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1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy
Rozpočet KSK na rok 2018 nebol schválený do 31. 12. 2017, takže KSK v súlade
s ustanovením § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov hospodáril podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka,
pričom výdavky počas rozpočtového provizória neprekročili v každom mesiaci 1/12 celkových
výdavkov schváleného rozpočtu KSK predchádzajúceho rozpočtového roka.
Výdavky KSK počas rozpočtového provizória sú uvedené v prílohe č. 1.

•
•
•
•
•
•

Rozpočet KSK na rok 2018 bol schválený na 5. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa
23. 04. 2018 nasledovne:
bežné príjmy vo výške
194 080 507 €
bežné výdavky vo výške
181 096 877 €
kapitálové príjmy vo výške
19 490 895 €
kapitálové výdavky vo výške
51 105 051 €
príjmové finančné operácie vo výške
23 506 318 €
4 875 792 €
výdavkové finančné operácie vo výške
V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:
Výsledky zo záverečného účtu

Bežné výdavky
1. Z príjmových finančných operácií

434 624 €

Kapitálové výdavky
1. Z príjmových finančných operácií

9 765 906 €

Príjmové finančné operácie
1. Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prevody
prostriedkov z peňažných fondov

10 200 530 €

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli v zmysle Zásad tvorby rozpočtu,
rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK vykonané nasledovné
zmeny v rozpočte KSK:
Bežné výdavky
1. Presun do kapitálových výdavkov

- 129 101 €

Kapitálové výdavky
1. Presun z bežných výdavkov

I.

129 101 €

Úprava rozpočtu KSK zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 27. 8. 2018

1.
2.
3.
4.

Bežné príjmy
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Dotácie zo ŠR a iné transfery
Projekty z fondov EÚ a ŠR
Spolu

938 090 €
46 501 €
1 440 204 €
61 373 €
2 486 168 €
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Bežné výdavky
1. Z nedaňových príjmov
2. Z grantov a transferov
3. Presun do kapitálových výdavkov
Spolu

46 501 €
1 501 577 €
- 757 758 €
790 320 €

Kapitálové príjmy
1. Dotácie zo ŠR

1.
2.
3.
4.

136 100 €

Kapitálové výdavky
Z daňových príjmov
Z grantov a transferov
Z príjmových finančných operácií
Presun z bežných výdavkov
Spolu

938 090 €
136 100 €
5 437 658 €
757 758 €
7 269 606 €

Príjmové finančné operácie
1. Prijaté bankové úvery

5 437 658 €

•
•
•
•
•
•

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 111/2018 boli tieto zmeny schválené a upravený
rozpočet na rok 2018 bol nasledovný:
bežné príjmy
196 566 675 €
bežné výdavky
182 192 720 €
kapitálové príjmy
19 626 995 €
kapitálové výdavky
68 269 664 €
príjmové finančné operácie
39 144 506 €
výdavkové finančné operácie
4 875 792 €

•
•
•
•
•
•

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 117/2018 zo dňa 27. 08. 2018 boli zvýšené príjmové
finančné operácie o 200 000 € a zvýšené výdavkové finančné operácie o 200 000 € na
poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej
spolupráce Via Carpatia. Na základe tohto uznesenia bol upravený rozpočet na rok 2018
nasledovný:
bežné príjmy
196 566 675 €
bežné výdavky
182 192 720 €
kapitálové príjmy
19 626 995 €
kapitálové výdavky
68 269 664 €
príjmové finančné operácie
39 344 506 €
výdavkové finančné operácie
5 075 792 €
Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli v zmysle Zásad tvorby rozpočtu,
rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK vykonané nasledovné
zmeny v rozpočte KSK:

Bežné príjmy
1. Daňové príjmy
2. Nedaňové príjmy
Spolu

1 724 420 €
46 764 €
1 771 184 €
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Bežné výdavky
1. Z daňových príjmov
2. Z nedaňových príjmov
3. Presun do kapitálových výdavkov
Spolu

29 000 €
46 764 €
- 165 593 €
- 89 829 €

Kapitálové výdavky
1. Z daňových príjmov
2. Presun z bežných výdavkov
3. Z príjmových finančných operácií
Spolu

1 695 420 €
165 593 €
- 229 042 €
1 631 971 €

Príjmové finančné operácie
1. Prijaté bankové úvery

- 229 042 €

Ďalšie zmeny v rozpočte KSK boli vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
nasledovne:

1.
2.
3.
4.

Bežné príjmy
Dary
Dotácie zo štátneho rozpočtu
Projekty z fondov EÚ a ŠR
Iné transfery
Spolu

9 517 €
661 284 €
336 280 €
3 693 €
1 010 774 €

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov vo výške
1 010 774 €.

Kapitálové príjmy
1. Dary
2. Dotácie zo štátneho rozpočtu
Spolu

2 500 €
88 112 €
90 612 €

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia kapitálových výdavkov
vo výške 90 612 €.
•
•
•
•
•
•

Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2018 na základe týchto úprav nasledovný:
bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finančné operácie
výdavkové finančné operácie
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199 348 633 €
183 113 665 €
19 717 607 €
69 992 247 €
39 115 464 €
5 075 792 €

2.

Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2018

Celkové príjmy KSK za rok 2018 rozpočtované vo výške 219 066 240 € boli splnené
vo výške 199 356 503 € na 91,00 %.

2.1

Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK za rok 2018 boli splnené vo výške 199 128 248 €, čo je 99,89 %
z rozpočtu vo výške 199 348 633 €.

2.1.1

Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 bola splnená vo výške 113 946 298 €, t. j. na
103,25 % z rozpočtovanej čiastky 110 358 405 €.

Vývoj dane z príjmov fyzickej osoby od roku 2010
Skut. 2010

120 000 000

Skut. 2011

100 000 000

Skut. 2012

80 000 000

Skut. 2013
Skut. 2014

60 000 000

Skut. 2015

40 000 000

Skut. 2016
Skut. 2017

20 000 000

Skut. 2018

0

2.1.2

Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Nedaňové bežné príjmy KSK za rok 2018 rozpočtované vo výške 13 989 307 € boli splnené
na 100,08 % v absolútnej čiastke 14 000 764 €.
•
•
•
•
•
•
•

Úrad KSK
príjmy z prenájmu majetku
príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov
realizovaných Etickou komisiou KSK
príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a doprave
príjmy z pokút za porušenie predpisov
príjmy z úrokov na bankových účtoch
príjmy z náhrad poistného plnenia
iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)
Spolu
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4 122 €
59 510 €
37 797 €
9 893 €
2 208 €
10 787 €
32 579 €
156 896 €

•
•
•

Správa majetku KSK Košice
príjmy z prenájmu majetku
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb
iné príjmy (pokuty, penále, sankcie a pod.)
Spolu

•
•
•

Kultúrne zariadenia
príjmy z prenájmu majetku
príjmy zo vstupného, vložného, výpožičiek a pod.
iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)
Spolu

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Školy a školské zariadenia
príjmy z prenájmu majetku
príjmy z produktívnych prác, príspevkov na ubytovanie, na činnosť
jazykových škôl, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné
preplatky na prenesenom výkone štátnej správy
príjmy z podnikateľskej činnosti
príjmy za potraviny na školskom stravovaní
iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)
Spolu
Zariadenia sociálnych služieb
príjmy z prenájmu majetku
príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov
a cudzích stravníkov za stravovanie
iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)
Spolu

1 315 035 €
1 194 460 €
19 644 €
2 529 139 €

9 536 €
221 060 €
71 326 €
301 922 €

559 036 €
1 609 010 €
120 522 €
977 087 €
2 204 557 €
183 068 €
5 653 280 €

14 298 €
5 251 319 €
93 910 €
5 359 527 €

2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov
Bežné granty rozpočtované vo výške 1 014 802 € boli splnené v čiastke 979 500 € na
96,52 %.
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR - 143 499 €
Pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli v roku 2018 poskytnuté dary
a sponzorské príspevky vo výške 9 530 €. Školy a školské zariadenia získali dary a sponzorské
príspevky vo výške 100 588 €. Zariadenia sociálnych služieb získali v roku 2018 od tuzemských
darcov a sponzorov 12 281 € a zahraničný subjekt Rómsky vzdelávací fond poskytol KSK v rámci
pilotného projektu „A good start – dobrý začiatok“ na podporu činnosti komunitných centier
u vybraných partnerov 21 100 €.
Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR – 836 001 €
•
•
•
•

projekt ELISE - European Life Science Ecosystems
projekt Informačné centrum Europe Direct Košice
projekt Mireu – Banské a hutnícke regióny EÚ
granty v rámci programu Erasmus+ na školách a školských zariadeniach
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6 339 €
18 323 €
7 219 €
804 120 €

2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov
Bežné transfery boli splnené vo výške 70 201 686 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na
94,88 % z rozpočtu vo výške 73 986 119 €.
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 69 551 184 €
Úrad KSK – 54 916 €
• dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na úhradu nákladov spojených
s preneseným výkonom štátnej správy na vyššie územné celky z Národného programu
výchovy, vzdelávania a mládeže a z podprogramu Poskytovanie výchovy a vzdelávania
v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky
54 916 €

Kultúrne zariadenia - 367 044 €
•

dotácie z Ministerstva kultúry SR na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom
a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych
poukazov
49 101 €

•

dotácie z Fondu na podporu umenia pre kultúrne zariadenia na podporu umeleckých aktivít,
kultúry a kreatívneho priemyslu
279 828 €

•

dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre kultúrne zariadenia na
podporu rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
30 615 €

•

dotácia z Ministerstva financií SR na základe uznesenia vlády SR č. 282 zo dňa 7. 6. 2017
7 500 €
pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

Školy a školské zariadenia – 68 740 112 €
•

normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
školy
66 978 566 €

•

nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
určené na vzdelávacie poukazy
651 700 €

•

nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
určené na odchodné
164 299 €

•

nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov
73 491 €

•

nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy
508 181 €

•

nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
príspevok pohybových aktivít v prírode – škola v prírode
3 500 €
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•

nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako
príspevok na učebnice
143 365 €

•

nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
účelovo určené na asistentov učiteľa
19 017 €

•

nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
účelovo určené na rozvojový projekt „Slovensko-francúzska výzva“
4 000 €

•

nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov
patriacim k národnostným menšinám 2018“
530 €

•

účelová dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnutá v rámci
programov pre mládež – program PRIORITY mládežníckej politiky pre Centrum voľného
času, Strojárenská 3, Košice
7 589 €

•

dotácia z rezervy predsedu vlády SR určená na výmenu lavíc a stoličiek pre Gymnázium,
Komenského 32, Trebišov
15 000 €

•

regionálny príspevok Úradu vlády SR pre Strednú odbornú školu Prakovce s účelovým
určením na úhradu výdavkov spojených s nákupom materiálno - technického vybavenia
a zriadením Tréningového centra pri SOŠ – Elokované pracovisko Nálepkovo 561 v súlade
s Akčným plánom rozvoja okresu Gelnica
49 898 €

•

dotácia Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2018 pre Gymnázium, Školská 7,
Spišská Nová Ves
3 000 €

•

dotácia Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2018 pre Gymnázium a základnú
školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanitasi
Nyelvú Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
1 828 €

•

dotácia Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2018 pre Športové gymnázium,
Trieda SNP 104, Košice
4 000 €

•

dotácia Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2018 pre Strednú priemyselnú
školu stavebnú a geodetickú, Lermontovova 1, Košice
4 200 €

•

dotácia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na projekt Jilova (srdiečka)
v pohybe pre Strednú odbornú školu - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
7 000 €

•

dotácia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na projekt „Spievajúce
zvončeky“ pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom
maďarským - Márai Sándor Magyar Tanitasi Nyelvú Gimnázium és Alapiskola,
Kuzmányho 6, Košice
5 000 €

• príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
95 948 €
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Zariadenia sociálnych služieb – 389 112 €
•

príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave na vykonávanie
rozhodnutí súdu v krízových strediskách v zariadeniach sociálnych služieb REGINA
Kráľovce, ANIMA Michalovce a LUMEN Trebišov
354 042 €

•

dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych
služieb pre zariadenia DOMKO Košice, ONDAVA Rakovec nad Ondavou, LIDWINA
Strážske, ANIMA Michalovce, VIA LUX Košice-Barca, ARCUS Košice a REGINA
Kráľovce
32 920 €

•

dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na podporu realizácie projektu s názvom „Tancuj
srdcom“ pre zariadenie JASANIMA Rožňava
2 100 €

•

príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave v zmysle zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej
osobe pre zariadenie JASANIMA Rožňava
50 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 642 253 €
•

príjmy Úradu KSK z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť SO pre IROP
262 860 €

•

príjmy Úradu KSK z refundácie výdavkov za projekt Informačno – poradenské centrum pre
81 124 €
Európske štrukturálne a investičné fondy

•

príspevky z fondov EÚ a ŠR poskytnuté prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny zamerané na podporu vytvárania pracovných miest pre kultúrne zariadenia
21 954 €

•

príspevky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov
škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje s cieľom „Zvýšiť kvalitu a efektívnosť
celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie
a zvyšovanie kvalifikácie“
185 016 €

•

príspevky z fondov EÚ a ŠR poskytnuté prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny za účelom získania obnovy pracovných návykov, na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti, na podporu vytvárania pracovných miest, na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby, na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
a iné príspevky pre zariadenia sociálnych služieb
91 299 €

Iné transfery – 8 249 €
•

dotácia z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves a obce Vítkovce účelovo určená pre Spišské
divadlo v Spišskej Novej Vsi na realizáciu výroby scény a kostýmov pre inscenáciu
„Kráska a Netvor“ a prezentáciu divadelného umenia v zahraničí v štátoch Maďarsko,
Rumunsko a Srbsko
800 €
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•

dotácia z rozpočtu mesta Michalovce účelovo určená pre Zemplínsku knižnicu Gorazda
Zvonického v Michalovciach na realizáciu projektu „Nové knihy pre našich čitateľov“
300 €

•

dotácia z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves účelovo určená pre Galériu umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi na financovanie realizácie projektu „Križovatky: Ďaleký Východ
blízky Východu“
350 €

•

dotácia z rozpočtu mesta Košice určená na účasť a reprezentáciu na medzinárodnom
podujatí „Creative EXPO-TAI PEI – TAIWAN“ v odbore ilustrátor poskytnutá pre Školu
úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice
300 €

•

dotácia z rozpočtu mesta Michalovce určená na realizáciu projektu „Inovácie vo vyučovaní
600
informatiky“ poskytnutá pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
€

•

dotácia z rozpočtu mesta Michalovce určená na realizáciu projektu „Juniversity GPH – veda
pre deti“ poskytnutá pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
600 €

•

dotácia z rozpočtu mesta Michalovce určená na nákup prenosnej odsávačky pre ošetrovanie
tracheostómie poskytnutá pre Strednú zdravotnícku školu, Masarykova 27, Michalovce
500 €

•

dotácia z rozpočtu mesta Košice určená na účasť na Medzinárodnom festivale speváckych
zborov v Belgicku poskytnutá pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho
s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice
200 €

•

dotácie miest a obcí určené na športovú olympiádu pre Strednú odbornú školu –
Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
600 €

•

dotácia z rozpočtu mesta Krompachy určená na realizáciu projektov „Priateľstvo bez hraníc“
a „Európsky mládežnícky seminár“ pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
1 300 €

•

dotácia z rozpočtu mesta Veľké Kapušany určená na revitalizáciu školského dvora pre
Gymnázium-Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany
2 293 €

•

finančné prostriedky od UPJŠ Košice pre zariadenie sociálnych služieb DOMKO Košice
na zabezpečenie priebežných a súvislých odborných praxí študentov Filozofickej fakulty
UPJŠ Košice, študijného programu Sociálna práca
406 €
Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2018 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej

časti.

2.2

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 19 717 607 € boli splnené vo výške
228 255 € na 1,16 %.
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2.2.1

Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Príjmy z predaja majetku KSK dosiahli výšku 12 429 €, čo je plnenie rozpočtu
na 24,86 %.

2.2.2

Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Pre SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves bol na vybudovanie apidomčeka
poskytnutý grant od nadácie Ekopolis Banská Bystrica vo výške 2 500 €.

2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov
Kapitálové transfery rozpočtované vo výške 19 665 107 € boli splnené vo výške 213 326 €
na 1,08 %.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR - 113 082 €

Kultúrne zariadenia – 10 069 €
Dotácie z Fondu na podporu umenia boli poskytnuté pre kultúrne zariadenia na nasledovné
projekty:
• Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – „Akvizícia zbierkových
predmetov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2018
3 800 €
– Vladimír Popovič – Pastorále“
•
•

Banícke múzeum v Rožňave – „Nekazme si dojem“ na moderný závesný
systém do Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí

2 032 €

Banícke múzeum v Rožňave – „Strážne oči“ na kamerový systém na ochranu
a bezpečnosť expozícií v areáli Zážitkového centra Sentinel

4 237 €

Školy a školské zariadenia – 91 911 €
Dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli poskytnuté pre školy
nasledovne:
21 617 €
• SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice – rekonštrukcia strechy telocvične
•

SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - rekonštrukcia elektroinštalácie
vrátane osvetlenia cvičebného priestoru

21 494 €

Dotácia z Ministerstva financií SR bola poskytnutá pre SOŠ obchodu a služieb Sobrance na
rekonštrukciu osvetlenia telocvične vo výške 10 000 €.
Dotácia z Úradu vlády SR bola poskytnutá na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým
trávnikom a mantinelmi pre Gymnázium, Šrobárova 1, Košice vo výške 38 800 €.
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Zariadenia sociálnych služieb – 11 102 €
Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnych služieb
boli poskytnuté pre zariadenia sociálnych služieb nasledovne:
• DOMKO Košice – nákup vibračnej postele
1 570 €
• REGINA Kráľovce – nákup hygienickej zdvíhacej stoličky
4 000 €
• ONDAVA Rakovec nad Ondavou - nákup vibračnej postele
2 696 €
• HARMONIA Strážske - nákup dvojitej vibračnej vodnej postele
2 836 €
Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 100 244 €
Transfery na kapitálové projekty z fondov EÚ a ŠR boli splnené vo výške 100 244 €.
Ide o finančné prostriedky poskytnuté riadiacim orgánom IROP na projekt Zdokonalenie
materiálnych podmienok pre kvalitné vzdelávanie, ktorý implementuje Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická v Košiciach.
Nízke plnenie príjmov v oblasti transferov poskytnutých na realizáciu investičných
projektov z fondov EÚ a zo ŠR je zapríčinené najmä posunom implementácie projektov v odvetví
dopravy a školstva do roku 2019.
Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2018 je uvedený v prílohe č. 4
tabuľkovej časti.

2. 3
•
•
•
•

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií
Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške 4 124 585 € nasledovne:
zostatky prostriedkov z roku 2017 odvedené do štátneho rozpočtu
zostatky prostriedkov z roku 2017 určené na použitie v roku 2018
prevody prostriedkov z peňažných fondov
prijatá finančná zábezpeka v roku 2017 na Športovom gymnáziu,
Trieda SNP 104, Košice

702 €
2 087 546 €
2 016 209 €
20 128 €

Bankový úver na prefinancovanie výdavkov investičných projektov bol rozpočtovaný vo
výške 7 191 988 €. Vzhľadom k tomu, že v roku 2018 nedošlo k implementácii investičných
projektov v predpokladanom rozsahu, nevznikla potreba čerpania úveru na ich prefinancovanie.
Úver z EIB (ďalej len „EIB“) rozpočtovaný vo výške 20 616 454 € sa v roku 2018 nečerpal,
nakoľko nedošlo k realizácii investičných akcií, ktoré mali byť financované z tohto úveru.
Prehľad o plnení rozpočtu príjmových finančných operácií KSK za rok 2018 je uvedený
v prílohe č. 5 tabuľkovej časti.
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3.

3.1

Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK
a vyhodnotenie stanovených cieľov
programov

Program

za rok 2018 v programoch
a ukazovateľov jednotlivých

Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Zámer programu

Kvalitné, efektívne a flexibilné riadenie jednotlivých samosprávnych
kompetencií kraja

3.1.1

Zastupiteľstvo KSK

Podprogram

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh zasadnutí Zastupiteľstva KSK s kvalitným
servisom

Zodpovednosť

Organizačný odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva
KSK

Ukazovateľ výsledku
príprava prerokovávaných materiálov,
legislatívne a organizačné zabezpečenie

2018

2019

2020

áno

áno

áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zasadnutia Zastupiteľstva KSK a rokovania komisií Zastupiteľstva
KSK
Zabezpečiť podmienky pre kreovanie poradných orgánov
zastupiteľstva – komisií Zastupiteľstva KSK
Ukazovateľ výstupu
počet zasadnutí zastupiteľstva
v priebehu roka
počet zorganizovaných zasadnutí
komisií v roku

2018
7
pred každým
zasad. Z KSK

2019
7

2020
7

pred každým pred každým
zasad. Z KSK zasad. Z KSK

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V hodnotenom období Úrad KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu siedmich riadnych
a jedného mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva KSK. Na zasadnutiach zastupiteľstvo prijalo
161 uznesení. Zasadnutia boli uskutočnené podľa orientačného časového plánu zasadnutí
a obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej obsahovej náplne
rokovaní na príslušné polroky.
Zastupiteľstvo KSK zriadilo 13 komisií - poradné orgány Zastupiteľstva KSK. Procesu
prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 12 komisií zložených
z poslancov a z neposlancov – odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených
50 rokovaní komisií, z toho 3 výjazdové.
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Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pravidelné pracovné
rokovania predsedu KSK s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia zastupiteľstva.
Takýchto zasadnutí sa za hodnotené obdobie uskutočnilo 5.
V roku 2018 odovzdal predseda KSK na slávnostnom zhromaždení v Štátnom divadle v
Košiciach 5 ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja piatim jednotlivcom, 5 ocenení Ceny
predsedu Košického samosprávneho kraja štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu a v súlade so
Zásadami postupu a udeľovania verejných ocenení udelil 11 verejných ocenení Plakety predsedu
Košického samosprávneho kraja jedenástim významným osobnostiam. Taktiež v priebehu
uplynulého roka udelil ďalších 10 verejných ocenení Plakety predsedu Košického samosprávneho
kraja šiestim jednotlivcom a štyrom kolektívom pri významných výročiach ich pôsobenia
a významných životných jubileách.
3.1.2

Podprogram

Cestovný ruch

Zámer podprogramu

Prezentácia a rozšírenie ponuky cestovného ruchu KSK, posilnenie
profesionality aktérov cestovného ruchu, osveta a výchova
obyvateľstva k cestovnému ruchu, podpora pri budovaní infraštruktúry
cestovného ruchu v kraji a zintenzívnenie spolupráce v oblasti
cestovného ruchu

Zodpovednosť

Odbor kultúry a cestovného ruchu

Výsledkovo orientovaný cieľ

Spracovať strategické a koncepčné dokumenty v cestovnom
ruchu
v nadväznosti na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, Stratégiu
rozvoja cestovného ruchu v KSK do roku 2020, Stratégiu rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK a národné strategické
dokumenty; pomáhať pri ich napĺňaní a monitorovaní; rozvíjať cezhraničnú
a medzinárodnú spoluprácu v cestovnom ruchu s cieľom výmeny skúseností
a zvyšovať profesionalitu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu

Ukazovateľ výsledku
počet pripravených alebo aktualizovaných
strategických / koncepčných dokumentov

2018

2019

2020

min. 1

min. 1

min. 1

počet nadviazaných cezhraničných / medzinárodných
partnerstiev
min. 1

min. 1

min. 1

počet využívaných nástrojov na koordináciu aktivít
cestovného ruchu

min. 3

min. 3

Výstupovo orientovaný cieľ

min. 3

Zabezpečiť edičnú činnosť, organizáciu podujatí (konferencií, workshopov
a pod.), posilniť spoluprácu so samosprávami a podnikateľmi, realizovať
aktivity na zvyšovanie povedomia v oblasti cestovného ruchu (význam,
možnosti, podnikanie a pod.) a podporiť infraštruktúru v cestovnom ruchu.

Ukazovateľ výstupu
počet vydaných propagačných / informačných
materiálov

2018

2019

2020

min. 1

min. 1

min. 1

počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)

min. 2

min. 2

min. 2

počet komunikačných nástrojov (web, aplikácie a pod.)

min. 4

min 4

min. 4

počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia
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v oblasti cestovného ruchu

min. 2

min. 2

min. 2

počet podporených dopravných spojení

min. 1

min. 1

min.1

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Základné koordinačné nástroje, ktoré KSK využíva v oblasti rozvoja cestovného ruchu, sú
dva strategické dokumenty - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
a Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK. Koordinácia aktivít na propagáciu
ponuky v cestovnom ruchu bola realizovaná Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice
Región Turizmus (ďalej len „KOCR KRT“).
Medzinárodná a cezhraničná spolupráca je iniciovaná najmä za účelom prípravy
a implementácie projektov podporovaných zo zdrojov EÚ. V uplynulom roku bola komunikácia
nadviazaná s rumunskou župou Suceava.
Propagácia ponuky cestovného ruchu v Košickom kraji bola realizovaná predovšetkým
z úrovne KOCR KRT. Propagačné materiály boli vydané najmä na podporu aktivít programu Terra
Incognita (programové letáky k podujatiam) a podporu ponuky destinácií Košického kraja (kalendár
podujatí, UNESCO na dosah, ľadový expres a pod.).
V rámci odborných podujatí bola dňa 21. 11. 2018 Úradom KSK zorganizovaná konferencia
v cestovnom ruchu „Dáta v destinačnom manažmente DiDM 2018“. Úrad KSK sa zapojil do
organizovania súťaže stredných škôl „Mini Innovation Camp“, ktorý sa konal 5. 4. 2018 a bol
zameraný na tvorbu produktov cestovného ruchu.
Na komunikáciu v oblasti cestovného ruchu sú využívané web stránky KSK
(www.vucke.sk, www.cykloportal.sk) a KOCR KRT (www.kosiceregion.com), mobilná aplikácia
Košice Región, účasti na veľtrhoch cestovného ruchu (napr. ITF Slovakiatour 2018 Bratislava
26. - 29. 1. 2018), infocesty pre novinárov a touroperátorov organizované Ministerstvom dopravy
a výstavby SR v spolupráci s KOCR KRT (2 infocesty – maďarskí a rakúski novinári) a printové
kampane k výletom.
Zvyšovanie povedomia a osveta sú z úrovne Úradu KSK realizované prostredníctvom
odborných prezentácií a konzultácií pre študentov a aktérov v cestovnom ruchu a to aktívnym
zapojením do blokovej výučby na Fakulte BERG (prednášky 15. 2. 2018), konzultáciami
bakalárskych a diplomových prác a konzultácie pre aktérov v cestovnom ruchu k výzvam
vyhláseným v rámci podpory zo zdrojov EÚ.
V rámci dopravných spojení bola KSK v roku 2018 podporená letecká linka Košice – Kolín.

3.1.3

Podprogram

Zámer podprogramu
Zodpovednosť
Výsledkovo orientovaný cieľ

Propagácia a vzťahy s verejnosťou
Informovanie,
propagovanie
a
prezentovanie
a produktov
Referát pre styk s médiami a verejnosťou

Zlepšiť povedomie občanov o regionálnej samospráve, dosiahnuť
informovanosť o napĺňaní základných kompetencií, zabezpečiť pravidelný
prísun informácií o aktivitách regionálnej samosprávy a organizáciách v jej
zriaďovateľskej pôsobnosti

Ukazovateľ výsledku
počet publikovaných tlačových správ
a mediálnych výstupov
Výstupovo orientovaný cieľ

materiálov

2018

2019

2020

180

180

180

Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických
médií

21

Ukazovateľ výstupu
počet televíznych relácií
v lokálnych televíziách

2018

2019

2020

20

20
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Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V priebehu roka 2018 bolo vydaných viac ako 180 tlačových správ, ktoré dokumentovali
dianie v KSK. Sú zverejnené na webovej stránke www.vucke.sk a k dispozícii ich dostali všetky
médiá pôsobiace na území KSK, prípadne redakcie ústredných denníkov, televízií a rádií. Úrad
KSK informoval o svojej činnosti, ako aj o činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
prostredníctvom tlačových správ, tlačových konferencií a verejnosť informoval aj cez lokálne
a celoštátne médiá, ktorým odpovedal na novinárske otázky.
S cieľom informovať verejnosť o aktuálnom dianí v KSK z pohľadu kompetencií
regionálnej samosprávy využíval Úrad KSK ako komunikačný kanál aj sociálne siete, kde boli
okrem štandardných informácií zverejňované aj audiovizuálne výstupy týkajúce sa diania v kraji.
Zastupiteľstvá KSK boli v roku 2018 vysielané aj ako live stream cez webovú stránku KSK
a sociálnu sieť. Rovnako boli takto odvysielané aj niektoré tlačové konferencie, ktoré organizoval
Úrad KSK.
V roku 2018 začal Úrad KSK vydávať noviny Košického samosprávneho kraja, ktoré
mapovali dianie v KSK. V roku 2018 vyšlo jedno vydanie týchto novín. Obyvatelia kraja ich
bezplatne dostali do svojich schránok.
V roku 2018 vyrábal Úrad KSK aj televízny Magazín KSK, ktorý obsahoval reportáže zo
všetkých regiónov KSK. V lokálnych televíziách bolo odvysielaných 6 vydaní tohto magazínu.
Celý archív je dostupný na webovej stránke KSK, na YouTube aj v archívoch spolupracujúcich
lokálnych televízií (TV košice:dnes, TV Reduta, TV Senior, TV Mistral, RVTV, TV Moldava nad
Bodvou).
3.1.4

Podprogram

SO pre IROP

Zámer podprogramu

Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu
v programovom období 2014 – 2020 v súlade s Regionálnou
integrovanou územnou stratégiou KSK v oblasti dopravy, verejných
služieb a životného prostredia na úrovni odboru SO pre IROP

Zodpovednosť

Odbor SO pre IROP

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných
služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú
a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí

Ukazovateľ výsledku
počet podporených projektov
zameraných na naplňovanie cieľov
IROP a RIÚS
Výstupovo orientovaný cieľ

Ukazovateľ výstupu

2018

2019

2020

40

40

40

Vytvoriť podmienky pre financovanie, kontrolu
a monitorovanie projektov v súlade so schváleným Interným
manuálom procedúr

2018
22

2019

2020

počet schválených
žiadostí o platbu

30

40

40

počet kontrolovaných projektov

60

65

65

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V rámci sledovaného obdobia bol ukazovateľ výsledku, a to počet podporených projektov
zameraných na naplňovanie cieľov Integrovaného regionálneho operačného systému (ďalej len
„IROP“) a Regionálnej integrovanej územnej stratégie (ďalej len „RIÚS“), splnený. Celkovo bolo
schválených 62 žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len NFP“)
a 49 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP. Ide o prekročenie plánovaného ukazovateľa o 55 %.
Pokiaľ ide o plnenie počtu schválených žiadostí o platbu, tento ukazovateľ sa nesplnil.
Vzhľadom na zdĺhavý proces administratívneho overovania a odborného hodnotenia projektových
zámerov a žiadostí o poskytnutie NFP, ako aj stav v realizácii procesov vo verejnom obstarávaní, zo
strany prijímateľov nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov. Podané boli iba 3 žiadosti o platbu
a tento ukazovateľ bol splnený vo výške 10 %. Na základe týchto skutočností nárast plnenia možno
očakávať v nasledujúcom období.
V priebehu roka 2018 bolo vykonaných celkove 63 kontrol projektov, čo predstavuje
plnenie plánovaného ukazovateľa 60 kontrol
na 105 %. Zamestnanci odboru vykonali
32 následných kontrol na mieste v rámci udržateľnosti projektov a 33 kontrol predložených
dokumentácií z verejného obstarávania.
Čerpanie bežných výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou
Bežné výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou rozpočtované vo výške
2 198 000 € boli splnené vo výške 1 899 161 € na 86,40 %.
V podprograme Zastupiteľstvo KSK boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 458 160 €,
čo predstavuje čerpanie na 82,04 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na organizačné
zabezpečenie zasadnutí Zastupiteľstva KSK, na odmeny poslancov a neposlancov – členov komisií
Zastupiteľstva KSK a k ním prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní, paušálne cestovné
náhrady poslancov a pod.
Bežné výdavky podprogramu Cestovný ruch boli vyčerpané vo výške 1 035 590 €, čo je
91,81 % z rozpočtu. Z týchto finančných prostriedkov boli realizované napr. odborné semináre,
prezentácie cestovného ruchu v KSK. V rámci tohto podprogramu bol poskytnutý členský
príspevok vo výške 945 000 € pre KOCR KRT a tiež jej boli poskytnuté dotácie a to vo výške
47 672 € na podporu leteckého spojenia Košice – Kolín, vo výške 20 000 € na spolufinancovanie
slávnosti Blahorečenia Anny Kolesárovej konané v dňoch 31. 08. – 02. 09. 2018 a vo výške
30 000 € na podporu 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru 2018 v Košiciach.
V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli finančné prostriedky vyčerpané vo
výške 48 744 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu 37,79 %. Tieto bežné výdavky boli použité najmä
na zabezpečenie informovanosti verejnosti o aktivitách KSK a o aktuálnom dianí v KSK,
o strategických rozhodnutiach Zastupiteľstva KSK prostredníctvom vysielania televízneho
Magazínu KSK a elektronických a printových médií a pod. V rámci tohto podprogramu boli
finančné prostriedky vyčlenené aj na propagáciu aktivít k 100. výročiu vzniku Československej
republiky a konca 1. svetovej vojny a na aktívnu komunikačnú podporu kultúrnych organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Bežné výdavky určené na činnosť, funkčnosť a bezproblémový chod SO pre IROP boli
vyčerpané vo výške 356 667 €, čo predstavuje 93,23 % z rozpočtu. Na čerpanie miezd, odmien
a ostatných osobných vyrovnaní bolo vyčerpaných 206 013 €, na poistné a príspevok do poisťovní
86 081 €, na tovary a služby 37 046 € a na nemocenské dávky, odchodné pri odchode do starobného
dôchodku a odstupné 27 527 €.
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Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2018 v programe Samospráva
a vzťahy s verejnosťou je súčasťou prílohy č. 11 tabuľkovej časti.

Výdavky KSK v programe Samospráva a vzťahy
s verejnosťou
19%

24%

Zastupiteľstvo KSK
3%

Cestovný ruch
Propagácia a vzťahy s verejnosťou
SO/RO
54%

3.2

Program

Komunikácie

Zámer programu

Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1

Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Podprogram

Zámer podprogramu

Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť

Odbor dopravy a Správa ciest KSK Košice

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km

2018
1 917

2019
1 917

2020
1 917

dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km

1 956

1 956

1 956

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť rozhodujúce činnosti Správy ciest KSK Košice pre zvyšovanie
bezpečnosti cestnej premávky

Ukazovateľ výstupu
náklady (priemerné) na 1 km v zime
udržiavaných ciest v tis. €
obnova vodorovného dopravného
značenie ciest v km
kosenie trávnatých plôch cestného
telesa v tis. m2
oprava porúch povrchu vozoviek v m2

2018

2019

2020

2,3

2,3

2,3

490

490

490

16 000

16 000

16 000

100 000

100 000

100 000
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Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V roku 2018 boli náklady na činnosti súvisiace so zimnou údržbou na cestách II. a III.
triedy vo výške 1 508 €/km. Obnova vodorovného dopravného značenia ciest bola zrealizovaná
v dĺžke 642 km. Kosenie trávnatých plôch cestného telesa bolo zabezpečené v rozsahu
22 183 tis. m2. Oprava porúch povrchu vozoviek bola zrealizovaná na ploche 301 533 m2.
Výsledkovo orientovaný cieľ „Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka“ bol
zabezpečený na 1 917 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1 956 km ciest udržiavaných
v rámci bežnej údržby.
3.2.2

Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu

Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť

Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku
% čerpania schváleného objemu finančných
prostriedkov z EÚ
Výstupovo orientovaný cieľ

2018

2019

2020

min. 31

min. 44

min. 25

Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu
projektov

Ukazovateľ výstupu
implementácia projektov cestnej infraštruktúry
- rekonštrukcia ciest II. triedy

2018

2019

2020

áno

áno

áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je
schválených 10 projektových zámerov na rekonštrukciu ciest triedy vrátane mostov. V novembri
2016 bola ministerstvom vyhlásená výzva, do ktorej boli podané žiadosti o NFP. Doteraz sú pre
4 projekty podpísané zmluvy o poskytnutí NFP, z toho 3 projekty (Cesta II/547 hranica okresu
KE/KS - Spišské Vlachy I. etapa; Cesta II/582 Michalovce – Sobrance; Cesta II/555 Michalovce –
Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec) sú v procese hodnotenia spoločného verejného obstarávania
na zhotoviteľa stavebných prác spolu s Prešovským, Trnavským a Trenčianskym samosprávnym
krajom. Dňa 18. 12. 2018 boli všetky dokumenty z verejného obstarávania odoslané na kontrolu na
ÚVO, po vydaní správy z kontroly sa budú môcť podpísať zmluvy o dielo s víťaznými uchádzačmi.
Predpoklad odovzdania stavenísk je v marec 2019.
Verejné obstarávanie pre zostávajúci štvrtý projekt (Cesta II/550 a II/548 Moldava nad
Bodvou - Jasov – Košice), ktorý bol schválený neskôr, realizuje Úrad KSK. Dňa 05. 02. 2019 sa
uskutočnilo zasadnutie hodnotiacej komisie k otváraniu obálok od jednotlivých uchádzačov.
Predmetná výzva je v súčasnosti uzatvorená a predpoklad opätovného vyhlásenia sa očakáva
v marci 2019. V tejto výzve budú podané ako prvé žiadosti pre projekty s názvom
ID R001 II/547 - hranica okresu KE/KS - Spišské Vlachy II. etapa s rozpočtom 5 011 246 € a ID
R002 II/576 Bohdanovce – Herľany I. etapa s rozpočtom 2 726 060 €. Ďalšie žiadosti budú podané
v závislosti od spracovaných projektových dokumentácií a dostupnosti povinných príloh.
Ukazovateľ výsledku ani výstupu nebol splnený z dôvodu, že v roku 2018 nedošlo k implementácii.
Nezačali sa stavebné práce a tým nedošlo ani k čerpaniu finančných prostriedkov.
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Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie
Bežné výdavky programu Komunikácie rozpočtované na rok 2018 vo výške 16 233 994 €
boli vyčerpané vo výške 15 227 093 € na 93,80 %.
Finančné prostriedky vo výške 15 221 093 € boli vyčerpané na činnosti v oblasti správy
a údržby ciest II. a III. triedy a mostov na území KSK, ktoré zabezpečuje príspevková organizácia
Správa ciest KSK Košice. V priebehu roka 2018 došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu realizácie
naliehavých akcií súvisiacich so správou a údržbou ciest nasledovne:
• III/3732 Rakovec nad Ondavou – spojka,
• III/3317 Haniska – spojka,
• III/3791 Vyšné Nemecké – intravilán.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto
programu vo výške 529 061 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2018 v programe Komunikácie je
uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.
Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 483 840 € a vyčerpané boli vo výške 6 000 €. Finančné prostriedky boli
použité na financovanie cost-benefit analýz, ktoré sú nevyhnutnými podkladmi pri príprave
projektov rekonštrukcií ciest.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto
podprogramu vo výške 217 040 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2018 je
uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.
Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2018 vo výške 40 442 368 € boli
vyčerpané vo výške 759 345 € na 1,88 %.
Kapitálové výdavky programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli
rozpočtované vo výške 22 559 390 € a vyčerpané vo výške 647 325 €. Finančné prostriedky boli
rozpočtované zo zdrojov EIB vo výške 11 299 159 € a z vlastných zdrojov KSK vo výške
11 260 231 €. Výdavky z úveru z EIB neboli v roku 2018 realizované. Z vlastných zdrojov KSK
boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest KSK II. a III. triedy, mostov
a cestného príslušenstva vo výške 594 525 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 52 800 €.
Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2018 v programe Komunikácie je
uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.
Do roku 2019 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške
5 101 630 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe
č. 32.
Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch z úveru
z EIB, ktoré prešli do roku 2019, je uvedený v prílohe č. 33.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu
Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 933 € a je súčasťou prebytku
hospodárenia KSK bez určeného účelu.
Na investičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR v tomto programe boli rozpočtované
finančné prostriedky vo výške 17 882 978 €, ktoré boli vyčerpané vo výške 112 020 €. Výdavky
boli vyčerpané na financovanie doplnenia a prípravy projektových dokumentácií. Nízke čerpanie
výdavkov rozpočtovaných na projekty z fondov EÚ a ŠR je spôsobené posunom implementácie
projektov do roku 2019. V rámci programu sú pripravené projekty zamerané na rekonštrukciu
a modernizáciu vybraných úsekov ciest II. triedy v KSK.
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Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok
2018 je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.
Výdavky v tomto podprograme boli v plnej výške financované z vlastných príjmov KSK.

3.3

Program

Doprava

Zámer programu

Kvalitné dopravné služby na území KSK

Zodpovednosť

Odbor dopravy

3.3.1

Služby vo verejnom záujme

Podprogram

Zámer podprogramu

Zabezpečenie dopravnej obslužnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ

Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku
počet obcí dostupných verejnou dopravou
Výstupovo orientovaný cieľ

2018
440

2019
440

2020
440

Zabezpečiť dostatočné a kvalitné dopravné služby pre občanov KSK

Ukazovateľ výstupu
poskytnutie dopravných služieb

2018
áno

2019
áno

2020
áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Pravidelná autobusová doprava bola v roku 2018 zabezpečená dopravnými službami vo
verejnom záujme pre všetky obce v KSK. KSK má uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom
záujme s dopravcami eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a.s. Uvedení dopravcovia vykonali
celkovo 26,52 mil. km, prostredníctvom ktorých poskytli výkon 321,313 mil. osobokilometrov. V
spolupráci s dopravcami a obcami Košického kraja pokračoval proces prijímania opatrení na
harmonizáciu a koordináciu ponuky verejnej dopravy. Zároveň bola cestujúcim poskytovaná a
skvalitňovaná služba na získavanie on-line informácií v reálnom čase o pravidelnej autobusovej
doprave prostredníctvom aplikácie Ubian. V septembri 2018 sa KSK aktívne zapojil do Európskeho
týždňa mobility, ktorý mal v synergii s ostatnými aktivitami na podporu verejnej dopravy pozitívny
efekt v podobe zastavenia medziročného poklesu počtu prepravených osôb v prímestskej
autobusovej doprave v Košickom kraji.
Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava
Bežné výdavky programu Doprava rozpočtované na rok 2018 vo výške 20 379 140 € boli
vyčerpané vo výške 20 376 640 € na 99,99 %.
Výdavky pre dopravcov eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. na poskytovanie služieb
vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v KSK boli vyčerpané vo výške 20 374 140
€, z toho výdavky na dofinancovanie za rok 2017 predstavujú čiastku 1 133 464 € a výdavky za rok
2018 v súlade s platnými zmluvami a ich dodatkami predstavujú čiastku 19 240 676 €.
Ďalšie bežné výdavky tohto programu vyčerpané vo výške 2 500 € predstavuje dotácia na
úhradu prevádzkových nákladov spoločnosti ORID, s. r. o. Košice.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto
programu vo výške 2 500 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

27

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2018 v programe Doprava je uvedený
v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.
Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2018 vo výške 100 000 € boli
vyčerpané v plnej výške na 100 %.
Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2018 v programe Doprava je
uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

3.4

Program

Kultúra

Zámer programu

Udržanie kultúrnych služieb v regióne

Zodpovednosť
3.4.1
Podprogram

Odbor kultúry a cestovného ruchu
Kultúrna identita

Zámer podprogramu

Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť optimálnu prevádzku a rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovateľ výsledku
Program „Kultúrna identita“

2018
vypracovanie

2019
plnenie

2020
plnenie

činnosť kultúrnych zariadení podľa štandardov

85 %

90 %

90 %

zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu

áno

áno

áno

Výstupovo orientovaný cieľ

Udržať a zvyšovať počet návštevníkov
Podporovať partnerstvo a sieťovanie kultúrnych aktérov
Zavádzať inovácie a zlepšovať propagáciu činnosti kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výstupu
počet návštevníkov a užívateľov
kultúrnych služieb
počet vlastných výstav (múzeá a galérie)
počet výpožičiek na 1 čitateľa

2018
dlhodobý
priemer +-5%

2019
dlhodobý
priemer +-5%

2020
dlhodobý
priemer +-5%

90 % štandardu

90 % štandardu

100 % štandardu

min. 20 za rok

min. 20 za rok

min 20. za rok

počet kultúrnych festivalov regionálneho
významu (kultúrne centrá a osvety)

min. 6

min. 6

min. 6

počet premiér (divadlá)

min. 4

min. 4

min. 4

počet aktivít v partnerstve

min. 2

min. 3

min. 3

počet inovatívnych aktivít na posilnenie
regionálnej kultúrnej identity

min. 4

min. 4

min. 5

počet inovatívnych foriem propagácie

min. 5

min. 5

min. 6
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Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Kultúrne služby v regióne zabezpečuje KSK prostredníctvom svojich 23 kultúrnych
zariadení (5 knižníc, 3 osvetové centrá, 3 kultúrne centrá, 1 hvezdáreň, 5 múzeí, 2 galérie,
4 divadlá) a prostredníctvom spolupráce s ostatnými aktérmi v regióne. V priebehu roka sa
rozpracoval návrh novej Koncepcie rozvoja kultúry KSK na roky 2019-2023, ktorého súčasťou je aj
program „Regionálna kultúrna identita“. Činnosť kultúrnych zariadení prebiehala podľa
odsúhlasených štandardov na priemernej úrovni 90 %.
V rámci zapojenia kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu rozšírili kultúrne
zariadenia svoju ponuku o nové inovatívne aktivity smerujúce k intenzívnejšiemu využitiu
regionálneho kultúrneho dedičstva (workshopy, nové expozície, testovací remeselnícky inkubátor,
tvorivé dielne, portál „www.knihynadosah.sk“, regionálna hudobná mapa a pod.), ktoré vedú
k zachovaniu tradícií a tvoria podmienky aj pre budúce ekonomické prínosy.
Aktivity uskutočnené v sledovanom období vykazovali primeranú návštevnosť sledovanú
v rámci dlhodobého priemeru, spolu vyše 830 000 návštevníkov (832 866 návštevníkov vo všetkých
kultúrnych zariadeniach na rôznych typoch podujatí, aktivít a pod.).
Ukazovateľ „počet vlastných výstav (múzeá a galérie)“ bol napĺňaný podľa plánu
a stanoveného štandardu. Ako najvýznamnejšie aktivity možno spomenúť: „Expozícia baníctva
a hutníctva Gemera“ (Banícke múzeum v Rožňave), Výstava „Šľachtické rody trebišovského
kaštieľa“, „Klenotnica rodiny Štefana Dobóa“ (Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína
v Trebišove), „Na prelome – umenie rokov 1890-1918“ (Východoslovenská galéria v Košiciach),
Biedermeier C+S - Traditio illusio aeternitatis est, „Tradícia je ilúziou večnosti“ (Galéria umelcov
Spiša v Spišskej Novej Vsi), „Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia“ (Múzeum Spiša
v Spišskej Novej Vsi), „Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného Slovenska“
(Východoslovenské múzeum v Košiciach).
V regionálnych knižniciach bolo v roku 2018 zaznamenaných 865 725 výpožičiek
a registrovaných je 25 747 aktívnych užívateľov. Bola dosiahnutá hodnota v priemere
33 výpožičiek na 1 čitateľa.
Zrealizovali sa festivalové aktivity regionálneho významu rôzneho obsahového zamerania
v partnerstvách kultúrnych zariadení, obcí a ďalších subjektov. Celkovo osvetové zariadenia
a kultúrne centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zrealizovali vyše 50 festivalov s celkovým
počtom nad 100 000 návštevníkov.
Počet premiér v divadlách bol spolu na úrovni 19 (z toho Spišské divadlo v Spišskej Novej
Vsi 7, Divadlo Thália Szinház v Košiciach 5, Divadlo Romathan v Košiciach 3, Bábkové divadlo
v Košiciach 4), čím sa stanovený ukazovateľ splnil až prekročil. Celkový počet odohratých
predstavení bol vyše 700, s takmer 100 000 návštevníkmi.
Počet aktivít v partnerstvách je sledovaný na úrovni väčších projektových zámerov i na
úrovni aktivít, ktoré v rôznych formách spolupráce realizujú kultúrne zariadenia. V roku 2018 bol
schválený projekt „Smart museum“ v rámci programu ENI. V projekte sú v rámci KSK zapojené
Múzeum Spiša, Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína a Zemplínske múzeum. Ďalšie
medzinárodné partnerstvo vyústilo do podania projektu „Living museum“, partnermi sú Herman
Ottó Múzeum Miskolc, Jósa András Múzeum Nyíregyháza, Museul Bucovinei Suceava (RO),
Center of Slavs and Vikings Wolin Jomsborg Vineta (PL), Vest Agder museet (Nor). Projekt je
v štádiu hodnotenia. Ďalšie projektové partnerstvá boli nadviazané pri zapájaní sa do Fondu malých
projektov (EZÚS Via Carpatia) – spolu 4 projektové žiadosti a pri realizovaní množstva podujatí
a aktivít v širokom spektre spolupracujúcich subjektov (napr. Virvar, Spišský Jeruzalem a pod.). Pri
príležitosti významných výročí v roku 2018 realizoval KSK unikátny projekt „Osmičková jeseň
v KSK“, v rámci ktorého sa uskutočnilo viac ako 30 rôznorodých spoločenských a kultúrnych
aktivít v celom regióne (napr. Otvárací česko-slovenský koncert so Štátnou filharmóniou Košice,
besedy, premietanie filmov, výstavy a pod.).
V rámci inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity sa knižnice viac
venovali prezentácii regionálnej literatúry a autorov. V máji sa uskutočnil prvý ročník Festivalu
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rodín v Košiciach, kde sa prezentovali všetky subregióny (Abov, Gemer, Spiš, Zemplín). Ponuka
múzeí a galérií spomenutá vyššie bola viac zameraná na oblasť histórie a umenia spätého
s Košickým krajom. Niektoré kultúrne organizácie sa v septembri 2018 zapojili svojimi aktivitami
aj do medzinárodnej kampane „Dni európskeho kultúrneho dedičstva – Zdieľané dedičstvo“.
Inovatívne formy propagácie boli zaradené ako ukazovatele štandardov a boli napĺňané
kultúrnymi zariadeniami najmä cez intenzívnejšie využívanie sociálnych médií (facebook,
instagram a pod.), veľkoplošné multimediálne plochy v obchodných centrách, na parkoviskách
a pod., viac sa využívali videoprezentácie, infografiky, citylighty, inovatívne spoty, propagácia
streamovanými živými prenosmi a pod.
V júni bol Východoslovenskému múzeu v Košiciach Ministerstvom kultúry SR udelený titul
„Múzeum roka 2017“. V decembri dostali štyri projekty Východoslovenskej galérie cenu Rady
galérií Slovenska – Biela kocka.
3.4.2

Podprogram

Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu

Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania
zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ

Optimalizovať kultúrne zariadenia
Zabezpečiť efektívnosť fungovania kultúrnych zariadení
Zvyšovať mieru samofinancovania činnosti kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku
optimalizácia kultúrnych zariadení
podľa plánu

2018
3. etapa

funkčný chod 23 kultúrnych zariadení
získavanie dotácií, grantov a financií
z iných externých zdrojov
Výstupovo orientovaný cieľ

áno
dlhodobý
priemer +-5%

kultúrnych

2019

2020

4. etapa

-

áno

áno

dlhodobý
priemer +-5%

dlhodobý
priemer +-5%

Zabezpečiť efektívnosť využívania finančných prostriedkov
Zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovateľ výstupu
štandardy činnosti
kultúrnych zariadení
počet vzdelávacích aktivít

2018
odsúhlasenie, príp.
korekcia štandardu
min. 2

2019
podľa
štandardu
min. 2

2020
podľa
štandardu
min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V roku 2018 sa pokračovalo v internom projekte optimalizácie kultúrnych zariadení, pričom
prioritná pozornosť bola zameraná na dve oblasti: príprava koncepcií rozvoja vybraných kultúrnych
zariadení a systém hodnotenia výkonnosti. Návrh systému hodnotenia výkonnosti bol prezentovaný
na odbornom sympóziu Národného osvetového centra „Kultúrna politika – dáta a hodnota“ dňa
25. 05. 2018 v Bratislave.
Funkčný chod 23 kultúrnych zariadení bol v rámci možností zabezpečený. V mesiaci máj
došlo k zatopeniu časti Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, čím bola čiastočne ohrozená jeho
prevádzka. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu sídla divadla Romathan na Štefánikovej ulici
v Košiciach sa riešili možnosti na presťahovanie organizácie do iných priestorov aj v súvislosti
s pripravovaným konceptom Rómskeho domu. Investičné akcie menšieho rozsahu boli realizované
priebežne, napr. úprava dvora v Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci,
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väčšie investície v roku 2018 neboli realizované. Pripravili sa niektoré projektové zámery ako napr.
Malý Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi, riešenie depozitárnych priestorov múzeí a galérií a pod.
Vypracoval sa neformálny audit debarierizácie kultúrnych zariadení KSK.
Kultúrne zariadenia si na svoju činnosť získavajú financie aj prostredníctvom dotácií,
grantov a sponzorov. Sledovanými programami pre účely vyhodnotenia tohto ukazovateľa
výsledku „získavanie dotácií, grantov a financií z iných externých zdrojov“ sú nasledovné
programy: Fond na podporu umenia; dotačné programy Ministerstva kultúry SR (Kultúra
znevýhodnených skupín), Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR) a Úradu
vlády SR (Kultúra národnostných menšín). Celkovo získali kultúrne organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK za rok 2018 spolu 688 041 € (čo je o 2 % viac ako v roku 2017). Podaných bolo
spolu 226 projektov, z ktorých 172 bolo úspešných, čo predstavuje 76% - nú úspešnosť. Za kultúrne
poukazy z Ministerstva kultúry SR získali spolu 74 492 €. Celková suma takto získaných
finančných prostriedkov mierne prevyšuje dlhodobý priemer.
Začiatkom roka 2018 boli jednotlivo na úsekových poradách prerokované a upravené
štandardy činnosti kultúrnych zariadení.
V druhom polroku 2018 bol realizovaný jeden vzdelávací workshop na tému „Vizuálna
identita“, ďalšie plánované aktivity boli z dôvodu nedostatočných kapacít marketingového
oddelenia presunuté na rok 2019.
3.4.3

Podprogram

Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu

Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus
v regióne

Výsledkovo orientovaný cieľ

Rozvíjať kultúrne dedičstvo a podporovať tradičnú ľudovú kultúru
Zviditeľňovať a zvyšovať kvalitu špecifických programov

Ukazovateľ výsledku
plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho
dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry
nákup kníh a zbierok podľa plánu
Výstupovo orientovaný cieľ

2018
áno

2019
áno

2020
áno

áno

áno

áno

Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu
počet metodických a vzdelávacích aktivít
tradičnej ľudovej kultúry
regionálneho významu

2018
min. 7

2019
min. 7

2020
min. 8

počet aktivít zameraných na
prezentáciu tradičnej ľudovej
kultúry nadregionálneho významu

min. 3

min. 3

min. 3

6

6

6

dlhodobý priemer

-

počet TOP podujatí programu Terra
Incognita s balíčkom služieb
počet aktivít v Ostrovoch kultúry

dlhodobý priemer

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Pre sprístupnenie kultúrneho dedičstva a podporu tradičnej ľudovej kultúry (ďalej len
„TĽK“) bol osobitný dôraz kladený na naplnenie cieľov predovšetkým v oblasti edukačnej
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a v zameraní sa na rôzne prejavy ľudovej kultúry širokej verejnosti s dôrazom na autenticitu. Zo
strany kultúrneho centra s krajskou pôsobnosťou (Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
v Moldave nad Bodvou) dominovali aktivity v oblasti tanečného umenia, folkloristiky. Druhým
mimoriadne dôležitým pilierom sú remeselnícke aktivity, ktoré zabezpečuje Gemerské osvetové
stredisko v Rožňave v Dome tradičnej kultúry Gemera vo svojich dielňach (hrnčiarskej, tkáčskej,
gastronomickej). Rozpracoval sa akčný plán pre rozvoj remesiel na najbližšie dva roky.
Druhú oblasť sprístupňovania kultúrneho dedičstva tvorí nákup zbierok a kníh.
V sledovanom období boli prerozdelené finančné prostriedky na nákup kníh pre 5 regionálnych
knižníc a 1 knižnicu pri kultúrnej organizácií (Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
v Kráľovskom Chlmci) celkovo vo výške 30 000 €. Rozdelenie prostriedkov bolo navrhované na
základe kategorizácie knižníc: podľa počtu zapísaných čitateľov, počtu výpožičiek, ale najmä podľa
veľkosti knižného fondu s cieľom jeho skvalitnenia.
V roku 2018 bolo z rozpočtu KSK vyčlenených na nákup nových zbierkových predmetov
viac ako 115 000 €. Do múzeí a galérií KSK pribudlo viac ako 200 zbierkových predmetov. Bol
vypracovaný návrh zásad na prenájom a vypožičiavanie zbierkových predmetov pre pamäťové
a fondové inštitúcie KSK.
Vzhľadom na rozpočtové provizórium začiatkom roka 2018 boli metodické kurzy pre
vedúcich folklórnych súborov, pedagógov ľudového tanca, tanečníkov i širokú verejnosť
realizované v druhom polroku. Jednotlivé podujatia s názvom „Metodika folklóru“ sa konali 4-krát
v priestoroch Kasární/Kulturpark v Košiciach. V sledovanom období sa pripravovali tanečné domy
s výučbou tanečných motívov z regiónov KSK s cieľom rozvíjania kultúrneho dedičstva a podpory
TĽK s tematickým zameraním: poveľkonočná tancovačka, májová tancovačka, predvianočná
tancovačka a pod. Zo strany kultúrneho centra s krajskou pôsobnosťou boli zrealizované aj výjazdy
do základných škôl v regióne v rámci projektu „Umenie ťa dobehne“ počas celého kalendárneho
roku. Pomocou tohto jedinečného projektu bolo tanečným umením oslovených cca 2 000 detí
v kraji. Uskutočnili sa 3 tanečné školy, v rámci ktorých dominovali Abovské tance vyučované
pomocou metódy tanečných domov (UNESCO).
K najvýznamnejším festivalom v roku 2018 možno zaradiť: Abovské folklórne slávnosti,
Spišské folklórne slávnosti, Gemerský folklórny festival, Zemplínske slávnosti, Fašiangový festival,
Tokaj v Európe a Dedovizeň, Mulatos Romale, Tokajský festival, Festival starého umenia, Putovný
festival, Rok na Gemeri, Svätomartinský festival, šicKE-košicKE, Medzibodrožský folklórny
festival, Medzinárodný festival paličkovanej čipky a iné.
Aktivity kultúrneho turizmu boli v roku 2018 realizované aj prostredníctvom programu
Terra Incognita. V rámci programu boli podporené vybrané TOP podujatia (Pankuškové fašiangy,
Rušňoparáda, Vôňa agátu, Jánske ohne nad Šíravou, Zemplín Veterán Ralley, Krásnohorské hradné
hry, Chlebom a vínom, Furmanské preteky a Margecianske fajnoty), ktoré boli doplnené
o sprievodné aktivity (autobusové výlety) . V rámci dvoch výziev (Top výlety a Top lokality) bolo
podporených 8 projektov aktérov cestovného ruchu sumou vo výške 140 000 €.
Sprostredkovateľským orgánom pre program Terra Incognita bol KOCR KRT.
V 7 otvorených zónach Ostrovov kultúry sa uskutočnilo v roku 2018 celkom 516 aktivít, na
ktorých bolo zaregistrovaných 235 931 účastníkov/návštevníkov, čo zodpovedá dlhodobému
priemeru.
3.4.4

Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu

Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ
a ŠR

Zodpovednosť

Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR
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Ukazovateľ výsledku
% čerpania schváleného objemu finančných
prostriedkov z EÚ
Výstupovo orientovaný cieľ

2018

2019

2020

10

10

10

Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu
implementácia projektov kultúry rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

2018

2019

2020

áno

áno

áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
KSK nezačal v roku 2018 implementovať žiadny nový projekt.
Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra
Bežné výdavky programu Kultúra rozpočtované na rok 2018 vo výške 10 301 531 € boli
vyčerpané vo výške 9 392 906 € na 91,18 %.
Bežné výdavky 14 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli
vyčerpané vo výške 4 255 943 €, čo predstavuje 96,75 % čerpania rozpočtu v programe Kultúra,
z toho:
• na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky a odmeny vo výške
2 035 468 €,
• na odvody do poisťovní vo výške 720 519 €,
• na zabezpečenie tovarov a služieb vo výške 1 487 928 €, pričom najviac výdavkov z tejto
podpoložky bolo čerpaných na všeobecných službách a stravovaní vo výške 307 415 €,
• na bežné transfery vo výške 12 028 €, najviac na vyplatenie nemocenských dávok.
Bežné výdavky 9 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli
vyčerpané z daňových príjmov KSK v celkovej výške 5 035 584 €, čo predstavuje 97,59 % čerpania
rozpočtu v programe Kultúra, z toho:
• na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky a odmeny vo výške
2 506 834 €,
• na odvody do poisťovní vo výške 884 565 €,
• na zabezpečenie tovarov a služieb vo výške 1 614 375 €, pričom najviac výdavkov z tejto
podpoložky bolo čerpaných na energie vo výške 426 547 €,
• na bežné transfery vo výške 24 810 €, najviac na vyplatenie odchodného.
V rámci programu Kultúra boli vyčerpané bežné výdavky v podprograme Kultúrna identita
vo výške 429 891 €, z toho výdavky na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu
tvoria čiastku 69 780 €. Tieto výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na tvorbu divadelných
predstavení a inscenácií, na uskutočnenie nových expozícií a výstav, workshopov, výchovnovzdelávacích aktivít ako tvorivé dielne, kurzy, semináre, na zájazdové aktivity doma aj v zahraničí,
testovací remeselnícky inkubátor, na zriadenie portálu www.knihynadosah.sk, regionálnu hudobnú
mapu, kultúrno-osvetovú činnosť, festivaly a pod.
V podprograme Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení boli vyčerpané bežné
výdavky vo výške 8 789 464 € na bežnú prevádzku kultúrnych zariadení, t. j. na mzdy, platy,
poistné a príspevok do poisťovní a na tovary a služby. V tejto sume sú zohľadnené aj výdavky na
realizáciu projektov financovaných z dotácií Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín (KULTMINOR) vo výške 294 744 €, z dotácií Ministerstva kultúry SR vo
výške 49 101 €, vrátane spolufinancovania týchto projektov z príjmov KSK vo výške 70 618 €.
33

KSK vstúpil do spomienkových aktivít pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej
republiky projektom s názvom „Osmičková jeseň v Košickom samosprávnom kraji“. Z tohto
dôvodu bola vyčlenená finančná podpora z Ministerstva financií SR vo výške 7 500 € plne
vyčerpaná. Z tejto čiastky bolo na realizáciu reprezentatívnej výstavy „Košice 1918 – 1938 Zrod
metropoly východného Slovenska“ pre Východoslovenské múzeum Košice vyčerpaných 5 000 €
a na džezový koncert skupiny Matej Benko Quintet a Ondřej Ruml/ČR pre umeleckú agentúru
Edwards Thomas Production 2 500 €.
V podprograme Kultúrne dedičstvo a kreativita boli vyčerpané bežné výdavky vo výške
118 678 €, najmä na aktivity realizované prostredníctvom programu Terra Incognita v rámci dvoch
výziev (Top výlety a Top lokality) vo výške 18 716 €, na nákup kníh a zbierok vo výške 45 000 €,
ako aj na rozvoj a podporu kultúrneho dedičstva a TĽK a aktivít v rámci 7 otvorených zón Ostrovov
kultúry vo výške 54 976 €. S cieľom šíriť hodnoty kultúrneho dedičstva v oblasti TĽK – hudby,
spevu, tanca a folkloristiky boli vyčerpané aj finančné prostriedky z rozpočtu KSK vo výške
20 000 € pre Košické folklórne štúdio, o. z. (folklórny súbor Železiar).
Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a skutočnými bežnými výdavkami v programe
Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje výšku 469 008 €. Do roku 2019 budú
presunuté finančné prostriedky vo výške 30 541 € na realizáciu projektov na základe zmlúv
o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018 uzatvorených medzi Fondom na podporu umenia
a rozpočtovými organizáciami s použitím do 30. 06. 2019. Finančné prostriedky sú na samostatných
účtoch týchto organizácií.
Zostatok finančných prostriedkov vo výške 438 466 € je súčasťou prebytku hospodárenia
KSK za rok 2018 bez určeného účelu.
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2018 v programe Kultúra je uvedený
v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.
Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 504 551 € a tieto boli vyčerpané vo výške 54 873 €, čo predstavuje 10,88 %.
V roku 2018 neboli implementované nové projekty a finančné prostriedky boli použité v rámci
finančného ukončenia projektu Cestujúce bábky na transfery partnerom projektu z poskytnutých
refundácií od riadiaceho orgánu projektu.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami pri neinvestičných projektoch z fondov
EÚ a ŠR v programe Kultúra predstavuje výšku 272 606 € a je súčasťou prebytku hospodárenia
KSK bez určeného účelu.
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2018 je
uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.
Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2018 vo výške 3 030 675 € boli
vyčerpané vo výške 404 878 € na 13,36 %.
Kapitálové výdavky programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli
rozpočtované vo výške 2 825 675 € a vyčerpané vo výške 404 878 €. Finančné prostriedky boli
rozpočtované z vlastných zdrojov KSK vo výške 2 815 606 € a z Fondu na podporu umenia vo
výške 10 069 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie
a nové stavby vo výške 109 201 €, na nákup strojov a zariadení vo výške 169 503 € a na nákup
umeleckých zbierok vo výške 116 105 €. Kapitálové výdavky z Fondu na podporu umenia boli
vyčerpané v plnej výške.
Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2018 v programe Kultúra je
uvedený v prílohe č. 16 tabuľkovej časti.
Do roku 2019 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 929 601 €. Zoznam týchto
investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 32.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu
Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 5 534 € a je súčasťou prebytku
hospodárenia KSK bez určeného účelu.
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Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 205 000 €. Finančné prostriedky boli určené na prípravu projektových
dokumentácií pre projektové zámery, ale v roku 2018 nedošlo k čerpaniu týchto finančných
prostriedkov. Vzhľadom k tomu nevznikla ani potreba čerpania úverových zdrojov na tento účel
a teda nevznikol ani rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami.
Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok
2018 je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Výdavky KSK v programe Kultúra

1%
1%

Kultúrna identita

7%

Optimalizácia fungovania kultúrnych
zariadení
Kultúrne dedičstvo a kultúrny
turizmus
Projekty z fondov EÚ a ŠR
91%

3. 5

Program

Vzdelávanie

Zámer programu

Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť

Odbor školstva

3.5.1

Metodika preneseného výkonu štátnej správy

Podprogram

Zámer podprogramu

Efektívny systém riadenia stredných škôl v oblasti výchovnovzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu
Ukazovateľ výsledku
príprava metodických materiálov v oblasti
organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
príprava a vydanie VZN KSK o určení počtu tried
prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK
pre prijímacie konanie v súlade s potrebami trhu práce
Výstupovo orientovaný cieľ

2018

2019

2020

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu
počet vydaných metodických materiálov v oblasti
organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
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2018

2019

2020

min. 5

min. 5

min. 5

VZN KSK o určení počtu tried
prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK
pre prijímacie konanie

1

1

1

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Ukazovateľ výsledku sa v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v roku 2018 plnil, boli
vydávané pokyny, metodické materiály a usmernenia v nasledovných oblastiach:
- zaraďovania/vyraďovania odborov a elokovaných pracovísk do/zo siete škôl a školských
zariadení SR,
- prijímacieho konania na štúdium na strednú školu,
- pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019,
- aktuálnych zmien v legislatíve,
- technických požiadaviek škôl,
- predkladania podkladov k plánom výkonov na školský rok 2019/2020,
- duálneho vzdelávania (vznik DualPointov, podpisovanie zmlúv),
- pokynov k zadávaniu platových inventúr na rok 2018,
- vyplnenia protokolu k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2017,
- prerokovania rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2018,
- rozpočtovania príjmov a výdavkov od 1. januára 2018.
Ukazovateľ výstupu prípravy a počtu vydaných metodických materiálov v oblasti
organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sa splnil, v sledovanom období roku 2018 bolo
vydaných min. 11 usmernení vo vyššie uvedených oblastiach.
KSK v súlade s §31 ods. 2) a ods. 4) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil pre stredné
školy vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia
v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory na prijímacie konanie na
školský rok 2019/2020. V zmysle vyššie uvedenej zmeny v školskej legislatíve VZN nebolo
vydané, preto nebolo možné plniť ukazovateľ výstupu formou VZN. Ukazovateľ výstupu je splnený
inou formou v nadväznosti na zmenu zákona.
3.5.2 Podprogram

Gymnáziá

Zámer podprogramu

Moderné
gymnázium
ako
kvalitný
inkubátor
a talentovaných absolventov pre univerzity a vysoké školy

nadaných

Výsledkovo orientovaný cieľ Budovať atraktívny školský vzdelávací program s cieľom profilácie
gymnázia podľa požiadaviek vedomostnej spoločnosti
Rozvíjať marketingové aktivity na propagáciu školských vzdelávacích
programov s cieľom napĺňať stratégiu vzdelávania KSK
Ukazovateľ výsledku
rozvoj kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami
vedomostnej spoločnosti (právne, jazykové a digitálne
kompetencie, finančná gramotnosť)

2018

2019

2020

áno

áno

áno

proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií

-

-

áno

% upravených školských vzdelávacích programov v súlade
s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a
technické smery štúdia

60
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80

90

% kvalitne spracovaných a prerokovaných
marketingových plánov
Výstupovo orientovaný cieľ

100

-

-

Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd
o spolupráci

Ukazovateľ výstupu
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy

2018
min. 10

2019
min. 13

2020
min. 13

celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci
s vysokými školami

min. 6

min. 12

min. 14

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Gymnáziá TOP 8 realizujú a napĺňajú ciele svojich školských vzdelávacích programov na
základe svojej profilácie. Údaje za rok 2018 uvádzame za aktuálny školský rok 2018/2019 (školský
rok nekorešponduje s kalendárnym). Do profilácie boli zapojené nasledovné gymnáziá:
1. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Profilácia v predmetoch školského vzdelávacieho programu: 1. manažment osobných
financií, 2. aplikovaná ekonómia, 3. sieťové technológie, 4. akademická debata; do
profilácie sú zapojení aj žiaci bilingválneho štúdia a to rozšírenou výučbou anglického
jazyka a predmetov informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).
V školskom roku 2018/2019 je profilovaných spolu 52 % žiakov.
2. Gymnázium, Alejová 2, Košice
Žiaci gymnázia si volia svoju profiláciu v 4-ročnom štúdiu v dvoch oblastiach,
v “Programovacom a interaktívnom prostredí” a “Sociálnych zručnostiach
a sebaprezentácii” a žiaci 8-ročného štúdia majú rozšírené vyučovanie matematiky
a robotiky. V školskom roku 2018/2019 je profilovaných spolu 100 % žiakov.
3. Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium so zameraním prioritne na matematiku realizuje svoj školský vzdelávací
program (ďalej „ŠkVP“) pre štyri triedy 4-ročného štúdia. Tiež ponúka možnosť voľby
vyučovania rozšírenou výučbou anglického jazyka a vlastnej profilácie predmetov.
V školskom roku 2018/2019 je profilovaných spolu 78 % žiakov.
4. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Gymnázium posilňuje od 1. ročníka vyučovanie predmetov informatiky, cudzích jazykov
a telesnej výchovy v každom školskom roku. Taktiež majú žiaci možnosť od 3. a 4. ročníka
vybrať si semináre a bloky vyučovania podľa prípravy na štúdium na vysokej škole.
V školskom roku 2018/2019 je profilovaných spolu 31 % žiakov.
5. Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
Gymnázium ponúka 4-ročné všeobecnovzdelávacie štúdium, 8-ročné štúdium so zameraním
na cudzie jazyky a bilingválne štúdium v anglickom jazyku s posilnenou jazykovou
prípravou v 1. ročníku. Od 3. ročníka majú možnosť žiaci výberu zo 4 blokov:
jazykovedného, spoločenskovedného, ekonomického a prírodovedného kopírujúcich výber
ďalšieho štúdia na vysokej škole. V školskom roku 2018/2019 bolo profilovaných spolu
35 % žiakov.
6. Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Gymnázium realizuje školský vzdelávací program prostredníctvom 5 modulov vzdelávania:
všeobecnovzdelávacie štúdium (od 3. ročníka si žiaci volia 1 predmet, od 4. ročníka
2 semináre), blok rozšíreného vyučovania informatiky a technických predmetov, blok
rozšíreného vyučovania telesnej a športovej výchovy, blok rozšíreného vyučovania cudzích
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jazykov a blok s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. V školskom roku
2018/2019 je profilovaných spolu 47 % žiakov.
7. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Profilácia je realizovaná od 3. ročníka v dvoch moduloch: prírodovednom
a spoločenskovednom. Od 3. ročníka si žiaci vyberajú z dvoch predmetov, od 4. ročníka
výber ďalšieho, 3. predmetu. Na gymnáziu majú možnosť žiaci študovať aj bilingválnou
formou štúdia v anglickom jazyku. V školskom roku 2018/2019 je profilovaných spolu
47 % žiakov.
8. Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Profilácia je na gymnáziu rozdelená do štyroch blokov: 1. efektívna ekonomika,
2. aplikovaná informatika, 3. zdravotnícke praktikum a 4. praktický manažment. Žiaci si
volia blok už od 1. ročníka štúdia. V školskom roku 2018/2019 je profilovaných spolu
66 % žiakov.
Ukazovateľ procesu realizácie odborných zameraní vybraných TOP 8 gymnázií je splnený.
Ukazovateľ rozvoja kompetencií v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti sa plnil
na všetkých gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Na gymnáziách sa uskutočňuje rozvoj
kompetencií žiakov v oblastiach právneho vedomia, jazykových a digitálnych kompetencií,
finančnej gramotnosti. ŠkVP podporujú prírodovedno-technické, ekonomické, humanitné
a jazykové vzdelávanie študentov. Témy multikultúrnej, mediálnej, environmentálnej výchovy sú
zapracované v ŠkVP v predmetoch ako prierezové témy vzdelávania. Na školách fungujú cvičné
firmy, realizujú sa programy Junior Achievement, programy ECDL, CISCO, e - Twinning-u,
Európskeho dňa jazykov a Erasmus+, EuropeDirect. Spolupracujú so združením IT Valley Košice.
Voliteľné bloky a semináre sú venované špecializačnej príprave, ktorá umožňuje kvalitnú prípravu
žiaka pre štúdium na konkrétnej univerzite. Ukazovateľ je splnený.
V oblasti upravených ŠkVP v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel
a technické smery štúdia má 85 % gymnázií zapracovaných vo svojich ŠkVP zvýšenie časovej
dotácie v predmetoch zameraných na IT a technické smery: v matematike, fyzike a v informatike;
v posledných ročníkoch štúdia majú v ponuke semináre na prípravu na maturitnú skúšku
z uvedených predmetov a prípravy na štúdium v odboroch technického a IT zamerania. Pätnásť
gymnázií, ako partneri Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, sa zapojilo do projektu IT Akadémia –
vzdelávanie pre 21. storočie. Cieľ a ukazovateľ výstupu za sledované obdobie v tejto oblasti je
splnený (je stanovený na 60 %).
Na školský rok 2018/2019 bolo vypracovaných a prerokovaných 100 % marketingových
plánov stredných škôl zameraných na propagáciu školy alebo školského zariadenia. Výsledkovo
orientovaný cieľ a ukazovateľ výsledku za sledované obdobie je splnený.
V oblasti skvalitnenia spolupráce s vysokými školami uvádzame údaje za aktuálny školský
rok 2018/2019. Gymnáziá realizujú aktivity smerom k Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach,
Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie Košice, Prešovskej univerzite, Žilinskej univerzite,
Katolíckej univerzite v Ružomberku, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Univerzite
Mateja Belu v Banskej Bystrici, Technickej univerzite vo Zvolene a k iným, aj zahraničným
vysokým školám. V školskom roku 2018/2019 naše gymnáziá realizujú spoluprácu s uvedenými
vysokými školami, z toho na báze viac než 65 dohôd (na rok 2018 je cieľ stanovený na 10 dohôd,
plnenie uvádzame za nový školský rok 2018/2019). V priemere bolo v roku 2018 za každé
gymnázium zrealizovaných 7 rôznych aktivít (opakujúcich sa v sledovanom období): cez blokovú
výučbu, prednášky, workshopy, konverzácie, semináre, laboratóriá a dielne, konferencie,
vedomostné pikniky, kurzy a olympiády, a súťaže, až po vzdelávanie učiteľov, dni otvorených
dverí, pedagogickú prax a iné (cieľ je stanovený na 6 celkových aktivít ročne). Tri gymnáziá
pokračujú v napĺňaní zmluvy o spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice
v oblasti vzdelávania a prípravy ich žiakov na vysokoškolské štúdium v oblasti strojníctva. Cieľ je
splnený.
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3.5.3 Podprogram

Stredné odborné školy

Zámer podprogramu

Kvalitná a efektívna stredná odborná škola orientovaná na
vyhľadávanie partnerov pre duálne vzdelávanie a pripravujúca
absolventov podľa požiadaviek trhu práce

Výsledkovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie
duálneho vzdelávania
Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami pri
zamestnávaní absolventov stredných odborných škôl a zaraďovaní odborov
do siete a s cieľom napĺňať stratégiu vzdelávania KSK

Ukazovateľ výsledku
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a
zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl

2018

2019

2020

áno

áno

áno

rozvoj digitálnych zručností žiakov v súlade
so zavádzaním nových technológií do ŠkVP podľa
požiadaviek zamestnávateľov

áno

áno

áno

prestavba a modernizácia existujúcich stredných škôl
v rámci podpory najmenej rozvinutých regiónov

áno

áno

áno

% spolupracujúcich stredných odborných škôl
so zamestnávateľmi

100

-

-

Výstupovo orientovaný cieľ

Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu
Zlepšiť vybavenosť Centier odborného vzdelávania a prípravy v súlade
s meniacou sa legislatívou týkajúcou sa ich normatívu materiálno technického vybavenia pre učebný a študijný odbor

Ukazovateľ výstupu
% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách
zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia

2018

2019

2020

min. 60

min. 60

min. 60

zosúladenie materiálno-technického vybavenia
s normatívom

áno

-

-

% žiakov, ktorí ukončili ZŠ a pokračujú v štúdiu
na 3-ročnom učebnom odbore

min. 3

min. 3

min. 3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V školskom roku 2018/2019 malo k 15. 09. 2018 (termín EduZberu) podpísaných zmluvy
o duálnom vzdelávaní spolu 274 žiakov (v školskom roku 2017/2018 - 186 žiakov, v školskom roku
2016/2017 - 129 žiakov). K 30. 10. 2018 bolo certifikovaných 84 firiem, ďalších 25 čakalo na
certifikáciu. Za sledované obdobie v školskom roku 2018/2019 vzrástol počet žiakov vzdelávaných
sa v duálnom systéme vzdelávania k 31. 12. 2018 na 391.
Ukazovateľ výsledku vytvárania podmienok na SOŠ pre zavádzanie duálneho vzdelávania je
v sledovanom období splnený.
Oblasť vytvárania aktívnej spolupráce škola - zamestnávateľ je viditeľná pri podpore
a tvorbe školských vzdelávacích programov pre novo zaraďované odbory do siete odborov
stredných škôl. V roku 2018 predložilo 30 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
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34 návrhov na zaradenie nových študijných a učebných odborov vzdelávania do siete týchto škôl,
na schválenie Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK. Všetky návrhy boli
podložené podpornými stanoviskami zamestnávateľov a stavovskej/profesijnej organizácie.
Ukazovateľ výsledku sa splnil. Normatív materiálno-technického zabezpečenia zavádzaných
nových odborov do siete škôl dosahuje úroveň v rozpätí 95 až 100 %.
Ukazovateľ rozvoja digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových technológií
do ŠkVP podľa požiadaviek zamestnávateľov je naviazaný na úpravy (aktualizáciu v zmysle
potrieb) ŠkVP začiatkom každého školského roku. Medzi nové príklady dobrej praxe pre prípravu
žiakov pre oblasť IT v KSK je aj spustenie experimentálneho overovania odboru 2565 Q špecialista
informačnej bezpečnosti na SOŠ, Ostrovského 1, v Košiciach.
K ukazovateľu prestavby a modernizácie existujúcich stredných škôl v rámci podpory
najmenej rozvinutých regiónov uvádzame, že do výzvy na zvýšenie počtu žiakov na praktickom
vyučovaní Integrovaného regionálneho operačného programu sa zapojili aj stredné školy z menej
rozvinutých regiónov. Dve stredné školy z týchto regiónov boli úspešné, a to SOŠ v Kráľovskom
Chlmci a SOŠ v Pribeníku. Dodatočne, v priebehu roku 2018, začal riadiaci orgán z vlastného
podnetu konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok
a vyzval štyri školy z menej rozvinutých regiónov na predloženie dokumentov na preukázanie
splnenia podmienok. Tieto po predložení podkladov obdržali rozhodnutie o schválení ich žiadostí
o nenávratný finančný príspevok. Spolu šesť odborných škôl v menej rozvinutých okresoch
realizujú aktivity svojich projektov - modernizovať svoje materiálno - technické vybavenie podľa
najmodernejších technológií s cieľom zvýšenia atraktivity vzdelávania a zvyšovania uplatniteľnosti
ich absolventov na trhu práce v týchto regiónoch. V rámci akčných plánov najmenej rozvinutých
okresov (hospodárske zaostávanie) je prioritná oblasť zameraná na posilnenie, prestavbu
a modernizáciu existujúcej vzdelávacej infraštruktúry na úrovni okresu, aby bola schopná flexibilne
a kvalitne reagovať na regionálne potreby trhu práce s ohľadom na špecifiká disponibilnej
pracovnej sily a uchádzačov o zamestnanie.
V rámci výchovy a vzdelávania žiakov v 2-ročných učebných odboroch začala SOŠ
technická v Košiciach v školskom roku 2018/2019 experimentálne overovanie prijímania žiakov
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant „ A“ do učebných odborov nižšieho stredného
odborného vzdelávania.
Ukazovateľ výstupu, % úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách
zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa
v 1. polroku 2018 splnil. Údaje uvádzame za školský rok 2017/2018, v tomto ukončilo úspešne až
86,9 % žiakov (ukazovateľ je 60). Za školský rok 2018/2019 budú výsledky týchto žiakov známe
v hodnotení v januári 2020.
3.5.4 Podprogram

Konzervatóriá

Zámer podprogramu

Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ

Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výsledku
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií
na úrovni žiak ZŠ, verejnosť, stredné školy
Výstupovo orientovaný cieľ

2018

2019

2020

áno

áno

áno

Vyhľadávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu
počet koncertov a aktivít pre základné a stredné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť
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2018

2019

min. 20

min. 20

2020
min. 20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Vzdelávanie v umeleckých odboroch prebieha v Košickom kraji na 2 konzervatóriách
v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, a to na Timonovej a na Exnárovej ulici. Obe
konzervatóriá spolupracovali v roku 2018 so Štátnym divadlom v Košiciach v smere opera, opereta,
činohra a balet, so Štátnou filharmóniou Košice koncertovaním žiakov školy - absolventov
v kontexte maturitných aj absolventských skúšok, beží spolupráca s divadlom Thália pri organizácii
vyučovania moderného tanca. Pre žiakov základných a stredných škôl a pre verejnosť, a to nielen
v rámci Košíc a v rámci územia Slovenskej republiky, ale aj za jej hranicami, organizujú
predstavenia, pravidelné vystúpenia a koncerty. Zúčastňujú sa aj rôznych súťaží.
V roku 2018 sa na oboch konzervatóriách uskutočnili koncerty a vystúpenia na rôzne témy klasickej hudby, ľudovej hudby, dychovej hudby, ale aj tanečného a speváckeho oddelenia,
v priemere na školu 57, cieľ bol stanovený na 20 (Konzervatórium na Timonovej ul. v Košiciach –
47 a Konzervatórium J. Adamoviča na Exnárovej ul. v Košiciach – 68 ). Vystúpenia boli
uskutočnené v Dome umenia v Košiciach, v Tabačke Kulturfabrik v Košiciach, vo
Východoslovenskej galérii v Košiciach, v Divadle Thália v Košiciach, v Štátnom divadle
v Košiciach, na scéne Jorik v Košiciach, v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v kostoloch,
v CathedralCaffe, v kultúrnych domoch, v domovoch dôchodcov, knižniciach, v parkoch kultúry
a oddychu, v BlueBell, v Konkatedrále v Prešove, v literárnych a katedrálnych kaviarňach,
jazzových kluboch, koncertných sálach škôl, Artscénach, v Kulturparku v Košiciach, v štúdiu
Slovenského rozhlasu. Výchovné koncerty a vystúpenia študentov boli uskutočnené nielen v meste
Košice, ale aj v ďalších, aj za hranicami SR.
Výstupové aj výsledkovo orientované ciele sa plnia (aktívna prezentácia – áno; počet
koncertov/aktivít: spolu za obe školy 115).
3.5.5 Podprogram

Školské internáty

Zámer podprogramu

Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvýšiť kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb, rešpektujúc požiadavky
a potreby študentov

Ukazovateľ výsledku
zvyšovať kvalitatívnu úroveň
ostatných priestorov internátu

2018

2019

2020

áno

áno

áno

realizovať program estetizácie vnútorných
a vonkajších priestorov

áno

áno

áno

realizovať výchovné aktivity v skupinách zamerané
na odstránenie xenofóbie, rasizmu a diskriminácie

min. 6/ŠI

Výstupovo orientovaný cieľ

min. 6/ŠI

min. 6/ŠI

Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu
nárast počtu obnovených izieb a iných
účelovo určených priestorov internátu

2018

2019

2020

min. 40

min. 40

min. 40

počet aktivít na estetizáciu vonkajších
a vnútorných priestorov

min. 6/ŠI

min. 6/ŠI

min. 6/ŠI
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Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V roku 2018, hlavne v 1. polroku, ovplyvnilo rozpočtové provizórium možnosti a aktivity
školských internátov. V tomto období boli zrealizované nevyhnutné opravy, ktoré súviseli priamo
s prevádzkyschopnosťou školských internátov. Väčšina z nich bola financovaná z vlastných
príjmov (výmeny kľučiek, žiaroviek, tesnení, svojpomocné maľovanie niektorých priestorov
a pod.). Aj nákupy boli obmedzené na materiál potrebný na údržbu školských internátov.
V mesiacoch február až marec boli z odboru školstva realizované návštevy školských internátov
z dôvodu overenia aktuálneho technického stavu internátov v rámci mesta Košice a tiež odstránenia
nedostatkov zistených kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice pre splnenie
podmienok vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016 na predloženie nových
prevádzkových poriadkov. Počas letných mesiacov sa podarilo zrealizovať hlavne maľovanie
priestorov internátov, menšie stavebné opravy, doplniť nový nábytok do izieb a stoličiek do
spoločenských miestností, vymeniť interiérové dvere, zrekonštruovať elektroinštaláciu. Čiastočne
na podarilo dokúpiť inventár do kuchyniek a práčovní. Plánované nákupy interiérového vybavenia
boli realizované v závislosti od výšky finančných prostriedkov získaných od zriaďovateľa aj
z podnikateľskej činnosti (deky, vankúše, paplóny, obrusy, záclony a pod.). Týmto spôsobom sa
podarilo obnoviť cca 60 izieb a iných priestorov školského internátu. Nakoľko sa podarilo
realizovať potrebné opravy vrátane stavebných úprav len čiastočne, školské internáty v Košiciach
opätovne požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice o predĺženie termínu na
odstránenie zistených nedostatkov v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016.
Výzdoba priestorov školského internátu sa realizuje pravidelne počas celého roka pri
rôznych príležitostiach, ako je sviatok sv. Valentína, fašiangové obdobie, príchod jari, veľkonočné
sviatky, jesenné obdobie, Halloween, vianočné sviatky a pod. Súčasťou výzdoby sú aj dekorácie
vyrobené žiakmi školských internátov. Súčasťou skrášľovania interiéru je kvetinová výzdoba
a následná starostlivosť o kvety, nástenky na chodbách a v spoločenských miestnostiach a ich
pravidelná aktualizácia, výstavky prác zhotovených žiakmi na rôzne témy.
Súčasťou starostlivosti sú aj vonkajšie priestory školských internátov, na ktorých sa aktívne
podieľajú ubytovaní žiaci – sezónne brigády v areáli (hrabanie suchej trávy, lístia, nákup kvetináčov
a výsadba letničiek, kosenie a strihanie ozdobných kríkov, maľovanie lavičiek a pod.).
Problematike xenofóbie, rasizmu a diskriminácie je v prostredí školských internátov
venovaná mimoriadna pozornosť, a to formou prednášok, diskusií, dobrovoľníckej činnosti,
premietania filmov, prezentácií a charitatívnych zbierok. Výchovno-vzdelávacia činnosť
v skupinách je zameraná na úctu k iným etnikám, tréning empatie, podporu zdravého sebavedomia
žiakov, rozvoj sebareflexie, základy kritického myslenia a dodržiavanie ľudských práv.
Z celkového počtu realizovaných aktivít v školských internátoch uvádzame niektoré: Európsky deň
za práva migrantov, Nezatvárajme si oči, Nelson Mandela – bojovník proti apartheidu - film,
diskusia, Každý iný - všetci rovní, Stop šikanovaniu, Multikulturálna spoločnosť a ja, Netolerujem,
neznášam, Rešpektujeme iné kultúry a tradície, Rasizmus netolerujeme, Právo na azyl znamená
právo na život, návšteva židovského cintorína v meste, Príčiny a dôsledky nášho konania – beseda,
Aktivity na prevenciu – besedy s príslušníkmi polície o obchodovaní s ľuďmi, Obchod s bielym
mäsom – beseda, Mengeleho dievča – beseda o knihe, beseda s kňazom o exorcizme, Duševné
zdravie - besedy s psychológom. Priemerne realizoval každý školský internát 8 aktivít. Sledované
ukazovatele výsledku a výstupu boli splnené.
3.5.6 Podprogram

Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu

Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvýšiť atraktívnosť a prispôsobivosť stravovacích služieb požiadavkám
a potrebám študentov
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Ukazovateľ výsledku
realizovať program údržby a obnovy zariadenia
školského stravovania

2018
áno

2019
áno

2020
áno

10

10

10

počet aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie
Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť údržbu a modernizáciu školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu
počet čiastočne obnovených školských
stravovacích zariadení
počet strojov obnovených v ŠJ

2018

2019

2020

min. 5

min. 5

min. 5

5

5

5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Rozpočtové provizórium malo vplyv aj na zariadenia školského stravovania. Prednostne
boli realizované opravy a údržba strojového zariadenia, ktoré priamo súvisia s legislatívnymi
a hygienickými podmienkami v prevádzke školskej jedálne a riešením havarijných stavov. Školské
jedálne v priebehu roka 2018 na základe finančných možností pokračovali v skvalitňovaní
podmienok pre stravovanie žiakov modernizáciou interiéru jedálne, výmenou stolov a stoličiek,
výmenou výdajných okienok, zavedením čipového systému na prihlasovanie a odhlasovanie
z obedov tam, kde to doteraz ešte nemali, zakúpením nápojových automatov pre pitný režim žiakov.
Počas letných prázdnin bola vo väčšine školských jedální realizovaná kompletná sanitácia,
vrátane hygienickej maľby priestorov kuchyne, chodieb a skladov, výmena a oprava bežného
zariadenia, ktoré už nezodpovedalo hygienickým normám a odstraňovanie nedostatkov zistených
odbornými prehliadkami. Údržba a obnova sa realizuje v rôznej miere v každej školskej jedálni.
Sledovaný ukazovateľ výstupu je splnený.
Kapacitne väčšie školské jedálne ponúkajú aj možnosť výberu z dvoch druhov hlavného
jedla, pripravujú diéty pre žiakov so zdravotným postihnutím. Zavádzajú nové receptúry
zo schválených materiálno spotrebných noriem v školskom stravovaní a tak sa snažia o spestrenie
ponúkaných jedálnych lístkov. Súčasné podávanie čerstvých zeleninových šalátov a dostatok ovocia
sa stretáva s pozitívnym ohlasom u stravníkov. Týmito aktivitami sa snažia o pozitívnu propagáciu
školského stravovania s cieľom získať ďalších stravníkov. Okrem toho sa aktívne zapájajú a
podieľajú na veľkom množstve akcií pri príležitosti medzinárodne uznávaných dní súvisiacich so
zdravým spôsobom stravovania, zdravými potravinami (Svetového dňa výživy, Dňa zdravia, Dňa
mlieka, Dňa vody, Ovocného dňa, Dňa otvorených dverí, Zeleninového dňa, Dňa jabĺk a pod.).
Pravidelné prezentácie spojené s ochutnávkou robia školské jedálne v spolupráci s kuchármi
dodávateľských firiem hlavne pri príprave receptúr medzinárodnej kuchyne.
Sledovaný ukazovateľ aktivít na zvyšovanie záujmu a propagáciu školskej jedálne je
splnený (13 aktivít na 1 jedáleň).
V priebehu roka 2018 bolo z jednotlivých škôl doručených celkovo 24 žiadostí o pridelenie
finančných prostriedkov na nákup nových strojov a zariadení. Po celkovom posúdení boli z úrovne
odboru školstva odsúhlasené požiadavky 19 škôl v hodnote 184 129 € určených na nákup nového
strojového vybavenia školských jedální. Školské jedálne si dokážu z vlastných príjmov zabezpečiť
obnovu spotrebného inventáru (taniere, príbory, poháre, obrusy, pracovné odevy, a pod.) a prípadne
nové vybavenie prevádzky (pracovné stoly, regály chladničky, stoly, stoličky). Sledované
ukazovatele výsledku a výstupu za rok 2018 boli splnené.
3.5.7 Podprogram

Záujmová činnosť

Zámer podprogramu

Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom
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Výsledkovo orientovaný cieľ

Ponúkať mimoškolské aktivity v súlade so záujmom žiakov
Zvýšiť a udržať zapojenosť žiakov do mimoškolských aktivít

Ukazovateľ výsledku
realizovať akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK

2018
áno

2019
áno

2020
áno

realizovať program dlhodobých športových súťaží

áno

áno

áno

Výstupovo orientovaný cieľ

Zapojiť do mimoškolských aktivít stredných škôl Centrum voľného času –
Regionálne centrum mládeže

Ukazovateľ výstupu
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže
a realizovaných na úrovni CVČ - RCM

2018

2019

2020

min. 25

min. 25

min. 25

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Ukazovateľ výsledku realizovať Akčný plán práce s mládežou na území KSK sa v roku
2018 plnil v súlade s Koncepciu práce s mládežou KSK.
Podľa plánu sa v roku 2018 realizovali dlhodobé športové súťaže (ďalej len „DŠS"). V II.
polroku školského roku 2017/2018 sa od 1. februára do 31. mája 2018 uskutočnili základné
kolá, okresné kolá, semifinále a regionálne finále DŠS stredných škôl KSK v športoch: basketbal
dievčatá, basketbal chlapci, futsal dievčatá, futsal chlapci, hádzaná dievčatá, hádzaná chlapci,
volejbal dievčatá, volejbal chlapci. V prvom polroku 2018 sa do DŠS zapojilo spolu 372 družstiev
s počtom 3 720 súťažiacich žiakov a odohralo sa 104 turnajov.
V júni 2018 sa uskutočnila Krajská športová olympiáda 2018. Krajskej športovej olympiády
2018 sa zúčastnilo 75 družstiev s 524 súťažiacimi žiakmi a odohralo sa 15 turnajov. V júni
2018 prebehlo vyhodnotenie DŠS a odovzdávanie Putovného pohára predsedu KSK víťazným
školám za rok 2017/2018 pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku. Zároveň boli
odovzdané ďakovné listy najaktívnejším školám pri príležitosti 10. výročia DŠS KSK s osobnou
účasťou predsedu KSK.
V školskom roku 2018/2019 DŠS pokračujú. V období od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 sa
odohralo 117 turnajov, do ktorých sa zapojilo 533 družstiev – 3 580 žiakov. Centrum voľného času
– Regionálne centrum mládeže (ďalej len „CVČ–RCM") uskutočnilo v roku 2018 dve stretnutia
vedúcich družstiev stredných škôl KSK pre 140 účastníkov.
Ukazovateľ, realizovať program dlhodobých športových súťaží, je za sledované obdobie
roku 2018 splnený.
V oblasti počtu aktivít viazaných na Akčný plán práce s mládežou sa angažuje hlavne CVČ
– RCM a to podporou talentovanej mládeže prostredníctvom vedenia krúžkovej činnosti, v podpore
a zapájaní sa mládeže do rôznych aktivít. Pravidelne organizuje rôzne podporné aktivity pre žiakov
k jednotlivým predmetovým olympiádam a konzultácie pre riešiteľov olympiád (spolu
19 konzultačných stretnutí), tiež pre učiteľov metodické semináre a školenia (spolu 11 aktivít).
V septembri 2018 sa zamestnanci CVČ - RCM stretli s kórejskou delegáciou v rámci
medzinárodného projektu podporovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR –
výmena informácií a networking.
CVČ-RCM získalo grant z programu podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Priority mládežníckej politiky na projekt „Selektuj informácie, nie ľudí! - Formovanie
hodnotových postojov mladých ľudí“. Projekt bol zameraný na podporu rozvoja zručnosti mladých
ľudí orientovať sa v množstve informácií, ktoré im poskytujú médiá a sociálne siete a kriticky
myslieť. Realizovaný bol v mesiacoch september – december 2018, zrealizovalo sa
14 aktivít pre 345 účastníkov (workshopy a pobytové školenia). V decembri sa uskutočnila
záverečná konferencia k projektu v Kultúrno-spoločenskom centre Južan, Smetanova 4, Košice
s 90 účastníkmi.
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V spolupráci so Spolkom medikov Košice boli v roku 2018 organizované 4 dvojdňové
školenia v Košiciach, v Spišskej Novej Vsi, v Michalovciach a v Rožňave. Tematicky bolo školenie
zamerané na 2 samostatné bloky – Základné ľudské práva
a ich ochrana a Hoaxy a spôsob
triedenia informácií. Školení sa zúčastnilo 46 žiakov stredných škôl. V máji 2018 sa uskutočnilo
školenie z oblasti ľudských práv „Rôzni ≠ iní II", s počtom 12 účastníkov zamerané na tému
rodovej a sexuálnej rôznorodosti v spoločnosti, práv sexuálnych menšín a ľudských práv
a prevenciu pred sexuálne prenosnými chorobami. V rámci prevencie bol v júni 2018 v spolupráci
so Spolkom medikov realizovaný Workshop „Mužské & ženské záležitosti", počet účastníkov 84
žiakov. Workshop bol zameraný na témy mužského a ženského zdravia, sexuálnej prevencie
a intímnych otázok, na ktoré sa mladí ľudia nemajú koho opýtať. Systém workshopu funguje na
základe rozdelenia žiakov na dievčenskú a chlapčenskú skupinu, pričom každá pracuje samostatne
a vedie ju vždy člen Spolku medikov mesta Košice, študent všeobecného lekárstva (dievčatá – žena,
chlapci – muž).
Zamestnanci CVČ-RCM sa zúčastnili odborného seminára k téme: Ako možno vzdelávanie
v oblasti mediálnej gramotnosti a kritického myslenia implementovať do aktivít a pracovnej náplne
centier voľného času a využiť ich ako témy pre školenia a tréningy metódami neformálneho
vzdelávania. Seminára sa zúčastnilo 37 účastníkov.
V období apríl až september 2018 prebiehala spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Košice v rámci Národného projektu ochrany práv dieťaťa, vytvorenie pexesa na tému práv
dieťaťa s deťmi z výtvarného krúžku, ktoré bude distribuované do materských škôl Košického
kraja. Do projektu sa zapojilo 6 žiakov stredných škôl.
Členovia Klubu masmediálnej komunikácie natočili film–reportáž „NEBOJME SA
POVEDAŤ PRAVDU“, ktorý zaslali na súťaž „Zlatá slučka“. Natočený film je z kategórie
reportáže krátkeho filmu na tému odkazu vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka na mladú
generáciu. Natáčania sa zúčastnili 4 žiaci.
Za účelom prezentovať význam a možnosti neformálneho vzdelávania CVČ-RCM
zrealizovalo 7 školení „Shorties" zamerané na neformálne vzdelávanie. Spolu sa týchto aktivít
v roku 2018 zúčastnilo 85 mladých ľudí. V roku 2018 sa uskutočnili 3 školenia pre
75 mládežníckych lídrov; dve skupiny mládežníkov boli vyslané na mládežnícku výmenu do
Poľska, kde sa zúčastnili medzinárodného školenia pre lídrov a do Holandska boli vyslaní dvaja
zamestnanci pre prácu s mládežou, kde prebehlo školenie zamerané na riešenie konfliktov
a elimináciu nenávistnej komunikácie.
CVČ-RCM organizovalo aj školenia pre peer aktivistov – princíp rovesníckeho vzdelávania
v spolupráci s Občianskym združením Mladí ľudia a život, ktoré sa peer aktivitám venuje už
niekoľko rokov a má bohaté skúsenosti čo sa týka teórie jej implementácie do praxe. Týchto školení
sa v roku 2018 zúčastnilo 24 účastníkov.
„Quo vadis, človek?“ – elektronickú súťaž umeleckej tvorivosti žiakov zorganizovalo
CVČ-RCM s účasťou 52 súťažných prác v 3 kategóriách: dvojrozmerné práce, multimediálne
práce, literárne práce.
Členovia fotografického krúžku sa zúčastnili na súťaži amatérskej fotografie AMFO. Na
celoštátnej postupovej súťaži AMFO v Nitre získali dve čestné uznania v kategórii čiernobiela
fotografia do 21 rokov. Zapojených bolo 8 žiakov.
CVČ-RCM sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti. Zrealizovalo
22 workshopov finančnej gramotnosti na tému „Splň si svoje sny" pre žiakov stredných škôl za
účelom získania základných informácií z finančnej gramotnosti a o prístupe vlastného
rozhodovania a nakladania s finančnými prostriedkami. Informácie sú zamerané na efektívne
riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba
a svojej rodiny. Počet zúčastnených účastníkov bol 398. V rámci tejto témy boli zorganizované aj
outdoorové aktivity, odborné semináre, spolu pre 42 žiakov.
CVČ-RCM je zapojené do projektu „Viac ako peniaze", ktorého pridanou hodnotou je
umožniť žiakom Košického kraja získať Certifikát z finančnej gramotnosti. Zapojení študenti
digitálnou metódou E-learning postupne plnia úlohy a testy s cieľom získania certifikátu. Pri
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nástupe do zamestnania vo vybraných firmách a inštitúciách, ako napr. IBM, J&T real,
T – Systems, AT&T, HewletPackard Enterprise môžu byť so získaným certifikátom uprednostnení.
CVČ-RCM sa priebežne venuje podpore činnosti žiackych školských rád prostredníctvom
školení. Za sledované obdobie boli zrealizované 3 školenia, ktorých sa spolu zúčastnilo 45 členov
žiackych školských rád a 1 workshop so 7 účastníkmi. Pokračuje aj podpora činnosti Krajskej rady
žiackych školských rád (ďalej len „KR ŽŠR"). V roku 2018 sa uskutočnilo 6 pracovných stretnutí
členov KR ŽŠR, počet účastníkov 25. KRŽŠR zorganizovala pre členov ŽŠR zo škôl Košického
kraja workshopové turné naprieč krajom, spolu 7 worskhopov za účelom zberu informácií o tom, čo
žiakom na stredných školách najviac chýba, aké najväčšie problémy ich trápia a ako by si
predstavovali ich riešenie.
Aktivity v rámci programu ERASMUS+ (oblasť medzinárodnej mobility mládeže) sa týkali
spolupráce so zahraničnými partnermi, komunikácie s partnerskými organizáciami Európskej
dobrovoľníckej služby (ďalej len „EDS“), vyhľadávania a kontaktovania partnerských organizácií
pre spoluprácu, konzultácie spracovania dokumentácie a podkladov k projektom – mandáty,
konzultácie so záujemcami o medzinárodnú mobilitu - štúdium v zahraničí, účasti na
medzinárodných výmenách, Európskej dobrovoľníckej služby. V EDS boli vyslané
3 dobrovoľníčky do Slovinska, Talianska, Fínska.
CVČ-RCM v rámci partnerstiev v projektoch Erasmus+ vyslalo v období jún až august 2018
štyri skupiny mladých na medzinárodné mládežnícke výmeny do Nemecka, Luxembourgu
a Talianska a 2 skupiny na medzinárodné školenia do Fínska a Holandska, spolu 31 mladých ľudí.
V roku 2018 sa uskutočnili 2 školenia pre 59 mládežníckych lídrov; dve skupiny mládežníkov boli
vyslané na mládežnícku výmenu do Poľska, kde sa zúčastnili medzinárodného školenia pre lídrov
a do Holandska boli vyslaní 2 zamestnanci s mládežou, kde prebehlo školenie zamerané na riešenie
konfliktov a elimináciu nenávistnej komunikácie. Ďalšou aktivitou boli workshopy medzinárodnej
mobility – Zaži zahraničie, v období október až december 2018 sa uskutočnilo 11 workshopov, na
ktorých sa zúčastnilo 150 žiakov.
V rámci projektu Asociácie centier voľného času na Slovensku „Centrum mládeže"
z programu Priority mládežníckej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa vo
februári 2018 konal 2. workshop pod názvom „Moje centrum mládeže". Zúčastnilo sa ho 14
mladých ľudí.
CVČ-RCM realizovalo aj environmentálne workshopy zamerané na environmentálnu
problematiku, recykláciu odpadov a ochranu životného prostredia. Ich cieľom bolo zvýšiť
povedomie v oblasti ochrany životného prostredia, vychovávať žiakov pre životné prostredie
a aplikovať získané zručnosti v každodennom živote. Uskutočnilo sa 12 workshopov s počtom
účastníkov 143.
Spolu CVČ-RCM zrealizovalo za sledované obdobie 137 aktivít, ktorých sa zúčastnilo
spolu 1 787 účastníkov (cieľ bol stanovený na min. 25). Ukazovateľ počtu aktivít viazaných na
akčný plán práce s mládežou realizovaných na úrovni CVČ-RCM je splnený.
3.5.8 Podprogram

Školy v prírode

Zámer podprogramu

Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku
realizovať program estetizácie vnútorných
a vonkajších priestorov

Výstupovo orientovaný cieľ

2018

2019

2020

áno

áno

áno

2018

2019

2020

Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu
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počet aktivít na estetizáciu vonkajších
a vnútorných priestorov

min. 2

min. 2

min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Revitalizácia vnútorného vybavenia bola realizovaná výmenou nevyhovujúceho osvetlenia,
čím sa zlepšili svetelné podmienky pri vyučovaní. Po letnej sezóne boli svojpomocne vymaľované
ubytovacie priestory, vymenené posteľné matrace v 10 izbách, bežné opravy sprchovacích kútov.
Pracovné podmienky zamestnancov kuchyne sa zlepšili vybavením kuchyne vzduchotechnikou
a výmenou okien. Čiastočná výmena okien sa realizovala aj v administratívnej časti budovy školy.
Hlavný vchod do ubytovacej časti školy bol prekrytý strieškou. Úspešne bol ukončený
schvaľovací legislatívny proces povolenia na prevádzku čističky odpadových vôd. V areáli školy
prebieha pravidelná údržba 6 ha pozemku vrátane parkovej zelene, pokračovala výsadba ďalšej
zelene a obnova parkových lavičiek, prípravné práce pri obnove basketbalového ihriska a rozšírenie
pokrytia vonkajšieho osvetlenia areálu v záujme zabezpečenia bezpečného pohybu žiakov a
návštevníkov školského zariadenia. Uvedené aktivity prispeli k skvalitneniu poskytovaných služieb
v školskom zariadení. V roku 2018 evidujeme 10 sledovaných aktivít, ukazovateľ výstupu je
splnený.
3.5.9 Podprogram

Jazykové školy

Zámer podprogramu

Kvalitné jazykové vzdelávanie

Výsledkovo orientovaný cieľ

Propagovať získanie štátnej jazykovej skúšky na SŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK aj na stredných školách mimo sídla JŠ

Ukazovateľ výsledku
realizovať program propagácie získania
štátnej jazykovej skúšky na SŠ
Výstupovo orientovaný cieľ

2018

2019

2020

áno

áno

áno

Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu
počet aktivít na propagáciu štátnej
jazykovej skúšky

2018

2019

2020

min. 4/JŠ

min. 4/JŠ

min. 4/JŠ

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V rámci realizácie programu propagácie získania štátnej jazykovej skúšky žiakom na
stredných školách v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi uskutočnili jazykové školy nasledujúce
aktivity:
- propagácia jazykovej skúšky prostredníctvom billboardov - veľkoplošných panelov,
- dlhodobá spolupráca s bilingválnymi školami v regióne,
- propagácia jazykovej skúšky v rámci zápisu prostredníctvom osobných rozhovorov
s potenciálnymi záujemcami,
- propagácia jazykovej skúšky prostredníctvom distribúcie letákov nielen na školy,
- propagácia prostredníctvom web stránky,
- propagácia v miestnych tlačovinách, novinách, mesačníkoch,
- propagácia prostredníctvom rozhlasu, on-line platforiem,
- reklama v autobusoch miest, propagačných materiáloch (perá, pravítka, ceruzky, nálepky
s logom JŠ),
- týždeň otvorených dverí.
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Ukazovateľ výstupu počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky bol stanovený na 4
na 1 jazykovú školu a je splnený (jazykové školy zrealizovali v priemere 10 typov aktivít).
3.5.10 Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu

Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ
a ŠR

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku
zapojenie škôl a školských zariadení,
do zverejnených výziev

2018

2019

2020

áno

áno

áno

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti pre tvorbu
projektov
Ukazovateľ výstupu
2018
2019
2020
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %
20
20
20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa zapojili do výzvy na predkladanie
projektových zámerov a následne žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných
škôl na praktickom vyučovaní, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám. Školám boli v hodnotiacom kole vydané prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu
pre IROP kladné hodnotiace správy, následne sa školy zapojili do 1. kola výzvy na predkladanie
žiadostí o NFP. Rozhodnutia riadiaceho orgánu obdržalo 16 zo 17 stredných škôl, ktoré sa zapojili
do tejto výzvy v prvom kole. Dodatočne, v roku 2018, riadiaci orgán oznámil štyrom školám,
ktorým neboli schválené žiadosti o NFP, že z vlastného podnetu začína konanie o zmene
rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP.
Na základe výzvy riadiaceho orgánu štyri stredné školy opätovne predložili dokumenty na
preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Po overení splnenia podmienok bolo
školám zaslané oznámenie o schválení ich žiadostí o NFP. Ide o sa stredné školy z menej
rozvinutých okresov. Spolu v rámci IROP-u bolo úspešných 16 stredných škôl. V prípade SPŠ
strojníckej v Košiciach, v poradí 17-tej školy, táto sa zapojila svojou žiadosťou o NFP do 2. kola
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorou sa aktualizovala výška alokovaných finančných
zdrojov pre školy z mestských funkčných oblastí. Výstup k 31. 12. 2018 nebol známy (v procese
hodnotenia riadiacim orgánom).
Deväť stredných škôl predložilo svoje žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy
Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť
kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Všetkých 9 stredných škôl bolo úspešných. V roku 2018
začalo s implementáciou svojich projektov 8 škôl). SOŠ technická v Michalovciach, odstúpila od
zmluvy o poskytnutí NFP.
Stredná odborná škola v Moldave nad Bodvou sa ako partner zapojila do výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej
zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko. Projektový zámer je úspešný. Dňa 12. 11. 2018 bol projekt s názvom „Through
renovation to the education“ podaný v rámci cezhraničného akčného plánu s názvom „Employment
Cross-borderActionplan of the Cserehátmicro-region“. Projekt bol predložený v rámci Výzvy č.
SKHU/1802, Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Výzva bola
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uzavretá, a to iba pre projekty, ktoré boli začlenené do schválených akčných plánov. Výsledky
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP by mali byť známe začiatkom roka 2019.
V prípade Gymnázia na Opatovskej ceste 7 v Košiciach, ktoré sa zapojilo do výzvy: Kvalita
životného prostredia (projekt prešiel formálnou kontrolou), bolo riadiacim orgánom konanie v
predmetnej žiadosti o poskytnutie NFP zastavené, podnet na preskúmanie rozhodnutia o zastavení
konania bol zamietnutý. Projekt je vedený v zásobníku na ďalšie obdobie, v prípade vyhlásenia
obdobnej výzvy.
Ukazovateľ výsledku zapojenia sa do aktuálnych výziev je splnený, školy sa aktívne
zapájajú do aktuálnych výziev, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi.
Ukazovateľ výstupu, úspešnosť schválenia z podaných žiadostí, je splnený. Úspešnosť
schvaľovania žiadostí o NFP sa pohybuje na úrovni 90 % (stanovený bol na 20 %).
3.5.11 Podprogram

Podporná činnosť v školstve

Výdavky v tomto podprograme vo výške 1 639 810 € boli použité na financovanie
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
cirkevných a súkromných zriaďovateľov.
Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie
Bežné výdavky programu Vzdelávanie rozpočtované na rok 2018 vo výške 91 076 208 €
boli vyčerpané vo výške 85 797 999 € na 94,20 %.
Rozpočet na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (metodika preneseného
výkonu štátnej správy) stanovený vo výške 55 000 € bol vyčerpaný vo výške 54 916 €, t. j.
na 99,85 %.
Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 75 327 783 € bol vyčerpaný vo
výške 71 358 268 €, t. j. na 94,73 %.
Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 15 439 889 € bol vyčerpaný
vo výške 14 369 037 €, t. j. na 93,06 %.
Podstatnú časť bežných výdavkov v programe Vzdelávanie tvoria finančné prostriedky,
ktoré boli poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Čerpanie týchto
prostriedkov vo výške 68 204 648 € predstavuje 79,49 % celkových výdavkov programu
Vzdelávanie. Čerpanie prostriedkov z daňových príjmov vo výške 10 771 444 € predstavuje
12,55 % celkových výdavkov programu Vzdelávanie.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí
2 457 032 €. V rámci výsledku hospodárenia bežného rozpočtu boli použité na kapitálové výdavky
finančné prostriedky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení vo výške 15 159 €.
Do roku 2019 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 1 374 244 € nasledovne:
• normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR s použitím do 31. 03. 2019 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vo výške
394 817 €,
• nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na mimoriadne výsledky žiakov s použitím do 31. 03. 2019 v zmysle
§ 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov vo výške 5 007 €,
• finančné prostriedky z preplatkov na prenesený výkon štátnej správy vo výške 1 410 €,
• dotácia Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2018 pre Strednú priemyselnú
školu stavebnú a geodetickú, Lermontovova 1, Košice vo výške 4 200 € s použitím do 31.
03. 2019,
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dotácia Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2018 pre Športové gymnázium,
Trieda SNP 104, Košice vo výške 4 000 € s použitím do 31. 03. 2019,
dotácia Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2018 pre Gymnázium a základnú
školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar
Tanitasi Nyelvú Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice vo výške 1 592 €
s použitím do 31. 03. 2019,
dotácia z rezervy predsedu vlády SR určená na výmenu lavíc a stoličiek pre Gymnázium,
Komenského 32, Trebišov vo výške 15 000 € s použitím do 31. 03. 2019,
regionálny príspevok Úradu vlády SR pre Strednú odbornú školu Prakovce vo výške
49 898 € s použitím do 31. 03. 2019,
príspevky úradov práce poskytnuté v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov vo výške 1 793 €,
dotácia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na projekt Jilova (srdiečka)
v pohybe pre Strednú odbornú školu - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
vo výške 5 116 € s použitím do 31. 03. 2019,
finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl
v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 47 589 €,
finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny
a na režijné výdavky spojené so stravovaním vo výške 133 983 €,
finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky
podnikateľskej činnosti vo výške 284 873 €,
finančné prostriedky na samostatných účtoch získané formou darov vo výške 54 987 €,
finančné prostriedky na samostatných účtoch získané formou grantov vo výške 7 231 €,
finančné prostriedky na samostatných účtoch určené na realizáciu projektov v rámci
programu Erasmus+ vo výške 362 748 €.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli vrátené nenormatívne
finančné prostriedky vo výške 1 322 €, ktoré neboli vyčerpané na stanovený účel.
Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu v programe Vzdelávanie predstavuje sumu
828 549 €. V rámci týchto finančných prostriedkov sú účelovo určené bežné výdavky vo výške na
použitie v roku 2019 pre jazykové školy vo výške 98 468 €, pre zariadenia školského stravovania
vo výške 19 217 € a preplatok zamestnanca na doplnkovom dôchodkovom sporení vo výške 15 €.
Rozdiel vo výške 710 849 € je prebytkom hospodárenia bez určeného účelu.
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2018 v programe Vzdelávanie je
uvedený v prílohách č. 17 a č. 18 tabuľkovej časti.
Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 253 536 € a tieto boli vyčerpané vo výške 15 778 €, čo predstavuje 6,22 %.
Finančné prostriedky boli použité z vlastných príjmov KSK v rámci prípravy projektu Investícia do
odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce, ktorý pripravuje SOŠ
Kráľovský Chlmec.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ
a ŠR v programe Vzdelávanie predstavuje výšku 237 758 € a je súčasťou prebytku hospodárenia
KSK bez určeného účelu.
Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2018 vo výške 12 822 268 € boli
vyčerpané vo výške 1 510 928 € na 11,78 %.
Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli
rozpočtované vo výške 6 792 115 € a vyčerpané vo výške 1 405 408 €. Na rekonštrukcie,
modernizácie a nové stavby boli vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 1 128 996 €, z toho zo
štátneho rozpočtu a z darov vo výške 41 300 €, a na nákup strojov a zariadení vo výške 276 412 €.
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Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2018 v tomto programe je
uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.
Do roku 2019 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 3 971 932 €, z toho zo štátneho
rozpočtu vo výške 53 111 € a z vlastných zdrojov KSK vo výške 3 918 821 €.
Zoznam investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami z vlastných zdrojov KSK, ktoré
prechádzajú do roku 2019, je uvedený v prílohe č. 32.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu
Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 13 067 € a je súčasťou
prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.
Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 6 030 153 €, ktoré boli vyčerpané vo výške 105 520 €, čo predstavuje 1,75 %.
Tieto finančné prostriedky boli použité v rámci projektu Zdokonalenie materiálnych podmienok
pre kvalitné vzdelávanie, ktorý implementuje Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
v Košiciach. V rozpočte na rok 2018 bola plánovaná aj implementácia ďalších projektov z IROP,
ktorá sa po ich schválení posunula do roku 2019, čo je príčinou jeho nízkeho čerpania.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ
a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 2 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok
2018 bez určeného účelu.
Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok
2018 je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Výdavky KSK v programe Vzdelávanie
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Projekty z fondov EÚ a ŠR
Podporná činnosť v školstve

3.7

Program

Sociálne služby

Zámer programu

Kvalitné a dostupné sociálne služby na území KSK

Zodpovednosť

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

3.7.1

Sociálne služby poskytované organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Podprogram
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Zámer podprogramu

Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku
% vyhodnotenie indikátorov plnenia cieľov,
humanizácie prostredia a poskytovania služieb
v súlade s koncepciami rozvoja jednotlivých
zariadení (t. z. akčné plány na príslušný rok)
Výstupovo orientovaný cieľ

2018

2019

85 %

90 %

2020

95 %

Humanizácia prostredia v zariadeniach sociálnych služieb
Znižovanie počtu viac ako dvojposteľových izieb v zariadeniach
Zvyšovanie počtu nových druhov sociálnych služieb komunitného
charakteru

Ukazovateľ výstupu
počet zrušených viacposteľových izieb

2018
10

2019
10

2020
10

zavádzanie procesného riadenia v ZSS

4

4

5

počet nových druhov sociálnych služieb komunitného
charakteru

1

1

1

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V roku 2018 boli v zariadeniach IDEA Prakovce a ONDAVA Rakovec nad Ondavou
odstránené viacposteľové izby. V zariadení IDEA Prakovce bolo zrušených 7 šesťposteľových až
osemposteľových izieb a vytvorené trojposteľové izby a v zariadení ONDAVA Rakovec nad
Ondavou bolo zrušených 20 viacposteľových izieb a to konkrétne 3 izby zo štvorposteľových na
dvojposteľové, 6 izieb z trojposteľových na dvojposteľové, 8 izieb zo štvorposteľových
a päťposteľových na trojposteľové, 2 izby z päťposteľových na štvorposteľové a 1 izba
z dvojposteľovej na jednoposteľovú.
S účinnosťou od 01. 01. 2018 bola vytvorená služba včasnej intervencie pri zariadení
ANIMA Michalovce. Ide o poskytovanie sociálnej služby podľa ustanovenia § 33 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorá sa poskytuje dieťaťu
s ťažkým zdravotným postihnutím do siedmich rokov veku a jeho rodine. Služba sa poskytuje
ambulantnou alebo terénnou formou, tzv. priamo v rodine dieťaťa. Cieľom tejto služby je pomoc
rodine vyrovnať sa s faktom, že sa im narodilo dieťa so zdravotným postihnutím a naučiť sa túto
náročnú životnú situáciu zvládať čo najlepšie.
V roku 2018 sa uskutočnili tri bloky vzdelávacích aktivít zameraných na zavádzanie
procesného riadenia v zariadeniach sociálnych služieb. Vzdelávacích blokov sa zúčastnilo všetkých
13 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Procesné riadenie bolo
zavedené v zariadeniach sociálnych služieb ANIMA Michalovce, ARCUS Košice, DOMKO
Košice, HARMONIA Strážske, IDEA Prakovce, JASANIMA Rožňava, LIDWINA Strážske, LÚČ
Šemša, LUMEN Trebišov, ONDAVA Rakovec nad Ondavou, REGINA Kráľovce, SUBSIDIUM
Rožňava a VIA LUX Košice - Barca.
3.7.2

Podprogram

Zámer podprogramu

Sociálne služby poskytované inými subjektmi
Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované
neverejnými poskytovateľmi
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Výsledkovo orientovaný cieľ

Dostatočná a kvalitná sieť neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
v kraji umožňujúca efektívne poskytovanie sociálnych služieb

Ukazovateľ výsledku
počet sociálnych služieb financovaných
z rozpočtu KSK
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy
Výstupovo orientovaný cieľ

2018

2019

2020

107

107

110

80

85

90

Zvýšiť počet zazmluvnených miest financovaných z rozpočtu KSK
u neverejných poskytovateľov oproti predchádzajúcemu roku
Vykonávať kontroly kvality poskytovaných služieb (plnenie podmienok na
zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a plnenie povinností
poskytovateľov)

Ukazovateľ výstupu
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach
sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK o
počet vykonaných kontrol úrovne
poskytovaných sociálnych služieb

2018

2019

2020

20

20

20

30

30

30

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V roku 2018 bolo z rozpočtu KSK prostredníctvom uzatvorených zmlúv o poskytovaní
sociálnych služieb financovaných spolu 99 poskytovateľov. Napriek skutočnosti, že ide o nižší
počet ako bol stanovený ukazovateľ výsledku (107), bola sociálna služba poskytnutá vyššiemu
počtu klientov ako v roku 2017. K uvedenému prispelo aj to, že došlo k financovaniu vyššieho
počtu miest u už zazmluvnených poskytovateľov. V roku 2017 bolo zamluvnených 1 378 miest
v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK a v roku 2018 to bolo
1 501 miest. Najvýraznejší bol nárast pri financovaní služieb poskytovaných v špecializovaných
zariadeniach, domovoch sociálnych služieb a útulkoch, čo zodpovedá reálnej potrebe vyplývajúcej
z posudkovej činnosti KSK.
KSK bolo v roku 2018 doručených 711 žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby.
Z uvedeného počtu bola sociálna služba zabezpečená celkovo 693 žiadateľom, t. j. 97,47 %
občanom.
Žiadosti boli vybavované priebežne, podľa poradia a bez zbytočných prieťahov umiestnením
na voľné miesto alebo zaradením do evidencie čakateľov na voľné miesto. Žiadosti o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby, ako aj stav ich vybavenia, sú vedené v evidencii, ktorá je verejne
prístupná na web stránke KSK. Rešpektujúc občanov vlastný výber poskytovateľa sociálnej
služby, evidoval KSK k 31. 12. 2018 v evidenciách čakateľov na voľné miesta v konkrétnych
zariadeniach sociálnych služieb celkovo 378 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
z toho 248 žiadostí u verejných poskytovateľov a 130 žiadostí u neverejných poskytovateľov.
Prijatiu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predchádzal informovaný
výber poskytovateľa sociálnej služby. Ide o realizáciu práva výberu poskytovateľa sociálnej služby
na základe poskytnutých informácií o mieste a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za
sociálnu službu, o cieľovej skupine, o voľných miestach a počte čakateľov na voľné miesto. Oproti
roku 2017 došlo k zvýšeniu počtu zazmluvnených miest celkovo o 126, z toho 7 miest
špecializovaných sociálnych poradcov, 41 miest v špecializovaných zariadeniach, 8 miest
v domovoch sociálnych služieb, 59 miest v útulkoch a 11 miest v zariadení núdzového bývania.
Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný pri špecializovaných zariadeniach a útulkoch.
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Za rok 2018 bolo vykonaných spolu 36 kontrol v zariadeniach sociálnych služieb. Obsahom
kontrol bola kontrola interných predpisov zariadení (zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb,
domáce poriadky, cenníky úhrad za poskytované služby, individuálne plány, pracovné postupy),
zabezpečenia ošetrovateľskej starostlivosti, organizačnej štruktúry – personálne zabezpečenie,
kontrola výšky skutočne prijatej úhrady od prijímateľa sociálnej služby a vykázanej úhrady KSK,
kontrola výšky ekonomicky oprávnených nákladov.
3.7.3

Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu

Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť

Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku
% čerpania schváleného objemu finančných
prostriedkov z EÚ
Výstupovo orientovaný cieľ

2018

2019

min. 10

min. 10

2020
min. 10

Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu
implementácia projektov v sociálnej oblasti

2018
áno

2019
áno

2020
áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
KSK nezačal v roku 2018 v tomto programe implementovať žiadny nový projekt.
Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby
Bežné výdavky programu Sociálne služby v roku 2018 boli vyčerpané vo výške
26 704 391 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 94,10 %.
Rozpočtové organizácie zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK, vyčerpali bežné výdavky vo výške 21 824 185 €, čo je 99,28 % z rozpočtu. Mzdové výdavky
predstavujú čerpanie vo výške 11 534 511 € a poistné a príspevok do poisťovní vo výške
4 207 639 €. Čerpanie týchto výdavkov predstavuje 72,13% z bežných výdavkov rozpočtových
organizácií. Na tovary a služby bolo vyčerpaných 5 848 121 €, z toho najvyššie čerpanie
predstavujú výdavky na potraviny vo výške 1 958 993 €, na energiu, vodné a stočné vo výške
1 392 433 €, na všeobecný a špeciálny materiál vo výške 619 029 €, na všeobecné a špeciálne
služby vo výške 393 482 € a na opravy a údržbu vo výške 400 906 €.
V kategórii bežné transfery boli vyčerpané výdavky vo výške 233 914 €, z toho na odstupné
87 086 €, na odchodné 52 787 €, na vreckové a cestovné pre klientov v zariadeniach náhradnej
výchovy 12 145 €, na nemocenské dávky 75 807 €, na členské príspevky 35 € a na príplatky
a príspevky na 5 detí vo veku do 6 rokov v dvoch profesionálnych rodinách 6 054 €. Činnosť
v profesionálnych rodinách bola novelou zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v roku 2018 ukončená.
V rámci podpornej činnosti bolo na vypracovanie zdravotných posudkov podľa § 49 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na účely určenia stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vyčerpaných 10 764 €.

54

Iným verejným poskytovateľom, ktorí zabezpečovali sociálnu službu pre klientov KSK
v iných samosprávnych krajoch bolo poukázaných 12 744 €, z toho 1 023 € tvoria doplatky za rok
2017.
Bežné výdavky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na prevádzku
predstavovali čiastku 4 816 195 €, z toho 3 514 € predstavujú doplatky za rok 2017.
Výdavky pilotného projektu „A good start – dobrý začiatok“, zameraného na podporu
činnosti komunitných centier u vybraných partnerov, ktorými sa na základe výsledkov oficiálnej
výzvy na predkladanie ponúk na partnerstvo stali mesto Rožňava, obec Prakovce, obec Plešivec
a mesto Košice, v roku 2018 predstavovali výšku 38 815 €, z toho 28 343 € bolo vyčerpaných
z Rómskeho vzdelávacieho fondu (ďalej len „RVF“) a 10 472 € predstavuje spolufinancovanie
z prostriedkov KSK. V roku 2018 boli zrealizované všetky plánované aktivity 1. etapy projektu,
napr. zriadenie knižnice hračiek v rámci komunitných centier, ich vybavenie edukatívnymi
hračkami podľa požiadaviek RVF, u partnerov bol vyškolený personál a finančne bolo u každého
partnera podporených v priemere 12 detí formou úhrady školného a stravného v materských
škôlkach v mesiacoch apríl až jún.
Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu
Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 1 652 010 €.
Do roku 2019 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 53 595 € nasledovne:
• zostatok na účte projektu „A good start – dobrý začiatok“, ktorý bude vrátený RVF vo výške
22 924 €,
• odvod úrokov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava z finančného príspevku
pre krízové strediská vo výške 1 €,
• vratka nevyčerpaného finančného príspevku za krízové stredisko v zariadení ANIMA
Michalovce vo výške 1 662 €,
• vratka nevyčerpaného finančného príspevku za krízové stredisko v zariadení LUMEN
Trebišov vo výške 735 €,
• dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb vo výške 26 033 €,
• granty na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb vo výške 2 240 €.
Zostatok vo výške 1 598 415 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2018 bez
určeného účelu.
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2018 v programe Sociálne služby je
uvedený v prílohe č. 20 tabuľkovej časti.
Na implementáciu neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe
rozpočtované výdavky vo výške 300 204 €. Čerpanie výdavkov vo výške 1 688 € predstavuje
0,56 % rozpočtu.
Finančné prostriedky boli čerpané v rámci finančného ukončenia projektu Zlepšenie kvality
poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v KSK.
V roku 2018 nebol implementovaný žiadny nový projekt.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ
a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 108 516 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za
rok 2018 bez určeného účelu.
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2018 je
uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.
Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2018 vo výške 8 893 913 € boli
vyčerpané vo výške 308 937 € na 3,47 %.
Kapitálové výdavky programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli
rozpočtované vo výške 7 693 913 € a vyčerpané vo výške 308 937 €. Finančné prostriedky boli
rozpočtované zo zdrojov EIB vo výške 6 717 295 €, z vlastných zdrojov KSK vo výške 929 748 €
a zo štátneho rozpočtu vo výške 46 870 €. Výdavky z úveru z EIB neboli v roku 2018 realizované.
Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na vypracovanie rozpočtov na projekty na
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zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške
57 166 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 240 669 € a zo štátneho rozpočtu na nákup
strojov a zariadení vo výške 11 102 €.
Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2018 v programe Sociálne služby
je uvedený v prílohe č. 21 tabuľkovej časti.
Do roku 2019 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške
576 536 €. Zoznam investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov KSK s rozpočtovanými
výdavkami je uvedený v prílohe č. 32.
Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch z úveru
z EIB, ktoré prešli do roku 2019, je uvedený v prílohe č. 33.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu
Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 1 214 € a je súčasťou
prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.
Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 1 200 000 €. Finančné prostriedky boli určené na prípravu projektových
dokumentácií pre projektové zámery a implementáciu nových projektov v prípade ich schválenia,
ale v roku 2018 nedošlo k čerpaniu týchto finančných prostriedkov. Vzhľadom k tomu nevznikla
ani potreba čerpania úverových zdrojov na tento účel a teda nevznikol ani rozdiel medzi skutočnými
príjmami a výdavkami.

Výdavky KSK v programe Sociálne služby
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3.8

Program

Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu

Efektívna podpora programov KSK

3.8.1

Prevádzka Úradu KSK

Podprogram

Zámer podprogramu

Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť

Odbor vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ

Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK

2018
áno
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2019
áno

2020
áno

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť vyhovujúce a kvalitné materiálno-technické podmienky a služby

Ukazovateľ výstupu
funkčná prevádzka divíznej budovy KSK

2018
áno

maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho
materiálu od zadania požiadavky v dňoch

2019
áno

2020
áno

5

5

5

zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %

100

100

100

dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov

áno

áno

áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V roku 2018 bola prevádzka budovy Úradu KSK plne funkčná. Bola zabezpečená bežná
údržba historickej budovy a interiérového vybavenia, autoprevádzka a kontrola služobných
motorových vozidiel.
Prevádzka divíznej budovy KSK bola v roku 2018 plne funkčná. Maximálna doba
vybavenia požiadaviek na materiál nebola prekročená. Funkčnosť prevádzky autodopravy bola
zabezpečená na 100 %. Preskúšanie vodičov referentov bolo zabezpečené.
3.8.2.

Podprogram

Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Zámer podprogramu

Konsolidácia a centralizácia informačných systémov pri dosiahnutí
maximálne možnej efektívnosti a flexibility, bezpečnosti a ochrany
dát

Zodpovednosť

Odbor vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku informačných systémov Úradu
KSK a informačných systémov OvZP prevádzkovaných v datacentre KSK

Ukazovateľ výsledku
funkčná a bezpečná prevádzka
informačných systémov KSK
Výstupovo orientovaný cieľ

2018

2019

2020

áno

áno

áno

Zabezpečiť konsolidáciu a centralizáciu informačných systémov pri
dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti, flexibility, bezpečnosti
a ochrany dát

Ukazovateľ výstupu
implementácia nových
centralizovaných aplikácií

2018

2019

2020

3

1

1

nasadenie a správa IKT

áno

áno

áno

audit s pozitívnym výsledkom

áno

áno

áno

Výstupovo orientovaný cieľ

Sprístupnenie elektronických služieb KSK a zabezpečenie ich všeobecnej
použiteľnosti

Ukazovateľ výstupu
počet zavedených elektronických
služieb

2018

2019

2020

145

145

145
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zavedená elektronická služba

áno

áno

áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
V roku 2018 bola plne zabezpečená funkčná prevádzka informačných systémov Úradu KSK
a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných
v datacentre KSK. Funkčnosť prevádzky bola zabezpečená aplikovaním bezpečnostných opatrení
pri prevádzke informačných systémov KSK v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií
SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Bezpečnostnou politikou KSK.
Počas roka 2018 sa uskutočnila implementácia virtualizácie a centralizácie správy
diskových polí a za týmto účelom bola vykonaná migrácia dát medzi diskovými úložiskami. Bol
vykonaný upgrade systémov SAP R3. V rámci registra poskytovateľov sociálnych služieb bol
dointegrovaný finančný modul. Nasadenie a správa informačných a komunikačných technológií
prebieha štandardne v nepretržitom režime. Na prevádzkovaných zariadeniach sa realizuje
nepretržitý audit s vyhodnocovaním kritických stavov.
Sprístupnenie elektronických služieb (ďalej len „ES“) sa uskutočnilo v rámci projektu ES
VUC KSK. V súčasnej dobe je realizovaných 73 hlavných elektronických služieb a 72 podporných
služieb do produkčného prostredia. Spolu je evidovaných 145 elektronických služieb. Portál ES je
sprístupnený pre informačné a transakčné služby. Prebieha produkčná prevádzka v rámci
udržateľnosti výstupov projektu a implementácia požadovaných zmien.
3.8.3

Podprogram

Správa majetku

Zámer podprogramu

Efektívna správa nehnuteľného a hnuteľného majetku

Zodpovednosť

Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku

2018

2019

2020

% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov

100

100

100

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
Príjmy z prenájmu majetku KSK, ktorý je zverený do správy organizácie Správa majetku
KSK Košice boli v roku 2018 plánované vo výške 1 309 800 €. Dosiahnutá výška nájomného je
1 315 034 €, čo predstavuje splnenie na 100,4 %.
3.8.4

Podprogram

Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť

Odbor financií a príslušné odvetvové odbory

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo
v celkovej výške 5 930 026 €. Uvedená suma predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 81,07 %.
Na mzdy pre zamestnancov Úradu KSK, okrem miezd v podprograme SO/RO
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy, bolo vyčerpaných 3 158 565 €, t. j.
89,15 % z rozpočtu. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní boli vyčerpané vo výške
1 230 056 €, čo predstavuje 80,23 % z rozpočtovaných výdavkov.
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Čerpanie tovarov a služieb bolo realizované v celkovej výške 625 456 €, čo predstavuje
čerpanie z rozpočtu vo výške 54,85 %.
V rámci tohto podprogramu bol uskutočnený audit ročnej účtovnej závierky a audit
konsolidovanej účtovnej závierky. Pokračovalo sa v podpore personálneho modulu v ekonomickom
systéme SAP. Vzdelávanie zamestnancov bolo realizované formou rôznych školení a seminárov.
Zákonné nároky zamestnancov Úradu KSK boli zabezpečené príspevkom na stravné a príspevkom
zamestnávateľa do sociálneho fondu. Aj v roku 2018 pokračovala činnosť Etickej komisie KSK,
ktorej hlavná úloha spočíva v posudzovaní projektov biomedicínskeho výskumu a ich dodatkov.
Výdavky vo výške 21 780 € boli použité na zabezpečenie výkonu podpornej energetickej služby,
t. j. na optimalizáciu prevádzky a nákladov zariadení a budov vo vlastníctve KSK nachádzajúcich sa
v správe zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Taktiež bol uskutočnený audit IT prostredia.
Bola realizovaná 1. etapa protikorupčného auditu. V súvislosti s realizáciou verejného obstarávania
boli využité poradenské služby.
Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 915 949 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na
83,39 % z rozpočtu týchto výdavkov. Bežné transfery boli v súlade s rozpočtom použité na
realizáciu nasledovných úloh:
• dotácie poskytnuté žiadateľom v zmysle Všeobecno-záväzného nariadenia KSK
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na verejno-prospešné
účely najmä v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu v celkovej výške 291 050 €,
• dotácia na činnosť Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, n. o. Košice vo výške
238 000 €,
• dotácia pre mesto Sobrance na spoluorganizovanie Dňa priateľstva 2018 vo výške 7 500 €,
• nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 353 266 €,
• členské príspevky v celkovej výške 26 133 € nasledovne:
- Združenie IT Valley z. p. o.
500 €
- SANET
33 €
600 €
- Východoslovenská investičná agentúra
- Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o.
25 000 €
3.8.5

Podprogram

Splácanie úrokov a záväzkov

Zámer podprogramu

Strategické plánovanie financovania s dôrazom na efektívnosť
využitia vlastných a cudzích úverových zdrojov

Zodpovednosť

Odbor financií

Bežné výdavky boli v tomto podprograme vyčerpané vo výške 322 987 € a boli určené na
splátku úrokov z úveru od Európskej investičnej banky vo výške 296 698 € a z úrokov z úveru od
Slovenskej sporiteľne vo výške 26 289 €.
3.8.6

Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu

Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť

Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku
% čerpania schváleného objemu finančných

2018
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2019

2020

prostriedkov z EÚ
Výstupovo orientovaný cieľ

min. 10

min. 10

min. 10

Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu
implementácia projektov Úradu KSK

2018
áno

2019
áno

2020
áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov
KSK nezačal v roku 2018 v tomto programe implementovať žiadny nový projekt.
Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK
V programe Podporné činnosti programov KSK boli bežné výdavky vyčerpané v celkovej
výške 10 373 891 €, čo predstavuje 71,32 % z rozpočtovanej čiastky 14 545 383 €.
V rámci podprogramu Prevádzka Úradu KSK bolo vyčerpaných 493 811 €, čo predstavuje
čerpanie rozpočtu vo výške 60,92 %. Tieto finančné prostriedky zabezpečili plynulú prevádzku
Úradu KSK. Ide predovšetkým o bežné výdavky vynaložené na energie, poštové služby,
telekomunikačné a komunikačné (dátové prenosy) služby, interiérové vybavenie, prevádzkové
stroje, autoprevádzku, prenájmy, nákup odborných kníh a časopisov a rôzne služby zabezpečované
dodávateľským spôsobom (upratovacie práce, sadové úpravy, revízie a odborné prehliadky,
deratizácia, servisné prenájmy). Bola zabezpečená aj bežná údržba historickej budovy a to napríklad
obnovou okenných výplní, výrobou a výmenou dvoch kusov dverných výplní, opravou
kyvadlových dverí na severnom schodišti.
V podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií boli bežné výdavky
vyčerpané vo výške 1 149 601 €, čo predstavuje čerpanie 77,41 %. Tieto finančné prostriedky boli
použité na zabezpečenie bezproblémového chodu všetkých informačných systémov KSK. Použité
boli aj na opravu a obnovu informačných systémov, na ochranu dát odstránením havarijného stavu
záložného zdroja, na nákup notebookov a personálnych počítačov s príslušenstvom, servis
telefónnej ústredne, nákup licencií Microsoft Office 2019 a pod.
Bežné výdavky v podprograme Správa majetku boli vyčerpané vo výške 2 288 298 €, čo je
72,67 % z rozpočtu, z toho na Úrade KSK bolo čerpanie vo výške 373 797 €. Tieto finančné
prostriedky boli na Úrade KSK použité na poistenie majetku kraja, havarijné poistenie a poistenie
motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, spracovanie posudkov, geometrických plánov a inzerciu.
Na činnosť rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice boli vynaložené bežné
výdavky vo výške 1 914 501 €. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli
vyčerpané vo výške 327 782 € a poistné a príspevok do poisťovní vo výške 126 546 €. Bežné
výdavky boli v rámci tovarov a služieb čerpané vo výške 1 456 627 €, čo je čerpanie na 72,79 %.
Z tejto čiastky bolo na opravu a údržbu zvereného majetku vyčerpaných 91 745 €. Čerpanie
bežných transferov bolo vo výške 3 546 €.
Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo na úrovni
5 930 026 €, čo predstavuje 83,77 % z rozpočtu. Centrálna rezerva, ktorá bola rozpočtovaná vo
výške 1 882 900 € bola vyčerpaná vo výške 1 773 664 €, čo predstavuje 81,07 % z rozpočtu.
Použitá bola na odstránenie rôznych havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky v programoch
Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK.
Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi bolo vyčerpaných 322 987 €, čo
predstavuje 72,89 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli určené na splátku úrokov z úveru od
EIB vo výške 296 698 € a z úrokov z úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 26 289 €.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe, okrem projektov
z fondov EÚ a ŠR, je vo výške 6 189 775 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného
účelu.
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Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2018 v programe Podporné činnosti
programov KSK je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.
Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 1 517 700 €. Ich čerpanie predstavuje sumu 189 168 €, t. j. 12,46 %. Výdavky
boli v prevažnej miere čerpané na implementáciu projektu prevádzky Informačno – poradenského
centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy a v menšej miere na ďalšie projekty ako projekt
Technickej asistencie pre program spolupráce Interreg V-A SR-Maďarsko 2014 – 2020, ďalej
projekty Europe Direct Košice, ELISE, ENI – HU-SK-RO-UA 2014-2020 a MIREU. Nižšie
čerpanie je spôsobené posunom realizácie projektu Technickej pomoci pre projekty ELENA.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov v tomto
programe je vo výške 552 362 €. Z toho suma 5 882 € predstavuje zostatok zálohovej platby
poskytnutej riadiacim orgánom na projekt MIREU a zvyšná suma vo výške 546 480 € je súčasťou
prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.
Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2018 je
uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.
Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2018 vo výške 4 703 023 € boli
vyčerpané vo výške 474 039 € na 10,08 %.
Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov
z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 3 870 973 € a vyčerpané vo výške 474 039 €. Tieto
výdavky boli rozpočtované z vlastných zdrojov KSK a boli vyčerpané na rekonštrukcie,
modernizácie a rozvoj informačných technológií.
Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2018 v programe Podporné
činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.
Do roku 2019 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 1 579 960 €. Zoznam týchto
investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 32.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte tohto programu,
okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 57 712 € a je súčasťou prebytku
hospodárenia KSK bez určeného účelu.
Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 832 050 €. Finančné prostriedky boli určené na prípravu projektových
dokumentácií pre projektové zámery a implementáciu nových projektov v prípade ich schválenia.
V roku 2018 však nedošlo k čerpaniu týchto finančných prostriedkov.
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov v tomto
programe je vo výške 60 000 €, ktoré sa presúvajú na použitie do roku 2019. Ide o finančné
prostriedky schválené na financovanie architektonických štúdií pre 4 polikliniky (každá vo výške
15 000 €) v správe KSK nachádzajúce sa v Košiciach. Ide o projektové zámery pripravované
v zmysle výzvy na Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti z IROP, konkrétne:
• Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Poliklinika JUH
• Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Poliklinika SEVER
• Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Poliklinika VÝCHOD
• Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Poliklinika NAD JAZEROM.
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Výdavky KSK v programe Podporné činnosti programov
3% 2%

5%

12%

Prevádzka Úradu KSK
Rozvoj inform. a kom. technol.
Správa majetku
Podporná činnosť - správa kraja
24%

Splácanie úrokov a záväzkov

54%

3.9

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2018 realizované vo výške 4 445 561 €
nasledovne:
• poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre Európske
zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia
200 000 €
• splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne poskytnutého na
prefinancovanie výdavkov investičných projektov z prijatých refundácií
14 705 €
• splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne poskytnutého na
prefinancovanie výdavkov investičných projektov z vlastných príjmov KSK
2 399 955 €
• splátky istiny dlhodobého úveru z EIB
1 810 737 €
• kurzové rozdiely
36 €
• prijatá finančná zábezpeka v roku 2017 na Športovom gymnáziu,
Trieda SNP 104, Košice
20 128 €
Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2018 je uvedený
v prílohe č. 5 tabuľkovej časti.

Celkové výdavky KSK podľa programov

6%

1%

9%

16%

12%

6%

50%
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Samospráva a vzťahy s verejnosťou
Komunikácie
Doprava
Kultúra
Vzdelávanie
Sociálne služby
Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky KSK podľa programov

6% 1%
16%

9%

Samospráva a vzťahy s verejnosťou
Komunikácie
Doprava
Kultúra
Vzdelávanie
Sociálne služby
Podporné činnosti programov KSK

12%
6%

50%

Kapitálové výdavky podľa programov
13%

0%

21%

9%
0,028

Samospráva a vzťahy s verejnosťou
Komunikácie

11%

Doprava
Kultúra
Vzdelávanie

43%

Sociálne služby
Podporné činnosti programov KSK

4.

Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2018

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Spolu

199 128 248 €
228 255 €
199 356 503 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

169 772 081 €
3 558 127 €
173 330 208 €

Príjmy spolu
Výdavky spolu
Rozdiel príjmov a výdavkov

199 356 503 €
173 330 208 €
26 026 295 €
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Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Spolu

199 128 248 €
228 255 €
4 124 585 €
203 481 088 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

169 772 081 €
3 558 127 €
4 445 561 €
177 775 769 €

Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných
operácií – výsledok hospodárenia

25 705 319 €

Výpočet prebytku hospodárenia KSK
Príjmy spolu
Výdavky kryté príjmami
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami
Odvod do štátneho rozpočtu
Nevyčerpané výdavky zo ŠR a EÚ roku 2018 určené na použitie v roku 2019
Rozdiel

199 356 503 €
169 937 275 €
4 225 433 €
3 720 €
1 007 200 €
24 182 875 €

Príjmové finančné operácie
Výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami
Nevyčerpané výdavky zo ŠR a EÚ roku 2018 určené na použitie v roku 2019
Výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami
Rozdiel

4 124 585 €
3 392 933 €
506 347 €
220 128 €
5 177 €

Prebytok hospodárenia z príjmov
Prebytok hospodárenia z príjmových finančných operácií
Prebytok hospodárenia spolu

24 182 875 €
5 177 €
24 188 052 €

Výsledok hospodárenia KSK

25 705 319 €

Odvod do štátneho rozpočtu
Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a ďalších
cudzích zdrojov z roku 2018 určené na použitie v roku 2019
Prebytok hospodárenia KSK
•
•
•

3 720 €
1 513 547 €
24 188 052 €

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške 3 720 € tvoria:
nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR
nevyčerpané finančné príspevky za krízové strediská
odvod úrokov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
z finančného príspevku pre krízové strediská
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1 322 €
2 397 €
1€

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ a ŠR a ďalších
cudzích zdrojov z roku 2018 určené na použitie v roku 2019 vo výške 1 513 547 € tvoria:
• zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom pre projekt
„MIREU“
5 882 €
• dotácia z Fondu na podporu umenia, ktorú je možné použiť do 30. 06. 2019
v zmysle uzatvorených zmlúv
30 541 €
• normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia, ktorú je
možné použiť do 31. 03. 2018 v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
401 234 €
• dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu pre SPŠ stavebnú
a geodetickú, Lermontovova 1, Košice s použitím do 31. 03. 2019
4 200 €
• dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2018 pre Športové
gymnázium, Trieda SNP 104, Košice s použitím do 31. 03. 2019
4 000 €
• dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu pre Gymnázium
a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským,
Kuzmányho 6, Košice s použitím do 31. 03. 2019
1 592 €
• dotácia z rezervy predsedu vlády SR určená na výmenu lavíc a stoličiek
pre Gymnázium, Komenského 32, Trebišov s použitím do 31. 3. 2019
15 000 €
• regionálny príspevok Úradu vlády SR pre SOŠ Prakovce
s použitím do 31. 3. 2019
49 898 €
• príspevky úradov práce poskytnuté v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov
1 793 €
• dotácia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na projekt
Jilova (srdiečka) v pohybe pre SOŠ, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
s použitím do 31. 03. 2019
5 116 €
• finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu
projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje
47 590 €
• finančné prostriedky na samostatných účtoch určené na realizáciu
projektov v rámci programu Erasmus+
362 748 €
• darované prostriedky na samostatných účtoch škôl
54 987 €
• granty na samostatných účtoch škôl
7 232 €
• zostatok na účte projektu „A good start – dobrý začiatok“, ktorý bude
vrátený Rómskemu vzdelávaciemu fondu
22 924 €
• darované prostriedky na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb
26 033 €
• granty na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb
2 239 €
• dotácie zo štátneho rozpočtu a od iných poskytovateľov dotácií
na kapitálové výdavky
461 738 €
• dar poskytnutý firmou VHS development, a. s., Štúrova 27, Košice pre SPŠ,
Komenského 2, Košice na výstavbu multifunkčného ihriska
8 800 €
Prebytok hospodárenia za rok 2018 vo výške 24 188 052 € pozostávajúci z nevyčerpaných
výdavkov a prekročených rozpočtovaných príjmov je vytvorený nasledovne:
• Úrad KSK
6 793 967 €
• Správa majetku KSK Košice
615 019 €
• doprava
749 535 €
• kultúrne zariadenia
716 607 €
• školy a školské zariadenia
961 675 €
• zariadenia sociálnych služieb
1 708 145 €
• nevyčerpané bežné výdavky z roku 2018 určené na použitie
na pôvodný účel v roku 2019 pre školy a školské zariadenia
536 556 €
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•

nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2018 určené na použitie
na pôvodný účel v roku 2019

12 106 548 €

Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA
Rozdiel rozpočtovaných príjmov a výdavkov
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie
úrokov
Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA

5.

26 026 295 €
- 1 582 297 €
24 443 998 €

Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2018

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2018 predstavuje čiastku 24 188 052 € a návrh
na jeho rozdelenie je nasledovný:
1. Použitie prebytku hospodárenia na výdavky nasledovne
• bežné výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období,
ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2019
• finančné prostriedky určené na potraviny a na režijné výdavky spojené
so stravovaním v školských zariadeniach
• finančné prostriedky určené na potraviny a na režijné výdavky spojené
so stravovaním na samostatných účtoch školského stravovania v školských
zariadeniach
• finančné prostriedky určené na výdavky podnikateľskej činnosti
na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti v školách a školských
zariadeniach
• preplatok zamestnanca na doplnkovom dôchodkovom sporení
2. Prídel do rezervného fondu

98 468 €
19 217 €

133 983 €

284 873 €
15 €
2 418 806 €

3. Prídel do fondu udržateľnosti projektov
4. Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie

26 843 €
21 205 847 €

Z prídelu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie za rok 2018 vo výške
21 205 847 € navrhujeme použiť čiastku 12 106 548 € na dofinancovanie investičných akcií
schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2018, ale k 31. 12. 2018 neukončených, resp.
neuhradených. Rozdiel prídelu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a jeho použitia
na dofinancovanie investičných akcií vo výške 9 099 299 € ostáva v tomto fonde bez určeného
účelu.
Vo fondoch KSK sa okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov nachádzajú aj
finančné prostriedky na kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií schválených
Zastupiteľstvom KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2018 neukončených, resp.
neuhradených, z toho v rezervnom fonde vo výške 817 093 € a vo fonde na výdavky a výdavkové
finančné operácie vo výške 5 902 352 €. Ich zoznam je uvedený v prílohe č. 34.
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6.

Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2018

Projekt č. 1
Informačný bod Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko pre
programové obdobie 2014 – 2020
Projektový manažér/koordinátor: Ing. Tünde Erényi
Cieľom regionálneho informačného bodu je najmä poskytovanie podpory Riadiacemu
orgánu a Spoločnému technickému sekretariátu v tom, aby boli dodržané požiadavky na publicitu
a informovanosť a to hlavne prostredníctvom spoluorganizovania informačných podujatí
a konzultačných dní. Ďalej poskytuje povinné konzultácie a napomáha žiadateľom pri rozvíjaní ich
projektových ideí, čím zvyšuje kvalitu predkladaných projektových žiadostí. Činnosti Informačného
bodu by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov programu.
Hlavné aktivity projektu sú nasledovné:
• pomáhať pri generovaní projektov,
• pomáhať v procese vytvorenia projektu a vyplnenia formulárov žiadosti uchádzačmi,
• poskytovať rady a pomoc pri vypracovaní žiadostí hlavných partnerov o refundáciu,
• vykonávať úlohu kontaktného miesta pre uchádzačov o projekty a partnerov na regionálnej
úrovni,
• organizovať stretnutia Spoločného monitorovacieho výboru,
• spolupracovať pri organizovaní fór, seminárov, konferencií a informačných dní,
• prispievať k informačným a propagačným aktivitám na príslušnom území,
• poskytovať informácie pre Spoločný technický sekretariát o výdavkoch v prípade
relevantných projektov za účelom splnenia pravidla N+3,
• riadiť projekt Technickej asistencie,
• spoluprácovať s Riadiacim orgánom a Spoločným technickým sekretariátom pri
zabezpečovaní súladu s požiadavkami na informovanie verejnosti v Košickom regióne,
• zabezpečovať publicitu,
• zabezpečovať propagáciu cezhraničného regiónu a spoločných projektov.
Projekt č. 2
Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy
Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Cieľom integrovanej siete informačno-poradenských centier je najmä zabezpečiť efektívne
informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (ďalej len
„EŠIF“) v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných,
aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre
potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.
IPC poskytuje potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, resp.
telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho IPC vedie databázu záujemcov o EŠIF, ktorým
posiela informácie podľa oblastí záujmu, spolupracuje pri príprave a organizácii informačných
aktivít, seminárov a školení, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja a ďalšie
informačné aktivity.
Od realizácie projektu sa očakáva zvýšenie absorpčnej schopnosti regiónu, plynulejšia
implementácia a čerpanie EŠIF, s čo najnižšími neoprávnenými výdavkami.
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Projekt č. 3
Cestujúce bábky
Projektový manažér/koordinátor: PhDr. Gabriel Viszlay
Cieľom projektu bolo zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny
a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo.
V tomto projekte, ktorý bol prioritne zameraný na deti, bolo spracovaných desať televíznych
bábkových inscenácií - päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy. Sú vyrobené na základe
reálnych historických udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Spolu
s inscenáciami boli a budú odvysielané aj pútavé televízne dokumenty prezentujúce turistické
atrakcie a ponuku v každej z cieľových lokalít.
Partnermi projektu boli okrem KSK aj Bábkové divadlo v Košiciach a KOCR KRT. Na
ukrajinskej strane Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a Asociácia
študentov - ekonómov Zakarpatska ASEZ. Na projekte sa začalo pracovať v októbri 2015 a jeho
realizácia trvala do apríla 2017.
Projekt bol vecne ukončený v roku 2017 a na začiatku roka 2018 došlo aj k jeho finančnému
ukončeniu. Boli odoslané záverečné platby projektovým partnerom projektu, ktoré KSK ako hlavný
partner prijal od riadiaceho orgánu.
Projekt č. 4
ELISE - European Life Science Ecosystems
Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Ťapák
Do projektu ELISE je celkovo zapojených 7 členských štátov zo západnej a strednej Európy,
celkovo 10 projektových partnerov. Z toho 2 ministerstvá – riadiace orgány, 4 regionálne
samosprávy, 1 regionálna inovačná agentúra, 2 biomedicínske klastre a jedna národná medicínska
univerzita. Za Slovensko vstupuje do projektu klaster Cassovia Life Science, ktorý zastrešuje
významné biomedicínske pracoviská pri UPJŠ a ústavoch SAV, ako aj firmy a Košický
samosprávny kraj ako koordinátor a nositeľ regionálnej inovačnej politiky.
Tento projekt významne prispeje k posilneniu rozvoja regionálneho inovačného ekosystému
v Košickom kraji a dynamického rozvoja inovatívneho klastra Cassovia LifeScience, zameraný na
lekársky a biologický výskum. Je plne v súlade so schválenou Regionálnou inovačnou stratégiou
kraja 2016+, ktorá podporuje inovácie v aplikovaných projektoch orientovaných na oblasť
zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pomôcok z odboru „Life Sciences“. Projekt vychádza
z predpokladu, že podpora pre inovatívne, malé a stredné podniky v rámci domény Life Sciences je
v regiónoch nedostatočne rozvinutá a zostáva za ich potenciálom. Jednou z ciest ako zvrátiť tento
trend je posilniť transfer a zdieľanie know-how medzi regionálnymi samosprávami štátov EÚ
a organizáciami a firmami, ktoré pôsobia v doméne Life Science.
Úlohou KSK v projekte je aktívne sa zúčastňovať na stretnutiach s partnermi s cieľom
výmeny know-how najlepších praktík v oblasti podpory start-up malých a stredných podnikov,
tvorby akčného plánu pre vylepšenie inovačného ekosystému v regióne pre doménu Life Science.
KSK s podporou klastra Cassovia Life Science, univerzitných parkov Medipark a Technicom bude
neskôr implementovať tieto poznatky do reálneho prostredia ako aj odovzdávať odporúčania
riadiacemu orgánu Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
SR, či už formou usmernení, nariadení alebo tvorbou nových nástrojov (prípadne vylepšenie
starých), podpory rozvoja podnikania v rámci Life Sciences podľa najlepších praktík zaužívaných
v krajinách západnej Európy.
Očakávané výstupy projektu sú nasledovné:
• získanie potrebného know-how pre doménu Life Science zo západných krajín EÚ pre podporu
rozvoja domény Life Science,
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zlepšenie inovačného a podnikateľského prostredia pre rozvoj lokálnych malých a stredných
podnikov v oblasti diagnostiky, vakcín, alternatívnych antibiotík, terapeutík a zdravotníckych
pomôcok,
zvýšenie inovačnej výkonnosti klastra pre oblasť Life Sciences – zameraný na spoluprácu
regionálnej vlády, spotrebiteľov, priemyslu a výskumu v súlade s Regionálnou inovačnou
stratégiou KSK 2016+,
vyškolenie odborníkov pre inovácie, technologický transfer, využitie výsledkov akademického
výskumu, tvorbu vzťahov medzi priemyslom a výskumom v oblasti Life Science,
získanie skúseností a kontakty z medzinárodného prostredia a partnerov s podobným
zameraním,
zviditeľnenie KSK a inštitúcií Medipark a Technicom v doméne Life Science v európskom
výskumnom a technologickom priestore,
získanie reputácie a možnosť účasti na ďalších projektoch,
tvorba web platformy pre klaster Cassovia Life Science a prístup aj k ostatným v rámci EÚ,
zlepšenie akademického, ekonomického prostredia v regióne a v konečnom dôsledku zlepšenie
zdravotnej starostlivosti cez nové technológie.

Projekt č. 5
Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských
vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji
Projektový manažér/koordinátor: Bc. Agáta Grančičová
Projekt bol zameraný na zvýšenie regionálnej dostupnosti inštitucionálnej podpory ženám
ohrozeným násilím, obetiam násilia a ich deťom, ako aj ďalším obetiam domáceho násilia
prostredníctvom vytvorenia nových služieb a podpory existujúcich prostriedkov krízovej
intervencie, ktoré spĺňajú európske štandardy.
Aktivity projektu boli nasledovné:
• realizácia stretnutí a workshopov,
• príprava, tlač a distribúcia informačných letákov a brožúr,
• realizácia úvodnej a záverečnej konferencie,
• aktualizácia a tlač Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v KSK na roky 2016 - 2020,
• poskytovanie mobilných sociálnych služieb v okresoch KSK, kde tieto služby nie sú
dostupné,
• oplotenie bezpečného ženského domu Kotva n. o. Trebišov.
Projekt bol vecne ukončený v roku 2017 a v roku 2018 finančne vysporiadaný.
Projekt č. 6
Informačné centrum Europe Direct Košice
Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Štefan Zachariaš
Informačné centrum na Úrade KSK vzniklo 01. 01. 2018. Jeho nadriadeným orgánom je
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Jeho poslanie a ciele sú nasledovné:
• prispievať ku komunikácii Európskej komisie o EÚ,
• budovať vzťahy s verejnosťou na miestnej a regionálnej úrovni,
• zapojiť verejnosť do európskych tém,
• informovať o EÚ a politikách EÚ,
• organizovať podujatia,
• distribuovať publikácie.
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Projekt č. 7
Mireu - Mining and Metallurgy regions of EU – Banské a hutnícke regióny EÚ
Projektový manažér/koordinátor: PhDr. Petra Záhumenská
Hlavným cieľom projektu MIREU je vytvoriť trvalo udržateľnú sieť európskych banských
a hutníckych regiónov. Cieľom je splniť ciele stanovené Európskou komisiou a podporiť zmenu
politiky na úrovni EÚ smerom k udržateľnejším hodnotovým reťazcom surovín z hľadiska sociálnej
akceptácie, environmentálnej záťaže a hospodárskej udržateľnosti.
Špecifické ciele projektu sú nasledovné:
• zapojenie reprezentatívneho počtu banských a metalurgických regiónov do siete,
• zistenie skutočností, ktoré prispievajú alebo bránia rozvoju baníctva a metalurgie v Európe,
• vypracovanie EU usmernení a súboru nástrojov pre „Sociálnu zhodu“,
• podpora regionálnej synergie pre hospodársky rast,
• vytvorenie funkčnej synergie medzi investíciami do výskumu a inovácií a Európskym
štrukturálnym a investičným fondom,
• zvyšovanie povedomia občanov o dôležitosti baníctva a hutníctva.
Očakávané výstupy KSK v rámci projektu sú nasledovné:
• adresár regiónov a zainteresovaných strán (verejný dokument),
• SWOT analýza regiónov a dedičstva ťažobného priemyslu (verejný dokument),
• správa o potrebách a najlepších postupoch (verejný dokument),
• správa o výsledkoch SWOT analýzy z workshopov zainteresovaných strán (interný dokument
konzorcia),
• správa o prvom stretnutí CoMMER (Rada banských a metalurgických regiónov EU) (interný
dokument konzorcia).
Projekt č. 8
Pobočka pre program ENI - cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014-2020
Projektový manažér/koordinátor: Ing. Tünde Erényi
Program ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina na roky 2014 - 2020 je jedným
zo 17 programov cezhraničnej spolupráce (CBC) na vonkajších hraniciach Európskej únie
implementovaných v rámci európskeho nástroja susedstva (ENI) pre programové obdobie
2014 -2020. CBC je neoddeliteľnou súčasťou európskej susedskej politiky EÚ a jej cieľom je
podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a krajinami na vonkajších stranách
hranice EÚ.
Cieľom programu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA na obdobie 2014-2020 je prehĺbiť
spoluprácu medzi oblasťami Zakarpatská, Ivanofrankivská a Černovická na Ukrajine
a oprávnenými územiami členských štátov za účelom iniciovať pokrok v oblastiach existujúcich
sociálnych, ekonomických, infraštruktúrnych a environmentálnych ťažkostí.
Na základe vyššie uvedeného bola pre program ENI HUSKROUA definovaná nasledujúca
vízia:
V roku 2030 bude územie pozdĺž hraníc Ukrajiny s troma členskými štátmi –Maďarskom,
Slovenskom a Rumunskom - prihraničným regiónom spolupráce, ktorý efektívne funguje
a spolupracuje v oblasti podpory miestnej kultúry a zachovania historického dedičstva, ochrany
životného prostredia, adaptácie klimatických zmien a krízového manažmentu. Cezhraničná
prístupnosť medzi Ukrajinou a troma členskými štátmi nebráni každodennej cezhraničnej
spolupráci, zatiaľ čo sú bezpečnosť a ochrana vrátane riadenia hraníc zaistené na príslušnej úrovni.
Spolupráca je neoddeliteľnou a prirodzenou súčasťou každodenného života ľudí tu žijúcich
a orgánov pôsobiacich.
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Projekt č. 9
SOŠ Kráľovský Chlmec - Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym
požiadavkám trhu práce
Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Peter Bačkovský
Cieľom projektu je modernizácia materiálno-technického zabezpečenia odborného
vzdelávania za účelom prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce
a zvýšenia atraktivity požadovaných študijných odborov.
Modernizácia školského zariadenia a vybavenia v technických odborných učebniach bude
motivovať žiakov a pedagógov k využívaniu moderných foriem vzdelávania. Digitalizáciou
a automatizáciou procesov pri obsluhe jednotlivých zariadení si žiaci rozšíria svoje kompetencie
v informačno-komunikačných technológiách, získajú nové zručnosti a naučia sa ovládať moderné
technológie a zariadenia z oblasti strojárstva a elektrotechniky. Vďaka týmto novým možnostiam
sa z absolventov školy vyprofilujú profesionálni odborníci, ktorí sa ľahšie uplatnia na trhu práce.
Hlavným zámerom projektu je zabezpečiť moderné materiálno - technické vybavenie pre
učebne strojárskych a elektrotechnických odborov.
Hlavné aktivity projektu vedú k zabezpečeniu technického vybavenia a zariadení
do nasledovných odborných dielní a učební a sú to nasledovné aktivity:
• úvod do programovania CNC strojov,
• pokročilé programovanie CNC sústruhov a učebňa konvenčného obrábania kovov,
• dielňa pre praktické vyučovanie – autodiagnostika a autoelektronika,
• odborná učebňa programovania výrobných procesov – mechatronika,
• odborná učebňa pre elektrické merania,
• základné vybavenie pre učebňu elektrotechnika, elektronika, číslicová technika, technika
merania, elektrické stroje.

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2018

Košickému samosprávnemu kraju bol poskytnutý dlhodobý úver z Európskej investičnej
banky na základe úverovej zmluvy FI č. 23.753 uzavretej v decembri 2006. Celková výška úveru
predstavuje sumu 45 459 810 €.
Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2018 bola splatená vo výške
1 810 737 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2018 je vo výške
31 736 044 €.
Uznesením č. 364/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 27. júna 2016, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo
Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej
banky v r. 2016 - 2018. Úverový rámec od EIB banky na uvedené roky je vo výške limitu
30 000 000 € čerpaného postupne do 31. 12. 2019, s konečnou splatnosťou do 31. 03. 2036.
Zmluva bola obojstranne podpísaná 11. 11. 2016.
Uznesením č. 20/2010 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 8. februára 2010 v Košiciach bolo schválené prijatie úveru od komerčných bánk
v sume 7 000 000 € na krytie nákladov na spolufinancovanie, spracovanie projektovej
dokumentácie a ďalších nákladov súvisiacich so schválenými projektmi z fondov EÚ a ŠR.
V priebehu rokov 2011 - 2015 bol úverový limit so súhlasom zastupiteľstva navýšený na hodnotu
25 500 000 €. V zmysle tohto uznesenia bola dňa 29. 03. 2011 uzavretá medzi KSK a Slovenskou
sporiteľňou, a. s. Zmluva o úvere č. 5/0092/CC/2011.
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Uznesením č. 339/2016 zo 16. Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 25. apríla 2016, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo
Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 2020. Prijatie úveru od komerčných bánk je schválené do výšky limitu 12 000 000 € a jeho
čerpanie na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov a krytie výdavkov na
spolufinancovanie projektov, na spracovanie projektových dokumentácií a ďalších výdavkov
súvisiacich so schválenými projektmi z fondov EÚ a ŠR je postupné do 31. 03. 2020 s konečnou
splatnosťou do 31. 03. V zmysle tohto uznesenia bola dňa 24. 10. 2016 uzavretá medzi KSK
a Slovenskou sporiteľňou, a. s. Zmluva o úvere č. 423/CC/2016 a 424/CC/2016.
Zostatok úveru voči Slovenskej sporiteľni je k 31. 12. 2018 nasledovný:
1. Dlhodobý úver vo výške 462 677 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 910 104 €.

8.

Majetok KSK k 31. 12. 2018

Košický samosprávny kraj má k 31. 12. 2018 evidovaný dlhodobý majetok na Úrade KSK
v obstarávacej hodnote 83 607 tis. € nasledovne:
• dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 4 625 tis. €,
• dlhodobý hmotný majetok v hodnote 77 827 tis. €,
• dlhodobý finančný majetok v hodnote 1 155 tis. €.
Okrem dlhodobého majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný
a nehmotný majetok v celkovej hodnote 3 074 tis. €.
Úrad KSK vedie v evidencii k 31. 12. 2018 dlhodobý finančný majetok v netto hodnote
1 155 tis. €. Ide o nasledovný majetok:
• majetkový vklad v spoločnosti ORID, s. r. o. vo výške 5 tis. €,
• 19 ks listinných akcií Nemocnice Novej generácie a.s. Michalovce vo výške 21 tis. €,
• nepeňažný vklad do Nemocnice Novej generácie a.s. Michalovce vo výške 1 129 tis. €.
Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2018 na Úrade KSK je
29 430 tis. €.
Zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku KSK, ktorý majú
v správe príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je k 31. 12.
2018 vo výške 471 005 tis. €.
Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2018 v účtovnej
evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 149 663 tis. €, ktorý je členený
podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské rozpočtové organizácie, kultúru
a zariadenia sociálnych služieb. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie
je 65 298 tis. €.
Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2018 v účtovnej
evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 321 342 tis. €, ktorý je členený
podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské príspevkové organizácie, kultúrne
príspevkové organizácie a Správu ciest KSK - príspevkovú organizáciu. Zostatková hodnota
dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je 134 800 tis. €.
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Spolu je evidovaný neobežný majetok Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej
závierky KSK k 31. 12. 2018 vykázaný v obstarávacej cene 554 612 tis. € a v zostatkovej cene vo
výške 229 528 tis. €. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018, je uvedený v prílohe č. 22.

9.

Záväzky KSK k 31. 12. 2018
a) Záväzky za Úrad KSK predstavujú k 31. 12. 2018 výšku 58 366 tis. €. Ide najmä
o nasledovné záväzky:
Krátkodobé záväzky:
1. Záväzky voči dodávateľom obsahujú neuhradené bežné a investičné faktúry, ktoré boli
doručené na Úrad KSK v decembri 2018 a januári 2019 za zdaniteľné plnenia roku 2018
a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2019.
2. Záväzky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2018, ktoré boli uhradené
v januári 2019.
3. Záväzky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu z miezd za
december 2018.
Dlhodobé záväzky sú najmä záväzky zo sociálneho fondu
Bankové úvery:
1. Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2018 čiastku 31 736 tis. €.
2. Zostatok bankového úveru zo SLSP, a.s. predstavuje k 31. 12. 2018 čiastku 1 373 tis. €.
b) Záväzky za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK predstavujú k 31. 12. 2018
výšku 191 459 tis. € a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:
1. Záväzky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2018 za jednotlivé
rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Záväzky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december
2018 vyplatené v januári 2019.
3. Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
4. Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých organizácií
uhradené daňovému úradu v januári 2019.
5. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2018 za jednotlivé rozpočtové
a príspevkové organizácie.
Dlhodobé záväzky sú najmä záväzky zo sociálneho fondu
Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
ktorá vychádza z údajov ročnej závierky k 31. 12. 2018, je uvedená v prílohe č. 23.

10.

Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK k 31. 12. 2018 a údaje o nákladoch a výnosoch
z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách
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Vzdelávanie
Hlavná činnosť
Celkové náklady školských príspevkových organizácií za hlavnú činnosť v roku 2018 boli
vo výške 20 580 €, výnosy vo výške 20 663 tis. €.
Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške
954 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 267 tis. €, zmena stavu zásob vo výške
3 tis. €, aktivácia vo výške 62 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške
6 tis. €, finančné výnosy vo výške 0 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo
výške 1 462 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 707 tis. €, výnosy
z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 16 349 tis €,
z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 40 tis. €, výnosy
z bežných transferov od EÚ vo výške 197 tis €, výnosy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy vo výške 127 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy vo výške 6 tis. €.
Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 964 tis. €,
energie vo výške 378 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 8 tis. €, služby vo výške
2 143 tis. €, osobné náklady vo výške 15 519 tis. € , dane a poplatky vo výške 40 tis. €, ostatné
náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 128 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti vo výške 34 tis. €, odpisy vo výške 825 tis. €, finančné náklady vo výške 114 tis. €.
Stav rezervného fondu k 31. 12. 2018 je vo výške 516,72 tis. €.
Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti je strata vo výške 1 tis. €.
Podnikateľská činnosť
Školské príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu
zriaďovateľa, prevažne v týchto činnostiach: prenájom nebytových priestorov, poskytovanie služieb
v oblasti ubytovania, stravovania, pohostinská činnosť, autoškoly, údržba a oprava motorových
vozidiel, zámočnícke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení.
V podnikateľskej činnosti organizácie využívali nevyužité priestory a voľné kapacity.
Náklady v podnikateľskej činnosti boli vo výške 428 tis. €, z toho osobné náklady vo výške
202 tis €. Výnosy boli vo výške 489 tis. €.
Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 55 tis. €.

Kultúrne služby
Hlavná činnosť
Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 7 576 tis. €
a výnosy vo výške 7 667 tis. €.
V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 533 tis. €,
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 89 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných
položiek vo výške 18 tis., výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 5 036 tis. €,
z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 471 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR
a od iných subjektov verejnej správy vo výške 322 tis €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných
subjektov verejnej správy vo výške 53 tis. €, výnosy z bežných transferov od EU vo výške 29 tis.
€, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 99 tis. €,
výnosy z kapitálových transferov od ostaných subjektov mimo verejnej správy vo výške 17 tis. €.
Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 427 tis. €,
energie vo výške 463 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 6 tis. €, náklady na služby vo výške
1 080 tis. €, osobné náklady vo výške 3 917 tis. €, dane a poplatky vo výške 43 tis. €, ostatné
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náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 140 tis. €, odpisy vo výške 1 460 tis. €, rezervy
a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 37 tis. €, finančné náklady vo výške 3 tis. €.
Stav rezervného fondu k 31.12.2018 je vo výške 261 tis. €.
Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk
vo výške 89 tis. €.
Podnikateľská činnosť
Kultúrne príspevkové organizácie v roku 2018 v podnikateľskej činnosti - výnosy v tržbách
za vlastné výkony a tovar vo výške 2 tis. €.

Doprava
Hlavná činnosť
Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 20 692 tis. € a výnosy
vo výške 21 472 tis. €.
V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 343 tis. €,
aktivácia vo výške 13 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 57 tis. €, výnosy zo
zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 18 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu
KSK boli vo výške 15 221 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 4 190 tis. €,
výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 41 tis €, výnosy
z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 575 tis. €
a výnosy z kapitálových transferov od ostaných subjektov mimo verejnej správy vo výške 17 tis. €.
Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 4 637 tis. €,
energie vo výške 173 tis. €, náklady na služby vo výške 4 435 tis. €, osobné náklady vo výške
5 821 tis. €, dane a poplatky vo výške 27 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške
8 tis. €, odpisy vo výške 4 914 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške
566 tis. € a finančné náklady vo výške 111 tis. €.
Rezervný fond k 31. 12. 2017 je vo výške 127 tis. €.
Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo
výške 781 tis. €.
Podnikateľská činnosť
Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa.
Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 109 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli
110 tis. €.
Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk vo výške 1 tis. €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách
Rok 2017
878 tis. €
813 tis. €
65 tis. €
11 tis. €
54 tis. €

Výnosy
Náklady
Hospodársky výsledok pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Hospodársky výsledok po zdanení
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Rok 2018
864 tis. €
764 tis. €
100 tis. €
13 tis. €
87 tis. €

11.

Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2018

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2018 vo výške 2 248 221,54 €.
Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 65/2018 z 5. zasadnutia konaného dňa 23. apríla 2018 schválilo
použitie prebytku hospodárenia vo výške 11 439 070,56 € a jeho prevod do peňažných fondov
nasledovne:
1. Použitie prebytku hospodárenia na výdavky nasledovne:
• bežné výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období,
ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2018
• bežné výdavky na odmeny žiakov za produktívne práce, ktoré
je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2018
2. Prídel do rezervného fondu
3. Prídel do fondu udržateľnosti projektov
4. Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie

92 797,24 €
3 833,40 €
1 143 908,00 €
28 814,23 €
10 169 717,69 €

Pohyb prostriedkov na účte rezervného fondu bol v roku 2018 nasledovný:
Počiatočný stav vo výške
Prevod povinného prídelu z prebytku hospodárenia do rezervného fondu
Čerpanie rezervného fondu v roku 2018
Zostatok účtu rezervného fondu k 31. 12. 2018

2 248 221,54 €
1 143 908,00 €
- 836 022,84 €
2 556 106,70 €

Pohyb prostriedkov fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bol
v roku 2018 nasledovný:
Počiatočný stav vo výške
Prevod z prebytku hospodárenia do fondu na výdavky
a výdavkové finančné operácie
Čerpanie z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie
Zostatok fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie k 31. 12. 2018

4 519 418,20 €
10 169 717,69 €
- 1 181 562,30 €
13 507 573,59 €

Pohyb prostriedkov fondov udržateľnosti na projekty z fondov EÚ a ŠR bol
v roku 2018 nasledovný:
Počiatočný stav vo výške
Prídel do fondu udržateľnosti
Zostatok fondov udržateľnosti na projektových účtoch
EÚ a ŠR k 31. 12. 2018

Vyvesené dňa 12. 04. 2019
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163 511,02 €
28 814,23 €
192 325,25 €

