
 

 

 

  



 

2 

 

Obsah 
 

Úvod ............................................................................................................................................................. 3 

1. Kto sme .................................................................................................................................................. 4 

2. Vedenie a tím ....................................................................................................................................... 6 

3. Čomu sme sa venovali v roku 2020 ............................................................................................. 8 

3.1 Komunikačné aktivity .............................................................................................................8 

3.2 Konzultácie .................................................................................................................................8 

3.3 Tvorba rozvojových dokumentov ......................................................................................9 

3.4 Vzdelávanie ............................................................................................................................. 10 

3.5 Príprava  projektov ............................................................................................................... 10 

3.6 Implementácia projektov ................................................................................................... 11 

4. Ako sme hospodárili v roku 2020 ............................................................................................... 17 

4.1 Príjmy a výdavky .................................................................................................................... 17 

4.2 Stav a pohyb majetku a záväzkov ................................................................................... 18 

4.3 Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v ročnej uzávierke .................... 18 

4.4 Výkaz ziskov a strát .............................................................................................................. 19 

4.5 Prílohy ....................................................................................................................................... 20 

 

  



 

3 

 

Úvod 

Rok 2020 sa do našich pamätí zapíše asi ako rok, kedy sa začala a následne rozšírila 

globálna pandémia COVID-19. Okrem bezprecedentnej hrozby tejto pandémie, ktorá berie  

životy ľudí v nebývalom rozsahu, narušila relatívne „pokojné vody“ fungovania celej 

spoločnosti. Na fungovanie spoločnosti mal najväčší negatívny dopad, okrem straty na 

ľudských životoch, tvrdý „lockdown“ v jarných mesiacoch roku 2020 a následne druhá vlna 

Covidu-19 v jeseni a zime 2020. Poznačená a značne obmedzená bola ekonomika, sociálno-

kultúrny život ustal. Činnosť Agentúry sa relatívne pružne prispôsobila novovzniknutým 

podmienkam a celospoločenským obmedzeniam. Práca z domu bola odsúhlasená Správnou 

a Dozornou radou Agentúry a činnosť Agentúry, koordinácia jednotlivých aktivít sa preniesla 

viac do virtuálneho priestoru.  Projekty, ich realizácia bola síce sťažená, ale nie zastavená. Skoro 

úplne boli zrušené plánované osobné pracovné stretnutia s partnermi  v projektoch, so 

zainteresovanými klientami. Komunikácia s nimi pružne preskočila do virtuálneho priestoru. 

Nové softvéry otvorili dvere komunikácii online a boli rýchlo uvedené do života. Dnes ich už 

berieme ako normálnu súčasť pracovného života.  

Podstatná časť aktivít Agentúry v roku 2020 bola realizácia desiatich projektov, z toho osem 

projektov bolo z medzinárodných operačných programov Európskej únie, resp. Európskeho 

hospodárskeho priestoru. Štyri projekty boli v roku 2020 úspešne ukončené a tri nové projekty 

vstúpili do realizácie. Na realizácii všetkých vyššie spomenutých projektov spolupracovali 

príslušné odbory KSK a všetky projekty prispievali alebo dopĺňali poslanie, ciele a zámery 

krajskej samosprávy.  

Druhou nemenej podstatnou časťou aktivít Agentúry bol manažment 29 projektov pre 

Košický samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje alebo Integrovaného 

regionálneho operačného programu. Manažovanie týchto projektov spočívalo viac menej 

v poradenstve alebo asistencii projektovým tímom na stredných školách. Týmito aktivitami 

sledujeme, okrem dôslednej realizácie projektov, aj  posilnenie kapacít projektových tímov na 

školách, aby nadobudli zručnosti, ktoré im budú užitočné aj pri ďalšom rozvoji stredných škôl.    

S potešením môžem konštatovať, že Agentúra zohrala dôležitú úlohu aj pri príprave 

všeobecne záväzného naradenia o dotáciách, ktoré prijalo Zastupiteľstvo Košického 

samosprávneho kraja v decembri 2020. Proces ich získania bude v nadchádzajúcich rokoch 

transparentnejší a dostupnejší pre širší okruch potenciálnych žiadateľov.  

 

 

           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. 

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. 

 

 

 

V súvislosti s napĺňaním poslania vykonáva Agentúra nasledovné činnosti: 

1. Komunikácia  

- vytváranie účelových databáz   

- transformácia informácií do  užívateľsky prijateľnej formy 
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- cielená komunikácia s verejnosťou prostredníctvom médií, sociálnych sietí 

2. Iniciovanie, manažment a vzdelávanie 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  

4. Vytváranie partnerstiev   

- identifikovanie potenciálu pre regionálnu a cezhraničnú spoluprácu 

- iniciovanie a facilitovanie spolupráce medzi zainteresovanými 

- spolupráca pri spracovaní sociálno-ekonomických plánov  

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. Vedenie a tím 

Správna rada  

Správna rada (ďalej len SR) Agentúry pracovala v roku 2020 v zložení ako je uvedené 

v tabuľke č. 1.   

Tab. 1: Zloženie Správnej rady v roku 2020 

1. Daniel Rusnák - predseda 

2. Ing. Viktor Dulina 

3. Ing. Peter Harčarik 

4. Michal Rečka 

5. Ing. Jozef Želinský 

6. Ing. Štefan Bašták 

7. Ing. Ján Kokarda  

 

Správna rada v roku 2020 zasadala dvakrát.  

9. júna 2020 boli uvedení do funkcií opätovne zvolení  členovia SR  Zastupiteľstvom 

Košického samosprávneho kraja : Ing. Štefan Bašták, p. Michal Rečka a p. Daniel Rusnák na 

ďalšie 3-ročné obdobie (od 12. 06. 2020 do 11.06.2023 – uznesenie 373/2020 zo Z KSK 

konaného 15. mája 2020). Následne bol p. Daniel Rusnák opätovne zvolený členmi SR za 

predsedu SR (Uznesenie č. 2/2020 SR Agentúry).   Výročná správa Agentúry za rok 2019 bola 

schválená vrátane účtovnej  uzávierky a členovia Správnej a Dozornej rady sa oboznámili 

s auditom za rok 2019.  Správna rada Agentúry schválila aktualizovaný Plán činnosti Agentúry 

na rok 2020 z dôvodu  aktualizovaného rozpočtu Agentúry na rok 2020.  

1. decembra 2020 na zasadnutí SR a DR Agentúry bol podaný prehľad činnosti Agentúry 

za 10 mesiacov roku 2020.  Agentúra realizovala zmluvne dohodnutý Plán činností a služieb 

pre KSK  a v rámci neho realizovala 10 vlastných projektov, z toho 4 boli ukončené v priebehu 

roku 2020 a realizácia 3 nových projektov bola započatá.  Bol schválený návrh rozpočtu na rok 

2021. 

Dozorná rada  

Dozorná rada zasadala v roku 2020 v tých istých termínoch ako zasadala Správna rada. Členovia 

Dozornej rady zvolili  spomedzi seba predsedu DR RNDr. Martina Smrča (Uznesenie č. 3/2020 

SR a DR ARR zo dňa 9. 6. 2020).  

. 

Tab. 2: Zloženie Dozornej rady v roku 2020 

1. RNDr. Martin Smrčo predseda 

2. Ing. Pavol Bečarik  

3. JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský 
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Zamestnanci: 

K 31.12.2020 pracovalo v Agentúre 12 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. Mgr. Alena Kučeravcová – projektová manažérka 

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

8. Ing. Valéria Frischová – ekonómka 

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

10. Iveta Lučanská – projektová asistentka/administrátorka. 

11. Doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD. - projektový manažér (do 31. 12. 2020) 

12. Mgr. Terézia Paňková (komunikačná manažérka od 2. 11. 2020) 

  



 

8 

 

3. Čomu sme sa venovali v roku 2020 

Agentúra realizovala v priebehu roku 2020 nasledujúce činnosti: 

3.1 Komunikačné aktivity 

Prostredníctvom web stránky a sociálnych sietí Agentúra zabezpečovala šírenie informácií 

súvisiacich so svojou činnosťou, najmä o realizovaných projektoch a ich výstupoch, ale aj 

aktuálne informácie o možnostiach ako získať finančné prostriedky z rôznych zdrojov:  

 

  www.arr.sk 

  facebook.com/agenturanapodporuregionalnehorozvoja 

  https://www.instagram.com/arr_kosice/ 

 https://www.linkedin.com/company/agent%C3%BAra-na-podporu-

region%C3%A1lneho-rozvoja-ko%C5%A1ice/?viewAsMember=true, 

https://www.instagram.com/arr_kosice/   

  

3.2 Konzultácie 

Konzultačné služby boli poskytnuté za účelom zlepšenia informovanosti o možných 

zdrojoch financovania z operačných programov EÚ alebo z iných zdrojov  a za účelom 

zlepšenia medziodborovej spolupráce pri príprave zámerov projektov. V tomto bode je 

zahrnuté aj riadenie Agentúry a koordinácia spolupráce s Úradom KSK, ktorú zabezpečoval 

riaditeľ Agentúry resp. jeho zástupca.  

• Konzultačné služby za účelom zlepšenia informovanosti o možných zdrojoch 

financovania z operačných programov EÚ alebo z iných zdrojov  a za účelom 

zlepšenia medziodborovej spolupráce pri príprave zámerov projektov.  

• Konzultácie najmä pri cezhraničnej spolupráci SK-HU (malé granty) a OP ENI, 

napríklad  pri  realizácii projektu „Kúria Zuzana – zážitok v múzeu“, ktorý získal 

nenávratný finančný príspevok z Finančného mechanizmu EHP.     

• Konzultácie k vypracovaniu novej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na r. 2021 

– 2025.  

• Konzultácie k vypracovaniu strategického dokumentu Priority zdravotnej politiky 

KSK na roky 2021-2025 (Z dôvodu pandémie COVID-19 proces vypracovania tohto 

strategického materiálu mešká). 

• Konzultácie boli poskytnuté aj pre zámery podania projektov v rámci OP Ľudské 

zdroje.  

http://www.arr.sk/
https://www.instagram.com/arr_kosice/
https://www.linkedin.com/company/agent%C3%BAra-na-podporu-region%C3%A1lneho-rozvoja-ko%C5%A1ice/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/agent%C3%BAra-na-podporu-region%C3%A1lneho-rozvoja-ko%C5%A1ice/?viewAsMember=true
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• Spolupráca s odborom školstva bola orientovaná na zintenzívnenie spolupráce 

s vybranými strednými školami, ktoré sa zapájajú do realizácie projektov v rámci 

ERASMUS+ . 

• Agentúra aktívne spolupracovala s partnermi zo Zakarpatskej Ukrajiny, čo viedlo 

k príprave a realizácii projektov v rámci Slovak Aid programu MZV SR a  NFM. 

• Návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií, ktorý 

vypracovala Agentúra v úzkej súčinnosti s vedením KSK, doteraz zaužívaný spôsob 

poskytovania dotácií bol komplikovaný a málo transparentný.  Nové VZN bolo prijaté 

na  22. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 14. 

decembra 2020 v Košiciach. 

• Podpora inovačného ekosystému v Košickom kraji so zámerom podporiť inovačné 

prostredie v Košickom kraji. v súlade s poslaním Agentúry a v zmysle aj schválených 

rozvojových dokumentov KSK.   

• Kreatívne Centrum Košického kraja – IROP – Prioritná os 3: Mobilizácia 

kultúrneho potenciálu regiónov. V rámci konzultácií boli vypracované odpovede 

a doplnenia pre MK SR pripravované Agentúrou a podávané KSK.   

• Program obnovy krajiny – napĺňanie Programu v roku 2020 realizovala a 

koordinovala Agentúra v rozsahu schváleného Akčného plánu POK (uznesenie 18. 

Z KSK zo dňa 15. mája 2020 pod číslom 385/2020).  

 

3.3 Tvorba rozvojových dokumentov 

• Vypracovanie Akčného plánu Programu obnovy krajiny Košického regiónu pre 

rok 2020 – jeho realizácia a koordinácia, počas ktorej boli zrealizované tieto 

aktivity:  

o Vypracovanie pilotných štúdií (predprojektovej dokumentácie) pre 

revitalizáciu vybraných území  v ktorých sú problémy pri odtoku dažďovej 

vody z prívalových zrážok  pre:  

• Poondavie v katastri obce Rakovec nad Ondavou 

• Okres Michalovce a Sobrance v katastri obce Jovsa 

• Okres Rožňava v katastri obce Gemerská Panica 

• Okresy Košice a Košice - okolie v katastri obce Rozhanovce 

• Okresy Spišská Nová Ves a Gelnica v katastri obce Žehra 

• Okres Trebišov v katastri obce Kazimír.  

o Vypracovanie šiestich „Plánov vodných rád Programu obnovy krajiny 

Košického kraja“ s cieľom vypracovať podklad pre obnovu krajiny pre potreby 

Integrovanej  Územnej stratégie kraja (pre využitie fondov EÚ v období 2021 - 
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2027).  Kumulatívny Plán vodných rád bol schválený Z KSK dňa 19. 02. 2021 pod 

číslom 514/2021).  

o Interaktívne mapy ako výstup z projektu „Adaptačná stratégia na zmenu 

klímy v Košickom kraji“, ktoré predstavujú zmenu klímy v Košickom kraji po 

katastroch obcí (642 katastrov).  http://www.arr.sk/?aktuality&gid=165 

i. mapa Klimatickej zmeny a jej dopad v Košickom kraji. Očakáva sa   

nárast priemernej teploty o približne 1,2 stupňa Celzia do roku 2030.  

ii. mapa zraniteľnosti a citlivosti území obcí na klimatickú zmenu.  

iii. mapa adaptačnej kapacity.  Adaptačná kapacita je definovaná ako 

„schopnosť systému prispôsobiť sa zmenám klímy“ 

iv. Adaptačné opatrenia: v tabuľkovej forme sú uvedené návrhy 

adaptačných opatrení špecifikované pre jednotlivé obce Košického kraja. 

 

3.4 Vzdelávanie 

V rámci realizácie projektu „Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod“ (viac 

informácií o projekte v časti 3.6 A) zamestnanci Agentúry poskytli vzdelávanie v oblasti 

strategického plánovania, prípravy a realizácie projektov  pre zástupcov samosprávy, verejnej 

správy a neziskového sektora v meste Užhorod.  

 

3.5 Príprava  projektov 

Príprava projektov bola tak ako v minulosti aj v roku 2020 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.  

Tab. 3: Prehľad projektov vypracovaných Agentúrou v roku 2020 

Č.  Názov projektu Program Stručný popis projektu 

  INVESTIČNÉ PROJEKTY 

1. 
Kreatívne centrum Košického 

kraja 
IROP 

Aktualizácia podaného projektu  

Kreatívne centrum v areáli na 

Strojárenskej 3 v Košiciach 

2. 
Zámer projektu KlimaPark 

Kysak  
OPKZP-PO2- 

Zlepšiť vzdelávanie na stredných 

školách  v oblasti životného prostredia, 

najmä vo vzťahu ku zmene klímy 

3. 

Projekt  „Realizácia 

vodozádržných opatrení v 

Technickej akadémii v Spišskej 

Novej Vsi“ 

OPKZP-PO2-

SC211-2020-

62 

Projekt komplexne navrhuje v areáli 

Strednej priemyselnej školy technickej 

v SNV vodozádržné opatrenia (zelená 

strecha a pod.)  

http://www.arr.sk/?aktuality&gid=165
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NEINVESTIČNÉ PROJEKTY 

1. 

6 štúdií (predprojektová 

dokumentácia) pre 

revitalizáciu vybraných území  

6 vodných rád  

 

Pre vybrané územia ktoré sú 

ohrozované  boli spracované štúdie na 

revitalizáciu, s návrhom vodozádržných 

opatrení 

3. 

Štúdie pre založenie 10 

dažďových záhrad v areáloch 

stredných škôl v kraji 

 

Príprava pre založenie dažďových 

záhrad vo vybraných areáloch stredných 

škôl  

4.  Projekt „KINESTETIKA“ 
OP ENI HU-

SK-RO-UA 

Projekt pre vzdelávanie odborného 

personálu ZSS s cieľom zlepšiť 

starostlivosť pre znevýhodnených 

občanov 

 

3.6 Implementácia projektov 

A. Projekty Agentúry: 

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

regiónoch“    

Akronym: LAST MILE 

Zdroj financovania: OP INTERREG Európa   

Termín realizácie: 04/2016 – 09/2020 

V rámci projektu bol vypracovaný akčný plán, ktorého cieľom je prispieť k zvýšeniu dostupnosti 

Národného parku Slovenský raj návštevníkmi flexibilnou dopravou. Na vypracovaní akčného 

plánu sa podieľali OD a OKaCR KSK, KOCR a miestni aktéri z oblasti Slovenského raja (členovia 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš). Pre zlepšenie mobility 

cykloturistov v Slovenskom raji bol zakúpený v rámci projektu prívesný vozík na prepravu 

bicyklov, ktorý má vo výpožičke OOCR. Projekt bol ukončený k 30. septembru 2020. 

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

Akronym: ROSIE  

Zdroj financovania: OP Stredná Európa   

Termín realizácie: 07/2017 – 06/2020 

Projekt ROSIE riešil zlepšenie zručností podnikateľov a inovačných aktérov z pohľadu 

zodpovednosti. 5 malých a stredných podnikov z Košického kraja bolo zapojených do pilotnej 

aktivity, v rámci ktorej im bolo poskytnuté školenie pomocou metodológie Design Thinking, 

ktorá je využívaná za účelom vytvárania nápadov, zlepšenia služieb, procesov alebo produktov. 

Následne im boli poskytnuté individuálne konzultácie v spolupráci s IT Valley Košice s cieľom 

zlepšiť schopnosti a zručnosti zodpovedne zavádzať inovácie. Projekt bol ukončený k 30. júnu 

2020.  
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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.  

Projekt mal za cieľ zvýšiť kapacitu Košického kraja adaptovať sa na očakávanú zmenu klímy 

vypracovaním adaptačnej stratégie. Práce na projekte boli ukončené v auguste 2020. Výstup 

v podobe skrátenej verzie záverečnej správy bude predložený do Z KSK 19. februára 2021 na 

schválenie. Pre širšiu verejnosť, ale najmä pre obce a mestá bol vypracovaný mapový 

interaktívny výstup, v rámci ktorého každá obec v Košickom kraji bude vyhodnotená z pohľadu 

citlivosti a zraniteľnosti na zmenu klímy s rámcovým návrhom opatrení, ktoré im odporúčame 

realizovať.   

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

Akronym: KROK   

Zdroj financovania: Slovak Aid  MZV SR   

Termín realizácie: 10/2018 – 09/2020  

Projekt sa zameral 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 prebiehalo niekoľko aktivít. Prvou bolo vzdelávanie 

pre zamestnancov vybraných odborov Mestského úradu Užhorod v oblasti komunikácie 

a komunikačných zručností v Košiciach a Užhorode. Prebiehalo aj hodnotenie 10 odborov 

Mestského úradu v oblasti spolupráce s verejnosťou. Na základe vykonaných analýz 

a hodnotení bola spracovaná Komunikačná stratégia Mestského úradu v Užhorode. Ďalšie 

vzdelávanie, ktorá sa realizovalo bolo v oblasti strategického plánovania, prípravy a realizácie 

projektov. Zúčastnili sa ho zamestnanci Mestského úradu a zástupcovia mimovládneho sektora 

Užhorodu. Na túto aktivitu plynule nadväzovala mikrograntová schéma, v ktorej si mohli traja 

úspešní účastníci vzdelávaní v praxi vyskúšať realizáciu projektu. 

Názov projektu: „SMARTMuseum ako prostriedok pre prezentáciu kultúrneho dedičstva“ 

Akronym: SMARTMuseum 

Zdroj financovania: OP ENI HU-SK-RO-UA 2014 - 2020 

Termín realizácie: 09/2019 – 09/2021  

Vďaka projektu v Košickom samosprávnom kraji pribudnú interaktívne prvky a smart expozície 

v troch múzeách – Zemplínske múzeum v Michalovciach, Múzeum a kultúrne centrum južného 

Zemplína v Trebišove a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Podobné digitálne interaktívne 

expozície vzniknú aj na dvoch maďarských kultúrnych miestach a rozsiahlou rekonštrukciou 

prejde hrad v Mukačeve. V rámci projektu sa nezabudlo ani na zlepšovanie ľudských kapacít a 

marketingu formou vzdelávacích a informačných aktivít pre zamestnancov zapojených múzeí. 
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Názov projektu: „Ochrániť Sa Adaptáciou na zmenu klímy“  

Akronym: OSA 

Zdroj financovania: OP Kvalita životného prostredia SR 

Termín realizácie 11/2019 – 10/2021 

Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť obyvateľov Košického kraja o negatívnych 

dôsledkoch zmeny klímy a najmä o možnostiach ako posilniť odolnosť našich sídel 

adaptačnými opatreniami, ktoré znížia ich zraniteľnosť a zároveň aby sa zvýšila pripravenosť 

miestneho obyvateľstva na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.  Ukončená bola príprava a tlač 

desiatich druhov informačných letákov na tému prípravy na klimatickú zmenu v rôznych 

sektoroch a grafická úprava a tlač príručky „Zvyšovanie odolnosti krajiny“ zameranej na 

manažment rizík v kontexte územného plánovania. Dokumentárny film a krátke videá budú 

dokončené v decembri. Programy na školách a súťaž sa uskutočnia v rokoch 2021 a 2022, ak 

to umožní epidemiologická situácia. 

Názov projektu: „Zavádzanie systému duálneho vzdelávania a meranie jeho kvality“ (angl. 

názov: Introduction Of Dual Education System And Identification Of Its Quality)”; 

Akronym: IDES 

Zdroj financovania: ERASMUS + 

Termín realizácie 12/2019 – 05/2022 

Cieľom projektu je posilniť kľúčové praktické zručnosti mladých ľudí počas ich štúdia na 

stredných odborných školách (inštitúcie OVP) a po ukončení štúdia. Cieľ projektu  bude  

dosiahnutý intelektuálnymi výstupmi: IO1: Porovnávacia analýza systémov duálneho 

vzdelávania (SDV) v zapojených krajinách a odporúčania pre tvorcov politík na zlepšenie 

systému a IO2: Komunikačná stratégia zameraná na potenciálnych študentov škôl OVP a na 

firmy, ktoré sa môžu zapojiť do SDV. Jej súčasťou sú videá s príkladmi dobrej praxe a brožúra 

o SDV s praktickými príkladmi. Vedúcim partnerom v projekte je KSK a projekt je realizovaný v 

úzkej spolupráci s Agentúrou.  Na podpore SDV spolupracujeme s partnermi zo Slovinska, 

Lotyšska a Poľska. 

Názov projektu: „Tid(y)Up – Nasleduj plast od zdroja k moru – Tisa-Dunaj integrovaný 

akčný plán odstraňovania znečistenia riek plastmi“ 

Akronym: Tid(y)Up 

Zdroj financovania: OP Interreg Dunajský nadnárodný program  

Termín realizácie:  07/2020 – 12/2022 

Hlavným cieľom projektu je znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu 

vody v rieke Tisa a dolnom úseku rieky Dunaj. V rámci projektu sa plánuje čistenie vybraného 

úseku rieky Bodrog od plastového odpadu, analýza vzoriek vody s určením obsahu 

mikroplastov, bude pripravené video na zvyšovanie povedomia verejnosti o znečistení riek 
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plastovým a iným odpadom, budú pripravené odporúčania týkajúce sa ochrany kvality 

cezhraničných vôd pre Medzinárodnú komisiu pre ochranu Dunaja.   

Názov projektu: „CINEMA – Kreatívny priemysel pre nové mestské ekonomiky 

v Dunajskom regióne“  

Akronym: CINEMA 

Zdroj financovania: OP Interreg Dunajský nadnárodný program  

Termín realizácie:  07/2020 – 11/2022 

Kreatívny priemysel má vysoký potenciál prispieť k revitalizácii mestských centier a regenerácii 

mestských častí, čo je aj cieľom projektu CINEMA. Projekt si dáva za cieľ aj budovať kapacity a 

podporovať spoluprácu všetkých aktérov a zainteresovaných strán s cieľom zlepšovania 

rámcových podmienok pre inovácie v kreatívnom priemysle a mestské ekonomiky. Pilotné 

aktivity v projekte CINEMA sú prepojené s plánovaným Kreatívnym centrom Košického kraja 

na Strojárenskej 3 v Košiciach. 

Názov projektu: „CLIMADAM – Adaptačná stratégia a kroky vedúce k zmierneniu dopadu 

zmeny klímy“ 

Akronym: CLIMADAM 

Zdroj financovania: Finančný Mechanizmus EHP  

Termín realizácie:  10/2020 – 04/2024 

Cieľom projektu je na území Košického kraja vypracovať revitalizačný plán pre povodie rieky 

Roňava, ktorá častými povodňovými stavmi ohrozuje majetok a životy obyvateľov, v úzkej 

spolupráci s miestnymi obyvateľmi, s ustanovenou vodnou radou, ktorej členovia sú verejní 

činitelia, zástupcovia neziskových organizácií, podnikatelia, farmári a lesníci, ako aj  v spolupráci 

so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku štátneho podniku. Pre územie 

Zakarpatského kraja Ukrajiny bude vypracovaná Adaptačná stratégia na zmenu klímy, 

ktorá prispeje k optimalizácii procesov vo verejnej správe na Ukrajine a k tvorbe lepších 

verejných politík na regionálnej úrovni. Adaptačná stratégia bude navrhovať opatrenia 

s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky zmeny klímy a využívať ich pozitívne účinky.  

Okrem toho bude vypracovaný model udržateľnej dopravy pre Užhorod s využitím skúseností 

Košického kraja. V rámci projektu budú šírené informácie týkajúce sa rôznych aspektov 

adaptácie na klimatickú zmenu a mitigácie. 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

B. Projekty Košického samosprávneho kraja: 

Externý manažment a koordinácia projektov:  

• KSK poveril Agentúru externým manažmentom ôsmich projektov realizovaných 

v rámci IROP strednými odbornými školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti: 

o SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ 

technickej v Košiciach 

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

absolventov na trhu práce 

o SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - Pomôžme regiónu 

o SOŠ - Szakközépiskola Pribeník - Modernizácia materiálnych podmienok pre 

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

Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník 

o SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Učíme sa praxou 

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

odborného vzdelávania 

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

elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi 

o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance - 

Vzdelávanie študentov SOŠ OaS Sobrance pre potreby technicky moderných 

poľnohospodárskych podnikov regiónu. 

• Agentúra riadi realizáciu projektov pre prepojenie vzdelávania s praxou (OP ĽZ) 

pre 13 stredných škôl Košického kraja v pozícii koordinátora s rôznou intenzitou 

(podľa manažérskych kapacít prijímateľa): 

o Obchodná akadémia Michalovce 

o Stredná odborná škola automobilová, Košice 

o Stredná odborná škola Jána Bocatia, Košice 

o Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Veľké Kapušany 

o Hotelová akadémia, Košice 

o Stredná priemyselná škola dopravná, Košice 

o Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice 

o Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice 

o Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Košice 

o Škola umeleckého priemyslu, Košice 

o Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves 

o Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Košice 

o Obchodná akadémia, Trebišov. 

• Projekt IDES „Zavádzanie systému duálneho vzdelávania a meranie jeho kvality 

(Introduction Of Dual Education System and Identification of its Quality)”; 

Akronym: IDES. V projekte je vedúci partner KSK a realizuje ho spolu v úzkej spolupráci 

s Agentúrou, ktorá prevzala na seba koordináciu tohto medzinárodného projektu. 
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Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách 

odborného vzdelávania a prípravy alebo iných možných typoch škôl.  

• Agentúra koordinuje aj realizáciu projektu „SOCIAL HEALTHCARE – Zlepšenie 

služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach“ realizovaného v rámci 

programu ENI HU-SK-RO-UA v období  10/2019 – 09/2021. 

Monitoring projektov KSK po ich ukončení : 

• 6 projektov zameraných na vypracovanie 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 

• Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013-2020 

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

C. Iné projekty: 

• Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Slanec 

Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej 

dostupnosti a integrácie v spádovom regióne. Cieľ projektu bude dosiahnutý 

prostredníctvom rekonštrukcie existujúceho objektu zdravotného strediska, ktorého 

súčasné dispozičné možnosti sú značne obmedzené a poddimenzované. Úspešnou 

realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu zariadenia s kapacitou min. 5 plnohodnotných 

ambulancií a vznikne tak vnútorne prepojený komplex CIZS.   
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4. Ako sme hospodárili v roku 2020 

4.1 Príjmy a výdavky 

Podiel zdrojov na príjmoch v roku 2020 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 EUR 

Dotácia KSK 377 000,00 

Projekt ROSIE 48 781,00 

Projekt AS KLÍMA 76 892,00 

Projekt LAST MILE 11 513,00 

Projekt KROK 16 867,00 

Projekt ELDORA 10 691,00 

Projekt SMART MUSEUM 24 451,00 

Projekt IDES 14 032,00 

Projekt OSA 4 673,00 

Tržby z predaja služieb 7 800,00 

Spolu 592 700,00 

 

 

Výdavky v celkovej sume predstavujú 440 146,00 EUR a zahŕňajú bežné výdavky súvisiace 

sa chodom organizácie – výdavky na mzdy a odvody a režijné výdavky. 

63,61%

1,32%

8,23%

12,97%

1,94%

2,85%

1,80%
4,13% 2,37%

0,79%

Prehľad príjmov podľa zdrojov

Dotácia KSK

Tržby z predaja služieb

Projekt ROSIE

Projekt AS KLÍMA

Projekt LAST MILE

Projekt KROK

Projekt ELDORA

Projekt SMART MUSEUM

Projekt IDES

Projekt OSA
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4.2 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 

426 0 426 0 

023 – Dopravné 

prostriedky 
2 805 0 488 2 317 

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

Pohľadávka K 1.1.2020 K 31.12.2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti  500 500 

Pohľadávky po lehote splatnosti 2 000 1 000 

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

Záväzky K 1.1.2020 K 31.12.2020 

Záväzky do lehoty splatnosti 26 743 47 294 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

4.3 Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v ročnej uzávierke 

  Tab. 8: Súvaha k 31.12.2020 

Položka v EUR 

Aktíva celkom  293 368 

Neobežný majetok spolu 2 317 

Dlhodobý hmotný majetok 2 317 

Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 

Dopravné prostriedky 2 317 

Obežný majetok spolu 244 275 

Zásoby  69 

-materiál  69 

Krátkodobé pohľadávky 30 172 

- pohľadávky z obchodného styku 1 500 

- pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 

rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy 

28 715 

- iné pohľadávky -43 

Finančné účty 214 034 

- pokladnica 459 

- bankové účty 213 575 

Časové rozlíšenie spolu 46 776 

- náklady budúcich období 189 
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- príjmy budúcich období 46 587 

Pasíva celkom  293 368 

Vlastné zdroje 228 705 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 145 758 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 82 947 

Cudzie zdroje 62 693 

Rezervy  12 901 

- krátkodobé rezervy 12 901 

Dlhodobé záväzky  2 498 

- záväzky zo sociálneho fondu 2 498 

Krátkodobé záväzky 47 294 

- záväzky z obchodného styku  7 063 

- záväzky voči zamestnancom 13 860 

- zúčtovanie zo SP a zdrav. poisťovňami 9 274 

- daňové záväzky 2 356 

-ostatné záväzky 14 741 

Časové rozlíšenie 1 970 

- výdavky budúcich období  

- výnosy budúcich období 1 970 

4.4 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 a iné,  

- mzdové náklady a zákonné sociálne náklady pre zamestnancov, 

- dane a poplatky, odpisy – stupeň opotrebenia hmotného investičného majetku. 

Tab. 9: Náklady v roku 2020 

Náklady  v EUR 

Spotreba materiálu 18 440 

Opravy a udržiavanie 4 625 

Cestovné 2 498 

Náklady na reprezentáciu 1 466 

Ostatné služby 92 892 

Mzdové náklady 241 723 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 80 751 

Ostatné sociálne poistenie 7 224 

Zákonné sociálne náklady 8 098 

Ostatné dane a poplatky 4 

Kurzové straty 1 

Iné ostatné náklady 144 

Odpisy 914 

Náklady spolu 458 780 
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Výnosy 

Agentúra vykonávala tohto roku nezdaňovanú činnosť, z ktorej výnosy predstavujú hodnotu 

541 727,- EUR. 

Tab. 10: Výnosy v roku 2020 

Výnosy v EUR 

Tržby z predaja služieb  6 819 

Prijaté príspevky od iných organizácií 48 670 

Iné ostatné výnosy 1 976 

Dotácie 484 262 

Výnosy spolu 541 727 

 

Tab. 11: Výsledok hospodárenia v roku 2020 

Výsledok hospodárenia  v EUR 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 82 947 

Daň z príjmov  

Výsledok hospodárenia po zdanení 82 947 

 

Ku koncu roka 2020 finančné hospodárenie Agentúry vykázalo kladný výsledok vo výške: 82 

947,- EUR. Pod tento pozitívny výsledok sa podpísal nárast prác pre Košický samosprávny kraj 

a realizácia väčšieho počtu projektov oproti roku 2019.  

Pozitívna bilancia vytvára predpoklad na finančnú stabilitu Agentúry vzhľadom na jej značné 

financovanie z projektov, ktorých väčšina je financovaná refundáciou resp. sa stane 

refundačnými vzhľadom nie vždy efektívne fungujúci systém kontroly výdavkov realizovaných 

prostredníctvom zálohových platieb. 

4.5 Prílohy 

Prílohou Výročnej správy je Účtovná závierka k 31.12.2020 a Správa audítora k účtovnej 

závierke, ktorá je zverejnená v Registri účtovných závierok. 

 

 


