Dôvodová správa
k Výročnej správe Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2016,
Plánu činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2017,
Menovaniu členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n. o.
A) Správa o činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
za rok 2016
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. (ďalej len
„Agentúra“) za rok 2016 je predkladaná do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
(ďalej len „Zastupiteľstva KSK“) na schválenie v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. a po jeho
schválení bude predloţená do Registra účtovných závierok v zákonom stanovenom termíne do 15. júla 2017. Správna rada a Dozorná rada ARR schválila Výročnú správu za rok 2016
dňa 19. apríla 2017 a v porade predsedu KSK bola táto správa zobratá na vedomie
2. mája 2017.
Realizácia činností v oblasti regionálneho rozvoja v roku 2016, ktoré Agentúra zrealizovala
pre KSK sa riadila Zmluvou o realizácii činností v oblasti regionálneho rozvoja uzatvorenou
dňa 2. februára 2016 (zmluva 104/20/2016/1; Spisové číslo: 1986/2016/RU-1185), a jej
Dodatkom č. 1 k Zmluve uzatvoreným 1. júna 2016 (zmluva 1986/2016/RU-15390).
Rozpočet pre Agentúru na rok 2016 bol schválený v rámci rozpočtu KSK na rok 2016
uznesením Zastupiteľstva KSK č. 292/2015 zo dňa 7. 12. 2015 (Rozpočet KSK, Program 3.8:
Podporné činnosti programov KSK; Podprogram 3.8.4 Podporná činnosť – správa kraja).
Vzhľadom na nárast rozsahu sluţieb ktorý bol špecifikovaný v priebehu 1. polroka 2016, bol
navýšený rozpočet pre Agentúru na rok 2016 o 58 750 eur formou dodatku č. 1 k Zmluve.
Dôvodom boli najmä práce na vypracovaní „Správy o hodnotení PHSR KSK 2016 – 2020
podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie“ a príprava
ďalších strategických materiálov pre Úrad KSK ktoré boli nad rámec uţ zazmluvnených prác
na rok 2016. Toto zvýšenie rozpočtu bolo schválené v rámci úpravy rozpočtu KSK na 16.
zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 25. apríla 2016 uznesením č. 338/2016 (Podprogram 8.4
Podporná činnosť – správa kraja, Beţné výdavky). Spolu zmluvne dohodnuté sluţby pre
KSK od Agentúry pre rok 2016 boli vo výške 196 750 eur.
Všetky vecné aj finančné informácie o činnosti Agentúry v roku 2016 overené audítorom sú
uvedené vo Výročnej správe (v prílohe č. 1), v účtovnej závierke a v správe audítora .
B) Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2017
Správna rada Agentúry schválila návrh rozpočtu Agentúry na rok 2017 na svojom riadnom
zasadnutí 24. októbra 2016 (uznesenie č. 9/2016). Na zasadnutí Správnej rady Agentúry
19. 04. 2017 bol schválený Plán činnosti na rok 2017.
Pre rok 2017 bol Plán činnosti Agentúry vypracovaný podľa poţiadaviek odborov Úradu
KSK na poskytnutie odborných prác od Agentúry, v súlade s hlavnými úlohami odborov
Úradu KSK.
Rozpočet pre Agentúru na rok 2017 bol schválený v rámci rozpočtu KSK na rok 2017
vo výške 138 000 eur (uznesenie Zastupiteľstva KSK č. 436/2016 zo dňa 5.12. 2016).
Dňa 12. 12. 2016 bola v tejto výške uzatvorená Zmluva o realizácii činností v oblasti
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regionálneho rozvoja medzi KSK a Agentúrou na rok 2017 (číslo zmluvy 665/20/2016/2).
Poţiadavky odborov Úradu KSK na poskytnutie sluţieb Agentúry prevyšujú zmluvne
dohodnutý rozsah prác a budú predmetom ďalších rokovaní a stanovení prioritizácie podľa
potrieb Úradu KSK.
Ťaţiskom prác agentúry pre KSK v roku 2017 preto bude:
B.1) Príprava projektov, ich realizácia a tvorba rozvojových dokumentov pre Úrad
KSK Niţšie uvedená špecifikácia prác je súhrn poţiadaviek odborov Úradu KSK
na odborné práce Agentúry v roku 2017:
 Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva (OSVaZ) :
o aktualizácia (monitoring a vyhodnocovanie) koncepcií zariadení sociálnych
sluţieb, ktoré boli vypracované pod vedením Agentúry v predchádzajúcich
rokoch. Následne bude vypracovaná metodika vyhodnocovania koncepcií
zariadení. Cieľom je prispieť k zlepšeniu sluţieb a manaţmentu týchto zariadení.
o Príprava projektov, ktorých zámery vychádzajú z plánov OSVaZ a koncepcie
rozvoja sociálnych sluţieb v KSK:
 „Pilotný projekt „A good start-dobrý začiatok“ pre komunitné centrá
v Košickom kraji financovaný z rozpočtu Košického samosprávneho kraja
a Rómskeho vzdelávacieho fondu
 Projekt podporujúci deinštitucionalizáciu DSS (investičné projekty z IROP
pre DSS Lidwina a Jasanima)
 Projekt pre efektívne fungovanie dobrovoľníctva
 Projekt Poradenský dom – Strojárenská
 Projekt na zvyšovanie kvality sluţieb - vzdelávanie zamestnancov DSS;
 Odbor kultúry a cestovného ruchu (OKaCR):
o Vypracovanie koncepcií rozvoja vo vybraných šiestich kultúrnych
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci Optimalizácie
kultúrnych zariadení KSK;
o Príprava projektu/ov pre vyuţitie kultúrneho dedičstva v kultúrnom priemysle.
Pokračujúc v nastúpenom trende po EHMK 2013, naše kultúrne inštitúcie majú
moţnosť lepšie vyuţiť kultúrno - historické dedičstvo tým, ţe budú pripravené
projekty pre kreatívny kultúrny priemysel;
o Koordinácia projektov „Bicyklom aj za hranice“ a „Cestujúce bábky“ nad
rámec zmluvy;
o Realizácia projektu „Posledná míľa“ a jeho spolufinancovanie (INTERREG
Európa a realizované od roku 2016 do roku 2020);
o Vypracovanie a podanie projektu pod názvom „Zúročme zdedené“ (angl.
„Let´s Capitalize Inherited“ – skratka CAP_in) v spolupráci s vhodnými partnermi
z okolitých krajín Strednej Európy (pripravované pre podanie do Dunajského
nadnárodného programu alebo iného operačného programu). Projekt na území
KSK bude zameraný na zlepšenie ponuky sluţieb na Gotickej a Ţeleznej ceste.
 Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a ţivotného prostredia
(ORRÚPaŢP):
o Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre Kreatívne centrum (IROP –
Prioritná os 3: Mobilizácia kultúrneho potenciálu regiónov);
o Projekty MAS – Stratégie miestneho rozvoja:
 MAS medzi riekami (okr. Michalovce)
 MAS Zemplín pod Vihorlatom (okr. Sobrance) a
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 MAS Dobšinského kraj (Štítnická a Dobšinská dolina okr. Roţňava)
Z dôvodu, ţe pôvodná výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR bola zrušená (apríl 2017) bude nevyhnutné, aby Stratégie
miestneho rozvoja boli prepracované, resp. pokiaľ ide o MAS Dobšinského
kraj vypracované nanovo (pokiaľ budú oprávnení podať projekt);
o Realizácia projektu „ZIP“ - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja
prihraničného SK-UA územia (NFM) a jeho spolufinancovanie;
o Realizácia projektu „IWB Labs“ „Internacionalizácia procesu vzdelávania pri
podnikaní v agrosektore“ (ERASMUS+) a jeho spolufinancovanie;
o Realizácia projektu „ROSIE“ – „Zodpovedné a inovatívne malé a stredné
podniky“(OP Stredná Európa) a jeho spolufinancovanie;

o Monitoring 10 ukončených projektov KSK zabezpečuje Agentúra:
 Projekt „Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené n/Hornádom“
(ukončený v roku 2012);
 STREKA - Streda nad Bodrogom – Karoš - stavebné úpravy cesty,
kriţovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy (ukončený v roku 2012);
 Projekt „Skvalitnenie povodňového manaţmentu v povodí Hornádu“
(NFM);
 Projekt „MIKADO „Minimalizácia komunál. odpadu v mikroregióne
Laborecká niva“ (NFM);
 6 projektov ROP 4.1.d - stratégie a koncepcie, pre ktoré je nutné pripraviť
monitorovacie správy.
 Odbor dopravy (OD) – práce sú plánované od organizácie 3. ročníka konferencie
o doprave v Košickom regióne, cez prípravu projektu PUM aţ po monitoring uţ
ukončeného projektu:
o Príprava konferencie: „Doprava v regióne Východného Slovenska v období
2017 - 2022“ - Organizačné zabezpečenie (7. – 8. septembra 2017, Košice)
o Projekt „Plán udrţateľnej mobility“ (PUM) - príprava projektu na podanie
a jeho realizácia (manaţment). PUM bude vykonávací dokument vypracovaný na
základe jestvujúcich plánovacích dokumentov a bude určovať dlhodobé dopravné
zámery samospráv, s cieľom optimálneho rozvoja dopravy v prospech verejnosti
a ţivotného prostredia. Vypracovanie PUM je podmienkou oprávnenosti čerpania
z Integrovaného operačného programu pre oblasť dopravy (plánované
dokončenie najskôr v roku 2018).
o Monitoring a kontrola udrţateľnosti Projekt HOSKA „Výstavba cesty medzi
obcami Skároš a Hollóháza“ (ukončený 2012).

B.2) Realizácia projektov
V roku 2017 sú v realizácii tri projekty, z ktorých jeden (ZIP – popis viď niţšie) skončil
k 30. 04. 2017 a od 01. 07. 2017 začne realizácia jedného nového projektu ROSIE – (viď
popis niţšie). Na realizácii projektov úzko spolupracujú, resp. sú informované, jednotlivé
odbory KSK:
a. Projekt „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“
(skrátený názov: ZIP) (anglický názov projektu: „Zipping and Innovating the Development
Planning of the Cross-Border SK-UA territory“) (Agentúra je vedúcim partnerom). Projekt
je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľom projektu je úzko previazať
spoluprácu v oblasti plánovania rozvojových aktivít SK-UA prihraničnej oblasti, cez
spoločný inovatívny proces plánovania tak, aby sa jednak čelilo ohrozeniam cieľovej
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oblasti a súčasne vyuţíval jej potenciál pre miestny ekonomický rozvoj. Realizácia
projektu skončila 30. apríla 2017. Viac informácií: http://www.arr.sk/?sluzby&gid=5
b. Projekt „Udrţateľná mobilita na prekonanie posledného úseku cesty v turistických
regiónoch“ (Slovenská skratka: „Posledná míľa“) bol schválený v rámci Programu
INTERREG Európa. Projekt je realizovaný v úzkej spolupráci s Odborom dopravy
a Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK a má za cieľ vytvoriť základ pre
zavedenie regionálneho flexibilného dopravného systému v Slovenskom raji a podľa
moţností aj na Tokaji. Ukončenie projektu je plánované v roku 2020. Viac informácií
o projekte nájdete na stránke: http://www.interregeurope.eu/lastmile/.
c. Projekt „Internacionalizácia procesu vzdelávania pri podnikaní v agrosektore
(ERSMUS +) (angl. skratka projektu : „IWB Labs“). Realizácia projektu začala v jeseni
2016. Cieľom projektu IWB-Labs je zvýšiť motiváciu študentov vybraných stredných škôl
v Košickom regióne, zostať v regióne a nájsť si vhodnú prácu v agrosektore. Projekt je
realizovaný v úzkej spolupráci s vybranými strednými školami v Košickom regióne. Viac
informácií o projekte nájdete na stránke: http://iwblabs.pixel-online.org/.
d. Projekt „ROSIE“ – „zodpovedné a inovatívne malé a stredné podniky“ je podporený
z Operačného programu Stredná Európa a jeho realizácia začne 1. 7. 2017. Zámer projektu
je zlepšiť zručnosti a kompetencie podnikateľov malých stredných podnikov, aby postupne
vznikali funkčné mechanizmy a nástroje na podporu inovačného procesu, manaţmentu
inovácií a inovačných projektov. Vedúci partner je CISE - Centrum pre inovácie
a hospodársky rozvoj – Agentúra obchodnej komory Forli-Cesena, Taliansko a Agentúra
a aj KSK sú partnermi projektu (KSK je asociovaný partner). Rozpočet Agentúry v tomto
projekte je cca 150 000 a doba realizácie bude 36 mesiacov. Spolufinancovanie je 15% a
systém financovania je refundáciou.
Ak sa v priebehu roku 2017 naskytne príleţitosť na podanie iného projektu, ktorý nie je vo
vyššie uvedenej špecifikácii, bude jeho zámer predloţený do porady predsedu KSK a po jeho
schválení bude Agentúrou vypracovaný, resp. realizovaný.
C) Menovanie členov do Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Agentúru zaloţil Košický samosprávny kraj ako neziskovú organizáciu, ktorá poskytuje
všeobecne prospešné sluţby podľa zákona 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby. Zaloţenie agentúry bolo odsúhlasené uznesením
Zastupiteľstva KSK zo dňa 14. 4. 2003, ktoré schválilo aj Štatút agentúry. Podľa vyššie
uvedeného zákona (§ 18 zákona 213/1997 Z. z.), ako aj podľa Štatútu agentúry (článok 6
štatútu) sú orgánmi agentúry správna rada a dozorná rada.
V zmysle Štatútu agentúry Zastupiteľstvo KSK volí členov správnej rady agentúry na
podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. a navrhuje členov dozornej rady. Funkčné
obdobie správnej rady aj dozornej rady je 3 ročné (podľa Dodatku č. 3 k Štatútu agentúry
podľa čl. 6, ods. 2 písm. a).
Nutnosť menovať nových členov vyplýva zo zákona o neziskových organizáciách
(§ 15 ods. 3 písm. b) aby do uplynutia 12 mesiacov po skončení funkčného obdobia boli
zvolené nové orgány neziskovej organizácie.
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Správa o činnosti správnej aj dozornej rady agentúry vo funkčnom období 2014 – 2017
Správna rada a dozorná rada agentúry vo funkčnom období 2014 – 2017, bola schválená
Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 67/2014 na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa
28. 4. 2014. Pracovala v zloţení: Ing. Ondrej Bernát – predseda, Ing. Štefan Bašták, Mgr.
Jana Mondiková, Ing. Kamil Műnnich, Michal Rečka, Ing. Daniel Rusnák, Ing. István
Zachariaš. Dozorná rada bola schválená správnou radou dňa 23. 5. 2014 na základe návrhu
Zastupiteľstva KSK a pracovala v zloţení JUDr. Jozef Konkoly,
MVDr. Boleslav
Lešo, PhD., Ing. Pavol Bečarik (uznesenie SR ARR č. 3/2014).
Vo funkčnom období 2014 – 2017 sa správna a dozorná rada zišla na 7. zasadnutiach a bola
riadená ich predsedami podľa spoločného programu (ku dňu podania správy do porady
predsedu, ešte sa jedno zasadnutie uskutoční najneskôr v máji 2017). Správna a dozorná rada
prerokovávala najmä :
- plán činnosti a rozvoja agentúry na roky 2014, 2015, 2016 a 2017 a jeho aktualizácie,
- výročné správy za roky 2013, 2014, 2015, 2016 – ich schvaľovanie,
- hospodárenie v agentúre, vrátane schvaľovania rozpočtu agentúry na príslušné roky.
Správna rada sa okrem vyššie uvedených činností zaoberala aj všeobecnejšie riadením
agentúry, vyjadrovala sa k odborným činnostiam agentúry a dbala, aby činnosť agentúry bola
v súlade so záujmami zakladateľa - Košického samosprávneho kraja. Dozorná rada sa
zameriavala najmä na hospodárenie v agentúre.
Tab. č. 1: Harmonogram, miesto a program zasadnutí SR a DR ARR v rokoch 2014 – 2017
Dátum a miesto
zasadnutia SR a DR
23. 5. 2014
Košice
6.11.2014
Čerhov, Malá Tŕňa
13.5.2015
Košice
27. - 28.10.2015
Sobrance, Morské
oko
19.4.2016
Košice
24. 10. 2016
Košice
19.4.2017
Košice

Program pre pracovné stretnutia v regióne
Výročná správa Agentúry za rok 2013 pre
Zastupiteľstvo KSK
Otváranie Turistickej inf. kancelárie v Čerhove
a návrh činnosti a rozpočtu na rok 2015
Výročná správa Agentúry za rok 2014 pre
Zastupiteľstvo KSK
Pracovné stretnutie pri príprave Stratégie
miestneho rozvoja pre MAS Zemplín pod
Vihorlatom + návrh činnosti Agentúry na 2016
Výročná správa Agentúry za rok 2015 pre
Zastupiteľstvo KSK
Odpočet činnosti Agentúry v prvom polroku
2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
Výročná správa Agentúry za rok 2016 pre
Zastupiteľstvo KSK a plán práce ARR na 2017
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Účasť členov
SR a DR %
80%
70%
80%
60%

100%
70%
80%

Tab. č. 2: Prehľad účasti členov SR a DR ARR na zasadnutiach v rokoch 2014 – 2020
Meno a priezvisko

Ing. Ondrej Bernát – predseda SR
Ing. Štefan Bašták
Mgr. Jana Mondiková
Ing. Kamil Műnnich
Michal Rečka
Ing. Daniel Rusnák
Ing. István Zachariaš
JUDr. Jozef Konkoly - predseda DR
Ing. Pavol Bečarik
MVDr. Boleslav Lešo, PhD.

Počet účastí na
zasadnutiach SR a DR
2014 - 2017
7 krát
7 krát
5 krát
4 krát
7 krát
3 krát
3 krát
5 krát
3 krát
7 krát

Košice, 26. 04. 2017
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% podiel účasti
na zasadnutiach
SR a DR
100%
100%
71%
57%
100%
43%
43%
71%
43%
100%

