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1. Schválený rozpo et KSK a jeho zmeny pod a uznesení Zastupite stva KSK
Uznesením . 181/2006 zo d a 11. 12. 2006 Zastupite stvo KSK schválilo na svojom
9. zasadnutí Rozpo et KSK na rok 2007 nasledovne:
•
•
•
•
•

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finan né operácie

3 342 070 tis. Sk
3 268 593 tis. Sk
72 080 tis. Sk
545 557 tis. Sk
402 200 tis. Sk

V priebehu roka došlo k úpravám rozpo tov nasledovne:
I. úprava rozpo tu KSK z 10. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 26.2.2007
Na 10. zasadnutí Zastupite stva KSK boli schválené nasledujúce zmeny:
Bežné príjmy
Da ové príjmy

12 000 tis. Sk

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov, a to pre
Úrad KSK vo výške 3 000 tis. Sk a pre odvetvie školstva 9 000 tis. Sk.
Výdavkové finan né operácie vo výške 8 tis. Sk boli kryté príjmovými finan nými
operáciami.
II. úprava rozpo tu KSK z 11. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 16. 4. 2007
Uznesením . 212/2007 zo d a 26. 2. 2007 Zastupite stvo KSK schválilo na svojom
10. zasadnutí 1. úpravu rozpo tu KSK na rok 2007, po ktorej je upravený rozpo et nasledovný:
•
•
•
•
•
•

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie

3 354 070 tis. Sk
3 280 593 tis. Sk
72 080 tis. Sk
545 557 tis. Sk
402 200 tis. Sk
8 tis. Sk

Na 11. zasadnutí Zastupite stva KSK boli schválené nasledujúce zmeny:
Bežné príjmy:
1.
2.
3.
4.
5.

Da ové príjmy
Vlastné príjmy organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Príjmy zo štrukturálnych fondov
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Spolu

50 000 tis. Sk
804 tis. Sk
534 tis. Sk
9 665 tis. Sk
162 103 tis. Sk
223 106 tis. Sk
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Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov vo výške
154 938 tis. Sk a iastka 68 168 tis. Sk bola presunutá do kapitálových výdavkov.
Kapitálové príjmy

39 879 tis. Sk

Kapitálové výdavky vo výške 108 047 tis. Sk boli kryté kapitálovými príjmami vo výške
39 879 tis. Sk a prebytkom bežných príjmov vo výške 68 168 tis. Sk.
III. úprava rozpo tu KSK z 12. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 11. 6. 2007
Uznesením . 238/2007 zo d a 16. 4. 2007 Zastupite stvo KSK schválilo na svojom
11. zasadnutí 2. úpravu rozpo tu KSK na rok 2007, po ktorej je upravený rozpo et nasledovný:
•
•
•
•
•
•

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie

3 577 176 tis. Sk
3 435 531 tis. Sk
111 959 tis. Sk
653 604 tis. Sk
402 200 tis. Sk
8 tis. Sk

Na 12. zasadnutí Zastupite stva KSK boli schválené nasledujúce zmeny:
Bežné príjmy:
1.
2.
3.
4.

Vlastné príjmy organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Príjmy zo štrukturálnych fondov
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Spolu

3 197 tis. Sk
323 tis. Sk
3 034 tis. Sk
6 882 tis. Sk
13 436 tis. Sk

Bežné výdavky vo výške 16 334 tis. Sk boli vykryté bežnými príjmami vo výške
776 tis. Sk, a príjmovými finan nými operáciami vo výške 15 558 tis. Sk. iastka 12 660 tis. Sk
bola presunutá do kapitálových výdavkov.
Kapitálové príjmy
1. Dary a sponzorské prostriedky
2. Príjmy zo štrukturálnych fondov
Spolu

200 tis. Sk
3 593 tis. Sk
3 793 tis. Sk

Kapitálové výdavky vo výške 33 153 tis. Sk boli kryté kapitálovými príjmami vo výške
3 793 tis. Sk, prebytkom bežných príjmov vo výške 12 660 tis. Sk a príjmovými finan nými
operáciami vo výške 16 700 tis. Sk.
Príjmové finan né operácie vo výške 32 258 tis. Sk pozostávali zo zostatkov finan ných
prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 9 409 tis. Sk a z prevodov z pe ažných fondov vo
výške 22 849 tis. Sk.
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IV. úprava rozpo tu KSK z 13. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 27. 8. 2007
Uznesením . 273/2007 zo d a 11. 6. 2007 Zastupite stvo KSK schválilo na 12. zasadnutí
3. úpravu rozpo tu KSK na rok 2007, po ktorej bol upravený rozpo et nasledovný:
•
•
•
•
•
•

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie

3 590 612 tis. Sk
3 451 865 tis. Sk
115 752 tis. Sk
686 757 tis. Sk
434 458 tis. Sk
8 tis. Sk

Na 13. zasadnutí Zastupite stva KSK boli schválené nasledujúce zmeny:
Bežné príjmy
1.
2.
3.
4.

Vlastné príjmov organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Príjmy zo štrukturálnych fondov
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Spolu

2 560 tis. Sk
671 tis. Sk
4 063 tis. Sk
14 420 tis. Sk
21 714 tis. Sk

Tieto bežné príjmy boli premietnuté do bežných výdavkov vo výške 19 862 tis. Sk
a rozdiel vo výške 1 852 tis. Sk bol presunutý do kapitálových výdavkov.
Kapitálové príjmy
1. Dary a sponzorské prostriedky
2. Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Spolu

90 tis. Sk
300 tis. Sk
390 tis. Sk

Kapitálové výdavky vo výške 63 042 tis. Sk boli kryté kapitálovými príjmami vo výške
390 tis. Sk, príjmovými finan nými operáciami vo výške 60 800 tis. Sk a použitím bežných
výdavkov vo výške 1 852 tis. Sk.
Príjmové finan né operácie vo výške 60 800 tis. Sk predstavovali úver na nákup CT
prístrojov vo výške 56 000 tis. Sk a zostatok ú tu fondu reprodukcie Združenej strednej školy
odevnej a textilnej v Košiciach vo výške 4 800 tis. Sk, ktorá ukon ila svoju innos k 31.8.2007.
Výdavkové finan né operácie predstavovali pe ažné vklady do novovzniknutých
obchodných spolo ností vo výške 579 tis. Sk.
V. úprava rozpo tu KSK zo 14. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 29. 10. 2007
Uznesením . 305/2007 zo d a 27.8.2007 Zastupite stvo KSK schválilo na svojom
13. zasadnutí 4. úpravu rozpo tu KSK na rok 2007, po ktorej bol upravený rozpo et nasledovný:
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•
•
•
•
•
•

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie

3 612 326 tis. Sk
3 471 727 tis. Sk
116 142 tis. Sk
749 799 tis. Sk
495 258 tis. Sk
587 tis. Sk

Na 14. zasadnutí Zastupite stva KSK boli schválené nasledujúce zmeny:
Bežné príjmy
1.
2.
3.
4.
5.

Da ové príjmy
Vlastné príjmy organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Príjmy zo štrukturálnych fondov
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Spolu

- 77 291 tis. Sk
547 tis. Sk
507 tis. Sk
1 833 tis. Sk
8 676 tis. Sk
- 65 728 tis. Sk

Toto zníženie bežných príjmov bolo kompenzované vo výške 29 591 tis. Sk príjmovými
finan nými operáciami, alej bolo premietnuté do zníženia bežných výdavkov vo výške
49 883 tis. Sk a z rozdielu vo výške 13 746 tis. Sk bol vytvorený prebytok v rozpo te v súvislosti
s plnením úverovej zmluvy s EIB vo výške 13 395 tis. Sk a iastka 351 tis. Sk bola presunutá do
kapitálových výdavkov.
Kapitálové príjmy
1. Dary a sponzorské prostriedky
2. Príjmy z projektov zo štrukturálnych fondov
3. Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Spolu

50 tis. Sk
392 tis. Sk
5 428 tis. Sk
5 870 tis. Sk

Kapitálové výdavky vo výške 6 992 tis. Sk boli kryté kapitálovými príjmami vo výške
5 870 tis. Sk, príjmovými finan nými operáciami vo výške 771 tis. Sk a použitím bežných
výdavkov vo výške 351 tis. Sk.
Príjmové finan né operácie predstavovali zostatky ú tov zrušených príspevkových
organizácií – Správy zdravotníckych zariadení Košice a Polikliniky v Moldave nad Bodvou vo
výške 30 362 tis. Sk.
VI. úprava rozpo tu KSK z 15. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 10. 12. 2007
Uznesením . 323/2007 zo d a 29. 10. 2007 Zastupite stvo KSK schválilo na svojom
14. zasadnutí 5. úpravu rozpo tu KSK na rok 2007, po ktorej bol upravený rozpo et nasledovný:
•
•
•
•
•
•

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie

3 546 598 tis. Sk
3 421 844 tis. Sk
122 012 tis. Sk
756 791 tis. Sk
525 620 tis. Sk
587 tis. Sk
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Na 15. zasadnutie Zastupite stva KSK boli predložené na schválenie nasledujúce zmeny:
Bežné príjmy
1.
2.
3.
4.
5.

Vlastné príjmy organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Príjmy zo štrukturálnych fondov
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Zahrani né transfery
Spolu

11 905 tis. Sk
561 tis. Sk
1 601 tis. Sk
1 519 tis. Sk
- 631 tis. Sk
14 955 tis. Sk

Toto zvýšenie bežných príjmov je premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov vo výške
10 113 tis. Sk a iastka 4 842 tis. Sk bola presunutá do kapitálových výdavkov. Z plánovaného
prebytku bežných príjmov bolo v bežných výdavkoch použitých 115 tis. Sk, takže celkové bežné
výdavky inili 10 228 tis. Sk.
Kapitálové výdavky vo výške 5 913 tis. Sk sú kryté prebytkom bežných príjmov vo výške
4 842 tis. Sk a plánovaným prebytkom bežných príjmov vo výške 1 071 tis. Sk.
alšie dve úpravy rozpo tu KSK boli schválené Rozhodnutiami Predsedu KSK v zmysle
Zásad tvorby rozpo tu, rozpo tových opatrení a pravidiel rozpo tového hospodárenia KSK.
Uznesením . 356/2007 zo d a 10. 12. 2007 Zastupite stvo KSK schválilo na svojom
15. zasadnutí 6. úpravu rozpo tu KSK na rok 2007, po ktorej bol upravený rozpo et nasledovný:
•
•
•
•
•
•

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie

3 561 553 tis. Sk
3 432 072 tis. Sk
122 012 tis. Sk
762 704 tis. Sk
525 620 tis. Sk
587 tis. Sk

1. Rozhodnutím predsedu KSK zo d a 14. 12. 2007 v zmysle Zásad tvorby rozpo tu,
rozpo tových opatrení a pravidiel rozpo tového hospodárenia KSK bola schválená
7. úprava rozpo tu KSK s nasledujúcimi zmenami:
Bežné príjmy
1.
2.
3.
4.

Da ové príjmy
Vlastné príjmy organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Spolu

35 000 tis. Sk
11 221 tis. Sk
46 tis. Sk
19 tis. Sk
46 286 tis. Sk

Bežné výdavky boli znížené o 7 945 tis. Sk najmä z dôvodu úspory mzdových prostriedkov
a následne odvodov do poistných fondov na Úrade KSK.
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Kapitálové príjmy
1. Príjmy z predaja majetku
- 23 000 tis. Sk
2. Príjmy z projektov zo štrukturálnych fondov
- 18 228 tis. Sk
Spolu
- 41 228 tis. Sk
Kapitálové výdavky zvýšené o 60 tis. Sk boli kryté presunom z bežných výdavkov
v odvetví kultúry.
Príjmové finan né operácie boli znížené o 11 102 tis. Sk z dôvodu presunu tejto iastky do
neda ových príjmov na základe usmernenia Ministerstva financií SR.
Výdavkové finan né operácie boli zvýšené o 250 tis. Sk na prefinancovanie úhrady
výdavkov nekrytých príjmami z podnikate skej innosti Úradu KSK v ubytovacom zariadení
v Danišovciach.
2. Rozhodnutím predsedu KSK zo d a 28. 12. 2007 v zmysle Zásad tvorby rozpo tu,
rozpo tových opatrení a pravidiel rozpo tového hospodárenia KSK bola schválená
8. úprava rozpo tu KSK s nasledujúcimi zmenami:
Bežné príjmy
1.
2.
3.
4.

3 667 tis. Sk
651 tis. Sk
1 413 tis. Sk
5 756 tis. Sk
11 487 tis. Sk

Vlastné príjmy organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Príjmy zo štrukturálnych fondov
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Spolu

Toto zvýšenie bežných príjmov je premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov vo výške
10 937 tis. Sk a iastka 550 tis. Sk bola presunutá do kapitálových výdavkov
Kapitálové výdavky vo výške 550 tis. Sk boli kryté prebytkom bežných príjmov.
V súlade s § 14, ods. 1 zákona . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol rozpo et KSK k 31. 12. 2007 upravený
o dary a sponzorské príspevky použité v bežných výdavkoch vo výške 15 tis. Sk, dotácie zo
štátneho rozpo tu na bežné výdavky vo výške 328 tis. Sk a dotácie zo štátneho rozpo tu na
kapitálové výdavky vo výške 10 429 tis. Sk.
Rozpo et KSK k 31. 12. 2007 je na základe týchto zmien nasledovný:
•
•
•
•
•
•

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie

3 619 669 tis. Sk
3 435 407 tis. Sk
91 213 tis. Sk
773 743 tis. Sk
514 518 tis. Sk
837 tis. Sk
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2. Plnenie rozpo tu KSK
A. Bežný rozpo et KSK a jeho plnenie
A.1

Plnenie rozpo tu bežných príjmov

Rozpo et bežných príjmov KSK vo výške 3 619 669 tis. Sk bol splnený v iastke
3 637 977 tis. Sk, t. j. na 100,51 % nasledovne:
A.1.1 Plnenie rozpo tu da ových príjmov
Da ové príjmy rozpo tované vo výške 1 852 800 tis. Sk boli splnené vo výške 1 887 011
tis. Sk, t. j. na 101,85 %. Da z príjmov fyzických osôb bola splnená vo výške 1 501 260 tis. Sk,
t. j. na 101,38 % a da z motorových vozidiel vo výške 385 751 tis. Sk, t. j. na 103,70 %. Vývoj
da ových príjmov od roku 2005 je nasledovný (v tis. Sk):
2005
1 254 053
302 530

Da z príjmov fyzických osôb
Da z motorových vozidiel

2006
1 412 537
331 785

2007
1 501 260
385 751

Vývoj da ových príjmov v rokoch 2005 - 2007
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A.1.2 Plnenie rozpo tu neda ových bežných príjmov
Neda ové príjmy splnené
innos ou Úradu KSK a rozpo tových organizácií
v zria ovate skej pôsobnosti KSK boli prekro ené oproti rozpo tu o 4 527 tis. Sk, o predstavuje
plnenie vo výške 179 270 tis. Sk, t. j. na 102,59 %. Plnenie neda ových príjmov pod a jednotlivých
odvetví bolo nasledovné:
1. Neda ové príjmy Úradu KSK boli splnené vo výške 24 108 tis. Sk, o je 93,80 %
z rozpo tovaných príjmov na Úrade KSK. Najvyššiu as príjmov tvorili finan né
prostriedky získané zrušením dvoch organizácií v zria ovate skej pôsobnosti KSK - Správa
zdravotníckych zariadení KSK a Poliklinika Moldava nad Bodvou - k 30. júnu 2007.
Ostatné bežné príjmy ( napr. z prenájmov, správnych poplatkov dopravy a zdravotníctva,
príjmy z innosti Etickej komisie, z úrokov z ú tov finan ného hospodárenia, z náhrad
poistného, dobropisov a vratiek ) sú vo výške 12 886 tis. Sk.
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2. Neda ové príjmy Správy záväzkov a poh adávok Košice boli splnené v roku 2007 vo
výške 530 tis. Sk.
3.
•
•
•
•

V odvetví dopravy boli neda ové príjmy splnené vo výške 4 433 tis. Sk, v tom:
príjmy z vlastníctva majetku
331 tis. Sk,
príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
1 475 tis. Sk,
príjmy z ú tov finan ného hospodárenia
76 tis. Sk,
ostatné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia,
predpísané manká a škody)
2 551 tis. Sk.

4. Neda ové príjmy v odvetví zdravotníctva predstavovali nevy erpaný transfer z roku 2006
a náhrady z poistného plnenia vo výške 391 tis. Sk.
5.
•
•
•
•
•

Neda ové príjmy v odvetví kultúry boli naplnené vo výške 5 235 tis. Sk, v tom:
príjmy z vlastníctva majetku
445 tis. Sk,
za porušenie finan nej disciplíny
40 tis. Sk,
príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
3 674 tis. Sk,
príjmy z ú tov finan ného hospodárenia
6 tis. Sk,
ostatné príjmy (z náhrad poistného plnenia, vratky,
dobropisy, vrátené neoprávnene použité finan né prostriedky
1 070 tis. Sk.

6.
•
•
•
•

Neda ové príjmy škôl a školských zariadení boli splnené vo výške 50 467 tis. Sk, v tom:
príjmy z vlastníctva majetku
9 170 tis. Sk,
príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
34 167 tis. Sk,
úroky z ú tov finan ného hospodárenia
230 tis. Sk,
iné neda ové príjmy
6 900 tis. Sk.

7.
•
•
•
•

Neda ové príjmy zariadení sociálnych služieb boli splnené vo výške 94 106 tis. Sk, v tom:
príjmy z vlastníctva majetku
439 tis. Sk,
príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
91 759 tis. Sk,
úroky z ú tov finan ného hospodárenia
54 tis. Sk,
iné neda ové príjmy
1 854 tis. Sk.

Plnenie neda ových príjmov pod a odvetví
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innos VÚC
Správa záväzkov a poh .
doprava
zdravotníctvo
kultúrne zariadenia
školy a školské zariadenia
zariadenia sociálnej pomoci

A.1.3 Plnenie rozpo tu bežných grantov
Granty rozpo tované vo výške 50 863 tis. Sk v rámci verejnej správy boli splnené vo výške
30 316 tis. Sk, t. j. na 59,60 %.
1. Získané dary a sponzorské príspevky vo výške 3 218 tis. Sk pod a jednotlivých odvetví boli
nasledovné:
Úrad KSK
320 tis. Sk
Kultúra
313 tis. Sk
Vzdelávanie
1 987 tis. Sk
Sociálne zabezpe enie
598 tis. Sk

Plnenie rozpo tu bežných grantov
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2. Granty z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktívne opatrenia trhu práce v odvetví
kultúry boli poskytnuté vo výške 60 tis. Sk.
3. Rozpo tované príjmy z EÚ a štátneho rozpo tu na financovanie projektov boli splnené vo
výške 27 038 tis. Sk, o je plnenie rozpo tovaných príjmov iba na 56,86 %. Prostriedky EÚ
a štátneho rozpo tu na realizáciu projektov na úrade KSK boli rozpo tované vo výške
20 378 tis. Sk, v skuto nosti však boli splnené do výšky 6 861 tis. Sk, t.j. na 33,67 %. Nízke
plnenie príjmov je spôsobené meškajúcimi platbami zo strany zahrani ných partnerov
projektov a zo strany riadiacich orgánov. Granty na financovanie projektov škôl
boli splnené na 100 % vo výške 20 177 tis. Sk.
A.1.4 Plnenie rozpo tu bežných transferov
Transfery rozpo tované vo výške 1 540 399 tis. Sk v rámci verejnej správy boli splnené vo
výške 1 540 438 tis. Sk, t. j. na 100,00 %. Pod a jednotlivých odvetví boli transfery poskytnuté
nasledovne:
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1. Úrad KSK
• dotácie z Krajského školského úradu Košice na úhradu nákladov spojených s preneseným
výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy,
vzdelávania a mládeže
1 904 tis. Sk,
• dotácie z Úradu vlády SR na sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity realizované
formou projektu KOCKA
250 tis. Sk.
2. Odvetvie kultúry
• dotácie z rozpo tu Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov v odvetví kultúry
v zmysle zmlúv
4 074 tis. Sk,
• dotácie z Úradu vlády SR na sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity v zmysle zmlúv
715 tis. Sk.
3. Odvetvie vzdelávania
• normatívne finan né prostriedky pre školy na základe listov KŠÚ v Košiciach
. 2007/00114 zo d a 23.1.2007, . 2007/00550 zo d a 29.6.2007, . 2007/00582 zo d a
23.7.2007, . 2007/00771 zo d a 15.11.2007, . 2007/00832 zo d a 29.11.2007,
. 2007/00864 zo d a 17.12.2007, . 2007/00880 zo d a 27.12.2007
1 480 543 tis. Sk,
• nenormatívne finan né prostriedky pre školy ur ené na odchodné na základe listov KŠÚ
v Košiciach . 2007/00114 zo d a 23.1.2007, . 2007/00771 zo d a 15.11.2007
2 400 tis. Sk,
• nenormatívne finan né prostriedky pre školy ur ené na odchodné na základe listov KŠÚ
v Košiciach . 2007/00114 zo d a 23.1.2007, . 2007/00114 zo d a 19.3.2007,
. 2007/00574 zo d a 23.10.2007
23 613 tis. Sk,
• ú elovo ur ené finan né prostriedky pre rok 2007 na projekt grafických systémov
v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva pre ZSŠ odevnú a textilnú v zmysle listu
KŠÚ v Košiciach . 2007/00586 zo d a 25.7.2007
100 tis. Sk,
• ú elovo ur ené finan né prostriedky pre rok 2007 na projekt "Zdravie v školách" pre
Strednú priemyselnú školu dopravnú v Košiciach v zmysle listu KŠÚ v Košiciach
. 2007/00686 zo d a 28.9.2007
70 tis. Sk,
• ú elovo ur ené finan né prostriedky pre rok 2007 pre školy na rozvojový projekt "Jazykové
laboratóriá pre ZŠ a SŠ" na základe listu KŠÚ v Košiciach . 2007/00723 zo d a 18.10.2007
1 211 tis. Sk,
• ú elovo ur ené nenormatívne finan né prostriedky pre rok 2007 pre školy na prenesené
kompetencie za mimoriadne výsledky žiakov na základe listu KŠÚ v Košiciach
. 2007/00771 zo d a 15.11.2007
635 tis. Sk,
• ú elové finan né prostriedky pre rok 2007 pre školy na prenesené kompetencie na projekty
s názvom "Otvorená škola 2007" a s názvom "Elektronizácia a revitalizácia školských
knižníc" na základe listu KŠÚ v Košiciach . 2007/00807 zo d a 23.11.2007
625 tis. Sk,
• dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na stravu, na motiva ný
príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
57 tis. Sk,
• ú elovo ur ené finan né prostriedky ako mimoriadne dotácie na zabezpe enie financovania
neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení na základe listov
MF SR . 010017/2007-442 zo d a 1.2.2007 a . 019226/2007-442 zo d a 15.6.2007
15 738 tis. Sk,
• dotáciu na „Elektronizáciu a revitalizáciu domova mládeže 2007“ z Ministerstva školstva
SR na základe zmluvy
1 501 tis. Sk,
• dotáciu na „Elektronizáciu a revitalizáciu zariadení školského stravovania 2007“
z Ministerstva školstva SR na základe zmluvy
100 tis. Sk,
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•
•
•
•

dotácia z Mestskej asti Košice – Barca pre Strednú veterinárnu školu Košice – Barca
10 tis. Sk,
dotácia z mesta Michalovce pre Obchodnú akadémiu Michalovce
20 tis. Sk,
dotácia zo Slovenskej akadémie vied pre Gymnázium, Exnárova 10, Košice na vyriešenie
úlohy „Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov“
47 tis. Sk,
dotácia z Ministerstvo kultúry SR na základe zmluvy na realizáciu projektu Rekonštrukcia
kultúrnej pamiatky "Vodojem" na opravu strechy v súlade s podmienkami rozhodnutia
krajského pamiatkového úradu
40 tis. Sk.

4. Odvetvie sociálneho zabezpe enia
• dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na organizovanie výchovnorekrea ného tábora pre deti s ažkým zdravotným postihnutím
500 tis. Sk,
• dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rož ave na mzdy a odvody pre
pracovníkov DD a DSS v Rož ave
162 tis. Sk,
• finan ný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na úhradu nákladov
na sociálnu službu pre zariadenia pestúnskej starostlivosti
2 241 tis. Sk,
• finan ný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na úhradu nákladov
na vykonávanie rozhodnutí súdu pre krízové strediská v troch zariadeniach sociálnych
služieb
3 882 tis. Sk.
A.1.5

Plnenie rozpo tu zahrani ných transferov
Zahrani né transfery vo výške 942 tis. Sk boli splnené na 109,03 %.

asti.

A.2

Plnenie rozpo tu bežných príjmov je íselne zdokumentované v prílohe . 2 tabu kovej

erpanie rozpo tu bežných výdavkov

Rozpo et bežných výdavkov vo výške 3 435 407 tis. Sk bol vy erpaný na 97,92 %, o
predstavuje iastku 3 363 809 tis. Sk.
Najnižšie erpanie bežných výdavkov (78,91 %) v roku 2007 bolo na Úrade KSK, najmä
vo financovaní projektov zo štrukturálnych fondov. V ostatných odvetviach bol rozpo et bežných
výdavkov vy erpaný takmer na 100 %. Konkrétne íselné údaje sú uvedené v prílohe . 4
tabu kovej asti.
A.2.1

erpanie rozpo tu bežných výdavkov za 0.1.1.1.7 – Úrad KSK

Rozpo et bežných výdavkov na rok 2007 na innos Úradu KSK bol schválený vo výške
297 431 tis. Sk. V priebehu roka došlo k nieko kým aktualizáciám, na ktoré mali vplyv najmä
skuto nosti vyplývajúce z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a zabezpe enia
zákonných požiadaviek pri spravovaní majetku KSK:
1. Snaha o zvýšenie znalostí ob anov o kompetenciách vyššieho stup a územnej samosprávy,
informovanie o jej konkrétnej innosti na úrovni úradu a organizácií KSK a aktivitách
poslancov cestou printových i elektronických médií. V priebehu roka bolo spracovaných
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

12 video-magazínov o innosti a problémoch kraja, ktoré boli šiestimi regionálnymi
televíziami vysielané na území samosprávneho kraja. Pristúpilo sa aj k vydaniu Župných
noviniek, ktoré boli vydané v roku 2007 dvakrát, ale zámer je pokra ova v periodicite
dvakrát za mesiac.
Zámer podpory a rozvoja cestovného ruchu na území kraja prostredníctvom podpory
marketingu, reklamy a realizácie ve trhov a výstav vyústil od 1. marca 2007 k vytvoreniu
referátu cestovného ruchu.
Na základe Regionálneho opera ného programu, ktorým bol schválený decentralizovaný
systém implementácie a vytvorenie Sprostredkovate ského orgánu pod Riadiacim orgánom
na úrovni samosprávnych krajov tzv. SO/RO a zastupite stvom schváleným vyhlásením
o pripravenosti KSK zriadi plnohodnotné SO/RO od 1. mája 2007 bol zriadený samostatný
SO/RO so zámerom do konca roka 2007 zamestna 14 pracovníkov. Pozostáva z dvoch
samostatných odborov (implementácie a kontroly). Finan né zabezpe enie súvisiace so
zriadením a zabezpe ením v zmysle usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR ( alej „MVaRR SR“) až do obdobia podpisu zmluvy medzi MVaRR SR a KSK
a certifikácie tohto orgánu znáša samosprávny kraj. Ku koncu roka 2007 innos tohto
orgánu zabezpe ovalo 6 pracovníkov, z toho jeden novoprijatý a ostatní boli presunutí
z vnútorných rezerv úradu. V roku 2007 odbor zabezpe oval úlohy súvisiace
s prebiehajúcim systémovým auditom pripravenosti na implementáciu Štrukturálnych
fondov a s prípravou decentralizovanej implementácie vybraných opatrení ROP
v podmienkach KSK - príprava Interných manuálov, procedúr, pripomienkovanie
materiálov MVaRR SR a pod.
Zabezpe enie zo zákonov SR vyplývajúcich úloh na úseku bezpe nosti a ochrany a zdravia
pri práci v oblasti protipožiarnej prevencie a v oblasti vodného hospodárstva – realizácia
periodických previerok a revízií, oprava a odstránenie zistených nedostatkov.
Podpísanie Dohody medzi Rozvojovým programom Organizácie spojených národov
(UNDP) a KSK. Projekt je zameraný na vytvorenie miestnych partnerstiev, so zapojením
verejných a súkromných subjektov, ako aj mimovládnych organizácií. Vo vybraných
šiestich mikroregiónoch bolo cie om vytvori miestne ak né skupiny (MAS), ktoré sa budú
uchádza o prostriedky z osi 4 Leader Programu rozvoja vidieka podporeného z Európskeho
po nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V roku 2007 boli finan né prostriedky
použité na manažment projektu, kancelárske vybavenie, analýzu mikroregiónov, odmeny
expertov - metodikov, komunikáciu s mikroregiónmi a publicitu projektu. Vytváranie MAS
vyžaduje okrem iného zriadenie kancelárie a prácu regionálneho poradcu v mikroregióne.
Podpora významných a každý rok sa opakujúcich kultúrno-spolo enských podujatí
v okresoch kraja v súlade s Uznesením . 132/2006 zo 7. zastupite stva KSK d a
28. augusta 2006 po dobu troch rokov. Na základe vyhodnotenia prvého roku realizácie (rok
2006) zastupite stvo schválilo túto podporu aj na alšie roky s tým, že po et podujatí bol
rozšírený a alšie dve podujatia.
V oblasti informa ných technológií sa zabezpe ila prevádzka a rozšírenie ekonomického
informa ného systému SAP v rámci pilotného projektu Štátnej pokladnice. Pre vybudovanie
bezpe nej komunika nej infraštruktúry prostredníctvom projektu VUCNET došlo
k zlepšeniu služieb v oblasti Digitálneho zastupite stva vybavením poslancov zastupite stva
výpo tovou technikou a zabezpe ením pripojenia prostredníctvom „Rýchleho internetu“
a tiež k rozšíreniu siete LAN v prístupových bodoch pre organizácie v zria ovate skej
pôsobnosti KSK.
Významný vplyv na aktualizáciu rozpo tu bežných výdavkov s výrazným dopadom do
samotného erpania mala úprava, ktorá vychádzala zo schválených Východísk rozpo tu
verejnej správy na roky 2008 až 2010, na základe ktorej došlo k viazaniu výdavkov na
Úrade KSK vo výške 23 777 tis. Sk. Táto skuto nos vyvolala silný tlak na šetrenie
a vytvorenie o najvyššej úspory výdavkov.
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Kone ný rozpo et bežných výdavkov za rok 2007 vymedzený na innos Úradu KSK vo
výške 275 304 tis. Sk bol vy erpaný v objeme 217 255 tis. Sk, t.j. na 78,91 % v nasledujúcom
lenení:
1. Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné služobné vyrovnania
v rozpo tovanej výške 76 563 tis. Sk bola splnená na 91,05 % a skuto né erpanie tejto
položky v roku 2007 inilo 69 714 tis. Sk.
2. Kategória 620 – Poistné a príspevok zamestnávate a do pois ovní rozpo tovaná vo výške
26 449 tis. Sk bola splnená na 87,45 % , o v absolútnom vyjadrení iní 23 129 tis. Sk.
3. Kategória 630 – Tovary a alšie služby rozpo tovaná vo výške 109 746 tis. Sk bola splnená
vo výške 88 739 tis. Sk, o predstavuje 80,86 %.
4. Kategória 640 - Bežné transfery - v tejto kategórii boli rozpo tované finan né prostriedky
vo výške 15 995 tis. Sk. Ich skuto né erpanie bolo v objeme 15 000 tis. Sk, t. j. plnenie na
93,78 %.
5. Kategória 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi bola rozpo tovaná vo
výške 4 300 tis. Sk, no vzh adom na neskoršiu realizáciu inností hradených z úverových
zdrojov došlo aj k neskoršiemu splácaniu úrokov. Na základe splátkových kalendárov
úrokov od jednotlivých bánk boli ich termíny presunuté do roku 2008.
Z uvedených údajov vyplýva, že opatrenia vo forme zníženia rozpo tu a dôraz vedenia na
šetrenie vo výdavkoch viedli k výrazným úsporám v jednotlivých kategóriách.
U miezd a odvodov predstavuje celková úspora iastku 10 169 tis. Sk. Dosiahnu ju bolo
možné (aj napriek valorizácii miezd v roku 2007 a zvýšeniu prepo ítaného stavu pracovníkov
o dvoch ) z dôvodu nenaplnenia plánovaného stavu 14 pracovníkov na SO/RO.
U tovarov a služieb je úspora oproti rozpo tu najvyššia a predstavuje 21 008 tis. Sk.
erpanie tovarov a služieb bolo najmä na výdavky súvisiace s:
• zavádzaním moderných informa ných technológií – sie VUCNET,
• nárastom dane z nehnute ností o viac ako 100 % (209,87 %),
• nárastom poistného za majetok Košického samosprávneho kraja,
• zvýšením propagácie cestou výstav a publikovania informácií o kraji a jeho aktivitách
a reklám.
•
•
•
•
•
•

Bežné transfery boli použité na:
poskytnutie finan ného príspevku pre Agentúru regionálneho rozvoja vo výške 5 000 tis. Sk
a pre Rozvojový program Organizácie spojených národov vo výške 800 tis. Sk,
poskytnutie lenského príspevku pre Región Karpaty vo výške 300 tis. Sk, Združeniu
Biomasa v Žiline vo výške 15 tis. Sk, Združeniu SK8 30 tis. Sk, Združeniu IT Valley z.p.o.
20 tis., Asociácii komunálnych ekonómov 5 tis. Sk a združeniu SANET 1 tis. Sk,
finan né ocenenia predsedu KSK a Zastupite stva KSK významným osobnostiam kraja vo
výške 150 tis. Sk,
nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 139 tis. Sk,
nenávratné finan né dotácie na základe Všeobecne záväzného nariadenia KSK
o poskytovaní dotácií vo výške 8 432 tis. Sk,
lenský poplatok Združeniu európskych regiónov vo výške 107 tis. Sk.

Výdavky spojené so správou majetku KSK vo výške 1 509 tis. Sk sú odmenou za správu
majetku pre dve novovzniknuté spolo nosti s ru ením obmedzeným, ktoré vznikli od 1. júla 2007.
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Na projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ boli rozpo tované finan né
prostriedky vo výške 36 070 tis. Sk. Ich skuto né erpanie bolo v objeme 19 164 tis. Sk, t.j. plnenie
na 53,13 %.
Rozdiel medzi skuto nými príjmami a výdavkami je vo výške 29 479 tis. Sk. Z tejto iastky
9 tis. Sk je nevy erpaná dotácia z Úradu vlády SR pre projekt KOCKA, nevy erpaný grant
z rozpo tu Európskej únie vo výške 344 tis. Sk je pod a zmluvy ur ený na alšie použitie v roku
2008, sponzorský grant 150 tis. Sk od U. S. Steel , spol. s r. o. bol použitý na výdavky v odvetví
kultúry, finan né prostriedky vo výške 120 tis. Sk budú v roku 2008 vrátené Správe majetku mesta
Košíc, nako ko došlo v roku 2007 k duplicitnej úhrade platby. iastka 1 648 tis. Sk predstavuje
zostatky zálohových platieb na siedmich projektoch z roku 2007, ktoré sú ur ené na použitie v roku
2008 a 99 tis. Sk sú nevy erpané sponzorské prostriedky na kofinancovanie projektov.
Ostatné finan né prostriedky vo výške 27 109 tis. Sk sú sú as ou prebytku hospodárenia
Košického samosprávneho kraja.

erpanie rozpo tu bežných výdavkov na Úrade KSK
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32%

11%

Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV
Poistné a príspevok do pois ovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov z úveru
Výdavky na správu majetku
Financovanie projektov zo ŠF

Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2007 na Úrade KSK je uvedený
v prílohe . 7 a preh ad o erpaní výdavkov pod a jednotlivých projektov zo štrukturálnych fondov
v roku 2007 je uvedený v prílohe . 8.

A.2.2

erpanie rozpo tu bežných výdavkov za 0.1.1.1.7 – Správa záväzkov a poh adávok

V roku 2007 bola vytvorená nová rozpo tovú organizáciu Správa záväzkov a poh adávok
Košice, ktorej predmetom innosti je vymáhanie poh adávok a úhrada záväzkov zrušených
príspevkových organizácií – nemocníc s poliklinikami v Michalovciach, Trebišove a Rož ave.
Rozpo et bežných výdavkov pre rok 2007 bol pre túto organizáciu stanovený vo výške 4 316 tis. Sk
a bol vy erpaný v objeme 4 315 tis. Sk, t. j. na 99,98%.
Rozdiel medzi skuto nými príjmami a výdavkami je – 266 tis. Sk. Vzh adom k tomu, že na krytie
výdavkov boli použité príjmy odvetvia zdravotníctva 252 tis. Sk a odvetvia kultúry 45 tis. Sk,
rozdiel vo výške 31 tis. Sk je sú as ou prebytku hospodárenia KSK.
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Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2007 na Správu záväzkov
a poh adávok je uvedený v prílohe . 9a).

A.2.3

erpanie rozpo tu bežných výdavkov za odvetvie 0.5 – Doprava

Rozpo et bežných výdavkov v odvetví dopravy vo výške 596 103 tis. Sk bol vy erpaný
v iastke 595 762 tis. Sk, t. j. na 99,94 %.
V rozpo tovej organizácii Správa ciest KSK došlo k organiza ným zmenám, ke vo
vnútorných organiza ných jednotkách boli zrušené pracovné pozície pre tie innosti, ktoré je možné
vykonáva spolo ne pre všetky útvary, s následným vytvorením pracovných pozícií na riadite stve.
Na financovanie bežných výdavkov pre Správu ciest KSK rozpo tované finan né prostriedky vo
výške 274 184 tis. Sk, ktoré boli vy erpané vo výške 273 865 tis. Sk, t. j. na 99,88%.
Na opravy a údržbu mostov a ciest II. a III. triedy vynaložila v roku 2007 Správa ciest
KSK sumu 30 541 tis. Sk.
Na údržbu a opravu ciest formou PPP rozpo tované finan né prostriedky vo výške 82 460
tis. Sk boli vy erpané v iastke 82 438 tis. Sk, t. j. na 99,97 %.
Rozpo et bežných výdavkov na úhradu straty, ktorá vznikla dopravcom pri poskytovaní
výkonov vo verejnom záujme, vo výške 239 459 tis. Sk bol vy erpaný na 100,0%.
Rozdiel medzi skuto nými príjmami a výdavkami v odvetví dopravy vo výške 325 tis. Sk
je sú as ou prebytku hospodárenia KSK.
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2007 v odvetví dopravy je uvedený
v prílohe . 9b).

A.2.4

erpanie rozpo tu bežných výdavkov za odvetvie 07 – Zdravotníctvo

V priebehu roka 2007 bolo zrušených pä zdravotníckych príspevkových organizácií.
Poh adávky a záväzky Nemocníc s poliklinikami Michalovce, Trebišov a Rož ava prevzala
novovzniknutá rozpo tová organizácia Správa záväzkov a poh adávok. Zo Správy zdravotníckych
zariadení KSK Košice a Polikliniky Moldava nad Bodvou boli vytvorené spolo nosti s ru ením
obmedzeným, ktoré prevzali majetok, práva a záväzky zrušených príspevkových organizácií.
Rozpo et bežných výdavkov pre odvetvie zdravotníctva stanovený vo výške 6 447 tis. Sk
bol vy erpaný vo výške 6 447 tis. Sk, t.j. na 100,00 %. Tieto boli použité na úhradu dane
z nehnute nosti majetku vo vlastníctve KSK a na úhradu záväzkov.
Celkový rozdiel medzi skuto nými príjmami a výdavkami v odvetví zdravotníctva
predstavuje výšku 252 tis. Sk, ktoré boli použité na úhradu výdavkov Správy záväzkov
a poh adávok Košice.
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2007 v odvetví zdravotníctva je
uvedený v prílohe . 9c).

A.2.5

erpanie rozpo tu bežných výdavkov za odvetvie 08.2 – Kultúrne služby

Rozpo et bežných výdavkov stanovený pre odvetvie kultúry vo výške 176 845 tis. Sk bol
vy erpaný vo výške 176 699 tis. Sk, t. j. na 99,92 %.

20

Pre rozpo tové organizácie boli rozpo tované bežné výdavky vo výške 61 769 tis. Sk
vy erpané vo výške 61 665 tis. Sk, o je plnenie na 99,83 %. Najviac finan ných prostriedkov bolo
vynaložených na innos divadiel – 22 179 tis. Sk. Na innos knižníc to bolo 19 428 tis. Sk,
osvetových stredísk 17 771 tis. Sk a na innos hvezdárne 2 287 tis. Sk.
Pre príspevkové organizácie stanovený rozpo et vo výške 115 076 tis. Sk bol vy erpaný vo
výške 115 034 tis. Sk, o je plnenie na 99,96 %. Najvä šiu položku tvorili výdavky na innos
múzeí a galérií - 56 748 tis. Sk. Na innos knižníc predstavovali výdavky výšku 20 228 tis. Sk,
osvetových stredísk 14 244 tis. Sk, pre divadlá 22 061 tis. Sk a na innos hvezdárne 1 426 tis. Sk.
Nevy erpané finan né prostriedky zo štátneho rozpo tu vo výške 327 tis. Sk boli odvedené na
Ministerstvo kultúry SR.
Z celkového rozdielu medzi skuto nými príjmami a výdavkami vo výške 950 tis. Sk
predstavuje iastka 42 tis. Sk dotáciu poskytnutú Ministerstvom kultúry SR, ktorú je možné,
v súlade s § 8 ods. 5 zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, erpa do 31.3.2008 a iastka 839 tis. Sk predstavuje vrátenie
platby organizácii na vyplatenie mzdy za mesiac december 2007. Vzh adom k tomu, že z príjmov
odvetvia kultúry boli financované výdavky Správy záväzkov a poh adávok Košice vo výške 45 tis.
Sk a bežné výdavky odvetvia kultúry vo výške 150 tis. Sk boli kryté príjmami Úradu KSK, iastka
174 tis. Sk je sú as ou prebytku hospodárenia KSK.
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2007 v odvetví kultúry je uvedený
v prílohe . 10.

A.2.6

erpanie rozpo tu bežných výdavkov za odvetvie 09 – Vzdelávanie

Rozpo et bežných výdavkov v roku 2007 v odvetví školstva stanovený vo výške 1 761 433
tis. Sk bol vy erpaný v iastke 1 749 544 tis. Sk, t. j. na 99,33 %, z toho v prenesených
kompetenciách vo výške 1 540 697 tis. Sk a v samosprávnych kompetenciách vo výške 208 847 tis.
Sk.

Prenesené kompetencie
V oblasti prenesených kompetencií boli v roku 2007 v sieti stredných škôl v zria ovate skej
pôsobnosti KSK realizované tieto zmeny:

A. vyradenie a následné zrušenie :
1. SPŠ drevárskej, Filinského 7, SNV,
2. Spojenej školy, Markušovská cesta 2, SNV s organiza nými zložkami SOU nábytkárske,
DOŠ, SPV,
3. Združenej strednej školy odevnej a textilnej, Textilná 1, Košice,
4. Stredného odborného u iliš a stavebného, Partizánska 23 (Kapušianska 6), Michalovce,
5. Stredného odborného u iliš a strojárskeho, Mo arianska 1, Michalovce,
6. Strednej priemyselnej školy, . Štúra 26, Michalovce,
7. Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Partizánska 1, Michalovce,
8. Strednej odbornej školy, Kapušianska 6, Michalovce,
9. Stredného odborného u iliš a po nohospodárskeho, Kapušianska 2, Michalovce.
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B. zaradenie a následné zriadenie nového právneho subjektu :
1. Združenej strednej školy, Filinského 7, Spišská Nová Ves, ktorá sa stala nástupnickou
školou (rozpo tovou) po SPŠ drevárskej Filinského 7, Spišská Nová Ves a Spojenej škole,
Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves,
2. U iliš a, Sídlisko Breziny 282, Prakovce,
3. Združenej strednej školy, Partizánska 1, Michalovce, ktorá sa stala nástupníckou školou po
Strednom odbornom u ilišti stavebnom, Partizánska 23 (Kapušianska 6), Michalovce;
Strednom odbornom u ilišti strojárskom, Mo arianska 1, Michalovce; Strednej priemyselnej
škole, . Štúra 26, Michalovce; Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Partizánska
1, Michalovce; Strednej odbornej škole, Kapušianska 6.
Rozpo et na prenesené kompetencie štátu v odvetví školstva na rok 2007 stanovený vo
výške 1 552 256 tis. Sk bol vy erpaný v iastke 1 540 697 tis. Sk, t. j. na 99,26 %.
Na financovanie prenesených kompetencií boli poskytnuté Ministerstvom školstva SR
a Krajským školským úradom v Košiciach ú elovo ur ené dotácie vo výške 27 224 tis. Sk na:

•
•
•
•
•
•
•

vzdelávacie poukazy
odchodné
zdravie v školách
jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ
mimoriadne výsledky žiakov
elektronizáciu a revitalizáciu školských knižníc
grafické systémy

22 183 tis. Sk
2 400 tis. Sk
70 tis. Sk
1 211 tis. Sk
635 tis. Sk
625 tis. Sk
100 tis. Sk

Samosprávne kompetencie
V oblasti originálnych kompetencií boli v roku 2007 v sieti školských zariadení
v zria ovate skej pôsobnosti KSK realizované tieto zmeny:

A. vyradenie a následné zrušenie :
1. Školskej jedálne ako sú as Strednej priemyselnej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská
Nová Ves,
2. Výdajnej jedálne pri Združenej strednej škole odevnej a textilnej, Textilná 1,
3. Školskej jedálne pri SOU Sídlisko Breziny 282, Prakovce,
4. Školskej jedálne pri SPŠ elektrotechnickej, Partizánska 1, Michalovce,
5. Školskej jedálne pri SPŠ, . Štúra 26, Michalovce,
6. Školskej jedálne pri DM pri SPoŠ, Kapušianska 6, Michalovce,
7. Výdajnej školskej kuchyne pri školskej jedálni, ktorá je sú as ou Strednej zdravotníckej
školy, Masarykova 27, Michalovce s miestom prevádzkovania Stredné odborné u ilište
stavebné, Partizánska 23, Michalovce,
8. Domova mládeže pri SPoŠ, Kapušianska 6, Michalovce

B. zaradenie a následné zrušenie :
1. Školskej kuchyne a jedálne, Filinského 7, SNV ako sú as Združenej strednej školy,
Filinského 7, SNV,
2. Školskej kuchyne a jedálne, . Štúra 26, Michalovce ako sú as Gymnázia, . Štúra 26,
Michalovce,
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3. Školskej kuchyne a jedálne, Partizánska 1, Michalovce ako sú as Združenej strednej školy,
Partizánska 1, Michalovce
4. Školskej kuchyne a jedálne, Kapušianska 4, Michalovce ako sú as Združenej strednej
školy, Partizánska 1, Michalovce,
5. Domova mládeže, Kapušianska 4, Michalovce ako sú as Združenej strednej školy,
Partizánska 1, Michalovce
Rozpo et pre školské zariadenia schválený vo výške 209 177 tis. Sk bol vy erpaný
v iastke 208 847 tis. Sk, t. j. 99,84 %.
Na financovanie samosprávnych kompetencií bola poskytnutá Krajským školským úradom
v Košiciach ú elová dotácia na vzdelávacie poukazy vo výške 1 430 tis. Sk, Ministerstvom školstva
SR ú elová dotácia na „Elektronizáciu a revitalizáciu domova mládeže 2007 vo výške 1 501 tis. Sk
a ú elová dotácia na „Elektronizáciu a revitalizáciu zariadení školského stravovania 2007 vo výške
100 tis. Sk.
Celkový rozdiel medzi skuto nými príjmami a výdavkami je vo výške 15 431 tis. Sk.
Rozdiel tvoria :
• nevy erpané normatívne finan né prostriedky v sume 11 297 tis. Sk s presunom použitia do
31.3.2008 v zmysle § 8 ods. 5 zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov,
• nevy erpané nenormatívne finan né prostriedky v sume 187 tis. Sk s ú elovým ur ením na
odchodné, z ktorých finan né prostriedky vo výške 82 tis. Sk boli presunuté na použitie do
31.3.2008 v zmysle § 8 ods. 5 zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov a finan né prostriedky vo výške 105 tis. Sk budú
vrátené KŠÚ v Košiciach,
• nevy erpané nenormatívne finan né prostriedky s ú elovým ur ením na projekty
„Elektronizácia a revitalizácia domova mládeže 2007“ a „Elektronizácia a revitalizácia
zariadení školského stravovania 2007“ vo výške 308 tis. Sk s presunom použitia do
28.2.2008 v zmysle zmlúv s MŠ SR o poskytnutí ú elových dotácií,
• nevy erpané nenormatívne finan né prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov vo výške
56 tis. Sk s presunom použitia do 31.3.2008 zmysle § 8 ods. 5 zákona . 523/2004 Z. z.
o rozpo tových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
• nevy erpané nenormatívne finan né prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 1 tis. Sk,
ktoré budú vrátené KŠÚ v Košiciach,
• nevy erpaná ú elová dotácia MK SR na realizáciu projektu Rekonštrukcia kultúrnej
pamiatky "Vodojem" na opravu strechy v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského
pamiatkového úradu vo výške 40 tis. Sk s presunom použitia do 31.3.2008 v zmysle zmluvy
s MK SR,
• výnosy z dotácií MF SR na financovanie neštátnych ZUŠ a školských zariadení za rok 2007
vo výške 3 tis. Sk, ktoré boli vrátené MF SR,
• nevy erpané finan né prostriedky z likvidácie poistnej udalosti na SOU dopravnom
v Košiciach vo výške 5 tis. Sk, u ktorých bude presun použitia do rozpo tu roku 2008,
• nevy erpané projektové finan né prostriedky a finan né prostriedky na spolufinancovania
projektov vo výške 18 tis. Sk, u ktorých bol presun použitia do rozpo tu roku 2008,
• preklasifikované finan né prostriedky zo zisku z podnikate skej innosti na kapitálové
výdavky za rok vo výške 312 tis. Sk,
• preklasifikované finan né prostriedky z bežných príjmov 2007 na kapitálové výdavky vo
výške 1 691 tis. Sk.
iastka 1 513 tis. Sk je sú as ou prebytku hospodárenia KSK.
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A.2.7

erpanie rozpo tu bežných výdavkov za odvetvie 10 – Sociálne zabezpe enie

Pre odvetvie sociálneho zabezpe enia boli v r. 2007 rozpo tované bežné výdavky
celkom vo výške 614 959 tis. Sk a skuto nos predstavuje 613 787 tis. Sk, t. j. 99,81 % .

1. Rozpo tové organizácie
Rozpo tové organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK celkovo v po te 14 zabezpe ili
poskytovanie sociálnej pomoci a výkonu opatrení v súlade so zákonom . 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov a zákonom . 305/2005 o sociálno – právnej ochrane
a kuratele v znení neskorších predpisov v roku 2007 celkovo pre 2 490 ob anov. V sú asnosti má
KSK v zria ovate skej pôsobnosti pä „kombinovaných“ zariadení, o sú domovy dôchodcov
a domovy sociálnych služieb a sedem domovov sociálnych služieb. Tieto zariadenia poskytujú
starostlivos ob anom, ktorí sú v poberate mi starobného dôchodku, dospelým ob anom a de om
so zdravotným postihnutím, ktorými sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania,
alebo zmyslové postihnutie, alebo kombinácia postihnutí za podmienok ustanovených zákonom
. 195/1998 Z. z o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
V troch prípadoch „kombinovaných“ zariadení sú ich organiza nými sú as ami aj alšie
zariadenia bez právnej subjektivity celkovo v po te 9.
Zárove má KSK v zria ovate skej pôsobnosti aj Stredisko krízovej intervencie, ktorého
organiza ným sú as ami sú krízové stredisko, resocializa né stredisko, domov pre osamelých
rodi ov a tiež stanica opatrovate skej služby
Na prevádzku týchto zariadení sociálnych služieb bola rozpo tovaná finan ná iastka
417 231 tis. Sk. Skuto nos v erpaní rozpo tu bežných výdavkov predstavuje 416 592 tis. Sk,
z toho na 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 187 382 tis. Sk, na 620
– Poistné a príspevok do pois ovní bolo vy erpané 68 025 tis. Sk, na 630 – Tovary a služby
finan ná iastka 158 759 tis. Sk, na 640 –Bežné transfery, t. j. odchodné, odstupné, vreckové
a nemocenské 1 926 tis. Sk a 500 tis. Sk na výchovno-rekrea né tábory pre deti s ažkým
zdravotným postihnutím v zmysle § 6 ods. 4 zákona . 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov.

2. Subjekty poskytujúce sociálnu pomoc pod a zákona o sociálnej pomoci
subjekty)

(ostatné

Rozpo et pre ostatné subjekty poskytujúce sociálnu pomoc pod a zákona o sociálnej
pomoci za rok 2007 predstavoval iastku 197 651 tis. Sk a bol vy erpaný vo výške 197 195 tis. Sk.
V roku 2007 bol z úrovne KSK vyplatený finan ný príspevok na výdavky spojené so
zabezpe ovaním
sociálnych služieb a výkonov opatrení pre 64 subjektov (vrátane
5 novoregistrovaných), ktoré poskytovali sociálnu pomoc a výkon opatrení celkom cca 6 780
ob anom Košického kraja. Okrem toho bolo poskytované sociálne poradenstvo 31 subjektmi cca
pre 1 200 ob anov z rôznych sociálnych skupín – zdravotne postihnutým ob anom, záujemcom
o pestúnsku starostlivos , sanácia rodín, ob anom v sociálnej resp. hmotnej núdzi, a to ako
jednorázovo, tak aj dlhodobo.
Zo strany zamestnancov odboru sociálnych vecí bola pozornos aj v tejto oblasti venovaná
najmä koordina nej a metodickej innosti. V súvislosti s tým bolo vykonaných cca 72 metodických
návštev za ú elom zvyšovania kvality sociálnych služieb.
Rozvoj a podpora týchto subjektov vychádzala zo spracovanej Koncepcie rozvoja
sociálnych služieb na roky 2007 – 2013 v Košickom kraji. V priebehu roka 2007 bolo
zaregistrovaných 9 nových subjektov:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DSS Maják Zdoba – domov sociálnych služieb pre ob anov so zmyslovým postihnutím
Asociácia nepo ujúcich Slovenska Košice – poradenstvo
Dom Svätej Anny Popro – domov dôchodcov
ReSocia Košice – Krásna – resocializa né stredisko pre mužov
DORKA, n. o. Košice – komplexná soc. pomoc pri sanácii rodín - krízové stredisko, dom
pre osamelých rodi ov, útulok
Dom sociálnych služieb Krá ovský Chlmec – domov dôchodcov a ZOS
JESIENKA, n. o. Košice – domov dôchodcov Ve ké Kapušany
Oáza – nádej pre nový život, Košice a Bernátovce – útulok pre udí v sociálnej a hmotnej
núdzi
KOTVA, n. o. Trebišov – útulok pre týrané ženy

Finan ný príspevok bol, na základe podanej žiadosti v roku 2006, poskytovaný subjektom
pod poradovými íslami 1. až 5.
Z celkového rozdielu medzi skuto nými príjmami a výdavkami vo výške 9 060 tis. Sk
bola iastka 4 175 tis. Sk preklasifikovaná na krytie kapitálových výdavkov, finan ná iastka
2 tis. Sk bude odvedená v r. 2008 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice a 4 883 tis. Sk je
sú as ou prebytku hospodárenia KSK.
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2007 v odvetví sociálneho
zabezpe enia je uvedený v prílohe . 12.

erpanie rozpo tu bežných výdavkov pod a odvetví

6%

18%

0%

Úrad KSK

18%

Správa záväzkov a poh adávok
0%

Doprava
Zdravotníctvo

5%

Kultúrne služby
Vzdelávanie
Sociálne zabezpe enie

53%

B. Kapitálový rozpo et KSK a jeho plnenie
B.1

Plnenie rozpo tu kapitálových príjmov

Rozpo et kapitálových príjmov KSK vo výške 91 213 tis. Sk bol splnený v iastke 85 543
tis. Sk, t. j. na 93,78 % nasledovne:
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B.1.1 Plnenie rozpo tu neda ových kapitálových príjmov
Príjmy z predaja majetku KSK boli splnené vo výške 40 593 tis. Sk.

B.1.2 Plnenie rozpo tu kapitálových grantov
Granty rozpo tované vo výške 32 713 tis. Sk boli splnené vo výške 28 851 tis. Sk, t. j. na
88,19 %.
1. Dary a sponzorské príspevky vo výške 1 497 tis. Sk boli v odvetví vzdelávania získané vo
výške 1 300 tis. Sk a v odvetví sociálne zabezpe enie vo výške 197 tis. Sk.
2. Rozpo tované príjmy z EÚ a štátneho rozpo tu na financovanie projektov boli splnené vo
výške 27 354 tis. Sk, o je plnenie rozpo tovaných príjmov iba na 87,63 %. Nižšie plnenie
bolo v rozhodujúcej miere z dôvodu nenaplnenia rozpo tovaných príjmov z EÚ a štátneho
rozpo tu na financovanie projektu: "Lepší život obyvate om" pre DSS Šemša.

B.1.3 Plnenie rozpo tu kapitálových transferov
Transfery rozpo tované vo výške 21 500 tis. Sk v rámci verejnej správy boli splnené
v objeme 16 099 tis. Sk na 74,88 %.

•

•
•

•

Odvetvie dopravy
dotácia z Ministerstva financií na financovanie cesty Richnava - sanácia zosuvu asti cesty
III/018187
10 000 tis. Sk.
Odvetvie kultúry
dotácie z Ministerstva kultúry SR na základe zmlúv

916 tis. Sk.

Odvetvie vzdelávania
dotácia na finan né zabezpe enie materiálno-technického rozvoja športu
v oblasti
školských areálov škôl so športovými triedami pre: “Športové gymnázium, Popradská 1,
2 000 tis. Sk.
Košice“
Odvetvie sociálneho zabezpe enia
dotácie z Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe zmlúv 3 183 tis. Sk.

Nenaplnené transfery boli jedine v odvetví kultúry vo výške 5 400 tis. Sk, pretože plánovaná
dotácia pre Východoslovenskú galériu Košice na obnovu prie elia a obnova výstavných siení
nebola v roku 2007 realizovaná.

B.2

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov

Rozpo et kapitálových výdavkov stanovený vo výške 773 743 tis. Sk bol vy erpaný na
52,58 %, o predstavuje iastku 406 862 tis. Sk.
Najnižšie erpanie kapitálových výdavkov bolo v odvetví dopravy vzh adom na úhradu
faktúr za investi né akcie z EIB v januári 2008.
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B.2.1

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov za odvetvie 0.1.1.1.7 - Úrad KSK

Rozpo et kapitálových výdavkov za rok 2007 na innos Úradu KSK stanovený vo výške
59 628 tis. Sk bol vy erpaný v objeme 40 232 tis. Sk, t. j. na 67,47 %, z toho na obstarávanie
kapitálových aktív vo výške 21 808 tis. Sk a na kapitálové transfery vo výške 2 250 tis. Sk.
Na projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ boli rozpo tované finan né
prostriedky vo výške 24 026 tis. Sk. Skuto né erpanie týchto výdavkov predstavuje iastku 16 174
tis. Sk, t. j. erpanie na 67,32 %.

•
•
•

•
•
•

Finan né prostriedky na obstarávanie kapitálových aktív boli použité nasledovne:
na pokra ujúcu rekonštrukciu budovy Úradu KSK 2 276 tis. Sk a na rekonštrukciu budovy
.6 v areáli na Strojárenskej ul.3 Košice 6 951 tis. Sk,
na obstaranie hmotného a nehmotného majetku Úradu KSK 5 333 tis. Sk,
na ukon ené investi né akcie: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Poliklinike Juh
Košice“ - 4 865 tis. Sk, „Rekonštrukcia strechy na Smetanovej ul. Košice“ - 2 019 tis. Sk
a na projektovú dokumentáciu na „Rekonštrukciu tepelného hospodárstva v Poliklinike
Moldava nad Bodvou“ - 327 tis. Sk,
na ostatné ukon ené investi né akcie 36 tis. Sk.
Kapitálové transfery boli vy erpané nasledovne:
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením .3/2006 o poskytovaní dotácií boli poskytnuté
dotácie vo výške 1 750 tis. Sk,
príspevok na vybudovanie parku pri pamätníku obetí leteckej katastrofy v obci Hejce bol
poskytnutý vo výške 500 tis. Sk.

Nákup pozemku od Slovenského pozemkového fondu pre Spojenú školu Sobrance za 60 tis.
Sk a kúpa nehnute nosti na Alžbetinej ul.14 Košice za 5 200 tis. Sk neboli v roku 2007
uskuto nené a ich realizácia sa presúva do roku 2008.

•
•
•

Investi né akcie neukon ené v roku 2007 a pokra ujúce v roku 2008 sú nasledovné:
Rekonštrukcia budovy Úradu KSK,
Rekonštrukcia budovy .6 v areáli na Strojárenskej ul.3 Košice II. a III. etapa,
Finan né prostriedky na havárie a nákup strojov a zariadení, vrátane nákupu áut.

Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2007 na Úrade KSK je uvedený
v prílohe . 13.

B.2.2

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov za odvetvie 04.5 – Doprava

Rozpo et kapitálových výdavkov v odvetví dopravy stanovený vo výške 416 595 tis. Sk bol
vy erpaný na 24,26 % v iastke 101 050 tis. Sk. Stavby boli realizované vo výške 32 083 tis.
Sk, nákup strojov a zariadení vo výške 8 991 tis. Sk, financovanie z úveru z Európskej investi nej
banky vo výške 55 020 tis. Sk a PPP projekty vo výške 4 956 tis. Sk.
V roku 2007 boli v odvetví dopravy ukon ené tieto projektové dokumentácie pre stavby
financované z úveru z Európskej investi nej banky:
• Rekonštrukcia križovatky Streda nad Bodrogom
• Rekonštrukcia ciest v územnom obvode SC KSK SaÚ okres Michalovce

27

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rekonštrukcia ciest v územnom obvode SC KSK SaÚ okres Rož ava
Rekonštrukcia ciest v územnom obvode SC KSK SaÚ Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia ciest v územnom obvode SC KSK SaÚ okres Trebišov
Rekonštrukcia ciest v územnom obvode SC KSK SaÚ Spišská Nová Ves
Rekonštrukcia ciest Skároš - Holoháza, Trstené pri Hornáde - Kéked
Rekonštrukcia cesty Olcnava III/536001
Rekonštrukcia cesty Plešivec Gemerská Hôrka III/050150
Rekonštrukcia 3 úsekov ciest v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica
Rekonštrukcia 4 úsekov ciest v okrese Rož ava
Rekonštrukcia 8 úsekov ciest v okresoch Michalovce a Sobrance
Rekonštrukcia mosta Kluknava
Rekonštrukciu 5 úsekov ciest v Moldava nad Bodvou
Rekonštrukciu 6 úsekov ciest v okrese Trebišov
Rekonštrukcia kotolne SaÚ Michalovce
Zosuv cesty Gelnica
Zosuv cesty Richnava
Rekonštrukcia cesty III/050154 Plešivec - Silická Brezová
Rekonštrukcia cesty II/546 Nálepkovo Hnil ík

Finan né prostriedky na investi né akcie neukon ené v roku 2007 a pokra ujúce v roku
2008 predstavujú iastku 267 671 tis. Sk.
Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2007 v odvetví dopravy je
uvedený v prílohe . 14.

B.2.3

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov za odvetvie 07 – Zdravotníctvo

V odvetví zdravotníctva boli zo stanoveného rozpo tu vo výške 90 463 tis. Sk vy erpané
finan né prostriedky v iastke 89 660 tis. Sk, o je 99,11 % z ro ného rozpo tu. Na realizáciu
stavieb bola vy erpaná iastka 3 867 tis. Sk, na nákup strojov a zariadení iastka 85 793 tis. Sk,
z toho na zakúpenie CT prístrojov 79 700 tis. Sk. Z tejto iastky bol na zakúpenie CT prístrojov
prijatý úver z Dexia banky vo výške 55 700 tis. Sk.
Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2007 v odvetví zdravotníctva je
uvedený v prílohe . 15.

B.2.4

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov za odvetvie 08 – Kultúrne služby

Rozpo et kapitálových výdavkov vo výške 21 886 tis. Sk bol vy erpaný v iastke 12 470 tis.
Sk, t. j. na 56,98 %, z toho na realizáciu stavieb iastka 10 865 tis. Sk a na nákup strojov a zariadení
iastka 1 605 tis. Sk.

•
•
•
•

V roku 2007 boli v odvetví kultúry ukon ené tieto investi né akcie:
Zemplínske osvetové stredisko – odstránenie havarijného stavu strechy a fasády budovy,
Východoslovenská galéria Košice – modernizácia svetelného systému,
Východoslovenská galéria Košice – rekonštrukcia sociálnych zariadení,
Zemplínska knižnica Trebišov – rekonštrukcia objektu – projektová dokumentácia,
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•
•
•

Zemplínske múzeum Michalovce – rekonštrukcia kaštie a,
Hvezdáre Michalovce – rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Moussonov dom – projektová
dokumentácia,
Východoslovenské múzeum Košice – rekonštrukcia historickej budovy – projektová
dokumentácia.

V tomto odvetví bola ukon ená projektová dokumentácia na investi nej akcii
„Rekonštrukcia kúrenia a modernizácia budovy Bábkového divadla Košice“ vo výške 106 tis. Sk,
zvyšných 3 394 tis. Sk na realizáciu sa presúva do roku 2008. Investi ná akcia „Rekonštrukcia
budovy – zadný trakt“ v Baníckom múzeu Rož ava nebola ukon ená a pokra uje do roku 2008.
Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2007 v odvetví kultúry je
uvedený v prílohe . 16.

B.2.5

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov za odvetvie 09 – Vzdelávanie

V odvetví vzdelávania boli zo stanoveného rozpo tu vo výške 150 440 tis. Sk vy erpané
finan né prostriedky v iastke 130 730 tis. Sk, o je 86,90 % z ro ného rozpo tu. Na realizáciu
stavieb bolo použitých 99 024 tis. Sk, na nákup strojov a zariadení 3 035 tis. Sk a na realizáciu
stavieb financovaných z úveru z Európskej investi nej banky 28 671 tis. Sk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V odvetví vzdelávania boli v roku 2007 ukon ené tieto investi né akcie:
Gymnázium a ZŠ s vyu ovacím jazykom ma arským Košice – rekonštrukcia a odvodnenie
školského dvora,
Gymnázium Gelnica – rekonštrukcia a prístavba objektu – dofinancovanie,
Gymnázium Dobšiná – rekonštrukcia kotolne a objektu ústredného kúrenia
a elektroinštalácie,
Spojená škola ierna nad Tisou – dokon enie nadstavby školskej budovy,
SPŠ elektrotechnická Michalovce – rekonštrukcia strechy,
Gymnázium Opatovská Košice – rekonštrukcia telocvi ne,
SPŠ hutnícka Košice – výstavba ihriska,
Domov mládeže Medická 2, Košice – rekonštrukcia strechy nad strojov ou vý ahu,
Stredná zdravotnícka škola Michalovce – dostavba ihriska,
Gymnázium Spišská Nová Ves, Javorová ul. – výstavba multifunk ného ihriska,
Obchodná akadémia Rož ava - výstavba multifunk ného ihriska,
Gymnázium Trebišov - výstavba multifunk ného ihriska,
Obchodná akadémia Michalovce - rekonštrukcia kotolne,
Stredná zdravotnícka škola Michalovce – rekonštrukcia šatní pre masérov,
Spojená škola Markušovská 2, Spišská Nová Ves – stavebné úpravy,
SPŠ drevárska Spišská Nová Ves – stavebné úpravy,
Obchodná akadémia Rož ava – oplotenie viacú elového ihriska,
ZSŠ, Filinského 7, Spišská Nová Ves – rekonštrukcia rozvádza a elektrickej energie
a elektroinštalácie,
ZSŠ hotelových služieb a obchodu Michalovce – u eb a pre prípravu pokrmov a stolovania,
SPŠ . Štúra Michalovce – tepelné hospodárstvo,
ZSŠ služieb Rož ava – termostatizácia budovy,
SOU hutnícke Košice - Šaca – elektrická prípojka,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

SOU hutnícke Košice - Šaca – stavebné úpravy,
SOU dopravné Košice – rekonštrukcia okien,
SOU Aurela Stodolu Košice – rekonštrukcia komína,
SOU po nohospodárske Štítnik – rekonštrukcia kotolne Biomasa,
SOU stavebné, Kuku ínova, Košice – stavebné úpravy,
ZSŠ, Gemerská 1, Košice – stavebné úpravy,
SOU stavebné Michalovce – stavebné úpravy,
Stredné odborné u ilište Rož ava – stavebné úpravy,
ZSŠ, Partizánska 1, Michalovce – stavebné úpravy realizované na Kapušianskej 6,
Michalovce,
SOU po nohospodárske Vini ky – úpravy energetických zariadení vrátane projektovej
dokumentácie.
Investi né akcie neukon ené v roku 2007 a pokra ujúce v roku 2008 sú nasledovné:
Výstavba telocvi ne Obchodnej akadémie Trebišov,
Projektová dokumentácia na nadstavbu a prístavbu Obchodnej akadémie Rož ava,
Rekonštrukcia okien - II. etapa na Gymnáziu a ZŠ s vyu ovacím jazykom ma arským
Košice,
Rekonštrukcia strechy nad plavár ou na SOU hutníckom Košice - Šaca,
Modernizácia vonkajších športových areálov stredných škôl – projektové dokumentácie.
Investi né akcie financované z úveru z Európskej investi nej banky:
- ukon ená investi ná akcia v roku 2007
Výmena okien a zateplenie fasád objektu školy – Hotelová akadémia Košice vo výške 7 109
tis. Sk
- neukon ené investi né akcie v roku 2007 a pokra ujúce v roku 2008
Prístavba telocvi ne Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach
Rekonštrukcia telocvi ne SOU stavebné Ostrovského Košice
Modernizácia výchovno-vzdelávacieho zariadenia SOU po nohospodárske Pribeník

Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2007 v odvetví vzdelávania je
uvedený v prílohe . 17.

B.2.6

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov za odvetvie 10 – Sociálne zabezpe enie

V odvetví sociálneho zabezpe enia boli zo stanoveného rozpo tu vo výške 34 731 tis. Sk
vy erpané finan né prostriedky v iastke 32 720 tis. Sk, o je 94,21 % z ro ného rozpo tu, z toho
na realizáciu stavieb vo výške 5 942 tis. Sk a na nákup strojov a zariadení vo výške 8 455 tis. Sk.
V tomto odvetví boli realizované projektové dokumentácie ako príprava na podávanie žiadostí
o nenávratný finan ný príspevok v rámci ROP vo výške 4 715 tis. Sk.
V roku 2007 bol ukon ený projekt „Lepší život obyvate om“, financovaný zo
štrukturálnych fondov EÚ. Na tento projekt bolo v roku 2007 vy erpaných 13 608 tis. Sk.

•
•
•

V roku 2007 boli v odvetví sociálneho zabezpe enia ukon ené tieto investi né akcie:
DD a DSS Strážske – stavebné úpravy podlahy a projekt „Bezbariérová úprava sociálnych
zariadení,
DSS Strážske, ul. Mládeže – rekonštrukcia okien a dverí,
DD a DSS Trebišov – rekonštrukcia okien v útulku v Se ovciach,
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•
•
•
•
•
•
•
•

DD a DSS Trebišov – rekonštrukcia okien v Domove pre osamelých rodi ov v Se ovciach,
DSS, Špitálska, Rož ava – rekonštrukcia terasy na 2.poschodí a murované garáže,
DSS Amália Rož ava – zateplenie strechy,
DSS Rakovec nad Ondavou – odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení
a zabezpe enie plynofikácie kuchyne vrátane projektovej dokumentácie,
DSS Prakovce – prekrytie vonkajšieho bazéna ahkou konštrukciou, montáž vírivej vane,
DD a DSS, Skladná, Košice – nákup garáže vrátane dopravy a zastrešenia,
DD a DSS, Betliarska, Rož ava – bezbariérové úpravy WC a montáž nerezových kanálov
pre odvod vody,
Útulok v Baškovciach pri DSS Michalovce – altánok do areálu, modernizácia kotolne
ústredného kúrenia a zateplenie budovy.

V roku 2007 boli v odvetví sociálneho zabezpe enia realizované projektové dokumentácie
ako podporné dokumenty v rámci prípravy žiadosti o erpanie finan ných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ:
• DD a DSS Barca – výmena drevených okien za plastové I. a II. etapa,
• DD a DSS, Betliarska, Rož ava – zateplenie budovy a solárne kolektory,
• DD a DSS Strážske – rekonštrukcia strechy,
• DSS, Špitálska, Rož ava – modernizácia budovy - výmena okien, rekonštrukcia skleníka –
chránená diel a,
• DSS Michalovce – rekonštrukcia budovy,
• DSS Rakovec nad Ondavou – rekonštrukcie kotolne a kaštie a,
• DSS Prakovce – rekonštrukcia kaštie a Matilda Huta,
• Stredisko krízovej intervencie Košice – dostavba podkrovia,
• DD a DSS, Skladná, Košice – nadstavba so šikmou strechou, rekonštrukcia priestorov nad
obývacou as ou, prístavba lôžkového vý ahu,
• DSS Strážske – kvalitné a bezbariérové bývanie,
• DD a DSS Strážske – zateplenie, rekonštrukcia rozvodov vody a plynu, rekonštrukcia
kuchyne, strechy, zabezpe enie bezbariérovosti,
• DD a DSS Trebišov – rekonštrukcia asti strechy a solárne vykurovanie,
• DSS Šemša – chránené bývanie.

•
•
•
•
•
•

Investi né akcie neukon ené v roku 2007 a pokra ujúce v roku 2008 sú nasledovné:
DD a DSS, Nám. A. Dub eka Strážske - nákup garáže,
DSS Michalovce - projekt: "Po schodoch",
DSS Michalovce - projekt: "Zdvihák života",
DSS Park mládeže Košice – projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy,
DSS Amália, Rož ava – stavebné úpravy - zateplenie budovy a výmena odkvapových
ž abov,
KS a SOS pri DSS Michalovce - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
budovy.

Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2007 v odvetví sociálneho
zabezpe enia je uvedený v prílohe . 18.
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erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov pod a odvetví

8%

10%

25%

32%

Úrad KSK
Doprava
Zdravotníctvo
Kultúrne služby
Vzdelávanie
Sociálne zabezpe enie

3%

C.

Finan né operácie

C.1

Príjmové finan né operácie

•
•
•
•
•
•

C.2

22%

Príjmové finan né operácie vo výške 460 161 tis. Sk predstavovali:
splátka z návratnej finan nej výpomoci od Správy zdravotníckych zariadení KSK vo výške
200 tis. Sk,
zostatky prostriedkov z roku 2006 vo výške 1 586 tis. Sk, odvedené do štátneho rozpo tu,
zostatky prostriedkov z roku 2006 vo výške 7 823 tis. Sk, ur ené na použitie v roku 2007,
prevody prostriedkov z pe ažných fondov vo výške 42 529 tis. Sk,
prijatý bankový úver od DEXIA banky ur ený na spolufinancovanie nákupu štyroch kusov
CT prístrojov pre NsP Trebišov, a.s., NsP Michalovce, n. o., NsP Spišská Nová Ves, a. s,
a NsP Rož ava, a.s. vo výške 55 700 tis. Sk,
prijatý bankový úver z Európskej investi nej banky na financovanie infraštruktúry a alších
investi ných akcií vo výške 352 323 tis. Sk.

Výdavkové finan né operácie
•
•
•
•
•

Výdavkové finan né operácie vo výške 745 tis. Sk boli použité nasledovne:
pe ažný vklad do základného imania Správy majetku KSK, s. r. o. vo výške 200 tis. Sk,
pe ažný vklad do základného imania Správy nebytových priestorov, Moldava nad Bodvou,
s. r. o. vo výške 200 tis. Sk,
pe ažný vklad do rezervného fondu spolo nosti INTERHOTELY, a. s. Košice vo výške
179 tis. Sk,
zakladate ský vklad do IT Valley , združenie p. o. vo výške 7 tis. Sk,
prefinancovanie úhrady výdavkov v ubytovacom zariadení v Danišovciach, ktoré neboli
kryté príjmami z podnikate skej innosti vo výške 159 tis. Sk.
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D. Rekapitulácia erpania rozpo tu KSK v roku 2007
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finan né operácie
Spolu

3 637 977 tis. Sk
85 543 tis. Sk
460 161 tis. Sk
4 183 681 tis. Sk

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finan né operácie
Spolu

3 363 809 tis. Sk
406 862 tis. Sk
745 tis. Sk
3 771 416 tis. Sk

Rozdiel
Výpo et prebytku hospodárenia KSK

412 265 tis. Sk

V súlade s ustanovením § 16 ods. 6 zákona . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výpo et prebytku hospodárenia
nasledovný:
Príjmy spolu
Výdavky kryté príjmami
Rozdiel

3 723 520 tis. Sk
- 3 598 063 tis. Sk
125 457 tis. Sk

odvod do štátneho rozpo tu
nevy erpané výdavky z roku 2007 ur ené na použitie v roku 2008
Prebytok hospodárenia z príjmov

125 457 tis. Sk
- 111 tis. Sk
- 44 965 tis. Sk
80 381 tis. Sk

Príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie
výdavky kryté príjmovými finan nými operáciami
Rozdiel

460 161 tis. Sk
745 tis. Sk
172 608 tis. Sk
286 808 tis. Sk

nevy erpané výdavky kryté príjmovými finan nými operáciami
z roku 2007 ur ené na použitie v roku 2008
Prebytok hospodárenia z nevy erpaných pe ažných fondov
Prebytok hospodárenia z príjmov
Prebytok hospodárenia z nevy erpaných pe ažných fondov

Prebytok hospodárenia KSK celkom

•
•
•

286 808 tis. Sk
- 269 296 tis. Sk
17 512 tis. Sk
80 381 tis. Sk
17 512 tis. Sk

97 893 tis. Sk

Odvod do štátneho rozpo tu vo výške 111 tis. Sk tvoria:
výnosy z dotácií zo štátneho rozpo tu
nevy erpané finan né prostriedky s ú elovým ur ením na odchodné
nevy erpané nenormatívne finan né prostriedky na vzdelávacie poukazy
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5 tis. Sk
105 tis. Sk
1 tis. Sk

Nevy erpané finan né prostriedky z roku 2007 ur ené na použitie v roku
314 261 tis. Sk tvoria:
• nevy erpaný grant zo zahrani ia na projekt Acces e-Gov
• nevy erpaná dotácia z Úradu vlády SR pre projekt KOCKA
• nevy erpané sponzorské prostriedky na Úrade KSK
• vrátenie finan ných prostriedkov Správe majetku mesta Košíc
• finan né prostriedky z EÚ a ŠR na projektových ú toch Úradu KSK
• nevy erpaná dotácia z Ministerstva kultúry SR na bežné projekty
v kultúrnych organizáciách
• vrátenie platby na vyplatenie mzdy za mesiac december 2007
• nevy erpané normatívne finan né prostriedky v odvetví školstva
• nevy erpané nenormatívne finan né prostriedky v sume
• nevy erpané projektové finan né prostriedky a finan né prostriedky
na spolufinancovania projektov vo výške
• nevy erpaná dotácia z Ministerstva kultúry SR pre SOUP Pribeník
• plnenie poistných udalostí v odvetví školstva
• nevy erpané kapitálové výdavky vo výške 299 354 tis. Sk
pod a jednotlivých odvetví nasledovne:
- Úrad KSK
- doprava
- zdravotníctvo
- kultúra
- školstvo
- sociálne zabezpe enie

2008 vo výške
344 tis. Sk
9 tis. Sk
99 tis. Sk
120 tis. Sk
1 648 tis. Sk
42 tis. Sk
839 tis. Sk
11 297 tis. Sk
446 tis. Sk
18 tis. Sk
40 tis. Sk
5 tis. Sk
8 852 tis. Sk
267 671 tis. Sk
500 tis. Sk
2 834 tis. Sk
18 420 tis. Sk
1 077 tis. Sk

Prebytok hospodárenia za rok 2007 vo výške 97 893 tis. Sk tvoria finan né prostriedky
pod a jednotlivých odvetví nasledovne:
• Úrad KSK
27 109 tis. Sk
• Správa záväzkov a poh adávok
31 tis. Sk
• Správa ciest KSK
325 tis. Sk
• kultúrne zariadení
174 tis. Sk
• školy a školské zariadenia
1 513 tis. Sk
• sociálne zariadenia
4 883 tis. Sk
• nevy erpané kapitálové výdavky
6 633 tis. Sk
• nepoužité príjmy
57 225 tis. Sk

3. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia KSK
Celý prebytok hospodárenia vo výške 97 893 297,75 Sk navrhujeme previes do rezervného fondu
s nasledovným ur ením:

9 893 297,75 Sk – povinný prídel do rezervného fondu
15 000 000,00 Sk - vytvorenie rezervy na splácanie úrokov v súvislosti s plnením záväzkov pod a
úverovej zmluvy
73 000 000,00 Sk – prídel do rezervného fondu, rezervovaný na úhradu straty v bežných príjmoch
KSK v prípade, že výpadok dane z motorových vozidiel, ktorý vznikol prijatím novely zákona .
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších
predpisov, nebude Ministerstvo financií SR rieši
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4. Projekty financované zo štrukturálnych fondov v roku 2007
Projekt . 1:
Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja
Projektový manažér: Ing. Katarína Svistáková
Cie om projektu bolo vytý i strategické smery rozvoja vidieka nášho kraja s dôrazom na
zlepšenie úrovne života vidieckeho obyvate stva skvalitnením sociálno-ekonomických podmienok
regiónu. Výsledný dokument predstavuje stratégiu rozvoja vidieka, t.j. komplexný strednodobý
rozvojový plán s navrhnutým mechanizmom implementácie.
Práce na projekte prebiehali na dvoch úrovniach: sektorovej a regionálnej. Na úrovni
sektorov (Životné prostredie, Výstavba a sídla,
udské zdroje, Ekonomika vidieka,
Po nohospodárstvo, Lesníctvo, Vidiecky cestovný ruch, Obnovite né zdroje energie) v analytickej
asti experti zhodnotili stav prírodného prostredia a sociálno-ekonomické podmienky vidieckych
oblastí, zmapovali východiskový stav a potenciál regiónu pre jeho alší rozvoj v oblastiach:
Na úrovni regiónov bola zabezpe ená spolupráca s miestnou samosprávou. Zber informácií
o subjektoch regionálneho rozvoja prebiehal na úrovni subregiónov Abov, Gemer, Spiš a Zemplín.
Osobitná pozornos po as celého riešenia bola venovaná otázkam mikroregionálnych združení,
ktoré vytvárajú prirodzené rozvojové impulzy v regióne. Monitoring mikroregiónov prebiehal
formou dotazníka, ktorý bol distribuovaný približne šes desiatim mikroregiónom, ktoré sú
evidované rôznymi inštitúciami, vrátane KSK. Cie om monitoringu bolo vytvorenie aktuálnej
databázy mikroregiónov v našom kraji, zmapovanie ich priestorového rozšírenia, celkového
zamerania a prípadného uplatnenia v rámci programu Leader i ostatných programov regionálneho
rozvoja v nasledujúcom programovacom období.
Závery a odporú ania z jednotlivých sektorov boli východiskom pre návrh špecifických
cie ov a opatrení strategickej asti.
Projekt . 2:
Implementácia opatrenia 3.4 Opera ného programu Základná infraštruktúra
Projektový manažér: Ing. Katarína Svistáková
Globálnym cie om projektu je podpora vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom
zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov.

•
•

Špecifickými cie mi projektu sú:
vytvorenie materiálno-technických podmienok pre administratívne štruktúry na úrovni
odboru regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, ktoré sa budú priamo
podie a na implementácii opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí,
zabezpe ovanie celého procesu súvisiaceho s implementáciou opatrenia 3.4 Renovácia
a rozvoj obcí.

Projekt . 3:
S3 – „Sharing solutions on Structural Funds“ – Výmena skúseností v oblasti štrukturálnych
fondov
Projektový manažér: Ing. Michal Kmec
Hlavným cie om projektu bolo
rozšíri spoluprácu medzi európskymi regiónmi
v programovaní a manažovaní miestnych rozvojových programov v rámci využívania
štrukturálnych fondov, zdie ajúc inovatívne nástroje na báze partnerstva.
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Dosiahnuté výstupy:
• zriadenie tematických pracovných skupín, ktoré sa venovali oblastiam programovania,
manažovania, monitorovania a hodnotenia. Úlohou týchto diskusných skupín bolo
identifikácia a úprava súvisiacich najlepších praktík,
• organizácia pracovných ciest a výmena pracovníkov medzi partnermi siete. Tieto aktivity
boli prevažne zamerané na podporu zavádzania identifikovaných najvhodnejších postupov
a nástrojov v konkrétnych regiónoch, ako aj nachádzanie príležitostí na spoluprácu medzi
zainteresovanými regiónmi,
• organizovanie seminárov a konferencií, tvorba webovej stránky a využívanie alších
informa ných nástrojov s cie om podeli sa s partnermi o aktivity, úspechy a výsledky.
Podpora a šírenie informácií o výsledkoch bola zameraná interne v rámci projektovej
skupiny regiónov, ale aj navonok vo i alším potencionálnym partnerom.
Prínosy pre KSK:
• zlepšenie postupov programovania a monitorovania na regionálnej a lokálnej úrovni
v oblasti regionálneho rozvoja,
• informácie o možnom aplikovaní európskej legislatívy o štrukturálnych fondoch z iných
krajín, najmä kde je miera zapojenia regionálnej a lokálnej úrovne do programovania,
monitorovania a riadenia štrukturálnych fondov výrazne vyššia,
• informácie prostredníctvom výmenných pobytov aj praktické návyky a expertízu
zavádzania širšieho partnerstva pri tvorbe programov a stratégií smerom zdola hore,
• zlepšenie pripravenosti schopnosti regiónu prevzia svoje kompetencie regionálneho
rozvoja v programovacom období 2007-2013,
• nadviazanie kontaktov s
európskymi regiónmi s dlhodobými skúsenos ami
v štrukturálnych fondoch,
• výmena doterajších skúseností pri využívaní štrukturálnej pomoci v podmienkach rozšírenej
Európy v aka zapojeniu partnerov z ostatných lenských krajín EÚ (Ma arsko, eská
republika, Litva).
Projekt . 4:
Revitalizácia vidieckych zón prostredníctvom udržate ného
integrovaného lesného hospodárstva - ROBINWOOD
Projektový manažér: Ing. Ondrej Bernát

rozvoja

cez

nástroje

Cie om projektu je na základe výstupov z jednotlivých odborných komponentov pripravi
systém revitalizácie vidieckych zón, postavený na umiestnení nových technológií na spracovanie
alternatívnych zdrojov energie, v tomto prípade zužitkovaním lesnej a po nohospodárskej biomasy.
Projekt identifikuje silné a slabé stránky v jednotlivých regiónoch v oblasti integrovaného
lesného hospodárstva, hydrogeologickej situácie a dopadu na energetické hospodárstvo celkovo,
pri om špecificky navrhuje riešenia využitia alternatívnych zdrojov energie z dôrazom na využitie
lokálnych zdrojov – biomasy.
alším cie om je aj popularizácia využitia biomasy ako obnovite ného zdroja energie
a zvýšenie informovanosti o výhodách a možnostiach zmeny palivovej základne.
Špecifickým cie om projektu je dosiahnu európsky štandard využívania alternatívnych
zdrojov energie v partnerských regiónoch, ktoré v sú asnosti elia nepriaznivej energetickej
bilancii.
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Projekt . 5:
Školy druhej šance
Projektový manažér: Ing. Zuzana Jusková
Hlavným cie om projektu bolo prispie k zlepšeniu podmienok zamestnate nosti osôb
ohrozených nezamestnanos ou z dôvodu nízkej úrovne vzdelania a nedostatku zru ností,
vytvorením programu druhej šance.
Špecifické ciele projektu :
• pripravi model špecificky zameraného vzdelávacieho procesu - program celoživotného
vzdelávania, tzv. Program druhej šance, pre osoby s nízkou kvalifikáciou a nedostatkom
zru ností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce,
• vybudova špecializovanú odbornú kapacitu pre pilotné overenie Programu druhej šance
na území Košického samosprávneho kraja a následný prenos skúseností na územie celej
Slovenskej republiky.
Dosiahnuté výstupy a výsledky:
• základné pedagogické dokumenty a u ebnice pre základný stupe vzdelania ( u ebné
osnovy, u ebnice, metodika výchovného pôsobenia…),
• koncepcia vo no asových aktivít,
• tréning trénerov/lektorov (odborná certifikácia cca 20 pedagogických pracovníkov, tvorba
tréningového manuálu),
• rozšírenie siete pedagogických pracovníkov v Košickom kraji ( i iných regiónoch)
schopných vzdeláva ú astníkov Š2Š.
Projekt . 6:
NORTH HUNGARY AND KOŠICE BILATERAL REGIONAL INNOVATION STRATEGY PROJECT NORRIS
Projektový manažér: Ing. Peter apák
Projekt NORRIS prezentoval jedine nú možnos vyskúša a implementova proces tvorby
Regionálnej inova nej stratégie v prihrani nom prostredí, ktoré bude v zna nej miere pomáha
budovaniu Európskej siete pre výskum a rozvoj, tam kde prihrani né spojenia a väzby medzi MSP
a výskumnými štruktúrami sú už zna ne vytvorené.
V rámci projektu sa dosiahli nasledujúce ciele a výstupy:
• podporova absorp nú kapacitu EÚ fondov zlepšením regionálneho programovania
a implementa ných kapacít,
• posilnenie transnárodnej a regionálnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
s cie om vytvorenia nových transnárodných aktivít a efektívnejšieho využívania
existujúcich kapacít na integrovanej báze,
• vytvorenie vhodného prostredia pre existujúcich MSP a inovatívne start-upy, spin-offy,
investorov a výskumno - vývojové centrá s cie om determinovania najviac stimulujúcich
a pôsobiacich faktorov,
• identifikované strategické k ú ové oblasti v rámci podporných inova ných aktivít
a identifikovania pilotných projektov,
• transfer skúsenosti a poznatkov od podporujúceho partnerského regiónu a zapojenie sa do
partnerských sietí a programov EÚ do Európskej inova nej siete.
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Partneri zo Severného Ma arska, Košického regiónu, regiónu Castilla y Leon a z Rakúska
vytvorili združenie, ktoré bude sledova a nap a princípy komplexnosti a doplnkovosti
i generova medzinárodné a nadnárodné partnerstvá s vysokou pridanou hodnotou.
Projekt . 7:
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samospráv v Košickom samosprávnom kraji
Projektový manažér: Ing. Zuzana Jusková
Projekt bol ukon ený a jeho hlavným cie om bolo zlepšenie kvalifikácie a adaptability
zamestnancov samospráv v Košickom samosprávnom kraji prostredníctvom nových programov
alšieho vzdelávania a aplikáciou systémových nástrojov budovania systému celoživotného
vzdelávania.
Špecifickými cie mi projektu bolo:
• vypracova základné systémové nástroje budovania systému celoživotného vzdelávania
zamestnancov samospráv KSK,
• vyvinú strednodobé programy alšieho vzdelávania pre zamestnancov samospráv KSK,
• zvýši kvalifikáciu a adaptabilitu vybraných zamestnancov KSK pilotnou realizáciou
nových programov alšieho vzdelávania,
• zvýši absorb nú schopnos samospráv KSK na erpanie zdrojov z ESF a ERDF na rozvoj
Košického regiónu.
Projekt . 8:
Informa ný systém pre uplatnenie absolventov v Košickom kraji - ISAK
Projektový manažér: Ing. Gabriela Hajduková
Projekt sa zameriava na zvýšenie zamestnate nosti absolventov škôl v Košickom kraji
prostredníctvom efektívnejšieho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a efektívnejšieho
prístupu k informáciám cez komplexný regionálny informa ný systém pre uplatnenie absolventov
škôl v Košickom kraji na trhu práce.
Ciele projektu:
• vytvori integrovaný regionálny informa ný systém pre uplatnenie absolventov škôl na trhu
práce v Košickom kraji ako pomocný nástroj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach,
• zvýši dostupnos , kvalitu a rozsah informácií pre žiakov, študentov a absolventov na ú ely
kariérneho poradenstva.
Pridanou hodnotou je na jednej strane zlepšenie toku informácií k študentom na všetkých
stup och škôl, jasnejší preh ad študentov o potrebách regiónu a zamestnávate ov a následná vo ba
štúdia a povolaní, ktoré sú na trhu žiadané a na druhej strane aj jasnejší preh ad zamestnávate ov
o odboroch štúdia na školách a úspešných študentoch a s tým súvisiaca užšia spolupráca
zamestnávate ov a škôl.
Projekt . 9:
Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnos ami v Košickom kraji
Projektový manažér: Ing. ubica Froncová
Projekt bol ukon ený a jeho hlavným cie om bolo:
• napomôc k odstráneniu bariér prístupu žien a uchádza ov o zamestnanie s rodinnými
povinnos ami na trhu práce,
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•
•
•

identifikova rizikové faktory uplatnenia uvedených osôb z menších obcí Košického kraja
v pracovnom procese,
špecifikova obmedzenia ich realizácie a zvyšovania kvalifikácie,
prijíma návrhy riešení v bezprostrednom kontakte s dotknutými osobami.

Výstupom projektu sú:
• vyplnené dotazníky zo 100 obcí KSK od 1000 respondentov,
• vyplnené dotazníky od starostov dotknutých obcí,
• závere ná hodnotiaca analýza vo forme publikácie, ktorá slúžila ako podklad pre
vypracovanie Regionálneho opera ného programu Slovensko východ a Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
Projekt . 10:
Administratívna podpora Implementácie Programu susedstva HU-SR-UA 2004 – 2006 na
úrovni KSK pre rok 2007
Projektový manažér: Ing. Eva Bruže áková
Hlavným cie om je zabezpe i efektívnu podporu pre programy cezhrani nej spolupráce
a prispie k ich úspešnej implementácii pre dané obdobie.
Hlavné aktivity na zabezpe enie hlavného cie a :
• zabezpe enie informovanosti verejnosti o programe,
• zadávanie a aktualizácia údajov o projektoch do ITMS,
• organizovanie a ú as na stretnutiach výborov a pracovných skupín,
• poskytovanie podkladov pre Národný kontaktný bod,
• monitorovanie projektov (zber monitorovacích správ a ich kontrola, monitorovacie
návštevy na mieste realizácie projektov),
• poskytovanie komplexných informa ných a poradenských služieb prijímate om pomoci
formou individuálnych konzultácií a prípravou školení a seminárov,
• poskytovanie pomoci pri nadväzovaní spolupráce obdobných organizácií (prostredníctvom
vytvorenia cezhrani nej databázy organizácií h adajúcich partnerov, obsahujúcej stru ný
popis profilu žiadate a a projektu resp. organizovaním podujatí s cezhrani nou ú as ou –
konferencie, semináre at .).
Projekt . 11:
Marginalizácia a xenofóbia – identifikácia mechanizmov vylú enosti prostredníctvom
zvyšovania zamestnanosti a zamestnate nosti Rómov formou partnerskej spolupráce
súkromného a verejného sektora – MAXIM
Projektový manažér: Bc. Silvia Hricková
Hlavným cie om projektu je komplexným miestnym pôsobením zvýši zamestnanos
a zamestnate nos Rómov a tým prispie k zníženiu miery ich sociálneho, hospodárskeho
a spolo enského vylú enia zo života spolo nosti.
Hlavný cie je v súlade s globálnym cie om programu EQ – stabilizácia zamestnanosti, jej
postupné zvyšovanie a postupné znižovanie nezamestnanosti.
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Špecifické ciele
• prispie k aktivizácii a motivácii Rómov pri h adaní zamestnania – návrhom a testovaním
ú inných nástrojov na miestnej úrovni,
• zosúladi komplexné informa né, vzdelávacie a sprostredkovate ské innosti zamerané na
miestne komunity,
• rozvinú miestne a regionálne partnerstvá medzi zamestnávate mi a rómskou komunitou
a znižovaním miery xenofóbie zvýši ochotu a pripravenos zamestnávate ov zamestnáva
Rómov,
• navrhnú a preveri ú inné opatrenia na vytváranie pracovných miest,
• ú inným medzinárodným partnerstvom a výmenou skúseností zvýši využite nos
pozitívnych príkladov z úspešných intervencií v SR a Európe.
Výstupy a výsledky projektu:
• po et osôb zapojených do projektov na podporu zamestnate nosti príslušníkov rómskej
menšiny – 715 osôb,
• po et novovzniknutých agentúr podporovaného zamestnania a do asného zamestnania
zameraných na príslušníkov rómskej – po as projektu vznikli 3 lokálne agentúry na
testovanie nového mechanizmu zvyšovania zamestnanosti a zamestnate nosti
marginalizovaných rómskych komunít,
• po et nezamestnaných Rómov, ktorí sa zú astnili kurzu – 96 rekvalifikovaných Rómov,
• po et podnikate ských subjektov zapojených do projektov zameraných na riešenie prejavov
rasizmu a xenofóbie na trhu práce – 421 podnikate ských subjektov.
Projekt . 12:
Vzdelávanie na vidieku
Projektový manažér: Bc. Mária Tomášová
Doterajšími výstupmi projektu sú:
• publikácia projektu „Vzdelávanie na vidieku“ – podrobne popisuje priebeh projektu,
nadnárodnú spoluprácu, vzdelávací proces a spolo enské prostredie zú astnených stredných
po nohospodárskych škôl a navrhované odporú ania pre rozvoj dotknutých regiónov kraja
a Slovenska,
• akreditácie modulárneho vzdelávania „Agropodnikanie“ pre stredné školy potvrdzujú
splnenie cie a trvalej udržate nosti projektu,
• potvrdenia o zamestnaní 19 ú astníkov projektu a ich vyradení z úradu práce sú dôkazom
naplnenia dôležitého ukazovate a zamestnanosti,
• zoznam ú astníkov – obsahuje údaje o ich po te v jednotlivých strediskách,
• spracovanie WEB s nadnárodnými partnermi DIVAL RURAL,
• spracovanie 36 projektových zámerov,
• spracovanie 36 logických matíc,
• 36 stretnutí, kde sa prezentovali strategické dokumenty: Stratéga rozvoja vidieka KSK,
oboznámenie v mikroregiónoch s ich za lenením do rozvojových pólov – pod a ROP,
• spracovanie a odovzdanie dotazníkov obnovite né zdroje energie, vidiecky cestovný ruch,
integrovaný rozvoj vidieka pre zú astnené obce,
• spracovanie Stratégii o rozvoji vidieka pre regióny Abov, Gemer, Spiš, Zemplín,
• vydanie publikácie Obnovite né zdroje energie,
• vydanie publikácie Vidiecky cestovný ruch,
• príprava Akreditácie pre stredné školy potvrdzujúce splnenie cie a trvalej udržate nosti
projektu - obnovite né zdroje energie a vidiecky cestovný ruch.
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Projekt . 13:
Regional Disaster Common Defence (Spolo ná ochrana pred regionálnymi katastrofami) –
Red Code
Projektový manažér: Ing. Jozef Rudik
Cie om projektu je príprava metodológií a nadnárodných aktivít pre vytvorenie základu
nadnárodného protokolu dohôd za ú elom riadi , monitorova a predvída kalamity a vytvori o
najlepšie skúsenosti a spolo né postupy, na ktorých sa budú podie a potenciálni aktéri zahrnutí do
podporovania rizík a manažmentu katastrof na národnej úrovni. Prostredníctvom nadnárodných
stratégií a spolo ných nástrojov vypracovaných všetkými zahrnutými aktérmi, projekt zlepší
reakcieschopnos v prípade katastrof a taktiež poskytne možnos spolupracova na konfrontácii
s udalos ami, ktoré vyžadujú spolo né zásahy.
Dosiahnuté výsledky a hlavné výstupy projektu:
• analýza systému civilnej ochrany ( alej len „CO“) u jednotlivých projektových partnerov na
národnej úrovni,
• workshop k analýze systému civilnej ochrany v Košiciach,
• analýza už existujúcich máp rizík a databáz,
• workshop – výsledky analýzy už existujúcich máp rizík a vytvorenie nadnárodnej databázy.
• nadnárodná stratégia nástrojov CO za ú elom zlepšenia spolupráce a väzby medzi rôznymi
systémami CO,
• workshop – predstavenie nadnárodných stratégií,
• softvér pre integrovaný systém CO a pre spolo né mapy rizík,
• seminár pre prezentovanie softvéru,
• školenie operátorov civilnej ochrany na základe spolo ných postupov,
• organizovanie dvoch zaškolovacích kurzov pre operátorov civilnej ochrany:
- d a 25.-27.11.2006 – spolo né záležitosti civilnej ochrany,
- d a 9.-11.12.2006 – riadenie udských zdrojov v spolo ných záležitostiach CO,
- Miesto: Fer ekovce, Slovensko,
• aktívna ú as , spolupráca na príprave a zabezpe ovaní cvi enia v Ma arsku – NEREIDA
(simulovanie krízového stavu – d a 28.-30.03.2007 v Miskolci). Realizovalo sa integrované
spolo né velite ské stanovisko, integrované riadenie hydrologických rizík a integrované
opera né centrum,
• d a 27.-28.04.2007 sa uskuto nil medzinárodný workshop, ktorý bol venovaný príprave
medzinárodného cvi enia týkajúceho sa seizmického nebezpe enstva a predstaveniu
softvéru pre integrovaný systém civilnej ochrany,
• scenáre medzinárodných cvi ení – seizmické nebezpe enstvo a povode ,
• d a 8.-10.06.2007 sa konalo medzinárodné cvi enie CO, cie om ktorého bolo otestova
schopnos medzinárodného tímu odborníkov a dobrovo níkov spolupracova na:
- varovaní obyvate stva a vyrozumení orgánov samosprávy,
- na odstránení následkov seizmickej katastrofy,
- na technickej kontrole poškodenia budov,
- na záchranárskych prácach,
- na evakuácii dvoch škôl,
- zbieraní a vyhodnotení informácií, údajov,
- na zabezpe ení do asných ubytovacích priestorov pre evakuované osoby a na
zabezpe ení logistiky,
- na organiza ných prácach.
• skúsenosti z cvi ení budú ma prínos pre alšiu spoluprácu aj pri reálnych katastrofách,
• d a 27. a 28.09.2007 v Košiciach sa konal seminár: Sebaochrana obyvate stva,
• report: Seminár sebaochrana obyvate stva,
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spracovanie príru ka zaško ovacích kurzov projektu RED CODE o civilnej ochrane
a krízového riadenia,
manuál o uskuto nite nosti integrovaného krízového riadenia,
webová stránka projektu RED CODE.

Projekt . 14:
Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahrani ných investícií do regiónu Košického kraja
Projektový manažér: Ing. Peter Burger
Hlavným cie om projektu bolo zlepši dynamiku ekonomického rozvoja Košického
regiónu prostredníctvom posilnenia profesionálnych udských a inštitucionálnych kapacít v oblasti
investi nej politiky.
Špecifické ciele:
• spracovanie analýzy sú asného stavu investi ného prostredia Košického samosprávneho
kraja a analýzy potrieb v oblasti udských zdrojov a inštitúcií ovplyv ujúcich investi né
procesy v regióne a identifikova špecifiká pre Košický samosprávny kraj,
• zvýšenie úrovne vedomostí a zru ností vybranej skupiny odborníkov (trénerov,
konzultantov) v oblasti investi ného a regionálneho rozvoja, prepojením ich existujúcich
a nových vedomostí a zru ností prostredníctvom kvalitného tréningového vzdelávania,
• spracovanie ak ného plánu pre plnenie východísk a priorít v oblasti investi ného rozvoja
Košického samosprávneho kraja.
Konkrétne výstupy projektu:
• analýza sú asného stavu investi ného prostredia Košického samosprávneho kraja,
• analýza udských zdrojov zaoberajúcich sa investi ným rozvojom v Košickom
samosprávnom kraji – Identifikácia medzier v oblasti manažérskych a komunika ných
zru ností udských zdrojov v Košickom samosprávnom kraji,
• komplexný vzdelávací program,
• metodika (metodológia) a harmonogram vzdelávacieho programu,
• koncept marketingových stratégií pre vybrané samosprávy v Košickom kraji -Vyhodnotenie
procesu vzdelávania,
• návrh vytvorenia nových foriem organizácie práce v oblasti investi ného rozvoja regiónu
Košického samosprávneho kraja,
• východiská a priority v oblasti investi ného rozvoja Košického samosprávneho kraja Štúdia obsahujúca doporu enia na dopracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja,
• investi né príležitosti v Košickom kraji,
• prognóza vývoja investi ného prostredia Košického samosprávneho kraja,
• teritoriálna marketingová stratégia Košického samosprávneho kraja - Territorial Marketing
• Strategy of Košice Self-governing Region.
Projekt . 15:
Komunikácia, partnerstvá, spolo né východiská a zámery pre NUTS II“ (POKER – PrešOvKošicE Región) - POKER
Projektový manažér: Ing. Peter apák
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Hlavným cie om projektu bolo posilnenie partnerského rámca spolupráce aktérov
regionálneho rozvoja v regióne Slovensko – Východ (Prešovský a Košický samosprávny kraj) tak,
aby existujúce a novovytváraná spolupráce a spolo ne definovali stratégiu rozvoja regiónu
Slovensko – Východ.
Špecifickými cie mi projektu boli:
• zvýši uvedomenie pre partnerskú spoluprácu na úrovni NUTS II,
• na báze partnerstva vytvori rozvojový programový dokument pre Slovensko – Východ:
Rozvojový plán (RoP),
• vytvori nástroje, mechanizmy a prostredie umož ujúce udržanie partnerstiev pre regionálny
rozvoj a plnenie vzájomne prospešných cie ov vyplývajúcich z Rozvojového plánu.
V rámci projektu sa dosiahli nasledovné výstupy:
• profil regiónu Slovensko – Východ,
• rozvojový plán Slovensko – Východ,
• vypracovaná, otestovaná a prijatá Komunika ná stratégia,
• modely pre rozhodovací a implementa ný mechanizmus Rozvojového plánu Slovensko –
Východ,
• podklady pre aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu
VÚC na úrovni NUTS III (samostatne pre Prešovský samosprávny kraj a Košický
samosprávny kraj),
• integrovaná štúdia podmienok alšieho rozvoja regiónu Slovensko – Východ pozostávajúca
zo 4 komponentov:
- Prognóza socio - ekonomického vývoja regiónu Slovensko – Východ do roku 2015
- Štúdia konkurencieschopnosti regiónu Slovensko – Východ
- Štúdia rozvoja priemyselnej infraštruktúry regiónu Slovensko – Východ
- Štúdia uskuto nite nosti Rozvojového plánu regiónu Slovensko – Východ.
Projekt . 16:
Vybudovanie verejných prístupových bodov k internetu v obciach pod Slánskymi vrchmi
a Tokajskej oblasti
Projektový manažér: Ing. Milan Filip
Projekt bol v roku 2007 ukon ený. Výsledkom je vybudovanie verejných prístupových
bodov k internetu v 20 obciach pod Slánskymi vrchmi a v Tokajskej oblasti a vybudovanie
vysiela a v obci Lastovce a vykrýva a v obci Bara a erhov.
Projekt . 17:
Verejné prístupové body k internetu – knižnice Košického samosprávneho kraja
Projektový manažér: Ing .Michal Kmec
Projekt bol v roku 2007 ukon ený. Výsledkom je vybudovanie 84 verejných prístupových
bodov k internetu, z toho v mestských a regionálnych knižniciach VÚC Košice 79 a priamo na
VÚC 5.
Projekt . 18:
Tourist Inform – vytvorenie podmienok pre priestorový informa ný systém
Projektový manažér: Ing. Peter Schreiber
Projekt bol v roku 2007 ukon ený. Konkrétne výstupy projektu:
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situa ná analýza sú asného stavu v oblasti cestovného ruchu Košického samosprávneho
kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja,
štúdia uskuto nite nosti priestorového informa ného systému Košického samosprávneho
kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja,
preklad vyššie uvedených dokumentov do ma arského jazyka,
návrh mechanizmu spolupráce,
návrh mechanizmu udržate nosti projektu.

Projekt . 19:

CLUST-NET

Projektový manažér: Ing. Róbert Grega, PhD.
Strategickým cie om je posilni regionálnu a ekonomickú súdržnos v rámci a medzi
participujúcimi 4 susediacimi krajmi KSK/BBSK-BAZ/NG prostredníctvom inštitucionálnej
podpory zakladania a rozvoja regionálnych a cezhrani ných klastrov MSP v oblasti priemyslu
a služieb.
Špecifické ciele:
• posil ova cezhrani nú a regionálnu spoluprácu a integráciu o najefektívnejším
využívaním existujúcich kapacít MSP na obidvoch stranách hranice susediacich regiónov
prostredníctvom podpory vzniku a rozvoja klastrov a podpory cezhrani ných partnerstiev,
• adaptova sie podporných podnikate ských organizácií na podporu a rozvoj klastrov
v 4 susediacich krajov KSK-BBSK/BAZ-NG,
• zvýši schopnos absorbova zdroje zo štrukturálnych fondov EU prostredníctvom
skvalitnenia regionálneho programovania v oblasti rozvoja podnikate ských sietí a klastrov
MSP.
Projekt . 20:
Most cez ukrajinsko-slovenskú hranicu - TACIS CBC
Projektový manažéri: Mgr. Martin Mojžiš, Ing. Peter Schreiber
Hlavným cie om projektu bol transfer špecifických skúseností a vedomostí od expertov
z Modena Formaziione (IT) miestnym expertom na ukrajinskej a slovenskej strane za ú elom
posilnenia cezhrani nej spolupráce a regionálneho rozvoja. Výstupom projektu bola Správa
o analýze miestnych problémov a potrieb, ú as na seminároch, workshopoch a študijnej ceste.
V rámci diseminácie výstupov projektu bola pripravená publikácia a závere ná
konferencia.
Projekt . 21:
Prieskum mangmentu a kategorizácia prírodných a chránených území
Projektový manažér: RNDr. Viera Rov áková
Dlhodobým cie om projektu je vytvorenie jednotného modelu využívania krajiny , ktorý
z dlhodobého h adiska bude schopné zabezpe i komplexnos po nohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva , ako aj trvalo udržate nej ochrany prírody. V súlade s danos ami krajiny
identifikácia rezerv v oblasti rentabilného hospodárenia , prírodného , krajinného a kultúrneho
dedi stva. Ich cielené využitie pre ú ely turistiky znamená schopnos udržania populácie rurálneho
územia a zvýši životnú úrove miestneho obyvate stva.
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Jednotný managment územia vytvorí priestor pre integrované riešenie problémov v oblasti
životného prostredia a hospodárstva.
Krátkodobé ciele: stanovenie procesov vzniku a
zmien
jednotlivých biotopov,
vypracovanie návrhu zmien potrebných pre zachovanie biotopov, odkrytie historických zmien
prírodných, spolo enských a hospodársko – geografických faktorov, ich usporiadanie do
harmonizovanej databázy v záujme vytvorenia základov ochrany prírody.
Výsledkom prieskumno – hodnotiacich prác realizovaných Prešovskou univerzitou je
vedecká monografia, ktorá obsahuje zistené údaje pod a jednotlivých zložiek životného prostredia
(geológia, pedológia, povrchové a podzemné vody, fauna, flóra, chránené územia z h adiska
ochrany prírody) ako aj spolo ensko – ekonomické charakteristiky (demografia, infraštruktúra,
architektúra , etnografia). Na základe zistených údajov sú v diele uvedené konkrétne návrhy na
optimálne využívanie územia s cie om zvýšenia životnej úrovne miestneho obyvate stva
a založenia trvalo udržate ného hospodárenia v krajine s vysokou prírodnou hodnotou. Analytické
údaje sú obsiahnuté aj v databázach na CD nosi och.
Výsledky projektu boli prezentované na konferencii, ktorá sa uskuto nila 29.2.2008
v ma arskom Miškolci.
Projekt . 22:
Military and Industrial SiTEs Reuse (Znovuvyužitie armádnych a priemyselných zón)MISTER
Projektový manažér: Ing. Melinda Sasáková
Cie om je navrhnú a testova nový súbor integrovaných aktivít, týkajúcich sa renovácie
miest prostredníctvom znovuvyužitia brownfieldov (opustených priemyselných zón a bývalých
armádnych objektov) ako alternatívy extenzívneho urbanistického rozvoja. Znovuvyžitie
brownfieldov, s ktorými už je v Európe dostatok skúseností, bude navrhované ako inovatívny
rámec, zameraný na transparentnejšie a zodpovednejšie zainteresovanie súkromného sektora
do projektov verejného záujmu. Bude to dosiahnuté v prvom rade cez súbor legislatívnoadministratívno-finan ných analýz a štúdií uskuto nite ností. Zásadným cie om je vytvori
a rozvinú medzinárodne integrovaný a trvalo udržate ný model urbanistického rozvoja, využi
navrhnutú stratégiu v nových plánoch budovania objektov s dodržaním kritérií bio-architektúry
(možnosti využitia starých materiálov v modernom kontexte, ekomateriálov, solárnej energie
a iných úsporných riešení).
Výstupy projektu:
• medzinárodná štúdia, dokumentujúca a prinášajúca šírenie úspešných skúseností a príkladov
znovuvyužitia hnedých zón,
• 5 štúdií uskuto nite nosti a analýza nákladov a výnosov znovuvyužitia vybraných
priemyselných, armádnych a iných objektov za ú elom kvantifikácie investi ných nákladov
(KSK – areál na Strojárenskej .3 v Košiciach, bývalé SOU Aurela Stodolu),
• 1 medzinárodná legislatívno-administratívno-finan ná štúdia riešenia nových spôsobov
verejno-súkromného partnerstva,
• 1 medzinárodná štúdia o využití kritérií bio-architektúry (ekomateriály, solárna energia,
úsporné riešenia a podobne) pre predstavené plány,
• workshopy s ú as ou relevantných aktérov,
• 1 súbor informa ných materiálov o znovuvyžívaní brown-fieldov ako udržate ného spôsobu
urbanistického rozvoja,
• 1 viacjazy ná webová stránka.
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Projekt . 23:
Koordinácia politík na podporu vedy, výskumu a inovácií a ich súlad s ostatnými politikami
v nových lenských krajinách Európskej Únie (Coordination of R&D&I policies and their
coherence with other policies in Newly Acceded Countries - COGNAC)
Projektový manažér: Ing. Peter apák
Projekt 6. Rámcového programu „COGNAC“ priamo nadväzuje na ciele Lisabonskej
stratégie, ktorá ozna uje rast výdavkov na vedu a výskum do odporú anej výšky 3% HDP
v lenských krajinách za prioritu pre zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie.
Prioritou projektu je zosúladenie a následné zeefektívnenie širokej palety výskumných
a rozvojových aktivít, ktoré prebiehajú na rôznych úrovniach v lenských štátoch EÚ, využitie ich
prepojenia a zamedzenie duplicitám.
Hlavný cie projektu predstavuje rozvoj vedecko – výskumných a inova ných politík.
Realizácia projektu je rozdelená do viacerých pracovných balíkov, ktoré obsahujú nasledujúce
aktivity:
• mapovanie vedecko – výskumných a inova ných politík v partnerských regiónoch
realizovaných na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni,
• benchmarking vedecko – výskumných a inova ných politík,
• identifikácia synergických efektov a slabých miest pri testovaní koordinácie realizovaných
vedecko – výskumných a inova ných politík,
• vzájomné u enie sa partnerských regiónov na základe šírenia príkladov dobrej praxe.
Aktivity prispejú k rozvoju verejného aj súkromného výskumu, a to najmä tým, že
poskytnú tvorcom rozhodnutí lepšie informácie pri vytváraní vhodných rámcových podmienok.
Projekt koordinuje ma arská regionálna rozvojová agentúra INNOVA z Debrecínu spolu
so 16 partnermi zo 7 európskych krajín (v prílohe) na om participuje Technická univerzita Košice
a Košický samosprávny kraj. Každý zú astnený región v projekte zastupuje výskumná inštitúcia
a regionálna samospráva, ím je zabezpe ené medzisektorové partnerstvo pri posil ovaní politík na
podporu vedy, výskumu a inovácií.
asový harmonogram projektu je rozplánovaný na 24 mesiacov, pri om ukon i by sa mal
v septembri 2009.
Projekt . 24:
Stratégia rozvoja marginalizovaných skupín KSK
Projektový manažér: JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
Všeobecným cie om tohto projektu je vypracovanie strategického dokumentu rozvoja
marginalizovaných skupín v Košickom samosprávnom kraji na nasledujúce obdobie, na základe
ktorého by sa eliminovali sociálne vylú ení ob ania, ktorí by sa opä za lenili do spolo nosti.
Špecifickým cie om tohto projektu je zmapova
situáciu v KSK v oblasti
marginalizovaných skupín a na príkladoch dobrej praxe ukáza , ako sa to robí inde a pripravi
ak ný plán = zámery projektov, ktoré by sa mali realizova v nasledujúcom období.
O akávanými výstupmi projektu sú:
• dokument: Stratégia rozvoja marginalizovaných skupín v KSK,
• vytvorené partnerstvo,
• otvori verejnú diskusiu k problematike marginalizovaných skupín,
• ak né plány = zámery projektov na nasledujúce obdobie.
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5. Preh ad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2007
Na ú te 951 – Dlhodobé bankové úvery
Košickému samosprávnemu kraju:

sú zaú tované úvery, ktoré boli poskytnuté

1. Dlhodobý úver vo výške 355 694 337,45 Sk. Tento úver bol poskytnutý Úradu KSK v roku
2007 Európskou Investi nou bankou na základe úverovej zmluvy FI . 23.753 uzavretej
v decembri 2006. Celková výška úveru v zmysle úverovej zmluvy predstavuje sumu
1 400 000 tis. Sk alebo protihodnote v EUR. V roku 2007 bolo realizované erpanie
v 2 tranžách:
1. tranža vo výške 100 000 000,00 Sk
2. tranža vo výške 7 609 tis. EUR ( k 31.12.2007 výška 255 694 337,45 Sk).
K 31. 12. 2007 výška kurzového rozdielu predstavuje iastku 3 371 tis. Sk.
Istina úveru sa za ne spláca v marci 2010, úroky v marci 2008. Splatnos úveru je marec
2036.
V roku 2007 bolo z 1. tranže vy erpaných 83 690 349,69 Sk na financovanie infraštruktúry
a na investi né akcie v odvetví školstva. Európska investi ná banka nepožadovala
zabezpe enie úveru na základe bonitného ratingu KSK..
2. Dlhodobý úver vo výške 55 700 000,00 Sk. Tento úver bol Úradu KSK poskytnutý v r. 2007
na základe Zmluvy o termínovanom úvere . 03/061/07 medzi KSK a Dexia bankou
Slovensko a.s. na nákup CT prístrojov pre NsP a.s. a NsP n.o. Splácanie úveru bude
realizované v štvr ro ných splátkach a prvá anuitná splátka úveru je 20.02.2008.
Amortizácia úveru je 22.11.2010. Dexia banka Slovensko a.s. nepožadovala zabezpe enie
úveru na základe bonitného ratingu KSK.

6. Majetok KSK k 31. 12. 2007
Košický samosprávny kraj má k 31.12.2007 evidovaný dlhodobý majetok na Úrade KSK
v hodnote 3 649 081 tis. Sk, z toho dlhodobý nehmotný majetok je evidovaný v hodnote 16 851 tis.
Sk a dlhodobý hmotný majetok v hodnote 3 625 561 tis. Sk. Hodnota majetku je v obstarávacej
cene v lenení pod a jednotlivých súvahových ú tov.
Okrem investi ného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom ú te drobný hmotný
a nehmotný majetok v celkovej hodnote 54 569 tis. Sk.
Úrad KSK vedie v evidencii aj dlhodobý finan ný majetok v hodnote 6 669 tis. Sk. Ide
o majetkový vklad do záujmového združenia právnických osôb TECHNICOM Košice vo výške
100 tis. Sk, majetkový vklad v spolo nosti Správa majetku KSK, spol. s .r.o. vo výške 200 tis. Sk,
majetkový vklad v spolo nosti Správa nebytových priestorov, spol. s r.o. vo výške 200 tis. Sk,
vklady do troch nemocníc KSK, ktoré boli transformované na akciové spolo nosti vo výške 3 300
tis. Sk, vklad do akciovej spolo nosti INTERHOTELY Košice, a. s. vo výške 1 969 tis. Sk
a neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Michalovce vo výške 900 tis. Sk.
Na podsúvahovom ú te vedie prenajatý hmotný investi ný majetok v hodnote 20 383 tis.
Sk, a to: 15 po íta ov na štátnu pokladnicu, 1 ks servera v hodnote 1 458 tis. Sk zapoži aný taktiež
pre ú ely fungovania štátnej pokladnice, 6 ks obrazov v hodnote 430 tis Sk a 1 ks PC v hodnote
37 tis. Sk zapoži aný z Ministerstva financií SR, obrazy v hodnote 1 683 tis. Sk prepoži ané
bezodplatne od Východoslovenskej galérie v Košiciach, obrazy v hodnote 67 tis. Sk prepoži ané
bezodplatne od Zemplínskeho múzea v Michalovciach, nábytok v hodnote 729 tis. Sk prepoži aný
bezodplatne od Východoslovenského múzea v Košiciach.
V roku 2007 sme zaznamenali na ú te 981 – Prenajatý majetok nárast o 15 362 tis. Sk, a to:
• obrazy v hodnote 910 tis. Sk zapoži ané od Východoslovenskej galérie Košice,
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nábytok (stolík, kreslá, pohovka) v hodnote 155 tis. Sk za poži ané od Východoslovenského
múzea v Košiciach,
HW a SW pre VUCNET v hodnote 8 777 tis. Sk od Slovak Telekom, a.s.
68 ks po íta ov pre NsP , a. s v hodnote 1 435 tis. Sk od Slovak Telekom, a.s.,
70 ks monitorov v hodnote 540 tis. Sk od Slovak Telekom, a.s.,
70 ks notebook v hodnote 2 608 tis. Sk od Slovak Telekom, a.s.,
externú FDD mechanika v hodnote 6 tis. Sk od Slovak Telekom, a.s.,
HPLJ 1018 v hodnote 289 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s.,
íta ky kariet v hodnote 226 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s.,
tašky na notebooky v hodnote 109 tis. Sk od Slovak Telekomu , a.s.,
hodiny stolové v hodnote 75 tis. Sk od Východoslovenského múzea v Košiciach,
nábytok (knižnica, písací stôl, alúnené stoli ky, pohovka, šatová skri a, jedálenský stôl,
nástenné hodiny) v hodnote 232 tis. Sk od Východoslovenského múzea v Košiciach.

Od 1.1.2003 o odpisoch ú tujú aj rozpo tové organizácie a zreál ujú tak hodnotu svojho
majetku. Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného na Úrade KSK je 1 827 737 tis. Sk.

Rozpo tové organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK k 31.12.2007 v ú tovnej
evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 6 436 566 tis. Sk, ktorý je
lenený pod a jednotlivých súvahových ú tov osobitne za školské rozpo tové organizácie, kultúru,
správu ciest a sociálne zariadenia. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za rozpo tové
organizácie je 2 978 900 tis. Sk.
Príspevkové organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK k 31.12.2007 v ú tovnej
evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 1 849 273 tis. Sk, ktorý je
lenený pod a jednotlivých súvahových ú tov osobitne za školské príspevkové organizácie,
kultúrne zariadenia a zdravotnícke príspevkové organizácie. Príspevkové organizácie ú tujú
o odpisoch, ktoré vyjadrujú stav opotrebenia, celková hodnota majetku po odpo ítaní oprávok, iže
zostatková hodnota za príspevkové organizácie je 940 665 tis. Sk.
Spolu je evidovaný majetok Košického samosprávneho kraja pod a ú tovnej závierky KSK
k 31.12.2007 vykázaný v obstarávacej cene 11 934 920 tis. Sk. Preh ad majetku za Úrad KSK a za
organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ro nej ú tovnej závierky
k 31.12.2007 je uvedený v prílohe . 19.

7. Záväzky KSK k 31. 12. 2007
a) Záväzky za Úrad KSK k 31.12.2007 v sume 1 399 210 tis. Sk obsahujú:
Krátkodobé záväzky, a to:
• vo i dodávate om v hodnote 33 751 tis Sk obsahujú neuhradené neinvesti né a investi né
faktúry, ktoré boli doru ené na Úrad KSK v decembri 2007 a januári 2008 za zdanite né
plnenia roku 2007 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2008,
• vo i zamestnancom predstavujú mzdy za december 2007, ktoré boli uhradené v januári 2008
vo výške 6 402 tis. Sk,
• vo i sociálnej pois ovni vo výške 2 801 tis. Sk a da ovému úradu vo výške 1 154 tis. Sk.
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Dlhodobé záväzky predstavujú krytie sociálneho fondu vo výške 764 tis. Sk a dlhodobé
záväzky z postúpených poh adávok dodávate ov za opravy ciest v Košickom kraji v roku 2005,
2006 a 2007 vo výške 806 753 tis. Sk.
Iné záväzky v sume 136 191 tis. Sk obsahujú hlavne postúpené poh adávky dodávate ov
z opráv ciest splatné v roku 2008.
Bankové úvery v sume 411 394 tis. Sk predstavujú erpanie 1. a 2. tranže úveru z EIB vo
výške 355 694 tis. Sk a bankový úver na nákup CT prístrojov od Dexie banky Slovensko a. s. vo
výške 55 700 tis. Sk.
b) Krátkodobé záväzky za organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK k 31.12.2007
v sume 734 309 tis. Sk obsahujú:
Záväzky vo i dodávate om, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31.12.2007 za jednotlivé
rozpo tové a príspevkové organizácie.
Záväzky vo i zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december
2007 vyplatené v januári 2008.
Záväzky zo sociálneho zabezpe enia obsahujú za jednotlivé príspevkové organizácie
odvody za zamestnancov jednotlivým pois ovniam.
Da ové záväzky obsahujú da zo závislej innosti za zamestnancov jednotlivých
organizácií neuhradené da ovému úradu.
Záväzky z titulu finan ného vz ahu k rozpo tu ŠR a k rozpo tu zria ovate a obsahujú
hlavne úroky a nedo erpané dotácie, ktoré boli v roku 2007 odvedené cez zria ovate a do štátneho
rozpo tu.
Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2007 za jednotlivé rozpo tové
a príspevkové organizácie a iné záväzky hlavne zdravotníckych organizácií.
Prechodné ú ty pasívne obsahujú výdavky budúcich období, výnosy budúcich období
a odhadné ú ty pasívne.
Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK,
ktorá vychádza z údajov ro nej závierky k 31.12.2007, je uvedená v prílohe . 20.

8. Správa o hospodárení príspevkových a rozpo tových organizácií
v zria ovate skej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2007 a údaje o nákladoch
a výnosoch podnikate skej innosti
Vzdelávanie
Náklady a výnosy
Celkové náklady školských príspevkových organizácií za hlavnú innos v roku 2007 boli
vo výške 597 005 tis. Sk, výnosy vo výške 556 122 tis. Sk, z toho prevádzková dotácia 468 007 tis.
Sk. Najvä šiu nákladovú položku tvorili náklad na spotrebu materiálu vo výške 44 673 tis. Sk
a energie vo výške 44 931 tis. Sk, mzdové náklady 290 924 tis. Sk, odvody do poistných fondov vo
výške 98 838 tis. Sk. Uvedené náklady sú vyššie ako poskytnuté prevádzkové dotácie, z oho je
zrejmé, že poskytnuté transfery za rok 2007 nepokrývajú ani vyššie uvedené náklady.
Fondy

Stav fondu reprodukcie je vo výške 149 572 tis. Sk a stav rezervného fondu je 4 367 tis. Sk.
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Odpisy
Odpisy z hlavnej innosti, ktoré tvoria nákladovú položku, sú v objeme 54 541 tis. Sk.
Odpisy tvoria jednu z nákladových položiek príspevkových organizácií. Na základe predložených
údajov je zrejmé, že odpisy z hlavnej innosti majú výrazný podiel na vykazovanej strate.
Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok z hlavnej innosti bol vo výške – 40 993 tis. Sk a z podnikate skej
innosti 15 tis. Sk.
Podnikate ská innos
Školské príspevkové organizácie vykonávali podnikate skú innos na základe súhlasu
zria ovate a, prevažne v týchto innostiach: prenájom nebytových priestorov, poskytovanie služieb
v oblasti ubytovania, stravovania, pohostinská innos , autoškoly, údržba a oprava motorových
vozidiel, zámo nícke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení.
V podnikate skej innosti organizácie využívali nevyužité priestory a vo né kapacity.
Náklady celkom boli vo výške 25 811 tis. Sk, z toho mzdové náklady vo výške 6 644 tis Sk,
výnosy vo výške 25 826 tis. Sk. Výsledkom hospodárenia bol zisk 15 tis. Sk.
Kultúrne služby
Náklady a výnosy
Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej innosti boli vo výške 148 874 tis Sk
a výnosy vo výške 130 348 tis. Sk, dotácia predstavovala sumu 112 978 tis. Sk. Dotáciou boli
vykryté náklady na mzdy, odvody do poistných fondov, energie, materiál a as ostatných
nákladov.
Hospodársky výsledok
Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej innosti predstavuje stratu vo výške
18 525 tis. Sk a z podnikate skej innosti stratu vo výške 119 tis. Sk. Na strate sa podie ajú
zú tované odpisy majetku vo výške 19 389 tis. Sk.
Fondy

Stav fondu reprodukcie je vo výške 43 777 tis. Sk a stav rezervného fondu je vo výške
1 358 tis. Sk.

Zdravotníctvo
Náklady a výnosy
Celkové náklady vykázala Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves – príspevková
organizácia vo výške 17 805 tis. Sk a výnosy vo výške 23 061 tis. Sk. Zria ovate tejto organizácii
poskytol v roku 2007 prevádzkovú dotáciu vo výške 3 700 tis. Sk.
Hospodársky výsledok
Pod a predložených ú tovných výkazov so stavom k 31.12.2007 vykázala NsP Spišská
Nová Ves zisk z hlavnej innosti vo výške 5 255 tis. Sk .
Odpisy
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku predstavujú nákladovú
položku vo výške 58 tis. Sk.
Fondy

Stav fondu reprodukcie je vo výške 1 971 tis. Sk .
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Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikate skej innosti v rozpo tových organizáciách
Výnosy
Náklady
Hospodársky výsledok pred zdanením
Splatná da z príjmov
Dodato ne platená da z príjmov
Hospodársky výsledok po zdanení

Rok 2006
45 074 tis. Sk
42 218 tis. Sk
2 856 tis. Sk
168 tis. Sk
7 tis. Sk
2 681 tis. Sk

Rok 2007
45 029 tis. Sk
40 715 tis. Sk
4 314 tis. Sk
555 tis. Sk
0
3 759 tis. Sk

Rozhodnutím vedenia KSK zo d a 20.11.2007 bola zrušená podnikate ská innos Úradu
KSK v ubytovacom zariadení v Danišovciach z dôvodu vykázania straty k 31.12.2006
a pokra ujúcemu vykazovaniu straty v priebehu roku 2007.
Výsledok hospodárenia v podnikate skej innosti k 31.12.2007 je celková strata vo výške
298 330,94 Sk. Strata z podnikate skej innosti na Úrade KSK bude vysporiadaná z rezervného
fondu KSK.

9. Poznámky k ú tovnej závierke KSK k 31. 12. 2007
A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1. Názov a sídlo ú tovnej jednotky:
Košický samosprávny kraj
Námestie maratónu mieru . 1
042 66 Košice
Košický samosprávny kraj bol zriadený zo zákona ku d u 01.01.2002
I O:
35541016
DI :
2021624924
I DPH: SK2021624924

2. Po et zamestnancov

Po et zamestnancov k 31.12.2007 bol:
Z toho riadiacich zamestnancov:
Priemerný eviden ný po et zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2007:

201
51
199

3. Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky

Ú tovná závierka k 31.12.2007 bola zostavená ako riadna, pod a zákona .431/2002 Z. z.
o ú tovníctve, v znení neskorších predpisov.
Úrad Košického samosprávneho kraja ú tuje ako vyšší územný celok pod a postupov
ú tovania a rámcovej ú tovej osnovy ustanovenej Opatrením MF SR . 24501/2003-92, zo
d a 11.12.2003.

4. Závere ný ú et Košického samosprávneho kraja za rok 2006

Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja uznesením . 271/2007 z 12. zasadnutia
konaného d a 11. júna 2007 schválilo:
• Závere ný ú et Košického samosprávneho kraja za rok 2006 a súhlasilo s celoro ným
hospodárením bez výhrad.
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•

Použitie prebytku hospodárenia vo výške 31 387 443,45 Sk takto:
- 8 538 443,45 Sk - prídel do rezervného fondu, s vy lenením iastky 4 300 000,00 Sk
s ú elovým ur ením na vytvorenie rezervy na splácanie úrokov v súvislosti s plnením
záväzkov pod a úverovej zmluvy,
500 000,00 Sk – Príspevok na vybudovanie parku okolo pamätníka v obci Hejce,
- 7 349 000,00 Sk – úhrada straty, ktorá vznikla dopravcom pri poskytovaní výkonov vo
verejnom záujme,
- 15 000 000,00 Sk na financovanie investi ných akcií.

5. Podiel v spolo nostiach s rozhodujúcim vplyvom
Podiel v akciových spolo nostiach
Na základe Uznesenia . 2005/411 z 23. zasadnutia Zastupite stva KSK zo d a 25. apríla
2005 zriadil Košický samosprávny kraj tri akciové spolo nosti:

Podiel na základnom imaní
tis. Sk
%
1 000
100
1 000
100
1 000
100

NsP Trebišov, a.s.
NsP Spišská Nová Ves, a.s.
NsP sv. Barbory Rož ava, a.s.,

Hlasovacie práva
%
100
100
100

Akcie spolo nosti majú listinnú podobu. Vo všetkých troch prípadoch ide o akcie znejúce na
meno. Menovitá hodnota jednej akcie 100.000,- Sk.
Reálna hodnota v jednom prípade – NsP sv. Barbory Rož ava, a.s. je k 31.12.2007 nižšia
ako menovitá hodnota.

Podiel v spolo nostiach s ru ením obmedzeným
Na základe uznesenia . 225/2007 z 10. zasadnutia Zastupite stva KSK zo d a 26. februára
2007 bola k 30.6.2007 zrušená Správa zdravotníckych zariadení KSK, príspevková organizácia
a 1.7.2007 bola založená Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spolo nos s ru ením
obmedzeným, ktorá prevzala majetok po zrušenej príspevkovej organizácii, práva a záväzky mimo
nehnute ného majetku zrušenej príspevkovej organizácie.

Spolo níci
KSK

Podiel na základnom imaní
tis. Sk
%
200
100

Hlasovacie práva
%
100

Na základe uznesenia . 226/2007 z 10. zasadnutia Zastupite stva KSK zo d a 26. februára
2007 bola k 30.6.2007 zrušená Poliklinika Moldava nad Bodvou, príspevková organizácia
a 1.7.2007 bola založená Správa nebytových priestorov, spolo nos s ru ením obmedzeným, ktorá
prevzala majetok po zrušenej príspevkovej organizácii, práva a záväzky mimo nehnute ného
majetku zrušenej príspevkovej organizácie.

Spolo níci

Podiel na základnom imaní
tis. Sk
%

KSK

200

100
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Hlasovacie práva
%
100

6. Podiel v ostatných spolo nostiach
Na základe uznesenia . 281/2007 z 12. zasadnutia Zastupite stva KSK zo d a 11. júna 2007
vstúpil KSK do novozaloženej spolo nosti INTERHOTELY Košice, a.s. Základné imanie
spolo nosti je rozdelené na 1790 (slovom: jedentisícsedemstodevä desiat) kusov akcií. Akcie
spolo nosti sú ako akcie na meno, v listinnej podobe. Menovitá hodnota každej akcie je 10.000,00
Sk.

Spolo níci
INTERHOTELY Košice, a.s.

Podiel na základnom imaní
tis. Sk
%
1 790
10

Hlasovacie práva
%
10

Reálna hodnota jednej akcie k 31.12.2007 je 10 256,98 Sk.

7. Neziskové organizácie
Na základe Uznesenia . 2005/455 z 24. zasadnutia Zastupite stva KSK zo d a 20.júna 2005
zriadil Košický samosprávny kraj jednu neziskovú organizáciu: Nemocnica s poliklinikou
Štefana Kukuru v Michalovciach, n. o. s vkladom 900.000,- Sk

8. Podnikate ská innos

Obvodný úrad v Košiciach, odbor živnostenského podnikania, Hroncova 13, vydal na
základe žiadosti z 23.06.2006 Košickému samosprávnemu kraju Živnostenský list na
vykonávanie ohlasovacej živnosti.
Predmet podnikania - ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinskej innosti.
Vznik živnostenského oprávnenia - 01.07.2006.
Prevádzka – Danišovce.
Po et zamestnancov – 1.
Rozhodnutím vedenia KSK bola podnikate ská innos v decembri 2007 zrušená.

B. INFORMÁCIE O Ú TOVNÝCH ZÁSADÁCH A Ú TOVNÝCH METÓDACH
a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý majetok sa oce uje obstarávacou cenou, ktorá zahr uje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Obstarávacími cenami je oce ovaný aj
dlhodobý majetok obstaraný z dotácií. Majetok získaný delimitáciou sa oce uje cenou,
v akej bol zaú tovaný a zaevidovaný v predchádzajúcej organizácii.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby
jeho používania.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sa vykonávajú rovnomerne vychádzajúc
z predpokladanej doby životnosti na základe odpisového plánu. Dlhodobý majetok
obstaraný v priebehu roka sa odpisuje od momentu zaradenia do používania.

b) Zásoby
Zásoby sa oce ujú obstarávacími cenami.
c) Peniaze, ceniny, poh adávky, záväzky
Oce ujú sa menovitou hodnotou. Postúpené poh adávky sa oce ujú obstarávacou cenou.
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Údaje v cudzích menách sú prepo ítavané kurzom Národnej banky Slovenska, pri kúpe
a predaji cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz, za ktorý boli tieto hodnoty
nakúpené, alebo predané.

C. PREH AD O STAVE A POHYBE VYBRANÉHO MAJETKU A ZÁVÄZKOV
1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
a) Pohyb obstarávacích cien pod a syntetických ú tov v súvahe (v tis. Sk)
Ú et . Stav k 1.1.2007

Prírastky

Úbytky

±presuny

-úbytky

OC k 31.12.2007

013

12 691

4

1 685

3 471

0

14 481

018

0

0

0

0

0

0

019

0

51

0

0

0

51

021

1 571 885

392 203

38 945

26 697

0

1 951 840

022

944 664

62 197

53 646

80 912

0

1 034 127

023

52 206

4 128

5 408

20

0

50 946

031

118 630

72 033

19 147

2 948

0

174 464

032

7723

0

0

0

0

7 723

061

3 300

400

0

0

3 700

0

069

1 020

1 969

20

0

0

2 969

041

315

5 475

- 3 471

0

2 319

0

042

223 508

374 639

0

- 189 686

0

408 461

052

4 500

9 400

13 900

0

0

0

922 499

132 751

- 79 109

Spolu 2 940 442

0

3 651 081

b) Pohyb oprávok a opravných položiek (v tis. Sk)
Ú et .
073
078
079
081
082
083
Spolu

stav k 1.1.2007
7 692
0
0
699 619
820 238
42 450
1 569 999

1 685
28
0
96 584
53 641
5 408
157 346

+
1 953
28
51
294 516
107 171
4 971
408 690
54

stav k 31.12.2007
7 960
0
51
897 551
873 768
42 013
1 821 343

c) Pohyb zostatkových cien (v tis. Sk)
Ú et .
013-073
019-079
021-081
022-082
023-083
031
032
061
069
041
042
052
Spolu

Zostatková cena k 1.1.2007
4 999
0
872 267
124 427
9 756
118 629
7 723
3 330
1 020
314
223 508
4 500
1 370 443

Zostatková cena k 31.12.2007
6 521
0
1 054 289
160 359
8 933
172 464
7 723
3 700
2 969
2 319
408 461
0
1 827 738

V roku 2007 bolo preinvestovaných do všetkých organizácií v zria ovate skej pôsobnosti
KSK vrátane Úradu KSK 205 463 tis Sk. Nedokon ené investície evidované na ú te 042 v celkovej
sume 169 176 tis. Sk boli prevzaté na základe delimita ných protokolov po zrušených
príspevkových organizáciách Správa zdravotníckych zariadení Košice a Nemocnica s poliklinikou
Š. Kukuru Michalovce.
Dokon ené investície v roku 2007 boli vo výške 189 686 tis. Sk zaradené do majetku na
Úrade KSK vo výške 110 577 tis. Sk na ú ty 02* a03* a v organizáciách v zria ovate skej
pôsobnosti KSK vo výške 79 109 tis. Sk.
Na ú te 041 – Obstaranie nehmotných investícií vedie KSK investície v hodnote
2 319 tis Sk. Ide o vytvorenie portálových funkcií projektu APIR v roku 2007 nezaradených do
užívania.
Na ú te 042 – Obstaranie hmotných investícií vedie KSK investície v celkovej hodnote 408
461 tis. Sk. Žiadna z vykázaných investícií nie je zmarená. Termín ukon enia rozostavaných
investícií je do konca r. 2008, pri rekonštrukcii divíznej budovy je termín ukon enia december
2009.

2. Materiál na sklade
Na ú toch 112 – evidujeme nasledovný materiál:
- PHM v hodnote
- istiace potreby v hodnote
- Kancelárske potreby
- Materiál na ceste
Zásoby s miestom uloženia:
* NsP SNV a.s.
* NsP sv. Barbory Rož ava, a.s.
* NsP Trebišov, a. s.
* NsP Š. Kukuru Michalovce, n. o.
Spolu

25 tis. Sk
1 tis Sk
959 tis. Sk
16 tis. Sk
397 tis. Sk
7 179 tis. Sk
8 313 tis. Sk
2 327 tis. Sk
19 217 tis. Sk

3. Poh adávky
asové lenenie
Dlhodobé
Krátkodobé

Rok 2006 v tis. Sk
0
17 720
55

Rok 2007 v tis. Sk
0
53 505

Z toho v lehote splatnosti
Po lehote splatnosti do 30 dní
do 60 dní
do 90 dní
do 180 dní
do 360 dní
nad 360 dní

16 208
119
0
525
435
368
65

50 849
1 099
499
50
100
25
883

Poh adávky po lehote splatnosti sú predmetom riešenia.

4. Finan ný majetok

Rok 2006 v tis. Sk
41 696
43

Ú ty v bankách v tis Sk
Ceniny

Rok 2007 v tis. Sk
426 224
342

5. Poskytnuté návratné finan né výpomoci krátkodobé
V roku 2004 bola poskytnutá jedna dlhodobá finan ná výpomoc vo výške 2 mil. Sk pre
Správu zdravotníckych zariadení, organizácia je v zria ovate skej pôsobnosti KSK. K 31.12.2007
bola dlhodobá finan ná výpomoc splatená.
V roku 2006 bola poskytnutá jedna krátkodobá finan ná výpomoc vo výške 2 mil. Sk pre
Agentúru regionálneho rozvoja, n. o. Košice. Lehota splatnosti je v dvoch splátkach po 1,0 mil. Sk
do 30.09.2008.
V roku 2005 bola poskytnutá bezúro ná dlhodobá návratná finan ná výpomoc združeniu
Región Karpaty vo výške 363 tis. Sk na obdobie trvania projektov INTERREG IIIC a FLAPP do
konca roka 2006. Uvedená výdavková finan ná operácia bola schválená uznesením . 2005/424
z 24. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 20.06.2005. K 31.12.2007 ešte nie je
vysporiadaná. Na základe rozhodnutia vedenia KSK má dlžník návratnú výpomoc splati
z prostriedkov, ktoré získa prostredníctvom projektov.

6. Vlastné zdroje krytia majetku
Úrad Košického samosprávneho kraja
Zdroje krytia majetku - stav a pohyb

Majetkové fodny
Fond dlhodobého majetku
(901)
Fond obežného majetku (902)
Fond podnikate skej innosti
(903)

stav
31.12.2006
SKK
1.298.329.003,50

stav
31.12.2007
SKK
1.802.633.141,17

1.275.261.140,22

1.779.565.277,89

23.067.863

23.067.863,28

504.304.137,67
0,00

13.043.216,26

12.918.627,19

rozdiel
504.304.137,67

0

Oce ovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov
(909)
Finan né a pe ažné fondy

124.589,07
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Rezervný fond (917)
Ostatné finan né fondy (918)
Ostatné osobitné fondy (922)
Oce .rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov /909)

116.659,29
7.929,78
0,00

13.035.770,18
7.446,08

12.919.110,89
-483,70

0,00

Fondy ú tovnej jednotky a osobitné
fondy spolu

1.298.453.592,57

1.815.676.357,43

517.222.764,86

NZ - Moldava n/Bodvou (932)

0,00

3.153.735,69

3.153.735,69

NZ - SZZ Košice, príspevková
organizácia (932)

0,00

-13.871.043,58

-13.871.043,58

Nerozdelené zisky (932)

0,00

-263.554,96

-263.554,96

0,00

-10.980.862,85

-10.980.862,85

-588.871.470,36

-885.492.539,01

-296.621.068,65

0,00

-10.980.862,85

-10.980.862,85

0,00

412.265.134,30

412.265.134,30

Výsledok hospodárenia bežného
obdobia (+/-963)

-263.554,96

-34.775,98

228.778,98

Saldo výdavkov a nákladov
rozpo tového hospodárenia (+/964)

-2.386.967.837,44

829.020.954,51

3.215.988.791,95

Saldo príjmov na výnosov
rozpo tového hospodárenia (+/965)

1.798.359.922,04

-2.115.762.988,99

-3.914.122.911,03

930.183.818,42

220.601.696,21

Nedorozdelené zisky
Výsledok hospodárenia bežného
obdobia
Nerozdelený zisk/strata
minulých rokov (+/-932)
Prevod zú tovania príjmov a
výdavkov (933)

Zdroje krytia rozpo tového
hospodárenia
Spolu

0
709.582.122,21

Pohyb na ú te Fondu dlhodobého majetku bol ovplyvnený preinvestovaním finan ných
prostriedkov do všetkých organizácií v zria ovate skej pôsobnosti KSK vrátane Úradu KSK
v celkovej výške 205 463 tis. Sk a prevzatím majetku zvereného do správy príspevkovým
organizáciám Správa zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja a Polikliniky
Moldava nad Bodvou, ktoré boli zrušené bez právneho nástupcu.
Na rezervnom fonde boli zaznamenané tak prírastky ako aj úbytky. Prírastky vo výške
31 387 tis. Sk vznikli rozdelením prebytku rozpo tového hospodárenia za rok 2006 schváleného
uznesením Zastupite stva Košického samosprávneho kraja . 271/2007 z 12. zasadnutia konaného
d a 11. júna 2007 .
Použitie rezervného fondu bolo schválené uznesením Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja . 271/2007 z 12. zasadnutia konaného d a 11. júna 2007 :
• vo výške 4 300 tis. Sk na vytvorenie rezervy na splácanie úrokov v súvislosti s plnením
záväzkov pod a úverovej zmluvy,
• vo výške 500 tis. Sk na príspevok na vybudovanie parku okolo pamätníka v obci Hejce,
• vo výške 7 349 tis. Sk na úhradu straty, ktorá vznikla dopravcom pri poskytovaní výkonov
vo verejnom záujme,
• vo výške 15 000 tis. Sk na financovanie investi ných akcií a to pre Úrad KSK vo výške
4 023 tis. Sk, odvetvie dopravy vo výške 2 400 tis. Sk, odvetvie zdravotníctva vo výške
214 tis. Sk, odvetvie kultúry vo výške 2 700 tis. Sk, odvetvie vzdelávania vo výške 463 tis.
Sk a odvetvie sociálneho zabezpe enia vo výške 1 600 tis. Sk,
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•
•

z podnikate skej innosti v ubytovacom zariadení v Danišovciach bola v roku 2007
dosiahnutá strata vo výške 35 tis. Sk,
v roku 2007 bola Uznesením . 225/2007 z 10. zasadnutia Zastupite stva KSK zo d a
26.2.2007 zrušená príspevková organizácia Správa zdravotníckych zariadení bez právneho
nástupcu. Majetok, poh adávky a záväzky prešli na zria ovate a. Na ú te 932 –
Nerozdelený zisk, strata minulých rokov vykazovala príspevková organizácia zostatok vo
výške 13 871 tis Sk. Uznesením . 226/2007 2007 z 10. zasadnutia Zastupite stva KSK zo
d a 26.2.2007 bola zrušená príspevková organizácia Nemocnica s poliklinikou Moldava nad
Bodvou bez právneho nástupcu. . Majetok, poh adávky a záväzky prešli na zria ovate a.
Na ú te 932 – Nerozdelený zisk, strata minulých rokov
vykazovala príspevková
organizácia zostatok vo výške – 3 154 tis. Sk.

7. Záväzky
asové lenenie záväzkov
Dlhodobé
Krátkodobé
z toho:
- v lehote splatnosti
- po lehote splatnosti do 30 dní
do 60 dní
do 90 dní
do 180dní
do 360 dní
nad 360 dní

Rok 2006 v tis. Sk

Rok 2007 v tis. Sk

604 708
141 506

806 753
180 300

131 504
8 220
0
1 172
570
10
29

180 090
51
31
14
0
0
114

asové lenenie záväzkov na ú te 321 – Dodávatelia
Krátkodobé
z toho:
- v lehote splatnosti
- po lehote splatnosti do 30 dní
do 60 dní
do 90 dní
do 180 dní
do 275 dní
nad 360 dní

33 752
33 540
51
31
14
0
2
114

Na ú te 321 – Dodávatelia evidujeme záväzky po lehote splatnosti nad 360 dní týkajúce sa
projektov, financovanie ktorých je schválené formou predfinancovania – po pripísaní finan ných
prostriedkov z ministerstva je možné výdavky uhrádza . Do konca r. 2007 táto podmienka nebola
splnená, preto nebola uskuto nená úhrada.
V roku 2007 bol nárast dlhodobých záväzkov oproti roku 2006 z dôvodu
ukon enia
opravy ciest v okresoch Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rož ava, Spišská Nová Ves, a Trebišov
v celkovej sume 340 069 tis. Sk K 31.12.2007 boli z dôvodu lehoty splatnosti v zmysle
splátkového kalendára preklasifikované dlhodobé záväzky na krátkodobé v celkovej sume 135 035
tis. Sk. To ovplyvnilo aj významný nárast krátkodobých záväzkov do lehoty splatnosti.
Na záru ne opravy využil dodávate diela – PPP projektov realizovaných v roku 2007 bankovú záruku v hodnote 10 748 tis. Sk.
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8. Sociálny fond
Po iato ný stav
Tvorba
erpanie
Kone ný stav

Rok 2006 v tis Sk
159
480
314
325

Rok 2007v tis. Sk
325
719
281
764

erpanie SF bolo využité na regeneráciu pracovných síl, na dopravu a na stravné lístky.

9.

lenenie príjmov KSK

Príjmy KSK spolu

4 035 805 tis Sk

Da ové príjmy spolu:
z toho: príjmy z daní a fyzických osôb:
príjmy z daní z motorových vozidiel:

1 887 011 tis. Sk
1 501 260 tis. Sk
385 751 tis. Sk

Neda ové príjmy:
Granty a transfery:
Príjmy z trans. s fin. aktivami a fin. pasivami
Prijaté úvery

71 988 tis. Sk
1 616 645 tis. Sk
52 138 tis. Sk
408 023 tis. Sk

D.

DOPL UJÚCE INFORMÁCIE K SÚVAHE A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Deriváty, ani majetok a záväzky zabezpe ené derivátmi neboli predmetom ú tovania
v roku 2007.
Prenajatý majetok, majetok zachytený na podsúvahovom ú te a iné finan né operácie
a) Na ú te 981 Prenajatý HDM a DHM je 15 po íta ov na štátnu pokladnicu v hodnote
5 021tis. Sk, 1 ks servera v hodnote 1 458 tis. Sk zapoži aný taktiež pre ú ely fungovania štátnej
pokladnice, 6 ks obrazov v hodnote 430 tis Sk a 1 ks PC v hodnote 37 tis. Sk zapoži aný
z Ministerstva financií SR, obrazy v hodnote 1 683 tis. Sk prepoži ané bezodplatne od
Východoslovenskej galérie v Košiciach, obrazy v hodnote 67 tis. Sk prepoži ané bezodplatne od
Zemplínskeho múzea
v Michalovciach, nábytok v hodnote 729 tis. Sk prepoži aný
bezodplatne od Východoslovenského múzea v Košiciach.
V roku 2007 sme zaznamenali na ú te 981 – Prenajatý majetok nárast o 15 362 tis. Sk a to :
- obrazy v hodnote 910 tis. Sk zapoži ané od Východoslovenskej galérie Košice,
- nábytok (stolík, kreslá, pohovka) v hodnote 155 tis. Sk za poži ané od Východoslovenského
múzea v Košiciach,
- HW a SW pre VUCNET v hodnote 8 777 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s.
- 68 ks po íta ov pre NsP , a.s. v hodnote 1 435 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s.,
- 70 ks monitorov v hodnote 540 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s.,
- 70 ks notebook v hodnote 2 608 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s.,
- externá FDD mechanika v hodnote 6 tis. Sk od Slovak Telelkomu, a.s.,
- HPLJ 1018 v hodnote 289 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s.,
íta ky kariet v hodnote226 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s.,
- tašky na notebooky v hodnote 109 tis. Sk od Slovak Telekomu , a.s.,
- hodiny stolové v hodnote 75 tis. Sk od Východoslovenského múzea v Košiciach,
- nábytok (knižnica, písací stôl, alúnené stoli ky, pohovka, šatová skri a, jedálenský stôl,
nástenné hodiny) v hodnote 232 tis. Sk od Východoslovenského múzea v Košiciach.
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b) Úrad KSK neeviduje žiadne záväzky vyplývajúce z ru enia, zo súdnych sporov,
z poskytnutých záruk ani iné v súvahe nesledované záväzky. Neru í za záväzky tretích osôb,
ani nemá založený dlhodobý majetok.
c) V roku 2007 vstupoval Úrad KSK do krátkodobých termínovaných vkladov v Štátnej
pokladnici. Úroky z termínovaných vkladov inili 2 250 tis. Sk.
d) Do devízových termínovaných obchodov, op ných obchodov ani iných finan ných
derivátov a leasingových zmlúv Úrad KSK nevstupoval.
e) Kurzové rozdiely realizované v roku 2007:
- kurzové zisky v celkovej sume 3 390 tis. Sk
- kurzové straty v celkovej sume 3 493 tis. Sk
Kurzové rozdiely nerealizované
- kurzové straty v celkovej sume 3 376 tis. Sk
f) Úrad KSK nemá založené poh adávky.
g) Podmienený záväzok vyplývajúci z darovacej zmluvy . 29/2005 predstavoval k 31.12.2007
sumu 128 tis. Sk. Dodatkom k zmluve . 29/2005 bola zrušená podmienka vrátenia
nevy erpanej iastky. Projekt nebol k 31.12.2007 ukon ený, preto je reálne, že do ukon enia
projektu bude dar vy erpaný.
h) Úrad KSK vedie súdne spory:
Aktívne:
- súdny spor o vypratanie nehnute nosti
- súdny spor o vylú enie veci v hodnote 28 845 tis. Sk
- súdny spor o vylú enie veci v hodnote 780 tis. Sk z exekúcie
Pasívne:
- súdny spor o neuhradené faktúry – Úrad KSK predpokladá úspešnos , nako ko nie je
v tejto spornej veci pasívne legitimovaný,
- súdny spor o zaplatenie faktúry za stavebné práce a zmluvná pokuta – Okresný súd
Košice I. žalobu vo i KSK zamietol právoplatnos nebola k 31.12. 2007 vyzna ená,
- súdny spor o ur enie vlastníckeho práva – vedené odvolacie konanie.
- súdny spor o neplatnos výpovede z prac. pomeru –náhrada sa zatia nedá oceni ,
- súdny spor o náhradu za užívanie nehnute nosti – v sume 4.200,- Sk mesa ne od
27.8.2004,
- súdny spor o zaplatenie 65 359,- Sk s príslušenstvom za bezdôvodné obohatenie za
užívanie pozemku,
- súdny spor na vydanie predbežného opatrenia – zákaz nakladania s nehnute nos ou,
- súdny spor o zaplatenie 20 000 000,- Sk – náhrada škody –bolestné a s aženie
spolo enského uplatnenia – KSK predpokladá úspešnos , nako ko nie je v tejto
spornej veci pasívne legitimovaný,
- súdny spor o zaplatenie 1 167 170,- Sk - KSK predpokladá úspešnos , nako ko nie
je v tejto spornej veci pasívne legitimovaný,
- súdny spor o neplatnos odvolania z funkcie riadite ky Domova dôchodcov –
Okresný súd Košice I. vykonáva dokazovanie a KSK trvá na tom, aby súd vo i nemu
žalobu zamietol ako neodôvodnenú.
ch) Dlhodobý majetok zverený do správy organizáciám v zria ovacej pôsobnosti KSK:

Rozpo tovým organizáciám
Príspevkovým organizáciám

Po iato ný stav
tis. Sk
2 737 690
1 401 998
60

Koncový stav
tis. Sk
3 234 702
940 665

E . OSTATNÉ
D a 07.12.2006 bola podpísaná Úverová zmluva medzi EIB a KSK na financovanie
infraštruktúry v iastke 1 400 mil. Sk, alebo protihodnote v EUR.
V roku 2007 bolo realizované erpanie 1. tranže úveru vo výške 100 000 tis. Sk a erpanie 2. tranže
úveru vo výške 7 609 tis EUR ( k 31.12.2007 predstavoval sumu 255 694 tis Sk). Istina úveru sa
za ne spláca v marci 2010 a úroky v marci 2008.
D a 20.11.2007 bola uzavretá v súlade s uznesením . 272/2007 z 12. zasadnutia
Zastupite stva KSK konaného d a 11. júna 2007 Zmluva o termínovanom úvere . 03/061/07 medzi
KSK a Dexia bankou Slovensko a.s. vo výške 55 700 tis. Sk bez zabezpe enia úveru na nákup CT
prístrojov pre NsP a.s. a NsP n.o. erpanie úveru - december 2007, úroková sadzba – fixná – 4,74
% p. a. Frekvencia splácania – v štvr ro ných splátkach. Prvá anuitná splátka úveru je 20.02.2008.
Amortizácia úveru je 22.11.2010.

F. ZÁVER
Košický samosprávny kraj v roku 2007 zabezpe il všetky svoje funkcie, najmä samostatné
hospodárenie s vlastným majetkom, hospodárenie s vlastnými príjmami a s dotáciami zo štátneho
rozpo tu.
Nakladanie s majetkom a príjmami bolo hospodárne, efektívne a ú elové v zmysle zákona
NR SR . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Ú tovná závierka bola zostavená v zmysle zákona NR SR . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve
v znení neskorších zmien a doplnkov a osobitnými predpismi vydanými MF SR. Ú tovná závierka
verne vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finan nú situáciu Košického
samosprávneho kraja k 31. decembru 2007 ako aj výsledok rozpo tového hospodárenia
k uvedenému dátumu.
V Košiciach d a 27. marca 2008
Spracovali:

odbor financií
odbor školstva
odbor investícií
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre zastupite stvo Košického samosprávneho kraja
Uskuto nili sme audit priloženej ú tovnej závierky Úradu Košického samosprávneho kraja za rok, ktorá
obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2007, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok kon iaci k tomuto
dátumu, ako aj preh ad významných ú tovných zásad a ú tovných metód a alších vysvet ujúcich
poznámok.
Zodpovednos vedenia Košického samosprávneho kraja za ú tovnú závierku
Vedenie Košického samosprávneho kraja je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto
ú tovnej závierky v súlade so Zákonom o ú tovníctve . 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto
zodpovednos zah a návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu
a objektívnu prezentáciu ú tovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu
alebo chyby, alej výber a uplat ovanie vhodných ú tovných zásad a ú tovných metód, ako aj uskuto nenie
ú tovných odhadov primeraných za daných okolností.
Zodpovednos audítora
Našou zodpovednos ou je vyjadri názor na túto ú tovnú závierku na základe nášho auditu. Audit
sme uskuto nili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Pod a týchto štandardov máme
dodržiava etické požiadavky, naplánova a vykona audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že
ú tovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Sú as ou auditu je uskuto nenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v ú tovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika
významných nesprávností v ú tovnej závierke, i už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu
ú tovnej závierky v ú tovnej jednotke, aby mohol navrhnú audítorské postupy vhodné za daných okolností,
nie však za ú elom vyjadrenia názoru na ú innos interných kontrol ú tovnej jednotky. Audit alej obsahuje
zhodnotenie dodržiavania rozpo tových pravidiel, zhodnotenie hospodárenia s ostatnými finan nými
prostriedkami, overenie stavu a vývoja dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov
financovania, alej obsahuje zhodnotenie dodržiavania interných smerníc zameraných na hospodárne
nakladanie s rozpo tovými prostriedkami a tiež zhodnotenie použitých ú tovných princípov ako aj
zhodnotenie prezentácie ú tovnej závierky ako celku.
Sme presved ení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostato né a vhodné
východisko pre náš názor.
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