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Sústreďujeme na tieto oblasti:

Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. založil Košický samosprávny kraj
ako neziskovú organizáciu. 

Poskytujeme 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. 

V úzkej spolupráci s Úradom Košického samosprávneho kraja a organizácií v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti pripravujeme a realizujeme projekty na miestnej úrovni a
zapájame sa do realizácie medzinárodných projektov.

KTO SME

VZDELÁVANIE A BUDOVANIE
KAPACÍT

ENVIRONMENTÁLNE
AKTIVITY

KULTÚRNE DEDIČSTVO A
KREATÍVNY PRIEMYSEL

UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

SOCIÁLNA OBLASŤ



SPRÁVNA A
DOZORNÁ RADA

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

 Daniel Rusnák, predseda
 Ing. Viktor Dulina
 Ing. Peter Harčarik
 Michal Rečka
 Ing. Jozef Želinský
 Ing. Štefan Bašták
 Ing. Ján Kokarda

 RNDr. Martin Smrčo, predseda
 Ing. Pavol Bečarik 
 JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Správna rada
V priebehu roka 2021 uplynul mandát 4 členom Správnej rady Agentúry:

Zastupiteľstvo KSK na svojom zasadnutí dňa 13.12.2021 v Košiciach Uznesením č.
616/2021 opätovne schválilo týchto členov Správnej rady a teda Správna rada
naďalej funguje v tomto zložení:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dozorná rada 
V priebehu roka 2021 nedošlo k zmene v zložení Dozornej rady Agentúry, jej
členmi sú:

1.
2.
3.



NÁŠ ROK 2021

ČO SA NÁM TENTO
ROK PODARILO

Zorganizovali sme 3-dňové slovensko - maďarské čistenie rieky

Bodrog

Na 13 školách sme prednášali o klimatickej zmene 

Pomohli sme zriadiť 14 dažďových záhrad v areáloch stredných škôl 

a jedného domova sociálnych služieb 

Zorganizovali sme súťaž v študentských projektoch Voda nad Zlato,

počas ktorej za víťazné projekty hlasovalo cez 10 000 hlasov

Vypracovali sme tzv. "Zelený katalóg“ ktorý prináša inšpirácie pre

tých, ktorí chcú prispieť z zmiereniu negatívnych dopadov zmeny

klímy 

Úspešne sme sa zhostili sprostredkovania dotácií KSK

Zmenili sme logo a vzhľad webstránky

Sme aktívni na sociálnych sieťach

Vysielali sme naživo konferenciu s názvom Zmena Klímy – Ako na to?

Náš kolektív sa rozšíril o 3 nové projektové manažérky
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32
PROJEKTOV

15
SEMINÁROCH

PROJEKTOV

VYPRACOVALI

PREDNÁŠALI NA

A REALIZOVALI

V ROKU 
2021

SME:

15

34



E N V I R O N M E N T Á L N E

A K T I V I T Y



TID(Y)UP
Názov projektu: „Tid(y)Up – Nasleduj
plast od zdroja k moru – Tisa-Dunaj
integrovaný akčný plán
odstraňovania znečistenia riek
plastmi“

Zdroj financovania: Dunajský
nadnárodný program 2014 - 2020
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 bolo v dňoch 6. – 8.
septembra 2021 zrealizované čistenie brehov
rieky Bodrog od odpadu zapojením viac ako
100 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali vyše 5
ton odpadu na slovenskom a maďarskom
úseku rieky Bodrog.

Akciu sme zrealizovali spolu s maďarským
partnerom projektu a asociovaným partnerom
projektu Slovenským vodohospodárskym
podnikom, š.p., Správa povodia Bodrogu a
čistenie prebiehalo nielen na slovenskom, ale
aj na maďarskom úseku rieky Bodrog. 

Takisto vznikla v rámci tohto projektu
Príručka na znižovanie odpadu a uhlíkovej
stopy, ktorá je k dispozícii aj v slovenskom
jazyku. Obsahuje praktické rady, čo môže
jednotlivec urobiť pre zníženie množstva
odpadu a zlepšenie životného prostredia. 

https://www.arr.sk/tidy-up-projekt/

https://www.arr.sk/tidy-up-projekt/


CLIMADAM

Názov projektu: „CLIMADAM – Adaptačná
stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné
aktivity pre slovensko-ukrajinský región“

Zdroj financovania: Finančný Mechanizmus
EHP 
Termín realizácie:
09/2020 – 04/2024

Projekt rieši 3 aktivity, ktorých cieľom je
zmiernenie dopadov klimatickej zmeny na
životné prostredie a obyvateľstvo, ktoré v
ňom žije. 

V roku 2021 sme v rámci aktivít projektu
zrealizovali nasledovné činnosti:

 „Adaptačná stratégia pre Zakarpatský
región“ 

-bola pripravená metodika tvorby AS v
anglickom jazyku a skonzultovaná s
ukrajinskými partnermi;
-metodika AS bola rozšírená o ďalšie
odborné vstupy od odborníkov z oblasti
klimatológie, pedológie a
pôdohospodárstva, lesného hospodárstva a
geológie

       Komplexná štúdia „Naša rieka Roňava“

-analýza častých príčin povodní, ich vplyvov na
život miestnych obyvateľov vypracovaliexperti
zo Slovenského hydrometeorologického ústavu,
Lesníckeho výskumného ústavu,
Pôdoznaleckého ústavu, Geologického ústavu
MVO Ľudia a voda

-zapojenie miestnych občanov prostredníctvom
občianskej platformy „Vodná rada“

-na reprezentatívnej vzorke miestneho
obyvateľstva prebehol socio-ekologický
dotazníkový prieskum, ktorý potvrdil najmä
obavy z nárastu suchých období a obáv zo
záplav. 

„Model udržateľnej dopravy pre mesto
Užhorod“ 

-prebiehala aktívna komunikácia ohľadom
prepojení dopravných systémov Zakarpatskej
oblasti s Košickým a Prešovským krajom a
ohľadom tvorby metodiky dopravného modelu
pre mesto Užhorod.

 
https://www.arr.sk/projekt-climadam/

https://www.arr.sk/projekt-climadam/


OSA
Názov projektu: „Ochráňme Sa
Adaptáciou“ 

Zdroj financovania: OP Kvalita životného
prostredia SR
Termín realizácie 11/2019 – 4/2022

Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť
obyvateľov Košického kraja o negatívnych
dôsledkoch zmeny klímy a o možnostiach
ako sa na klimatickú zmenu pripraviť. 

Bolo vydaných desať druhov informačných
letákov a príručka „Zvyšovanie odolnosti
krajiny“. Boli dokončené aj audiovizuálne
výstupy (film a krátke videá). V mesiacoch
marec – december 2021 sa uskutočnilo 6
webinárov a 15 seminárov priamo na
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. 

V máji 2021 sa uskutočnil aj webinár pre
pracovníkov s mládežou pre Iuventu. 

Súťaž „Voda nad zlato“ bola vyhlásená 9.
septembra 2021 s výzvou aby študenti
pripravili projekty s pozitívnym dopadom
na okolie, životné prostredie, zadržiavanie
vody, biodiverzitu a klímu. 

Prihlásilo sa 13 súťažiacich kolektívov so
zaujímavými inovatívnymi projektami. Päť
projektov bolo vybraných nezávislou komisiou a
2. decembra 2021 boli tieto projekty
prezentované na online konferencii, kde bolo
určené poradie víťazných projektov, ktorým boli
odovzdané vecné ceny:

1. Stredná odborná škola beauty služieb,
Gemerská, Košice
2. Stredná odborná škola dopravy a služieb,
Strážske
3. Spojená škola v Sečovciach, Kollárova 17,
Sečovce
4. Stredná odborná škola veterinárna, Košice –
Barca
5. Obchodná akadémia, Michalovce 

Záber z krátkeho videa o klimatickej zmene

https://www.arr.sk/osa/

https://www.arr.sk/osa/


PROGRAM 
OBNOVY KRAJINY

V roku 2021 sme sa sústredili na:

Vypracovanie Akčného plánu pre Program
obnovy krajiny v Košickom regióne pre rok
2021 ako materiál do Zastupiteľstva KSK. 

Akčný plán Program obnovy krajiny v
Košickom regióne na rok 2021 je členený do
6 aktivít s uvedením zodpovednosti a
financovania buď z rozpočtu KSK alebo z
projektov, ktoré realizuje Agentúra v úzkej
spolupráci s KSK. 

Vypracovanie „Zeleného katalógu“ pre
inšpiráciu pre realizáciu zelených opatrení v
areáloch stredných škôl, zariadeniach
sociálnych služieb a kultúrnych zariadeniach
Košického samosprávneho kraja 

Pilotné projekty a predprojektové štúdie
pre realizáciu revitalizačných opatrení :

realizácia 14 dažďových záhrad a realizácia
iných vodozádržných a „zelených opatrení“ 

Dažďová záhrada na Strednej odbornej škole
technickej v Košiciach

Projekt KlimaPark Kysak

tento projekt sme vypracovali pre KSK a
podali v júli 2021 do výzvy č. 67 v rámci
OP KŽP (Operačný program Kvalita
životného prostredia).



DAŽĎOVÉ 
ZÁHRADY

V spolupráci s DCKK (Dobrovoľníckym Centrom Košického kraja) sme vypracovali
štúdie pre založenie dažďových záhrad vo vybraných areáloch stredných škôl a

domova sociálnych služieb a následne boli realizované na týchto miestach: 

Gymnázium Pavla Horova,
Michalovce

 

SPŠ techniky 
a služieb

SOŠ technická, 
Rožňava

 
 

Spišská Nová Ves

SOŠ drevárska

Stredná zdravotnícka škola
Michalovce

 SOŠ Obchodu a služieb Jána
Bocatia, Košice

 

 Gymnázium, Košice
 Opatovská cesta 7

Gymnázium Pavla
 Jozefa Šafárika

Rožňava Gymnázium, 
Kráľovský Chlmec

SOŠ agrotechnická
 Moldava nad Bodvou

Spojená škola
 Sečovce

Obchodná akadémia
 Trebišov

Škola umeleckého priemyslu,
 Košice 

DSS Domko
 Čaňa

Stredná zdravotnícka škola, 
Košice, Kukučínova 40



K U L T Ú R N E  

D E D I Č S T V O
 

 

 

 

A  K R E A T Í V N Y

P R I E M Y S E L



CINEMA

Názov projektu: „CINEMA – Kreatívny
priemysel pre nové mestské ekonomiky v
Dunajskom regióne“ 

Zdroj financovania: Dunajský nadnárodný
program 2014 - 2020
Termín realizácie: 
07/2020 – 11/2022

Projekt napomáha k vzniku Kreatívneho
Centra Košického kraja.
 
Výrazným míľnikom v tomto projekte za
rok 2021 bola organizácia hackathonu s
názvom Remix the City. Táto udalosť sa
uskutočnila v online prostredí za
prítomnosti zástupcov STROJa, Tabačky (s
ideou kreatívnej štvrte), CIKE, ARR a KSK,
kde sme spoločne sme hľadali odpovede
na otázku budovania komunity v budúcom
Kreatívnom centre (KCKK). 

Ďalšou aktivitou bolo natočenie krátkych videí k
hackathonu, tzv. „Video Testimonials“ v spolupráci
s Creative Industry Košice.

Marek Čecho z občianskeho združenia STROJ o
projekte CINEMA

Architekt Pavol Mészáros o projekte CINEMA

Umelec Peter Beňo o projekte CINEMA

Riaditeľ Tabačky Kulturfabrik o projekte CINEMA

V lete sme vypracovali tri nástroje, ktoré sú
zamerané na zatraktívnenie priestoru kreatívneho
centra. Následne sa začalo s realizáciou jedného z
nich, t.j. mapovanie potrieb jednotlivcov v oblasti
Kreatívneho centra Košického kraja. 

Ide o komplexný výskum rôznych cieľových skupín
a ich vzťahu k danému centru . V rámci tohto
„nástroja“ sa v priestoroch Agentúry uskutočnili
stretnutia s potencionálnymi používateľmi
priestoru Kreatívneho centra, ako sú študenti,
kreatívna štvrť, krajské organizácie či firmy.

https://www.arr.sk/cinema-projekt/

https://www.youtube.com/watch?v=ZiSyNda42wg
https://www.youtube.com/whttps:/www.youtube.com/watch?v=ZiSyNda42wgatch?v=oSGdLcg3_tI&ab_channel=CreativeIndustryKo%C5%A1ice
https://www.youtube.com/watch?v=TL0k7nvBojo
https://www.youtube.com/watch?v=Hm3H88hquVI&t=3s
https://www.arr.sk/cinema-projekt/


SMARTMUSEUM

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

Zdroj financovania: 
Program ENI HU-SK-RO-UA 2014 - 2020
Termín realizácie: 
09/2019 – 05/2022 

 
Múzeá v Košickom samosprávnom kraji sú
postupne obohacované o 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 expozície vzniknú aj na dvoch maďarských kultúrnych miestach a rekonštrukciou
prejde hrad v Mukačeve. V rámci projektu sú naplánované vzdelávacie a informačné aktivít
pre zamestnancov zapojených múzeí. V Agentúre máme na starosti tréningy, propagačné
videá a iné marketingové aktivity.

Zemplínske múzeum v Michalovciach

https://www.arr.sk/smartmuseum-projekt/

https://www.arr.sk/smartmuseum-projekt/


Podali sme žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) do výzvy na podporu
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 
pre tieto kultúrne organizácie v OvZP KSK:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Východoslovenská galéria
Spišské kultúrne centrum a knižnica

PRÍPRAVA PROJEKTOV, 
 PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV A
ICH REALIZÁCIA 

Tiež sme pracovali na:
 
Projekte Kreatívneho Centra KSK
Projekte „Kúria Zuzana – zážitok v múzeu“
v spolupráci Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a s Odborom kultúry KSK

Letohrádok Dardanely v MarkušovciachPriestory budúceho Kreatívneho Centra
Vizualizácia KSK



UDRŽATEĽNÁ

D O P R A V A



LAST MILE 
 COVID-19
Názov projektu: „Posledná míľa“ – Udržateľná
mobilita pre poslednú míľu v turistických
regiónoch v dobe covid-19“  

Zdroj financovania: 
OP INTERREG Európa 
Termín realizácie: 09/2021 - 09/2022

Projekt svojimi aktivitami nadväzuje na
projekt LAST MILE , realizovaný v rokoch
04/2016 – 09/2020, ktorého cieľom bolo
nájsť udržateľné a flexibilné dopravné
systémy pre „poslednú“ míľu (zlepšenie
dostupnosti odľahlých turistických miest) v
dopravnom reťazci. Jeho výstupom bol
Regionálny akčný plán pre podporu
flexibilných dopravných systémov v Košickom
samosprávnom kraji a nákup cykloprívesu ,
ktorý je počas letnej sezóny využívaný
spoločnosťou eurobus, a.s. na prepravu
bicyklov v Národnom parku Slovenský raj cez
Kopaneckú cestu. 

Nový projekt LAST MILE – Covid-19 hľadá
nové riešenia v oblasti udržateľnej dopravy
najmä z pohľadu krízy spôsobenej COVID-
19. Táto kríza priniesla so sebou stratu
dôvery vo verejnú dopravu a zmenenú
mobilitu v cestovnom ruchu. 

V roku 2021 sme začali s úvodnými
aktivitami tohto projektu.

https://www.arr.sk/last-mile-covid-19/

https://www.arr.sk/last-mile-covid-19/


CYKLISTIKA 

Vypracovanie „Stratégie cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom
kraji“ 

Tento strednodobý strategický dokument
bol vypracovaný na základe poznania
doterajšieho vývoja a súčasného stavu v
oblasti cyklo dopravy a cykloturistiky na
území KSK a definuje víziu k dosiahnutiu
plánovaného stavu. 

vyhodnotenia náročnosti trasy pre potreby
rôznych cieľových skupín;
zistenia aktuálneho stavu cykloturistických
trás;
vyhodnotenia destinácie vzhľadom na
odporúčanú cieľovú skupinu.

Vypracovanie „Pasportizácie cykloturistických
trás v Košickom kraji 2 – SPIŠ a GEMER“ 

zameranie existujúcich cykloturistických trás vo
vybraných turistických destináciách Košického
kraja za účelom: 



V Z D E L Á V A N I E  A  
B U D O V A N I E

K A P A C Í T



IDESNázov projektu: „Zavádzanie systému
duálneho vzdelávania a meranie jeho
kvality“ 
(angl. názov: Introduction Of Dual
Education System And Identification Of Its
Quality)”

Zdroj financovania: ERASMUS +
Termín realizácie 12/2019 – 05/2022

Hlavným cieľom projektu je posilniť
kľúčové praktické zručnosti mladých ľudí
počas ich štúdia na stredných odborných
školách a po ukončení štúdia, aby boli
konkurencieschopnejší a lepšie pripravení
na trh práce, s cieľom lepšie využívať
miestne ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky
rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku
mozgov do zahraničia.

V rámci projektu bolo v dňoch 19. - 21.
októbra 2021 slovinským partnerom
zorganizované online školenie , ktoré bolo
zamerané na duálne vzdelávanie v oblasti
hutníctva, strojárstva a na tému
vzdelávacieho programu firiem pre žiakov,
ktorí sú zapojení do systému duálneho
vzdelávania. Školenia sa zúčastnili
zástupcovia všetkých projektových partnerov,
z inštitúcií OVP a spoločností zapojených do
systému duálneho vzdelávania, resp.
vzdelávania prácou. 

Takisto sme realizovali prieskum krajín , ktorý
priniesol cenné informácie v oblasti duálnej
výučby v Poľsku, Slovinsku, Slovensku a
Lotyšsku.

https://www.arr.sk/ides-projekt/

https://www.arr.sk/ides-projekt/


HOBO

Projekt „Život medzi riekami Hornád a
Bodrog“ 

Zdroj financovania: Program Interreg
V-A Slovensko – Maďarsko, Fond
malých projektov 
Termín realizácie:
 07/2021 – 03/2022

Projekt rieši zvýšenie pripravenosti
územia medzi riekami Hornád a Bodrog
na rozvoj cezhraničnej spolupráce na
území Slovenska a Maďarska. 

Analýzy sú podložené čiastkovými dokumentmi,
zdrojmi a výsledky sú premietnuté do územia na
mapách a grafmi. 

Analýzy sú tiež základným vstupným podkladom
pre vypracovanie zásobníka reálnych a vhodných
cezhraničných projektov v spolupráci s miestnym
obyvateľstvom.

V roku 2021 sme vypracovali spoločnú
cezhraničnú metodiku , na základe ktorej na oboch
strane hranice boli vypracované analýzy, ktoré
kopírujú štruktúry prioritnej osi programu SKHU
na roky 2021 – 2027, ich špecifických cieľov a
súvisiacich typov akcií. 

https://www.arr.sk/projekt-hobo/

https://www.arr.sk/projekt-hobo/


Externe sme manažovali osem projektov realizovaných v
rámci IROP pre nižšie uvedené stredné školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

Spišská Nová Ves

SOŠ technická,
 Kukučínova 23, Košice

SOŠ technická, 
Partizánska 1, 

Michalovce

SOŠ Ostrovského 1, Košice

Michalovce

SOŠ - Szakközépiskola Pribeník 

SPŠ elektrotechnická,
 Komenského 44, Košice

Košice

SOŠ obchodu a služieb,
 Školská 4, MichalovceTechnická akadémia,

 Hviezdoslavova 6

SOŠ obchodu a služieb, 
Námestie slobody 12, Sobrance 

8
PROJEKTOV

PRÍPRAVA PROJEKTOV, 
 PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV A
ICH REALIZÁCIA 



Spišská Nová Ves

Mali sme na starosti aj realizáciu projektov pre prepojenie
vzdelávania s praxou (OP ĽZ) pre 13 stredných škôl
Košického kraja: 

Košice

13
PROJEKTOV

Obchodná akadémia 
Michalovce

SOŠ automobilová

SOŠ Jána Bocatia

Hotelová akadémia,
Košice

SPŠ dopravná, Košice

Obchodná akadémia, Polárna 1

SPŠ strojnícka, Košice

SOŠ technická a ekonomická
Jozefa Szakkayho, Košice

Škola umeleckého priemyslu, 
Košice

SOŠ ekonomická,
 Spišská Nová Ves

SPŠ stavebná a geodetická, 
Košice

Obchodná akadémia,
 Trebišov

SOŠ – Szakközépiskola,
 Veľké Kapušany

PRÍPRAVA PROJEKTOV, 
 PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV A
ICH REALIZÁCIA 



v roku 2021 sme začali s prípravou projektov do výzvy 
 IROP-PO2-SC223-2021-68 na zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní:

18
PROJEKTOV

Spišská 
Nová Ves

Košice
Obchodná akadémia 

Michalovce

SOŠ techniky 
a služieb,
Veľké Kapušany

OA Polárna 1, Košice 

SPŠ dopravná, Hlavná 113

SOŠ ekonomická, Stojan,
 Spišská Nová Ves

SOŠ veterinárna, Košice

SOŠ Kráľovský Chlmec

SOŠ poľnohospodárstva

SOŠ techniky a služieb 

SPŠ strojnícka, 
Komenského 2, Košice

SOŠ drevárska

SPŠ E, Komenského

SOŠ beauty, Gemerská

Hotelová akadémia,
 Radničné námestie 1, 

SOŠ priemyselných 
technológií, Košice – Šaca

SOŠ techniky a služieb,
Prakovce 

PRÍPRAVA PROJEKTOV, 
 PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV A
ICH REALIZÁCIA 



SOC IÁLNA
 
 OBLASŤ



SOCIAL 
HEALTH CARE 

Realizácia schváleného projektu „Zlepšenie
služieb zdravotnej starostlivosti v
sociálnych zariadeniach 

Zdroj financovania: Program ENI HU-SK-RO-
UA
Termín realizácie: 11/2019 – 04/2022) 

Cieľom projektu je zlepšiť poskytovanú
zdravotnú starostlivosť a zdravie klientov v
zariadeniach sociálnych služieb
prostredníctvom zlepšenia zručností a
znalostí zamestnancov.

V roku 2021 bola zrealizovaná aktivita –
odovzdanie odborných a praktických
skúsenosti ukrajinským partnerom. Konala
sa online formou v septembri 2021, pričom
zamestnanci zariadení sociálnych služieb
KSK (presne 11 zamestnancov)
odprezentovalo ukrajinským partnerom
prednášky na rôzne témy, ako sú prvá
pomoc, komunikácia s problémovými
prijímateľmi, hipoterapia, autizmus,
ergoterapia – práca s hlinou.

Súčasne došlo k modernizácii materiálno-
technického vybavenia v zariadeniach
sociálnych služieb KSK - boli obstarané:

pásové schodolezy – 3 ks
mobilné vakové zdviháky – 14 ks
stropné zdvíhacie zariadenia – 5 ks 

Ochranné pomôcky pre zariadenia sociálnych
služieb KSK:

elektrostatická pištoľ – 16 ks
germicídny žiarič s prítomnosťou ľudí – 19 ks
širokospektrálna dezinfekcia 25l bal – 13 ks.

V decembri 2021 sa online formou predstavili
všetky zariadenia sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ukrajinským
partnerom, a naopak ukrajinské zariadenia
sociálnych služieb prezentovali svoju činnosť
slovenským partnerom.



PRÍPRAVA PROJEKTOV, 
 PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV A
ICH REALIZÁCIA 

Externý manažment projektu „Cesta do komunity“ 
pre Domov sociálnych služieb LIDWINA v Strážskom

Catching Up Regions – projekt Svetovej banky 

V rámci tohto projektu došlo k aktualizácii plánov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) pre 
 obce Jasov, Vtáčkovce a Vítkovce, kde sú
prítomné marginalizované rómske komunity.

Tiež sme spolupracovali na koncepcii rozvoja
sociálnych služieb v KSK na roky 2022-2027 a
poskytli sme konzultácie k vypracovaniu
strategického dokumentu Priority zdravotnej politiky
KSK na roky 2021-2025. 

DSS v Strážskom - Fotogaléria
https://www.dssstrazske.sk/

Strážske
Jasov

Vtáčkovce

Vítkovce

https://www.dssstrazske.sk/index.php/fotogaleria


KOMUNIKAČNÉ

AKT IV ITY



SOCIÁLNE
SIETE

Ku dňu 31.12.2021 evidujeme
nasledovné dáta:

Sociálne siete: 69%

NÁRAST V SLEDOVANOSTI 

Facebook: 
Počet fanúšikov stránky: 272 
(nárast o 69%  oproti 1.1.2021) 

Najvyšší organický dosah príspevku:
september 2021, 7262 pozretí

Instagram: 
Vo februári 2021 uzrel svetlo sveta náš
Instagramový účet.

Ku koncu roka narástol počet 
 sledovateľov na 165.

Najúspešnejšie na instagrame boli
príspevky k Svetovému dňu 
životného prostredia a fotky z 
čistenia rieky Bodrog.

NA FACEBOOKU

7262

ZHLIADNUTÍ



Youtube kanál

69%
Pribudlo nám:
 
10 krátkych videí v rámci projektu OSA , ktoré
stručne objasňujú tému klimatickej zmeny

Dokumentárny film s názvom Klimatická
zmena: Význam vody pre našu klímu

Video záznamy z úvodnej konferencie s
názvom Zmena klímy – Ako na to? (18 videí v
slovenskom a 18 videí v ukrajinskom jazyku)

Najúspešnejšie video s názvom Zbytočné
odpady má 205 zhliadnutí.

V apríli 2021 sme prešli na nový dizajn
našej webstránky vrátane nových funkcií,
ako je responzívnosť – (stránka
adaptabilná na rôzne zariadenia), priame
prepojenie webstránky s chatom v
Messengeri (Facebook), redakčný systém
spravovania stránky, lepšie zabezpečená
stránka, možnosť SEO optimalizácie  a
pod.

Hlavná stránka má 5927 zobrazení za rok
2021.

Najúspešnejšia stránka: Hlasovanie za
projekty v súťaži Voda nad zlato - 27 298
zobrazení

Nový web Agentúry

Nové logo 

V apríli 2021 sme tiež zmenili vzhľad
loga na modernejšie a
minimalistickejšie.
Farby a idea ostala zachovaná
(Navzájom prepojené postavičky).

Nová verzia:Pôvodná verzia:

SOCIÁLNE 
SIETE

205

ZHLIADNUTÍ

27 298
ZHLIADNUTÍ

https://www.youtube.com/watch?v=k-0ivOe6ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=2Ih3pqa0GNY
https://www.youtube.com/watch?v=jmidAcNGVZY
https://www.youtube.com/watch?v=5IusnZGsjdU
https://studio.youtube.com/video/bBCNr74funk/
https://www.arr.sk/hlasovanie/


Pôvodná hlavná stránka - horná lišta

REDIZAJN 
WEBSTRÁNKY

Nová hlavná stránka 

Blogový systém
hlavnej stránky



F I N A N C I E



PRÍJMY

Okrem dotácie KSK, ktorá bola čerpaná na základe Zmluvy o činnosti, ďalším zdrojom
príjmov boli realizované projekty a tržby z predaja služieb. 40 percent príjmov tvoria
naše vlastné projekty realizované v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. 

Dotácie KSK predstavujú v Agentúre na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
najväčší zdroj príjmov (až 60,24 percent).



Finančný
podporovateľ

Suma v € % podiel

Dotácia KSK 465 000,00 60,24%

Tržby z predaja služieb 20 500,00 2,66%

Projekt ROSIE 19 919,00 2,58%

Projekt CLIMADAM
129 556,00

 
16,78%

Projekt LAST MILE 8 796,00 1,14%

Projekt CINEMA 27 241,00 3,53%

Projekt TIDyUP 30 506,00 3,95%

Projekt SMART MUSEUM 31 251,00 4,05%

Projekt IDES 7 017,00 0,91%

Projekt OSA 32 131,00 4,16%

Spolu 771 917,00 100,00%

PRÍJMY A 
VÝDAVKY

Výdavky v celkovej sume
predstavujú 647 076,00 EUR
a zahŕňajú bežné výdavky
súvisiace sa chodom
organizácie – výdavky na
mzdy a odvody a režijné
výdavky.

Podiel zdrojov na príjmoch v roku 2021

647 076

EUR

771 917

EUR

PRÍJMY

VÝDAVKY



Pohľadávka K 1.1.2021 K 31.12.2021

Pohľadávky do lehoty
splatnosti

500 15 000

Pohľadávky po lehote
splatnosti

1 000 1 000

Záväzky K 1.1.2021 K 31.12.2021

Záväzky do lehoty
splatnosti

47 294 123 202

Záväzky po lehote
splatnosti

0 0

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 0 0 0

023 – Dopravné prostriedky 2 317 0 488 1829

Prehľad pohľadávok 
do lehoty splatnosti 
a po lehote 
splatnosti

Prehľad o výške záväzkov 
do lehoty splatnosti 
a po lehote 
splatnosti

Prehľad o pohybe hodnoty dlhodobého majetku 

STAV A POHYB 
MAJETKU 
A ZÁVÄZKOV



Dopravné prostriedky 1 829

Obežný majetok spolu 355 471

Zásoby 81

-materiál 81

Krátkodobé pohľadávky 16 515

- pohľadávky z obchodného styku 16 000

- pohľadávky z dôvodu finančných
vzťahov k štátnemu rozpočtu a

rozpočtom územnej samosprávy
0

- iné pohľadávky 515

Finančné účty 338 875

- pokladnica 725

Pasíva celkom 442 783

Vlastné zdroje 292 140

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov

228 705

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

63 435

Cudzie zdroje 149 088

Rezervy 23 220

- krátkodobé rezervy 23 220

Dlhodobé záväzky 2 666

- záväzky zo sociálneho fondu 2 666

Krátkodobé záväzky 123 202

- záväzky z obchodného styku 21 377

- záväzky voči zamestnancom 15 709

- zúčtovanie zo SP a zdrav.
poisťovňami

11 056

- daňové záväzky 2 399

- záväzky z dôvodu finančných
vzťahov k štátnemu rozpočtu a

rozpočtom územnej
samosprávy

25 661

-ostatné záväzky 47 000

Časové rozlíšenie 1 555

- výdavky budúcich období  

- výnosy budúcich období 1 555

Položka v EUR
Aktíva celkom 442 783

Neobežný majetok spolu 1 829

Dlhodobý hmotný majetok 1 829

Samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí

0

Zhodnotenie základných
údajov obsiahnutých v ročnej
uzávierke

Súvaha k 31.12.2021

- bankové účty 338 150

Časové rozlíšenie spolu 85 483

- náklady budúcich období 187

- príjmy budúcich období 85 296

Položka v EUR



Náklady v EUR

Spotreba materiálu 14 789

Opravy a udržiavanie 3 065

Cestovné 1 764

Náklady na reprezentáciu 1 428

Ostatné služby 233 876

Mzdové náklady 262 112

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 87 741

Ostatné sociálne poistenie 7 348

Zákonné sociálne náklady 8 207

Ostatné dane a poplatky 4

Kurzové straty 0

Iné ostatné náklady 210

Odpisy 488

Náklady spolu 621 032

NÁKLADY 
V ROKU 2021
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.

621 032

EUR



Výnosy v EUR

Tržby z predaja služieb 35 019

Prijaté príspevky od iných organizácií 34 094

Iné ostatné výnosy 270

Dotácie 615 083

Výnosy spolu 684 466

Výsledok hospodárenia v EUR

Výsledok hospodárenia pred
zdanením

63 435

Daň z príjmov  

Výsledok hospodárenia po
zdanení

63 435

Agentúra vykonávala tohto roku
nezdaňovanú činnosť, z ktorej
výnosy predstavujú hodnotu 684
466,- EUR.

VÝNOSY

Výsledok hospodárenia
 v roku 2021

Výnosy v roku 2021

684 466

EUR



HOSPODÁRENIE 
V ROKU 2021

Ku koncu roka 2021 finančné hospodárenie Agentúry vykázalo kladný výsledok vo výške: 63
435,- EUR. Pod tento pozitívny výsledok sa podpísal nárast prác pre Košický samosprávny
kraj a realizácia väčšieho počtu projektov oproti roku 2020. 

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.

Prílohy

Prílohou Výročnej správy je Účtovná závierka k 31.12.2021 a Správa audítora k účtovnej
závierke, ktorá je zverejnená v Registri účtovných závierok.


