsledok vo výške: 25 

022,- €.  Kladný výsledok hospodárenia je dôsledkom schválenia nových projektov v 

priebehu roka 2018, čo sa pozitívne prejavilo na zvýšení výnosov. Na druhej strane došlo 

k miernemu zníženiu na strane nákladov.  

Pozitívna bilancia vytvára predpoklad na finančnú stabilitu Agentúry vzhľadom na jej 

značné financovanie z projektov (priemerne 40 %), ktorých väčšina je financovaná 

refundáciou. 

 

 


