Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice

VÝROČNÁ SPRÁVA
KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
ZA ROK 2012

OBSAH

I.

Časť – Správa o činnosti Košického samosprávneho kraja
A. Všeobecné údaje
B. Úrad Košického samosprávneho kraja
C. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK

II.

Časť – Účtovná závierka za rok 2012
A. Vývoj vybraných ukazovateľov
Úradu Košického samosprávneho kraja
B. Vývoj majetku, vlastných zdrojov a záväzkov za obdobie
2009 – 2012
C. Vybrané údaje o rozpočtových a príspevkových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

III. Časť – Vývoj finančnej situácie za roky 2009 – 2012
IV. Časť – Výsledok hospodárenia za rok 2012
V.

Časť – Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012

VI. Časť – Predpokladaný
samosprávneho kraja

budúci

vývoj

Košického

VII. Časť – Prílohy:
A. Individuálna účtovná závierka za rok 2012
B. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012

2

I. Správa o činnosti Košického samosprávneho kraja
A. Všeobecné údaje
Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) vznikol ako jeden z ôsmich samosprávnych
krajov, ktorý v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších
predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, pričom
zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.
Sídlo KSK:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Zastupiteľstvo KSK:

Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
35541016
2021624924
JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda KSK
57 poslancov

B. Úrad KSK
Úrad Košického samosprávneho kraja zriadilo Zastupiteľstvo KSK uznesením
č. 2002/05 a určilo jeho organizačnú štruktúru, počet a skladbu pracovných funkcií.
K 31.12.2012 na úrade pracovalo 186 zamestnancov a traja volení funkcionári. Z celkového
počtu zamestnancov bolo 36 vedúcich zamestnancov a to riaditeľ úradu, zástupcovia, vedúci
odborov a vedúci referátov. Prácu úradu riadil a organizoval riaditeľ úradu Ing. Ondrej
Bernát. Z dôvodu prechodu ďalších kompetencií na samosprávny kraj boli uskutočnené
viaceré organizačné zmeny, ktoré boli zapracované do Organizačného poriadku Košického
samosprávneho kraja.
Úrad KSK zabezpečoval úlohy vyplývajúce z ustanovení zákona č. 302/2001 Z. z.
o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, metodicky usmerňoval organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zabezpečoval administratívne a organizačné veci
zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených Zastupiteľstvom KSK.
Úrad KSK riadil finančné toky v rozsahu cca 163 501 tis € rozpočtované na rok 2012,
zabezpečoval riadenie rozpočtového procesu, platobný styk vlastného úradu, rozpočtových
a príspevkových organizácií. Poskytoval finančné príspevky z vlastných príjmov účelovo
určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia KSK a na
podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti obciam, mestám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vo výške 762 258,97 €.
V oblasti regionálneho rozvoja bol najväčší dôraz kladený na plnenie Programu
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja KSK a na čo najlepšie využitie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov a ďalších podporných programov EÚ určených na
tento účel. Zabezpečoval prezentáciu KSK nielen na rôznych výstavách, hlavne v oblasti
cestovného ruchu, ale aj v zahraničí. Pracovné návštevy partnerských regiónov posilnili
väzby medzi regiónmi a umožnili vzájomnú výmenu informácií a skúseností z oblasti práce
regionálnych samospráv a nadviazanie kontaktov v podnikateľskej sfére.

3

Vývoj zamestnanosti a mzdových nákladov

Počet zamestnancov
Mzdové náklady mimo dohôd v tis. €
Bežné príjmy v tis €
Priemerná mesačná mzda v €

rok 2011 rok 2012
184
186
2 628
2 555
138 134 137 533
1 190,22 1 144,71

2012/2011 v %
101,09
97,22
99,56
96,18

Na zabezpečenie odborných pracovných činností, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť, alebo
na nárazové pracovné úlohy, ktoré je potrebné splniť v krátkom čase sú uzatvárané
s externými pracovníkmi dohody.
Dohody sú uzatvárané aj v rámci realizácie projektov na základe klasifikácie a personálneho
obsadenia projektového tímu.

Dohody spolu v tis. €
Z toho: Úrad KSK
Etická komisia
Projekty

Rok 2011
144
22
34
88

Rok 2012
116
26
36
54

2012/2011 v %
80,56
118,18
105,88
61,36

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja:
Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 112 rozpočtových a príspevkových organizácií,
z toho:
- 72 škôl a školských zariadení
- 24 kultúrnych zariadení
- 14 zariadení sociálnych služieb
1 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
1 Správa záväzkov a pohľadávok
Organizácie založené Košickým samosprávnym krajom:
Košický samosprávny kraj je zakladateľom 3 spoločností s ručením obmedzeným
a 4 neziskových organizácií:
- Správa majetku KSK, s.r.o.
- Správa nebytových priestorov, s.r.o.
- ORID, s.r.o.
- RZPSI -Cesta n. o.
- Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n. o.
- DSS Kráľovce n. o.
- NsP Š. Kukuru Michalovce, n. o.
Košický samosprávny kraj vlastní akcie v akciovej spoločnosti.
- INTERHOTEL KOŠICE, a.s.
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Organizačný odbor
V uplynulom roku 2012 činnosť organizačného odboru bola podriadená
bezproblémovému fungovaniu činnosti volených orgánov, sprehľadneniu a transparentnosti
legislatívnych i administratívnych úkonov týkajúcich sa procesu prípravy materiálov
na rokovania komisií v predrozhodovacom procese a rokovanie zastupiteľstva.
Organizačný odbor v roku 2012 zabezpečoval a koordinoval prípravu i priebeh
šiestich rokovaní zastupiteľstva, na ktorých bolo prijatých 157 uznesení. Uvedené zasadnutia
boli uskutočnené podľa časových plánov zasadnutí zastupiteľstiev a obsahovo pripravovaných
v intenciách zastupiteľstvom schválenej rámcovej i obsahovej náplne rokovaní zastupiteľstiev
na príslušné polroky.
Po obsahovej stránke na programe ich rokovaní rezonovala problematika financovania
všeobecne v intenciách schváleného rozpočtu, vrátane troch jeho úprav. Schválený bol
Záverečný účet KSK za rok 2011 bez výhrad so schválením použitia celkového prebytku
hospodárenia. Pozornosť bola venovaná aj Zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2012
so schválením poskytnutia dotácií na tieto podujatia, financovanie rozvoja dopravnej
infraštruktúry v programovacom období 2014 – 2020, schválenie kofinancovania sektorových
stratégií v rámci výzvy Regionálneho operačného programu opatrenia 4.1.d. a návrh
reštrukturalizácie dlhodobých záväzkov Košického samosprávneho kraja z roku 2010.
Jedným z najdôležitejších strategických materiálov v roku 2012, ktorý zastupiteľstvo
schválilo bola Regionálna inovačná stratégia KSK – jej analytická časť, Služba na
dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE) na školách
a školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dosiahnutie
hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa, Priority zdravotnej politiky pre
KSK na obdobie 2012 – 2015 a Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 3. etapa.
Uskutočnených šesť riadnych zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja bolo ďalej orientovaných na riešenie problémov obsiahnutých v schválenom Pláne
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom
období 2007 – 2013 a v jeho troch aktualizáciách. Veľký priestor bol z úrovne zastupiteľstva
venovaný kontrole realizácie strategických a koncepčných materiálov na úsekoch školstva,
sociálnom, kultúry a cestovného ruchu.
Procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy
rokovaní 13 poradných orgánov – komisií, zložených mimo poslancov aj z neposlancov –
odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 68 ich rokovaní. Z uvedeného
počtu boli 4 zasadnutia komisií výjazdové. Vecne na programe rokovaní komisií boli
prerokovávané materiály navrhnuté do programu rokovania zastupiteľstva v rozsahu ich
vecnej pôsobnosti, pre ktorú boli zastupiteľstvom zriadené. Takto v rámci svojej poradnej
funkcie zaujímali stanoviská k materiálom pre následné rozhodovanie zastupiteľstva.
Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pravidelné pracovné
rokovania predsedu Košického samosprávneho kraja s predsedami komisií k aktuálnemu
programu zasadnutia zastupiteľstva, takýchto zasadnutí za hodnotené obdobie sa uskutočnilo
šesť.
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V rámci zákonnom stanovenej možnosti poslanca interpelovať predsedu
samosprávneho kraja, v roku 2012 takto poslanci predniesli na predsedu tri
interpelácie. Prednesené interpelácie boli smerované na pomoc Košického samosprávneho
kraja pri odstraňovaní následkov a príprave rekonštrukcie požiarom zničeného hradu Krásna
Hôrka, situácie ohľadne letiska Košice a zlého stavu prístupovej komunikácie k Ochtinskej
aragonitovej jaskyni.
Na úseku verejných ocenení - v zmysle Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení
KSK, odbor počnúc mesiacom marcom 2012 koordinoval a spracovával došlé návrhy na
udelenie jednotlivých druhov ocenení z úrovne komunálnej samosprávy, podnikateľských
subjektov, občianskych združení, kultúrnych, cirkevných, umeleckých, vedeckých
a vzdelávacích inštitúcií so zabezpečením ich prerokovania na úrovni zastupiteľstva,
koordinoval prípravu slávnostného zhromaždenia predstaviteľov a zástupcov Košického
samosprávneho kraja, zástupcov samosprávy, predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí
v Štátnom divadle v Košiciach, na ktorom predseda samosprávneho kraja odovzdal jednotlivé
ocenenia.
Dňa 13. decembra 2012 bola dvom kolektívom a trom jednotlivcom odovzdaná Cena
Košického samosprávneho kraja za rok 2012, štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu bola
odovzdaná Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2012 a Plaketu predsedu
Košického samosprávneho kraja za rok 2012 predseda odovzdal spolu pätnástim
jednotlivcom a kolektívom.
V priebehu roka udelil predseda Košického samosprávneho kraja 9 ocenení - Plaketa
predsedu KSK – 2 kolektívom gymnázií, 4 učiteľom, generálnemu biskupovi Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, honorárnemu konzulovi Slovenskej republiky
v Krasnojarsku a Gubernátorovi Krasnojarského kraja.
Na úseku zákona o slobodnom prístupe k informáciám - v roku 2012 bolo úradu
doručených 60 žiadostí fyzických a právnických osôb o sprístupnenie informácií. Uvedené
dožiadania boli smerované na úseky personálnej problematiky, dopravy, financií,
zdravotníctva, sociálnych vecí, volených orgánov, verejného obstarávania, správy majetku,
regionálneho rozvoja a školstva. Pri porovnaní s rokom 2011 došlo k nárastu žiadostí
o sprístupnenie informácií o 3 žiadosti. Žiadatelia v drvivej väčšine žiadostí požadovali
špecifické informácie, ktoré nepatria medzi bežne zverejňované informácie na webovej
stránke, ku ktorým by mal mať prístup priamo bežný občan.
Na úseku sťažností – v roku 2012 bolo doručených 10 sťažností smerovaných na úsek
sociálnych vecí a zdravotníctva, školstva a dopravy. Anonymné sťažnosti podané neboli.
Z 8 sťažností vybavovaných na Úrade KSK boli opodstatnené 2 sťažnosti. Výrazné zníženie
počtu sťažností oproti predchádzajúcim rokom bolo
zapríčinené zmenou metodiky
posudzovania podaní doručených na Úrad KSK a označených ako sťažnosť, pretože podania
poukazujúce na nedostatky, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym
predpisom, už nie sú vybavované ako sťažnosť. Celkový počet takýchto podaní sa
v porovnaní s minulým obdobím výrazne nezmenil.
Úsek petícií – za sledované obdobie na úrad bolo doručených sedem petícií:
• 2 petície, adresované predsedovi Košického samosprávneho kraja, proti zriadeniu
azylových zariadení v Rožňave. Pretrvávajúca nespokojnosť obyvateľov mesta
Rožňava bola pri vybavení petícií zohľadnená a opakovane ju už neprejavili
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•

3 petície týkajúce sa problematiky rekonštrukcie a údržby ciest - za rekonštrukciu cesty
číslo II/546 v úseku Stará Voda – Nálepkovo – Hnilčík adresovaná poslancom
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, za zaradenie cesty číslo II/576
v úseku Banské – Herľany do plánu zimnej údržby v správe KSK adresovaná na Úrad
KSK, za dokončenie rekonštrukcie cesty číslo III/553024 v Kráľovskom Chlmci
a vyriešenie odvádzania dažďovej vody z cesty adresovaná na Úrad KSK

• 2 petície týkajúce sa problematiky sociálnych služieb - za zachovanie Domova sociálnych
služieb Amália v Rožňave adresovaná predsedovi KSK, za zachovanie Zariadenia
núdzového bývania
Adlerova 4, Košice adresovaná predsedovi
KSK.

Doprava
Verejná doprava
Pravidelná autobusová doprava
Celková úhrada dopravcom za služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej
doprave dosiahla za rok za rok 2012 sumu 15 014 548,85 €, pri vykonaní 26 455 293 km
v prímestskej autobusovej doprave a prepravení 24 498 130 cestujúcich. V priebehu roka
2012 začalo v Košickom kraji na linkách prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy
premávať ďalších 43 nových autobusov - približne 60 % vozidlového parku dopravcov bolo v
uplynulých rokoch obnovených. Dopravcovia zároveň pokračovali v postupnej obnove
označníkov autobusových zastávok na území celého kraja.
Aj napriek zvyšujúcej sa kvalite dopravných služieb a nezmenenej výške cestovného
pokračoval pokles počtu prepravených osôb, no oproti predchádzajúcemu obdobiu sa trend
poklesu zmiernil (zo 6 % na 3,3 %). Pokles bol v roku 2012 zaznamenaný len v regióne
Zemplín.
Odbor dopravy Úradu KSK aj naďalej intenzívne v spolupráci so zástupcami obcí
Košického samosprávneho kraja, autobusovými dopravcami a Železničnou spoločnosťou
Slovensko, a.s. vykonával účinné opatrenia na harmonizáciu dopravnej ponuky a zlepšenie
koordinácie prestupov medzi železničnou a autobusovou dopravou v KSK.

Železničná osobná doprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.(ZSSK) zaviedla 11. 12. 2011 nový grafikon
vlakovej dopravy pre roky 2011/2012. K výraznej zmene došlo na trati Košice – Čierna nad
Tisou, kde bol zavedený tzv. taktový grafikon (vlaky odchádzajú z východiskovej stanice na
rovnakú minútu). Z toho dôvodu došlo k časovým úpravám vlakov. Cestujúca verejnosť túto
zmenu akceptovala. Od nového grafikonu vlakovej dopravy došlo na trati Michaľany –
Humenné k zmene miesta preprahu hnacích vozidiel z Bánoviec nad Ondavou do Trebišova,
čím sa výrazne zvýšila bezpečnosť cestujúcich, nakoľko v stanici sú kryté nástupiska. ZSSK
nasadila na trati Košice – Trebišov – Humenné nové dieselmotorové jednotky (DMJ) série
861 s prepravnou kapacitou 317 miest . Sú určené na prepravu zrýchlených vlakov. Pri
nasadení týchto jednotiek sa prepravná doba na uvedenej trati 2 skráti o cca 10 minút,
nakoľko už nebude potrebný preprah v železničnej stanici Trebišov. Na trati Košice – Čierna
nad Tisou, Košice – Spišská Nová Ves a Košice - Lipany jazdia nové elektrické jednotky EJ
671 s prepravnou kapacitou 289 miest, ktoré zvyšujú komfort cestovania.
ZSSK navrhla pre plánovaný grafikon 2012/2013, vzhľadom na nerentabilnosť a nízku
obsadenosť vlakov, úplné zastavenie osobnej dopravy na tratiach Bánovce nad Ondavou –
Veľké Kapušany, Spišské Vlachy – Spišské Podhradie, v úseku Turňa nad Bodvou - Plešivec
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a výrazné obmedzenie dopravy na jeden pár vlakov v pracovných dňoch a 3 páry vlakov
denne. Tento návrh vyvolal veľkú nespokojnosť u cestujúcej verejnosti. Zastavenie osobnej
dopravy značne skomplikovalo dopravu do zamestnania a škôl. Odbor dopravy rokoval so
ZSSK aj zástupcami ministerstva. Oslovili sme aj ministra dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR listom, v ktorom sme požiadali o zachovanie železničnej osobnej dopravy na trati
Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany a Turňa nad Bodvou – Plešivec. Ministerstvo naše
požiadavky neakceptovalo. Zastavenie osobnej dopravy na trati Bánovce nad Ondavou –
Veľké Kapušany bolo jedným z bodov výjazdového rokovania vlády.
Uznesením vlády SR č. 489 z 26. septembra 2012 vláda uložila ministrovi dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja prehodnotiť grafikon.
Vlaková doprava na uvedenej trati bola nahradená existujúcimi autobusovými spojmi.
Autobusové spoje boli upravené tak, aby boli zachované, resp. vytvorené nové prípoje na
vlaky a od vlakov v železničných staniciach Trebišov, Michalovce a Pribeník.
Odbor dopravy zabezpečil Správou ciest KSK zimnú údržbu cesty medzi Ložínom a
Bánovcami nad Ondavou, ktorá nebola vykonávaná.
Koncom septembra a začiatkom októbra sa konali parciálne stretnutia autobusových
dopravcov za účasti odboru dopravy, zástupcov ZSSK a ORID-u, na ktorých boli
prerokované zmeny cestovných poriadkov autobusovej a železničnej dopravy. Cieľom bolo
zabezpečiť koordináciu verejnej dopravy.

Mestské dráhy
Odbor dopravy zabezpečuje aj činnosti preneseného výkonu štátnej správy podľa
zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach a činnosti podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na
dráhach. Ide najmä o vydávanie stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí na
električkové a trolejbusové dráhy v meste Košice a výkon štátneho odborného dozoru na
mestských dráhach, ktoré sú zamerané na to, aby prevádzkovateľ mestskej dráhy udržiaval
trate v riadnom stave, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť prevádzky na cestnej
komunikácii.
V roku 2012 sme intenzívne spolupracovali s Mestom Košice na príprave stavby
„Modernizácia električkovej trate“, ktorej realizácia je plánovaná z fondov EÚ z OPD 20072013 koncom roka 2013, ako náhradná stavba. Modernizáciou električkovej trate sa výrazne
zlepší stavebný stav trate v meste Košice.

Integrovaný dopravný systém (IDS)
Zo šiestich stavieb uvedených v „Štúdii integrovaného systému osobnej koľajovej
dopravy v regióne Košíc“ ukončenej v septembri 2009 podľa rozhodnutia Pracovnej skupiny
MDVRR SR a po schválení na MDVRR SR v r. 2010 boli pre ďalšiu realizáciu určené
stavby :
1. Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto.
2. Elektrifikácia železničnej trate Haniska pri Košiciach –Veľká Ida – Moldava nad
Bodvou mesto.
3. TIOP Sever (Ťahanovce) – Nám. Maratónu mieru.
4. Nám Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR.
5. TIOP Sever – sídlisko Ťahanovce.
V roku 2012 prebiehala projekčná príprava stavieb. Na stavbu č. 2 GR ŽSR vyhlásil
na jar 2012 novú verejnú súťaž. Financovanie je zabezpečené z Prioritnej osi 7 Operačného
programu 3 doprava (OPD). Realizácia stavieb č. 1 a 4 je plánovaná ešte v rámci Operačného
programu doprava 2007-2013 (Prioritná os č. 4 – infraštruktúra integrovaných dopravných
systémov).
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Ďalšie stavby IDS:
1. Stavba ŽSR – Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné. Pre túto stavbu bol
vydaný Záväzný pokyn pre investorskú prípravu stavby dňa 12.10.2012.
2. Stavba ŽSR – KORID Trebišov – Terminál IOP.
3. V súčasnosti je spracované urbanisticko – architektonické prehodnotenie územia. Dňa
12.10.2012 ŽSR vydali Záväzný pokyn pre investorskú prípravu stavby: „ŽSR, Terminál
integrovanej osobnej prepravy Trebišov“.
4. Stavba ŽSR – KORID Michalovce – Terminál IOP.
V súčasnosti je spracované urbanisticko – architektonické prehodnotenie územia.

Aktivity v oblasti pozemných komunikácií
Obnova vozoviek vo vlastníctve KSK prebiehala kontinuálne v jednotlivých rokoch
podľa finančných možností kraja. Akcie „PPP 2006“ a „ PPP 2007“ - stavby boli realizované
v roku 2006 v objeme 650 mil. Sk a akcie sú postupne financované z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v období 10 rokov do roku 2015. V roku 2007 to bolo v objeme 125
mil. Sk a čiastka bola postupne financovaná z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v
období 5 rokov do roku 2012. Ďalší balík stavieb bol realizovaný v roku 2007 v objeme
311 mil. Sk. Postupne sú stavby financované z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v
období 7 rokov do roku 2014.
Na stavebné úpravy ciest formou PPP projektov nadväzovala aj modernizácia ciest z
úveru EIB. Jednotlivé stavby sa realizovali postupne od roku 2007. Väčšina stavieb bola
ukončená do konca roku 2009. Celkovo boli vyčlenené zdroje EIB vo výške 33 337,75 tis. €.
Splácanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja je naplánované postupne v období
30 rokov do roku 2036.
Prostriedky z úveru EIB boli použité aj na 5 % kofinancovanie stavieb a financovanie
neoprávnených výdavkov v rámci projektov Cesty KSK 1, Cesty KSK 3, Cesty KSK 4
financovaných z Regionálneho operačného programu.
Prostriedky z úveru EIB boli vyčlenené aj na 5 % kofinancovanie stavieb v rámci projektov
„HOSKA- Holloháza – Skároš- výstavba spojnice“ a „KÉKABAD- Kéked – Trstené pri
Hornáde výstavba spojnice“ financovaných z programu cezhraničnej spolupráce HU/SK.
Na tieto finančné zdroje nadväzovali stavby na cestách a mostoch vo vlastníctve KSK
prostredníctvom zdrojov Regionálneho operačného programu.
V rámci výzvy ROP bolo zo strany odboru dopravy Košického samosprávneho kraja
podaných 5 projektov (Cesty KSK 1 – 5). V roku 2012 už boli ukončené všetky stavby v
rámci projektov Cesty KSK 1 – 5. Celkové náklady v roku 2012 boli vo výške 1 786 tis. €.
Správa ciest KSK v priebehu roka 2010 a 2011 pripravovala projektové zámery Cesty
KSK 6,7,8,9,10:
- Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice
- Cesty KSK 7 – Spišská Nová ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu
- Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce
- Cesty KSK 9 – Michalovce napojenie obcí na Michalovce a Sobrance
- Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu
V roku 2010 až 2011 Správa ciest KSK obstarala spracovanie projektovej
dokumentácie jednotlivých stavieb. V máji 2012 bola schválená druhá revízia ROP. V
decembri 2012 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre
ROP, zverejnilo výzvu na predkladanie projektov. Správa ciest KSK aktualizovala projektové
dokumentácie a odbor dopravy pripravil žiadosti o NFP vrátane potrebných príloh.
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V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko HU/SK boli
schválené a zrealizované projekty:
„HOSKA - Holloháza – Skároš výstavba spojnice“,
„KEKABAD Kéked – Trstené pri Hornáde výstavba spojnice“,
„STREKA- Streda nad Bodrogom – Karos - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov
verejnej osobnej dopravy“.
Stavba „ HOSKA Holloháza – Skároš výstavba spojnice“ bola zrealizovaná v období
december 2009 až jún 2010. Celkové náklady stavby boli 1 107 tis. €, z toho 85 % bolo
financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu a 5 %
kofinancoval Košický samosprávny kraj z úveru EIB. V máji 2012 bol uskutočnený audit
projektu zástupcami EK. Audit prebehol bez nálezu.
V prípade projektu „KÉKABAD- Kéked- Trstené pri Hornáde- výstavba spojnice“ je
vedúcim partnerom Maďarská organizácia NIF Zrt.. Realizácia diela na slovenskej strane bola
ukončená do leta 2012.
Stavba: „STREKA- Streda nad Bodrogom – Karos - stavebné úpravy cesty, križovatky
a prvkov verejnej osobnej dopravy“ bola tiež zrealizovaná.
Odstraňovanie povodňových škôd na cestách
Po intenzívnych a výdatných zrážkach v máji a júni 2010 došlo k rozsiahlym
poškodeniam ciest II. a III. triedy a mostov vplyvom povodní, zaplaveniu ciest a zosuvov
svahov. Došlo tiež k uzávierkam viacerých ciest. Správa ciest KSK počas povodní
vykonávala zabezpečovacie práce s cieľom minimalizácie škôd. Okamžite po skončení
povodní na základe prijatého uznesenia Zastupiteľstva KSK začal proces odstraňovania
havarijného stavu po povodniach na cestách II. a III. triedy a mostoch v Košickom
samosprávnom kraji.
Celkovo bolo poškodených povodňami 58 úsekov ciest a 20 mostných objektov.
Najviac poškodených ciest bolo v okrese SNV 30 úsekov ciest a 14 mostných objektov. Do
konca roka 2010 sa podarilo sprejazdniť všetky úseky ciest a mosty poškodené povodňami.
Sanácia ciest a mostov poškodených povodňami pokračovala v roku 2011 aj v roku 2012.
Povodňové škody spôsobené prívalovými zrážkami v roku 2010 boli odstraňované
z pridelených kapitálových prostriedkov KSK ako aj zo štátneho rozpočtu.

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Pôsobnosť vyššieho územného celku v sociálnej oblasti upravuje zákon č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zákon č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Povinnosti vyplývajúce z týchto právnych predpisov Košický samosprávny kraj plní
prostredníctvom referátu pre zariadenia a referátu poskytovania služieb občanovi Odboru
sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja (KSK).

-

-

Medzi základné kompetencie KSK patrí:
Posudzovanie odkázanosti na sociálne služby poskytované v zariadení podporovaného
bývania, domove sociálnych služieb, rehabilitačnom stredisku a špecializovanom
zariadení,
Financovanie sociálnych služieb,
Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb na území kraja,
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Kontrola kvality poskytovaných sociálnych služieb,
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – k zariadeniam na výkon
opatrení patria: krízové stredisko, resocializačné stredisko, detský domov pre maloletých
bez sprievodu, pestúnske zariadenie.

Základným strategickým dokumentom v oblasti sociálnych služieb v Košickom kraji
je Zastupiteľstvom KSK schválená Koncepcia rozvoja sociálnych služieb KSK na r. 2007 –
2013. Jej aktualizácia bola zrealizovaná vo februári 2012 a vyplynula zo zmeny legislatívy
v sociálnej oblasti. Koncepcia je realizovaná (prostredníctvom vypracovaných akčných
plánov) Odborom sociálnych vecí a zdravotníctva KSK, zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK ako aj ďalšími dotknutými inštitúciami (prevažne poskytovateľmi
sociálnych služieb). Plnenie koncepcie je každoročne hodnotené, predkladané do
zastupiteľstva a zverejnené na webovej stránke KSK.
Pomoc občanom zorientovať sa v problematike sociálnych služieb je poskytovaná
v Kancelárii prvého kontaktu pri Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva KSK. Kancelária
prvého kontaktu napĺňa svoj základný cieľ – vytvoriť občanom prichádzajúcim na Úrad KSK
adekvátny priestor pre získanie kvalitného, odborného a komplexného sociálneho
poradenstva. Klienti majú možnosť získať informácie a prehľad o možnostiach sociálnej
pomoci, o druhoch a formách sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje Košický samosprávny
kraj v rámci svojich kompetencií, ale aj iné inštitúcie na úrovni kraja. V priebehu roka 2012
služby KPK využilo 1242 občanov, z toho 1011 občanov osobne a 231 telefonicky.
Referát poskytovania služieb občanovi
Do pôsobnosti referátu poskytovania služieb občanovi patrí posudková činnosť v zmysle
Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej
iba „zákon o sociálnych službách“). Cieľom posudkovej činnosti je zistiť odkázanosť
fyzických osôb na sociálne služby, ktoré majú trvalý pobyt na území Košického
samosprávneho kraja a to na sociálne služby v zariadení podporovaného bývania,
v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení.
V roku 2012 bolo zaevidovaných celkovo 834 žiadostí o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu, čo predstavuje nárast o 75 žiadostí oproti roku 2011 (doručených žiadostí
759). Najviac bolo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom
zariadení a to až 409. Táto skutočnosť úzko súvisí so zvyšujúcim sa počtom ľudí trpiacich
demenciou alebo rôznymi psychiatrickými diagnózami. V nadväznosti na žiadosti
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bolo vydaných celkovo 652 kladných
rozhodnutí na sociálnu službu. Zvyšných 182 rozhodnutí bolo záporných, prípadne sa týkali
zastavenia konania a to z dôvodu úmrtia žiadateľa, späťvzatia žiadosti, neodstránenia
nedostatkov podania alebo z dôvodu, že v danej veci už bolo právoplatne rozhodnuté.
Opravný prostriedok voči vydanému rozhodnutiu podali 3 žiadatelia. Z uvedeného počtu
bolo príslušnému súdu postúpené iba jedno podanie. V jednom prípade vzal navrhovateľ
svoje podanie späť a v poslednom prípade bolo z dôvodu predloženia nových skutočností
v rámci autoremedúry vydané nové rozhodnutie o odkázanosti.
K 31.12.2012 odbor sociálnych vecí a zdravotníctva evidoval 680 žiadostí o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Sociálna služba bola zabezpečená 632 žiadateľom
o sociálnu službu, čo predstavuje 92,94 % umiestnených osôb do zariadení poskytujúcich
sociálne služby z celkového počtu žiadateľov. Odkázaným osobám bola zabezpečená sociálna
služba podľa vlastného výberu a to buď v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja alebo u neverejných poskytovateľov sociálnych

11

služieb, prípadne u poskytovateľov v inom kraji. Vzhľadom k tejto možnosti vybrať si
zariadenie poskytujúce sociálne služby evidoval Košický samosprávny kraj k 31.12.2012
v evidenciách zariadení poskytujúcich sociálne služby 157 žiadostí, z toho u verejných
poskytovateľov 105 žiadostí, u neverejných poskytovateľov 52 žiadostí o uzatvorenie zmluvy.
Referát pre zariadenia
Pre poskytovanie sociálnych služieb a výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately boli v roku 2012 v odvetví sociálneho zabezpečenia rozpočtované bežné
výdavky v celkovej výške 21 668 437,- €, skutočné čerpanie predstavovalo 21 454 053,- €, t.
j. 99,01 %. Z uvedenej sumy predstavovali výdavky pre zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti 15 136 459,- €, výdavky pre ostatných poskytovateľov soc. služieb vo výške
6 316 935,- €.
1. Rozpočtové organizácie
V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je celkovo 14 zariadení (kombinovaných aj
samostatných), s celkovou kapacitou 1942 miest, v členení:
- 3 špecializované zariadenia s kapacitou 220 miest
- 13 domovov sociálnych služieb s kapacitou 1061 miest, z toho 3 zariadenia s ambulantnou
formou pobytu s kapacitou 36 miest
- 4 zariadenia podporovaného bývania s kapacitou 35 miest
- 5 zariadení pre seniorov s kapacitou 470 miest
- 4 zariadenia núdzového bývania s kapacitou 99 miest
- 1 nocľaháreň s kapacitou 10 miest
- 3 krízové strediská s kapacitou 47 miest
Hlavnou úlohou odboru vo vzťahu k týmto rozpočtovým organizáciám je
organizovanie a zabezpečovanie pomoci pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach,
ich metodické usmerňovanie a kontrola kvality poskytovaných sociálnych služieb.
V priebehu roku 2012 začal OSVaZ v spolupráci so zariadeniami proces
deinštitucionalizácie pobytových sociálnych služieb. Ide o dlhodobý a náročný proces,
ktorý vychádza zo schválenej Stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej
republike. Koncepciu deinštitucionalizácie pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK plánuje OSVaZ spracovať podľa národných programov v priebehu roka 2013.
V sledovanom období boli v niektorých veľkokapacitných zariadeniach realizované čiastkové
kroky nesúce prvky deinštitucionalizácie (VIA LUX, LUMEN, SUBSIDIUM):
• schválenie nových organizačných štruktúr pre každú sociálnu službu osobitne,
• rozdelenie poskytovaných sociálnych služieb podľa druhu do osobitných priestorov (napr.
na rôzne poschodia alebo trakty),
• postupné znižovanie kapacít. K postupnému znižovaniu kapacity pristúpil v roku 2012
KSK v týchto zariadeniach: VIA LUX Košice Barca zníženie kapacity o 40 klientov, LÚČ
Šemša zníženie o 20 klientov, LUMEN Trebišov zníženie o 20 klientov, LIDWINA
Strážske zníženie o 5 klientov. Celkovo dôjde k zníženiu kapacity zariadení soc. služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti o 85 miest.
• zavedenie komunitného systému poskytovania služieb, t.j. rozdelenie klientov do rodín.
V mesiaci október 2012 bola uznesením Zastupiteľstva KSK schválená 3. etapa
optimalizácie sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK, ktorej cieľom je pokračovať v efektívnom využívaní finančných prostriedkov
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vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb z rozpočtu KSK za podmienky
zvyšovania, resp. zachovania kvality poskytovaných sociálnych služieb. V rámci tohto
procesu bola zrušená jedna rozpočtová organizácia (AMALIA) a jej činnosť včlenená do
ďalšej, bolo navrhnuté zrušenie jednej organizačnej zložky (zariadenia núdzového bývania pri
SKI), upravenie predmetu činnosti troch zariadení soc. služieb (ARCUS – zrušenie
poskytovania služby v domove sociálnych služieb, SKI – rozšírenie predmetu činnosti
o domov sociálnych služieb s miestom výkonu v Kráľovciach, SUBSIDIUM Rožňava –
rozšírenie predmetu činnosti o poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení
ambulantnou formou). Schválením 3. etapy optimalizácie sociálnych služieb v mesiaci
október 2012 sa vytvorili podmienky na zriadenie špecializované zariadenia s ambulantnou
v formou v zariadení SUBSIDIUM -– ŠZ, ZPS a DSS, Rožňava. Súčasťou tohto
špecializovaného zariadenia bude aj prvé „kontaktné miesto“ Slovenskej Alzheimerovej
spoločnosti v Košickom kraji.
2. Neverejní a iní verejní poskytovatelia poskytujúci sociálne služby podľa zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
V súlade so zákonom o sociálnych službách zabezpečil KSK poskytovanie sociálnej
služby pre 1114 prijímateľov sociálnej služby v 61 zariadeniach neverejných poskytovateľov
a iných verejných poskytovateľov.
Finančné príspevky boli poskytnuté na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
a zmluvy na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov v:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 zariadeniach núdzového bývania pre 176 prijímateľov sociálnej služby,
3 domovoch na pol ceste pre 31 prijímateľov sociálnej služby,
5 útulkoch pre 67 prijímateľov sociálnej služby,
12 špecializovaných zariadeniach pre 129 prijímateľov sociálnej služby,
19 domovoch sociálnych služieb pre 514 prijímateľov sociálnej služby,
7 rehabilitačných strediskách pre 57 prijímateľov sociálnej služby,
8 zariadeniach podporovaného bývania pre 86 prijímateľov sociálnej služby,
pre 6500 hodín tlmočníckej, sprievodcovskej a predčítateľskej služby,
pre 28 špecializovaných sociálnych poradcov.

3. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately akreditovanými
subjektmi
Na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa zákona
č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
pre akreditované subjekty vyčlenil KSK v r. 2012 spolu 345 714,70 €. Výkon opatrení bol
zabezpečovaný prostredníctvom:
- 2 krízových stredísk s kapacitou 25
- 2 resocializačných stredísk s kapacitou 32 miest
- 4 zariadení pestúnskej starostlivosti pre 17 deti
v úzkej spolupráci s orgánmi sociálnoprávnej ochrany, akreditovanými subjektmi
a právnickými a fyzickými osobami, ktoré tak prospešnú činnosť zabezpečujú.
4. Kontrola
Za hodnotené obdobie bolo z úrovne OSVaZ vykonaných spolu 38 kontrol kvality
poskytovaných sociálnych služieb podľa § 81 zákona o soc. služieb, z toho:
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14 v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Súčasťou kontrolnej činnosti bolo
hodnotenie štandardov kvality poskytovaných služieb v zariadeniach, napr.: tvorba,
vedenie a vyhodnocovanie individuálnych rozvojových plánov, uzatváranie zmlúv
o poskytovaní sociálnych služieb, organizačná štruktúra, priestorové vybavenie
zariadenia, spracovanie vnútorných predpisov zariadenia – prevádzkový, domový
poriadok, bezpečnostný projekt, mzdový poriadok, registratúrny poriadok a pod., ďalej
vedenie ošetrovateľského procesu a pod.
24 u neverejných poskytovateľov, zameraných na vypracovania individuálnych
rozvojových plánov, postupov pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb,
náležitosti zmlúv o poskytovaní soc. služby, výpočtu výšky úhrad, maximálnemu počtu
prijímateľov na zamestnanca, organizačnej štruktúre, spracovaniu interných noriem.
Najčastejšie zistené nedostatky:
vedenie ošetrovateľského procesu
tvorba a vyhodnocovanie individuálnych rozvojových plánov
chyby vo vnútorných predpisoch – neaktuálne domáce a prevádzkové poriadky (u
neverejných poskytovateľov)
chyby v zmluvách o poskytovaní sociálnych služieb – nesprávne stanovenie výšky
úhrady, nesledovanie zostatku životného minima, spôsob ukončenia zmluvy
tvorba cenníka úhrad za poskytované sociálne služby, chýbajúca kalkulácia ekonomicky
oprávnených nákladov
chýbajúce zmluvy o platení úhrady za sociálne služby (s rodinnými príslušníkmi)
nedostatočný počet zamestnancov
Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov:
opatrenia pre kontrolovaný subjekt uvedené v správe z kontroly
metodické stretnutia poskytovateľov za účelom poskytnutia informácií o možnom riešení
opakujúcich sa problémov – v r. 2012 sa uskutočnilo 9 pracovných stretnutí, témy:
 tvorba a vyhodnocovanie individuálnych rozvojových plánov
 postup pri vypracovaní cenníka úhrad za poskytované soc. služby
 kalkulácia nákladov, základné informácie o výpočte ekonomicky oprávnených
nákladov
 vzor zmluvy o poskytovaní soc. služby, výpočtový list

5. Projekty
V roku 2012 bola podaná žiadosť o NFP v rámci Envirofondu pre oblasť G: Zelená
investičná schéma 3 zariadenia (SUBSIDIUM – ŠZ, ZPS a DSS, Rožňava, ANIMA – DSS,
Michalovce, JASANIMA- DSS, Rožňava).
Košický
samosprávny
kraj
získal
finančné
prostriedky
v rámci Programu švajčiarsko slovenskej spolupráce. Zmluva o realizácii projektu medzi
KSK a Úradom vlády SR bola podpísaná vo februári 2012. Jednou z aktivít projektu „Vstúpte
k nám je aj rekonštrukcia objektu budovy DOMKO – DSS. Nadstavbou budovy bude
vytvorený priestor k poskytnutiu pobytovej služby – týždenný pobyt pre 10 klientov
zariadenia. Výmenou okien, zateplením budovy dôjde k zníženiu strát tepelnej energie.
Rekonštrukcia zariadenia s nadstavbou a prístavbou objektu zároveň odstráni bariéry
v zariadení, a tým umožní aj imobilným klientom zúčastňovať sa všetkých aktivít
v zariadení. Stavebnými úpravami sa vytvoria priestory pre rehabilitáciu a ergoterapiu.
V rámci projektu „KVAlita pre zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja, „KVApka“ bolo zabezpečené vzdelávanie nasledovne: v prvej
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aktivite – 37 účastníkov, v druhej aktivite spolu v 6 moduloch spolu 814 účastníkov, v tretej
aktivite: 35 účastníkov. Cieľom projektu bolo zvýšiť vzdelanostnú úroveň zamestnancov,
a tým aj kvalitu poskytovaných služieb v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
6. Ďalšie aktivity na úseku sociálnych vecí:
Pod záštitou p. predsedu zorganizoval OSVaZ v máji 2012 1. ročník Konferencie
zameranú na tému: Kvalita v sociálnych službách. Program pozostával z dvoch tematicky
ucelených blokov - prvý blok bol venovaný legislatíve ako aj implementácii štandardov
kvality v sociálnych službách a druhý legislatíve a procesom v oblasti zdravotníctva.
OSVaZ sa aktívne zapájal do riešenia problematiky násilia páchaného na ženách:
finančne podporil 3 špecializovaných poradcov zaoberajúcich sa touto problematikou,
pravidelne organizuje stretnutia s poskytovateľmi sociálnych služieb za účelom zmapovania
situácie v kraji, návrhov riešení vznikajúcich problémov a pod.
V priebehu roka 2012 bol realizovaný terénny zber údajov a informácií vo všetkých
regiónoch Slovenska týkajúci sa problematiky domáceho násilia. o poskytovaní sociálnych
služieb v oblasti násilia páchaného na ženách z hľadiska európskych štandardov. V správe,
ktorú spracoval Inštitút pre výskum práce a rodiny, sa hodnotia samosprávne kraje z hľadiska
poskytovania takýchto služieb, existencie strategických dokumentov, vedenia štatistických
údajov a podobne, ako aj poradenské centrá a ubytovacie zariadenia pre ženy v jednotlivých
krajoch. Košický samosprávny kraj sa umiestnil na popredných miestach hodnotenia
všetkých poradenských centier a ubytovacích zariadení v SR. Tato správa je inšpiráciou
k ďalšiemu pozitívnemu rozvoju a dialógu v tejto oblasti.
Dňa 23.5.2012 sa v priestoroch Mestského divadla Actores v Rožňave uskutočnil
IX. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb „Most
úsmevov“. Tento ročník bol zároveň druhým s celoslovenskou pôsobnosťou.
V mesiaci december KSK každoročne organizuje prezentačno - predajnú výstavu
výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb. Tejto výstavy sa zúčastnilo spolu 20
prihlásených poskytovateľov (verejných a neverejných) z celého kraja.
Na webstránke KSK boli pravidelne zverejňované informácie o aktivitách zariadení
sociálnych služieb a ich klientov: napr. uskutočnená Drakiáda dňa 6.2. 2012 v Rožňave,
fašiangový ples v zariadení ONDAVA, maškarné plesy v zariadeniach ONDAVA, ARCUS,
uskutočnené tvorivé dielne v zariadení DOMKO, deň autizmu v zariadení AMALIA, športové
hry v zariadeniach ONDAVA, HARMONIA, ďalej dni otvorených dverí v zariadeniach
a pod. Prevažná časť týchto aktivít bola určená nie iba pre klientov zariadení, ale aj pre ich
rodinných príslušníkov, miestnu komunitu či odbornú verejnosť.
V priebehu roka 2012 prebiehali ďalšie práce na softwarovej aplikácií zákona
o sociálnych službách Register poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý je tvorený
postupne od r. 2009 a obsahuje: 7 modulov:
1. register poskytovateľov soc. služieb, do ktorého je zapísaný každý subjekt, ktorý
poskytuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách,
2. posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu, t.j. evidencia žiadostí o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu (v členení na vybavené a nevybavené),
3. evidencia žiadostí o opätovné posúdenie odkázanosti (na základe lekárskej kontroly
stanovenej posudzujúcim lekárom),
4. informácia o aktuálnych voľných miestach v zariadeniach sociálnych služieb,
5. modul žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (v členení na
vybavené a nevybavené),
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6. finančný modul, ktorý obsahuje mesačnú evidenciu pravidelne zasielanú poskytovateľmi
OSVaZ, schvaľovanie mesačnej evidencie, ďalej generovanie sumárnych výkazov,
uzatvorené zmluvy o poskytovaní finančného príspevku,
7. modul dokumenty.
Tento register umožňuje vytváranie rôznych štatistických a sumárnych prehľadov.
Register je verejne prístupný – každý občan môže získať informácie o poskytovateľoch
sociálnych služieb v kraji, o aktuálne voľných miestach v jednotlivých zariadeniach
sociálnych služieb, z modulu Dokumenty si môže stiahnuť napr. žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu a pod.

Referát zdravotníctva
A/ Etická komisia
- celkovo 12 zasadnutí za rok
Prerokovaná dokumentácia:
Nové klinické štúdie
34
- z toho v pozícii lokálnej EK
20
- z toho v pozícii centrálnej EK
14
Nové neklinické (observačné) štúdie
6
Dodatky k už schváleným, prebiehajúcim štúdiám
135
Urgentné posúdenie žiadostí na mimoriadnej komisii
0
Individuálne povolenia neregistrovaných liekov
5
Skupinové povolenie neregistrovaných liekov
4
Súhrny hlásení o nežiaducich účinkoch liečiv
806
Oznámenia
279
V priebehu roku 2012 bolo na základe prejednávania jednotlivých žiadostí komisiou
vystavených 169 faktúr. Cenník za prejednanie štúdií a ich dodatkov ostal v nezmenenej
podobe oproti predchádzajúcemu obdobiu. Príjmy z činnosti komisie v roku 2012
predstavovali 66,7 tis. € a výdaje 36 tis. €.
B/ Zdravotná komisia
Počet riadnych rokovaní:
6
Počet vyhotovených pozvánok:
6
Počet vyhotovených zápisníc:
6
6
Počet archivovaných prezenčných listín:
Počet mimoriadnych rokovaní:
0
Počet prijatých uznesení:
42
- z toho uznesenia, ktorými komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál schváliť 23
- z toho uznesenia, ktorými komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál zobrať na
vedomie 19

C/ Priority zdravotnej politiky pre KSK na obdobie 2012-2015
Referát zdravotníctva úspešne ukončil v priebehu roka 2012 práce na príprave
strategického dokumentu pod názvom: Priority zdravotnej politiky pre Košický samosprávny
kraj na obdobie 2012 – 2015. Dokument bol schválený v priebehu roka 2012 Zastupiteľstvom
KSK. Ide o dokument strategického významu, ktorý v kraji dlhodobo absentoval. Na jeho
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príprave sa podielali zamestnanci referátu zdravotníctva a externí odborníci. Snahou materiálu
je zachytiť skutkový stav, identifikovať problémové oblasti a formulovať priority, dlhodobé i
krátkodobé ciele zamerané na starostlivosť o podporu, ochranu, rozvoj a prinavrátenie zdravia
obyvateľov najmä v regióne Košického samosprávneho kraja.
Plnenie za rok 2012:
- zverejnenie očkovacieho kalendára pre povinné pravid. očkovanie detí a dospelých na
webe KSK,
- zverejnenie informačného materiálu pod názvom: „Ako predísť chrípke“ na webe KSK,
- účasť zástupcov RZ na projekte ZP Dôvera s cieľom motivovať lekárov a pacientov
k vykonávaniu preventívnych prehliadok,
- v rámci zlepšenia informovanosti pokračovanie činnosti Poradensko-informačného centra,
- spracovanie rôznych odpovedí na otázky novinárov z oblasti zdravotníctva,
- zaslanie konkrétneho písomného podnetu na MZSR, aby sa problematikou poplatkov
v zdravotníctve intenzívne zaoberalo,
- publikovanie článku v regionálnom denníku a na web stránke KSK pod názvom:
PLATBY V ZDRAVOTNÍCTVE,
- v rámci vysvetlenia niektorých zdravotných pojmov výstup lekára samosprávneho kraja
v TV NAŠA,
- spracovanie Analýzy podaní a sťažností za rok 2012 s návrhom riešení,
- spolupráca s MZ SR pri napĺňaní verejnej minimálnej siete v medicínskom odbore
KARDIOCHIRURGIA,
- na problematiku preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva bolo
upozornené komplexne spracovaným materiálom v rámci pripomienkového konania
prostredníctvom SK8,
- na riešenie problémov v oblasti LSPP boli prizvaní aj zástupcovia Slovenskej lekárskej
komory,
- úspešná realizácia a ukončenie projektu EÚ pod názvom: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne
zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II,
- spracovanie aktualizácie Analýzy LSPP v KSK,
- zvolanie pracovného stretnutia zástupcov samosprávneho kraja so zástupcami LSPP za
účelom riešenia problémových oblastí,
- vypracovanie viacerých metodických usmernení a interných predpisov,
- realizácia intenzívnej kontrolnej činnosti v oblasti zdravotníctva, farmácie,
ošetrovateľstva, LSPP (nedostatky riešené formou správnych konaní),
- intenzívna komunikácia na úrovni predsedov miestnych lekárenských komôr k možnosti
poskytovania nepretržitej lekárenskej starostlivosti v synergii s LSPP,
- aktívne pripomienkovania v rámci medzirezortných pripomienkových konaní (mnohé
pripomienky RZ boli zapracované do zákonov),
- organizácia pracovných stretnutí sestier samosprávnych krajov s predstaviteľmi MZ SR
(najmä problém vzdelávania pôrodných asistentiek v KSK),
- realizácia stretnutia ADOS v Košickom kraji (riešenie problémov financovania ADOS zo
strany ZP).

D/ Lekárska služba prvej pomoci v KSK
V priebehu roka 2012 existujúcu sieť poskytovateľov LSPP v KSK tvorilo 14
poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých (ďalej len „LSPP-D“), 9
poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast (ďalej len „LSPP-DD“) a 5
poskytovateľov zubno-lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP-Z“). Zdravotná
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starostlivosť bola ambulantnou formou LSPP poskytovaná v 26-ich ambulanciách LSPP.
Zdravotná starostlivosť výjazdovou formou LSPP bola zo 14-ich poskytovateľov LSPP-D
poskytovaná 10-imi poskytovateľmi LSPP-D. Poskytovatelia LSPP-DD (až na jedného
poskytovateľa) a LSPP-Z zdravotnú starostlivosť výjazdovou formou LSPP neposkytujú. Tri
ambulancie LSPP pre dospelých, t.j. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica;
Zachraňujeme životy, n.o., Moldava a LSPP Michalovce, s.r.o. - výjazdovú formu LSPP
nevykonávajú. Na všetkých druhoch LSPP bolo v kraji v roku 2012 ošetrených spolu 157 976
osôb, z toho bolo do 22,00 hod. ošetrených 137 972 osôb, po 22,00 hod. 20 004 osôb. V roku
2012 bol teda v rámci LSPP ošetrený približne každý 5-ty obyvateľ kraja.
Počas roka 2012 boli podľa platného usmernenia pravidelne schvaľované rozpisy
lekárskych služieb prvej pomoci pre všetkých poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci
v Košickom samosprávnom kraji. Pravidelné rozpisy sa týkali 14 LSPP pre dospelých, 9
LSPP pre deti a dorast a 5 zubných LSPP.
Najväčším problémom v kraji počas sledovaného obdobia bola prevádzka malých
LSPP (Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Gelnica, Krompachy). Problémy týchto LSPP
spočívajú v nízkom počte poistencov žijúcich v ich zdravotných obvodoch, z čoho rezultuje
nízka paušálna platba, nízky objem výkonov a následnej platby. Ďalším problémom bol nízky
počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – lekárov, povinných vykonávať LSPP
v zdravotnom obvode malých LSPP. Z uvedeného vyplýva pre lekárov vysoká frekvencia
služieb a nízka odmena za službu.
E/ Poradensko-informačné centrum

Zamestnanec PIC v sledovanom období poskytol poradenstvo v 158 prípadoch, z toho
z hľadiska formy poskytnutia poradenstva:
- v 99 prípadoch telefonickou formou,
- v 58 prípadoch osobnou konzultáciou,
- v 1 prípade emailovou formou,
- v 14 prípadoch riešené v spolupráci s iným zamestnancom referátu, resp. odboru,
- v 20 prípadoch boli žiadatelia o informáciu usmernení na inú vecne príslušnú Inštitúciu,
z hľadiska cieľových skupín:
- v 67 prípadoch bola informácia poskytnutá predstaviteľom 1 cieľovej skupiny
(poskytovatelia zdravotnej starostlivosti), z toho v 8 prípadoch KSK odporučil klientovi,
aby sa obrátil na vecne príslušnú inštitúciu,
- v 14 prípadoch bola informácia poskytnutá predstaviteľom 2. cieľovej skupiny
(poskytovatelia lekárenskej starostlivosti),
- v 77 prípadoch bola informácia poskytnutá predstaviteľom 3. cieľovej skupiny (občania)
z toho v 10 prípadoch KSK nebol vecne príslušný, klient bol následne usmernený na
vecne príslušnú inštitúciu.

-

-

-

Najčastejšie opakujúce sa žiadosti, problémy a dotazy s ktorými sa príslušníci
jednotlivých cieľových skupín v sledovanom období obracali na pracovníka PIC boli:
informácie týkajúce sa vydania povolenia pre poskytovateľov zdravotnej, ako aj
lekárenskej starostlivosti, ako aj podkladov k žiadosti o vydanie povolenia - v 36
prípadoch,
informácie o zmenách údajov v povolení pri poskytovateľoch zdravotnej, ako aj
lekárenskej starostlivosti, ako aj podkladov k žiadosti o vydanie povolenia - v 24
prípadoch,
informácie o zrušení povolenia, informácie o výške správneho poplatku pri vydávaní,
zmene, alebo zrušení povolenia- v 4 prípadoch,
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-

informácie o lehotách v konaní o vydanie, zrušenie, resp. zmenu údajov v povolení
u poskytovateľov zdravotnej, ako aj lekárenskej starostlivosti - v 3 prípadoch.
Príslušníci tretej cieľovej skupiny sa
najviac pýtali na: neetický prístup
zdravotníckych pracovníkov - v 7 prípadoch, nesprístupňovanie údajov zo zdravotnej
dokumentácie - v 7 prípadoch, platby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – v 28
prípadoch, odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti – v 3 prípadoch.
F/ Sťažnosti, podania, správne konania
V roku 2012 bolo referátom zdravotníctva OSV a Z riešených spolu 138 podaní, z
toho bolo na úseku poskytovateľov zdravotnej starostlivosti riešených 138 podaní, 1 sťažnosť
a realizovaných bolo 41 správnych konaní. V porovnaní s rokom 2011 je to na referáte
zdravotníctva celkový nárast o 37 podaní, t.j. o 28 %.
Predmet podaní:
- poplatky 35 podaní,
- nedostatky v zdravotnej dokumentácii 24 podaní,
- nevydanie zdravotnej dokumentácie pri zmene lekára 15 podaní,
- nedodržiavanie ordinačných hodín 12 podaní,
- neuzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 3 podania,
- personálne a materiálno – technické vybavenie 10 podaní,
- neprítomnosť lekára 3 podania,
- odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti 16 podaní,
- neetický prístup zdrav. personálu 10 podaní,
- nevykonanie obhliadky mŕtveho 7 podaní,
- nedostatky ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka pri informovaní o účele, povahe,
následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby
navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti
( informovaný súhlas)- 7 podaní,
- nedostatky pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti 5 podaní.
V roku 2012 bolo referátom zdravotníctva OSV a Z začatých 41 správnych konaní,
v 18 prípadoch nebolo začaté konanie o uloženie pokuty z dôvodu preklúzie (zániku práva),
účastníkovi konania bola len uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov. Z uvedeného počtu 41 začatých správnych konaní v 8 prípadoch podal podnet na
začatie konania o uložení pokuty UDZS, v 1 prípade konanie na návrh účastníka konania
UDZS nebolo začaté z dôvodu preklúzie. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti boli
uložené pokuty v celkovej sume 4 061,- €, (priemerná výška pokuty 123,- €) v jednom
prípade bolo rozhodnutie KSK odvolacím orgánom zrušené (výška pokuty 50,- €) a v 2
prípadoch prebieha odvolacie konania (celková výška pokút spolu 330,- €). Poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti boli v roku 2012 zaplatené pokuty v celkovej sume 3 416,- €.
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G/ Kontrolná činnosť RZ
ROK 2012

Metodická
Kontrolné
Spolu
a kontrolná činnosť návštevy LSPP

Materiál.- techn. vybavenie
Zdravotná dokumentácia
Ordinačné hodiny
Personálne zabezpečenie
Neoprávnené poplatky
Prednostné posk. amb. star.
Zistené nedostatky celkom
Správne konanie
Pokuty
Nápravné opatrenia
Sankčné opatrenia celkom

21
14
9
8
6
1
59
18
11
3
32

14
14

21
14
9
8
6
1
59
18
11
17
46

H/ Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
Počet vydaných rozhodnutí KSK celkom
218
z toho :
- rozhodnutie o vydaní povolenia :
160
- rozhodnutie o zrušení povolenia :
54
- rozhodnutie o prerušení konania :
1
- rozhodnutie o vrátení správneho poplatku :
1
2
- rozhodnutie o dočasnom pozastavení povolenia :
Vyznačenie zmeny údajov v povolení
37
Určenie zdravotného obvodu
34
Potvrdenie o platnosti povolenia
6
Schválenie ordinačných hodín
116
Schválenie ordinačných hodín a výšky úhrady za
prednostné ošetrenie
104
Rozhodnutia boli riadne a zákonne spracované pri dodržaní určených lehôt. V roku
2012 nebolo voči rozhodnutiu lekára samosprávneho kraja a sestry samosprávneho kraja
podané žiadne odvolanie ani žiadny iný opravný prostriedok.
I/ Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti
Počet vydaných rozhodnutí KSK celkom
Z toho :
- rozhodnutie o vydaní povolenia :
- rozhodnutie o zrušení povolenia :
- rozhodnutie o prerušení konania :
- rozhodnutie o vrátení správneho poplatku :
- rozhodnutie o pozastavení povolenia :
- rozhodnutie o zmene umiestnenia
- rozhodnutie o zmene počtu prevádzkarní
- rozhodnutie o zbavení povinnosti mlčanlivosti

Vyznačenie zmeny údajov v povolení celkom
Z toho:
- zmena mena alebo priezviska

59
27
15
0
0
1
3
8
5

62
3
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- zmena bydliska alebo sídla
- zmena právnej formy
- náhradný odborný zástupca
- nový odborný zástupca
- zmena štatutárneho orgánu

10
7
9
31
2

Schválenie prevádzkového času celkom

79

Rozhodnutia boli riadne a zákonne spracované pri dodržaní určených lehôt v súlade so
správnym poriadkom Slovenskej republiky. V roku 2012 nebolo voči rozhodnutiu farmaceuta
samosprávneho kraja podané žiadne odvolanie ani žiadny iný opravný prostriedok.
J/ Ošetrovateľská starostlivosť
V Košickom samosprávnom kraji pôsobilo k 31.12.2012 celkom 28 Agentúr domácej
ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „ADOS“). V priebehu roka 2012 boli vydané 2 nové
rozhodnutia o povolení nových ADOS s miestom prevádzkovania v Košiciach. Jedna ADOS
mala počas roka 2012 zrušené povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.
Počet sesterských miest v jednotlivých ADOS predstavoval 86,5 (plný úväzok). Počet
dohôd bol 28 (väčšinou ide o dohody na 0,25 úväzok). Podľa Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti má mať KSK v prepočte na počet obyvateľov 115,9 sesterských miest v ADOS.
V ADOS boli realizované 3 kontroly, kde sa konštatovali iba menšie chyby
v technickom vybavení a vedení zdravotnej dokumentácie. 5 ADOS požiadalo o osobné
pracovné stretnutie a konzultáciu pri riešení financovania, personálneho zabezpečenia
a zavedenia cenníka. V roku 2012 nebol evidovaný žiaden podnet zo strany občanov, resp.
iných orgánov na činnosť a fungovanie ADOS.

K/ Nemocnice
V pôsobnosti Košického samosprávneho kraja boli v predchádzajúcom období štyri
NsP (NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., NsP Spišská Nová Ves, a.s., NsP Trebišov, a.s. a NsP
Štefana Kukuru Michalovce, a.s.). Proces hľadania strategického investora pre NsP, od
ktorého sa očakával prílev súkromného kapitálu bol ukončený v priebehu roka 2011. V roku
2012 boli predstavitelia nájomcu – spoločnosti Svet zdravia, a.s. pravidelne prizývaní na
rokovania Zdravotnej komisie KSK ako aj iných pracovných stretnutí.
L/ Projekt: „ZVÝŠENIE VZDELANOSTNEJ ÚROVNE ZDRAVOTNÍCKYCH
PRACOVNÍKOV NA ÚZEMÍ KSK II“
V roku 2012 projektový tím zložený najmä zo zamestnancov referátu zdravotníctva
KSK úspešne pokračoval v implementácii projektu pod názvom: Zvýšenie vzdelanostnej
úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II. Projekt bol realizovaný z
Operačného programu Vzdelávanie, riadiacim orgánom bolo Ministerstvo Školstva SR a
sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom bolo Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky. Projekt bol realizovaný prostredníctvom kombinácie zálohových
platieb a refundácie s celkovým rozpočtom 1,5 mil. €. Cieľom bola podpora a udržanie
mladých lekárov študujúcich v špecializačnom štúdiu v regióne KSK. Projektom sú rovnako
podporované zdravotné sestry a pôrodné asistentky v jednotlivých zdravotníckych
zariadeniach kraja. Projekt trval do 31.8.2012, následne bola zaslaná finálna Žiadosť o platbu
na MZSR. Finančne bude ukončený až v priebehu roka 2013. Na MZSR bolo zaslaných
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celkovo 25 Žiadostí o platbu, ktoré boli SORO-m schválené. Zaslaných bolo taktiež 10
monitorovacích správ, ktoré boli rovnako schválené.

Kultúrne služby
Celá oblasť kultúry a kultúrno-výchovnej činnosti sa v roku 2012 sústredila
predovšetkým na prípravu a realizáciu programových cieľov a zámerov súvisiacich
s uskutočnením plánovaných podujatí a akcií v rámci projektu Košice - Európske hlavné
mesto kultúry 2013 a projektu pod názvom „Terra Incognita“, ktorým sa Košický
samosprávny kraj zapojil do uvedeného projektu i vlastným finančným podielom.V rámci
rozpisu rozpočtu bežných výdavkov v programe kultúra boli pre kultúrne organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK schválené finančné prostriedky v celkovej výške
6 406 882 €. V tejto sume bolo pre rozpočtové organizácie vyčlenených 1 606 991 €, pre
príspevkové organizácie 3 699 891. Na činnosť organizácií kultúry bolo určených celkovo
350 tis. € a objem prostriedkov v rámci programu EHMK predstavoval sumu 750 tis.€.
Upravený rozpočet predstavoval v závere roka sumu 6 808 909 €.
Nepriaznivý dopad finančnej krízy na rozpočet KSK sa aj v roku 2012 prejavil vo
forme obmedzených rozpočtov organizácií kultúry na príslušný rok. V tejto súvislosti je
potrebné konštatovať, že obmedzené rozpočtové možnosti organizácií ovplyvnili i plnenie
rozvojových strategických programov, ktoré boli pre rezort kultúry prijaté na úrovni
Zastupiteľstva KSK v predchádzajúcom období. Pretrvávajúcim problémom v rámci
hodnoteného roka boli značne obmedzené zdroje financovania realizácie investičných
zámerov súvisiacich s odstraňovaním havarijného stavu na spravovaných objektoch, so
zabezpečením povinných periodických revízií technických zariadení, v nedostatku možností
obstarania nového strojného a technického vybavenia nevyhnutného na zvýšenie kvality
výkonu v oblasti kultúrno - výchovnej činnosti a pod. V rámci prevádzky kultúrnych
organizácií v pôsobnosti Odboru kultúry a CR KSK sa ani v roku 2012 nepodarilo zabezpečiť
finančné zdroje na zvýšenie mzdových nárokov organizácií kultúry.
Na základe rozhodnutia Zastupiteľstva KSK došlo od 1.januára 2012 k niektorým
významným zmenám v organizačnej štruktúre organizácií kultúry. Pričlenením Regionálneho
osvetového strediska v Trebišove k Vlastivednému múzeu čím vznikla nová inštitúcia pod
názvom “Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove“. Na rokovaní
Zastupiteľstva KSK v mesiaci august 2012 bola schválená zmena formy hospodárenia
u vybratých organizácií kultúry. Od 1.januára 2013 je v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 9
príspevkových a 15 rozpočtových organizácií.
Významným prínosom pre rozpočet organizácií kultúry sú príjmy za kultúrne poukazy
od žiakov základných a stredných škôl. V roku 2012 bolo do projektu MK SR Kultúrne
poukazy zapojených 20 kultúrnych organizácií v pôsobnosti KSK a z tohto zdroja získali
celkom 98 235 €.
V snahe získať pre svoju činnosť ďalšie finančné prostriedky podala väčšina
kultúrnych organizácií aj v roku 2012 žiadosti o získanie prostriedkov v rámci jednotlivých
grantových programov MK SR. Z celkového počtu 324 podaných projektov bolo úspešných
230 a kultúrne organizácie získali na svoju činnosť ďalšie finančné prostriedky.
V rámci grantovej schémy programu Terra Incognita, ktorým sa Košický samosprávny
kraj podieľa na projekte Košice EHMK 2013 bolo podporených prvých 8 projektov/ tzv.
promo podujatia/ celkovou sumou 31 510 Eur. V rámci 2. kola výzvy na predkladanie
projektov bolo podporených celkom 21 projektov vo finančnom objeme 88 490 €.
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Vychádzajúc zo záverov rozborov činnosti a hospodárenia jednotlivých kultúrnych
organizácií v roku 2011 a v súlade s Akčným plánom Stratégie rozvoja kultúry do roku 2013
venoval odbor kultúry a CR v priebehu roka 2012 osobitnú pozornosť príprave a organizácii
významnejších prehliadok a festivalov zameraných predovšetkým na tradičnú ľudovú kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť. I napriek nedostatku finančných prostriedkov na nákup
a ochranu zbierkových predmetov v múzeách a galériách vykázali tieto inštitúcie bohatú
činnosť v rámci mimovýstavných aktivít. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku
2012 sme výrazný záujem o činnosť múzeí a galérií zaznamenali počas osláv medzinárodného
dňa múzeí a počas tzv. Noci múzeí. V hodnotenom období sme na podujatiach a aktivitách
organizácií kultúry zaznamenali celkový počet 672 420 návštevníkov a divákov. Vlastné
príjmy z činnosti spolu s finančnými prostriedkami získanými z prenájmu spravovaného
majetku predstavovali sumu 450 750 € Eur. Osobitne významnou je skutočnosť, že úspešne
pokračovali realizačné práce na 7 investičných akciách súvisiacich s projektom EHMK 2013
- Ostrovy kultúry - na objekte Historickej účelovej budovy a v areály Katovej bašty Vs.
Múzea v Košiciach, v objekte Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici v Košiciach,
v objekte Bábkového divadla, v obidvoch objektoch Verejnej knižnice J.Bocatia a v budove
Divadla Thália Szinház na Mojmírovej ulici. Uvedené investičné akcie zároveň zhodnotia
existujúce objekty kultúrnych organizácií a vytvoria sa podmienky pre skvalitnenie
a modernizáciu prevádzky a činnosti týchto najvýznamnejších inštitúcií. Predpokladané
finančné náklady na realizáciu uvedených investičných projektov sú vo výške 10 417 353 €.
Úsek cestovného ruchu
Referát cestovného ruchu zrealizoval v letných mesiacoch pravidelný dotazníkový
prieskum „Leto 2012“, ktorého cieľom bolo získať informácie o spokojnosti návštevníkov
kraja. Realizácia prieskumu bola zabezpečená za pomoci informačných centier a do
prieskumu sa zapojilo 366 respondentov. Jeho výsledky využívané na plánovanie ďalších
aktivít referátu cestovného ruchu. V druhej polovici roka 2012 bola v rámci projektu pod
názvom „BICY – Cities & Regions of Bicycles“ zrealizovaná Štúdia uskutočniteľnosti
cyklotrasy EuroVelo 11 na území Košického samosprávneho kraja“, ktorej cieľom bolo zistiť
možnosti zapojenia Košického samosprávneho kraja do celoeurópskeho projektu
EUROVELO.
V rámci propagácie kraja referát cestovného ruchu prezentoval Košický kraj v roku
2012 na 4 výstavách cestovného ruchu. Na domácom trhu sme sa zúčastnili výstavy ITF
Slovakia Tour Bratislava (18.-22.1.2013) a v zahraničí bola zrealizovaná prezentácia na
výstavách „Holiday World and Golf Show“ v Prahe (9.-12.2.2012), „UTAZÁS“ v Budapešti
(1.-4.3.2012) a v Miškolci na výstave „Poďme do sveta“ (29.3.2012).
V roku 2012 v zmysle zákona č.91/2010 o podpore cestovného ruchu inicioval Odbor kultúry
a CR založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj, ktorej cieľom bude
podpora a koordinácia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji. Organizácia bola
zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dňa 10.12.2012 a jej
členmi sú Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, Oblastná organizácia
cestovného ruchu SPIŠ a TURIZMUS – Košice.
V rámci platených inzercií bol Košický samosprávny kraj prezentovaný v 5 printových
médiách (PR články, reklama). V priebehu roka zabezpečoval referát cestovného ruchu
vydanie propagačných materiálov „Tipy na jednodňové výlety po Košickom kraji (Abov,
Gemer, Spiš a Tokaj). Propagačný materiál bol vydaný v 2 jazykových mutáciách a bol
distribuovaný na ubytovacie zariadenia a iné kontaktné miesta (turistické informačné centrá)
v Košiciach. Odbor kultúry a CR prostredníctvom pracovníkov referátu počas celého roka
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intenzívne spolupracoval s aktérmi v cestovnom ruchu v kraji. Zrealizovali sme niekoľko
pracovných stretnutí (stretnutie so správcami cyklotrás, so zástupcami informačných centier
a zástupcami organizácií pôsobiacimi v cestovnom ruchu). Výmena skúsenosti aktérov
v cestovnom ruchu bola hlavnou témou krajskej konferencie pod názvom „KSK - partner
v cestovnom ruchu“, ktorá sa uskutočnila 27.9.2012 v Košiciach. V dňoch 10.-11.10.2012
v rámci projektu „BICY – Cities & Regions of Bicycles“ sme zorganizovali v Košiciach
konferenciu „Cyklistická doprava 2012“, kde bola okrem dopravy riešená aj cykloturistika.

Vzdelávanie
Oblasť financovania škôl a školských zariadení
Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja predložil dňa 12. decembra
2011 na 13. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja návrh rozpočtu škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na roky 2012 - 2014. Uvedený návrh
rozpočtu bol prijatý uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 345/2011.
Prenesené kompetencie
Odbor školstva v rámci preneseného výkonu štátnej správy realizoval financovanie
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti normatívne určeným objemom finančných
prostriedkov, ktoré prideľuje Ministerstvo školstva SR na počet žiakov týchto škôl. Samotný
proces financovania upravuje zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády
č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
V podmienkach samosprávneho kraja je proces rozpočtovania upravený zásadami tvorby
rozpočtu odsúhlasenými Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.
Výška normatívnych finančných prostriedkov, ktorú odbor školstva pridelil
jednotlivým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok vychádzala
z podrobných analýz v mzdovej a prevádzkovej oblasti.
Podkladovým materiálom pre rozpočtovanie miezd a odvodov boli platové inventúry,
ktoré školy vypĺňali prostredníctvom informačného systému „Modul platových inventúr“ a
odosielali požadované ukazovatele zriaďovateľovi. Počty pedagogických a nepedagogických
zamestnancov boli prehodnocované príslušným referentom správy škôl a školských zariadení
odboru školstva v rámci organizácie školského roka s cieľom ich optimalizácie k počtom
žiakov s priamou finančnou väzbou na výšku prideľovaného rozpočtu. Do rozpočtu miezd
škôl boli zapracované nasledovné mzdové ukazovatele - tarifné platy, príplatky za riadenie,
príplatky za nadčasy, príplatok za činnosť triedneho učiteľa, iné nárokové príplatky, jubilejné
odmeny, platové postupy, odmeny a osobné príplatky vo výške minimálne 6 % k tarifným
platom, kreditné príplatky, zvýšenie tarifného platu, vyrovnanie platu, uvádzajúci príplatok,
doplnkové dôchodkové poistenie, poistné fondy, odchodné.
V oblasti rozpočtovania prevádzky boli podkladovým materiálom uzávierkové ročné
čerpania výdavkov škôl, prostredníctvom ktorých analyzujeme čerpania fixnej zložky
rozpočtu /energie, nájom/, variabilnej zložky rozpočtu a porovnávame s predchádzajúcim
obdobím, čím zosledujeme vývoj efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov
jednotlivými školami. Súčasťou analýz boli príjmy z prenájmov, ktoré školy získavajú
z majetku im zvereného do správy. Tieto údaje sú východiskové pre stanovenie výšky
rozpočtu prevádzky.
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Originálne kompetencie
Odbor školstva v rámci originálnych kompetencií realizoval financovanie školských
zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a financovanie neštátnych základných
umeleckých škôl, jazykových škôl a neštátnych školských zariadení. Výšku finančných
prostriedkov, ktorú odbor školstva pridelil jednotlivým školským zariadeniam vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok vychádzala obdobne z podrobných analýz
v mzdovej a prevádzkovej oblasti ako pri prenesenom výkone štátnej správy. Zároveň
z podielových daní prebiehalo spolufinancovanie projektov schválených Zastupiteľstvom
Košického samosprávneho kraja.
Na základe vyššie uvedeného systému rozpočtovania prebiehalo prerozdelenie
normatívnych objemov finančných prostriedkov /školy/ a podielových daní /školské
zariadenia/. Jednotlivé
rozpočty
zriaďovateľ
prejednával
s jednotlivými
riaditeľkami/riaditeľmi a ekonomickými zamestnancami škôl a školských zariadení v rámci
dohodovacieho konania.
V priebehu rozpočtového roka 2012 odbor školstva riešil rôzne havarijné situácie
školských objektov a účelovými opravami a údržbou majetku zlepšil podmienky výchovnovzdelávacieho procesu. Pre potreby riešenia uvedených situácií bola v rozpočte škôl
vytvorená rezerva, ktorá súčasne bola využitá aj na zmiernenie dopadu úpravy rozpočtu
vykonanej MŠ SR na základe zníženia počtov žiakov. Vzhľadom k tejto skutočnosti sme
nútení riešiť požiadavky škôl postupne. Účelové dotácie smerovali aj na vybavenia škôl
rôznymi učebnými pomôckami a výpočtovou technikou.
Oblasť správy škôl a školských zariadení
V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo k 31. 12. 2012 72 škôl a školských zariadení
s právnou subjektivitou (65 stredných škôl, 2 jazykové školy, 3 školské internáty, 1 škola
v prírode, 1 centrum voľného času). V priebehu roka 2012 boli v sieti škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK realizované nasledovné zmeny:
Prenesené kompetencie
 Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves – vyradená zo
siete a zrušená k 31.8.2012.
Originálne kompetencie
 Školský internát, Kapušianska 4, Michalovce ako súčasť Strednej odbornej školy
technickej, Partizánska 1, Michalovce zrušený k 30. 06. 2012,
 Školský majetok, Kapušianska, Michalovce ako súčasť Strednej odbornej školy
technickej, Partizánska 1, Michalovce zrušený k 30. 06. 2012.
V priebehu roka 2012 odbor školstva spracoval materiály, ktoré boli predložené na
zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja:
14. rokovanie (február 2012)
 Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných
odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja odpovedajúcej požiadavkám trhu práce, ktorý strategický nadväzuje na
Koncepciu rozvoja odborného vzdelávania v stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK. V materiáli bol vyhodnotený záujem o odbory na jednotlivých
školách za posledné tri roky a dotazníky spracované zamestnávateľmi a zozbierané
prostredníctvom stredných odborných škôl, pojednávajúce o požiadavkách
zamestnávateľov na absolventov v jednotlivých profesiách. Na základe týchto údajov
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a informácií Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny o počte evidovaných
nezamestnaných absolventov bol spracovaný prehľad odborov a návrhy na úpravu
siete. Súčasťou materiálu bolo aj riešenie otázky vzdelávania žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
15. rokovanie (apríl 2012)
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č.
5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach v znení neskorších predpisov. VZN bolo doplnené o piaty
diel „Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni“.
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja za školský rok 2010/2011, podávajúca komplexný, ucelený
obraz o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, s dôrazom na stredné školy.
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení na
funkčné obdobie rokov 2012 – 2016, ktoré sa týkalo delegovania poslancov
Zastupiteľstva KSK do novovzniknutých rád škôl a školských zariadení (v roku 2012
zaniklo členstvo v orgánoch školskej samosprávy na niektorých školách a školských
zariadeniach uplynutím 4-ročného funkčného obdobia).
16. rokovanie (jún 2012)
Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v
oblasti školstva (Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického
samosprávneho kraja a Koncepcia rozvoja športu) za obdobie školských rokov
2010/2011 a 2011/2012.
Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie
(TE) na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti KSK a dosiahnutie
hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa.

V roku 2012 odbor školstva zorganizoval niekoľko významných podujatí:
Apríl 2012 - medzinárodnú konferenciu o vzdelávaní na stredných školách „Vzdelávanie
– stabilný pilier vedomostnej spoločnosti“. Konferencia bola rozdelená do dvoch blokov:
1. blok odborného vzdelávania, zameraný predovšetkým na prezentáciu spolupráce stredných
odborných škôl a spolupracujúcich firiem; 2. blok gymnaziálneho vzdelávania, zameraný na
prezentáciu profilácie gymnázií.
September 2012 – štvrtý ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne
znevýhodnených a zdravých detí „Mosty bez bariér“.
December 2012 - druhý ročník podujatia „Správna voľba povolania – príležitosť k
úspechu“ s cieľom čo najviac informovať verejnosť o možnostiach štúdia na stredných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, s dôrazom na odborné
vzdelávanie.
V mesiacoch júl a august odbor školstva spracoval a na stredné školy zaslal Pedagogickoorganizačné pokyny pre školský rok 2012/2013, ktoré obsahovali usmernenia a dôležité
termíny týkajúce sa organizácie nového školského roka.
V súlade so školským zákonom boli do 15. septembra 2012 stredným školám
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK schválené počty tried prvého ročníka pre prijímacie
konanie v šk. r. 2012/2013.
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Životné prostredie
Starostlivosť o životné prostredie je veľmi dôležitá činnosť celospoločenského
významu.
Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojich aktivít v oblasti životného prostredia sa
zameriava na :
- Zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie.
- Zníženie negatívnych vplyvov predovšetkým tranzitnej nákladnej dopravy na zdravie
obyvateľstva.
- Prípravu a realizáciu programov a projektov na vytváranie integrovaných systémov
verejnej dopravy najmä vo väčších sídlach.
- Revitalizáciu územia významne poškodeného exploatáciou prírodných zdrojov.
- Vytváranie podmienok pre zneškodňovanie nebezpečných odpadov (nadregionálna
spaľovňa).
- Prednostne dobudovanie kanalizácie v sídlach ležiacich v pásmach hygienickej
ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych
a liečivých vôd a v chránených územiach.

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2012
Košickému samosprávnemu kraju bol poskytnutý dlhodobý úver z Európskej
investičnej banky na základe úverovej zmluvy FI č. 23.753 uzavretej v decembri 2006.
Celková výška úveru predstavuje sumu 1 400 000 tis. Sk (45 459 810,19 €).
Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2012 bola splatená istina vo výške
1 339 tis. €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok úveru k 31. 12. 2012 je vo výške
42 080 831,45 €.
Uznesením č. 20/2010 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 8. februára 2010 v Košiciach bolo schválené prijatie úveru od komerčných
bánk v sume 7 000 000 € na krytie nákladov na spolufinancovanie, spracovanie projektovej
dokumentácie a ďalších nákladov súvisiacich so schválenými projektmi EÚ.
V zmysle tohto uznesenia bola dňa 29.03.2011 uzavretá medzi KSK a Slovenskou
sporiteľňou , a. s. Zmluva o úvere č. 5/0092/CC/2011.
V roku 2011 bolo realizované nasledovné čerpanie:
1. Dlhodobý úver vo výške 176 374,59 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 4 150 269,83 €. Čiastka 22 708,20 € bola splatená
z príjmov KSK.
V priebehu roku 2011 boli realizované splátky krátkodobého úveru vo výške
1 574 455,75 € z prijatých refundácií realizovaných projektov.
V roku 2012 bolo realizované nasledovné čerpanie:
1. Dlhodobý úver vo výške 1 232 299,91 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 1 969 065,92 €.
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V priebehu roku 2012 boli realizované splátky krátkodobého úveru vo výške 1 023 124,19 €.
•
•

K 31.12.2012 je zostatok:
dlhodobého úveru vo výške 1 408 674,50 €,
krátkodobého úveru vo výške 3 521 755,81 €.

Celkové zadlženie Košického samosprávneho kraja k bežným príjmom je 53,51 %.
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II. Účtovná závierka za rok 2012
A Vývoj vybraných ukazovateľov Úradu Košického samosprávneho kraja
v tis. EUR
Rok
Text
A. Neobežný majetok, z toho:
1. dlhodobý nehmotný majetok
2. dlhodobý hmotný majetok, z toho:
- odpisovaný (stavby, samostatné
hnuteľné veci, dopravné prostriedky)
- pozemky
- umelecké diela a zbierky
- obstaranie dlhodobého hmot.
majetku

Pomer (%)

2012
49 055

2011
58 581

2010
68 175

2009
51 627

2012/2011
83,74

2011/2010
85,93

2010/2009
132,05

1 471

63

161

225

2 334,92

39,13

71,56

47 467

58 401

66 752

50 580

81,28

131,97

107,13

31 784

34 045

47 367

35 681

93,36

71,87

132,75

4 510

5 313

4 886

4 801

84,89

108,74

101,77

18

256

256

256

7,03

100,00

100,00

11 155

18 787

14 243

9 842

59,38

131,90

144,72

0

0

0

0

0

x

x

117

117

1 262

822

100,00

9,27

153,53

184 497

180 323

155 502

140 498

102,31

115,96

110,68

30

28

34

36

107,14

82,35

94,44

150 465

140 479

124 168

119 554

107,11

113,14

103,86

3. pohľadávky

22 394

21 677

15 690

10 902

103,31

1 381,58

14,39

4. finančný majetok

10 958

17 651

15 610

10 006

62,08

113,07

156,01

650

488

0

0

133,20

x

x

- poskytnuté preddavky na DHM
3. dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok, z toho:
1. zásoby
2. zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy

5. poskytnuté fin. výpomoci

681

1 077

21

39

63,23

5 128,57

53,85

239.981

234 233

239 981

223 698

192 164

97,60

107,28

97 113

102 536

98 471

102 054

94,71

104,13

96,49

1. Oceňovacie rozdiely

0

0

0

0

x

x

x

2. Fondy

0

0

0

0

x

x

x

97 113

102 536

98 471

102 054

94,71

104,13

96,49

B. Záväzky spolu:

94 331

101 888

93 351

78 175

92,58

109,15

119,41

1. Rezervy

15 754

14 310

10 973

11 383

110,09

130,41

96,40

732

5 142

8 205

780

14,24

62,67

1 051,92

3.Záväzky

30 834

36 264

29 733

25 339

85,03

121,97

117,34

4. Bankové úvery a výpomoci

47 011

46 172

44 440

40 673

101,82

1 038,97

10,93

C. Časové rozlíšenie
AKTÍVA CELKOM
A. Vlastné imanie, z toho:

3. Výsledok hospodárenia

2. Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy

C. Časové rozlíšenia
PASÍVA CELKOM

42 789

35 557

31 876

11 935

120,34

111,55

267,08

234 233

239 981

223 698

192 164

97,60

107,28

116,41
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B Vývoj majetku, vlastných zdrojov a záväzkov
B.1. Neobežný majetok
KSK má k 31.12.2012 na Úrade evidovaný neobežný majetok v obstarávacích
cenách v celkovej hodnote 119 397 tis. EUR a v zostatkových cenách 49 055 tis. EUR.

Text

V obstarávacích
cenách

Neodpisovaný neobežný
majetok
Odpisovaný neobežný
majetok
Spolu:

Korekcia

26 587

9 343

17 244

92 810

60 999

31 811

119 397

70 342

49 055

Neodpisovaný majetok predstavujú
- obstaranie dlhodobého hmotného majetku
- obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
- pozemky
- umelecké diela a zbierky
- dlhodobý finančný majetok
Neodpisovaný neobežný majetok v obstarávacích cenách

Odpisovaný majetok tvoria
- softvér
- stavby
- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
- dopravné prostriedky
Odpisovaný neobežný majetok v zostatkových cenách
Okrem investičného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte
a nehmotný majetok v celkovej hodnote 4 416 tis. €.
Úrad KSK vedie v evidencii

V zostatkových
cenách

(v tis. €)
20 498
1 444
4 510
18
117
26 587

(v tis. €)
27
31 215
380
189
31 811
drobný hmotný

dlhodobý finančný majetok v hodnote 117 tis. €.

Ide o:
• majetkový vklad v spoločnosti Správa majetku KSK, spol. s r.o. vo výške 6,5 tis. €,
• majetkový vklad v spoločnosti Správa nebytových priestorov, spol. s r.o. vo výške
6,5 tis. €,
• majetkový vklad v spoločnosti ORID, s.r.o. vo výške 5 tis. €,
• vklad do akciovej spoločnosti INTERHOTEL Košice, a. s. vo výške 69 tis. €,
• vklad do neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Michalovce vo výške 30 tis. €.
Okrem investičného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný
a nehmotný majetok v celkovej hodnote 4 416 tis. €.

V roku 2012 bola kúpna cena za dočasný prevod akcií Nemocníc s poliklinikou
znížená z 13 089 397,- € o sumu 1 187 952,55 € v zmysle ustanovenia 14.2.1 Zmluvy
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o dočasnom prevode akcií, podľa ktorého „V prípade, ak na základe vykonanej Inventarizácie
Kupujúci zistí, že stav agregovaného Čistého pracovného kapitálu všetkých Spoločností ku
dňu nadobudnutia všetkých Akcií je nižší ako jeho stav ku dňu 30.11.2010 (stav vo výške –
(mínus) 4 354 780,- EUR, ktorý zahŕňa evidované záväzky Spoločností voči Predávajúcemu)
a/alebo zistí chýbajúce alebo chybné veci z majetku Spoločností a /alebo majetku, ktorý
Spoločnosti užívajú, pričom zistený rozdiel v Čistom pracovnom kapitále spolu so zistenou
hodnotou chýbajúcich a chybných vecí presahuje 1 % z Celkovej kúpnej ceny, má Kupujúci
právo na zníženie Celkovej kúpnej ceny vo výške takto zisteného rozdielu.“
Celková kúpna cena k 31.12.2012 bola vo výške 11 901 444,45 €.
Na základe zníženia kúpnej ceny podal Košický samosprávny kraj dodatočné daňové
priznanie, z ktorého vyplynul preplatok na dani z príjmov právnických osôb za rok 2011 vo
výške 225 710,99 €.
V zmysle rozhodnutia Daňového úradu Košice o stanovení preddavkov na daň
z príjmu právnických osôb uhradil Košický samosprávny kraj preddavky na daň z príjmov
právnických osôb vo výške 105 600,- €.

B.2.

Pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2012 vykazuje Úrad KSK vo výške 14 534 tis. €,

z toho:
- pohľadávky z nedaňových príjmov
- poskytnuté prevádzkové preddavky
- ostatné pohľadávky
- daň z príjmov
- iné pohľadávky
- zúčtovanie s ES
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy

361 tis. €
1 tis. €
33 tis. €
331 tis. €
210 tis. €
14 tis. €
13 584 tis. €

Ku krátkodobým pohľadávkam boli v zmysle zásad vytvorené opravné položky
v celkovej výške 173 tis. €; zníženie opravných položiek bolo vo výške 142 tis. €. Celkový
zostatok opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2012 je vo výške 340 tis. €

Štruktúra krátkodobých pohľadávok podľa lehoty splatnosti:
- v lehote splatnosti
- po lehote splatnosti
KSK eviduje dlhodobé pohľadávky voči:
SVET ZDRAVIA, a.s.
IVZW G-4 Brusel
Daniela Marková

B.3

14 477 tis. €
397 tis. €

7 847 tis. €
9 tis. €
4 tis. €

Záväzky

Záväzky za Úrad KSK predstavujú k 31.12.2012 výšku 94 331 tis. €. Ide najmä
o nasledovné záväzky:
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Rezervy:
• ostatné rezervy dlhodobé vo výške 53 tis. €,
• ostatné rezervy krátkodobé vo výške 15 701 tis. €.
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy vo výške 732 tis. €.
Krátkodobé záväzky:
• Záväzky voči dodávateľom vo výške 5 499 tis. € obsahujú neuhradené bežné
a investičné faktúry, ktoré boli doručené na Úrad KSK v decembri 2012 a januári 2013
za zdaniteľné plnenia roku 2012 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február
2013.
• Ostatné krátkodobé záväzky vo výške 6 378 tis. € predstavujú hlavne postúpené
pohľadávky dodávateľov z opráv ciest (PPP) splatné v roku 2013.
• Záväzky voči zamestnancom vo výške 143 tis. € predstavujú mzdy za december 2012,
ktoré boli uhradené v januári 2013.
• Záväzky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam vo výške 109 tis. €.
• Záväzok voči daňovému úradu z dane zo závislej činnosti vo výške 26 tis. €.
• Ostatné záväzky voči zamestnancom vo výške 2 tis. €.
• Iné záväzky vo výške 786 tis. €.
Dlhodobé záväzky:
• Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 4 tis. €
• Dlhodobé záväzky z postúpených pohľadávok dodávateľov za opravy ciest KSK
v rokoch 2005, 2006 , 2007, 2010 a 2011 vo výške 17 887 tis. €

Bankové úvery:
• Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2012 čiastku 42 081 tis. €.
• Zostatok bankového úveru zo SLSP, a.s. predstavuje k 31.12.2012 čiastku 4 930 tis. €.
B. 4.

Ostatné údaje

V roku 2012 nevstupoval Úrad KSK do dlhodobých termínovaných vkladov,
devízových termínovaných obchodov, opčných obchodov ani iných finančných derivátov a
leasingových zmlúv. Prechodne voľné finančné prostriedky boli zhodnocované formou
termínovaných vkladov, ako krátkodobé úložky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

B.5. Podstatné skutočnosti, ktoré sa udiali od zostavenia ročnej účtovnej závierky do
zostavenia výročnej správy
V čase od zostavenia ročnej účtovnej závierky do doby zostavenia výročnej správy
nastali tieto skutočnosti:
1. Na základe uznesenia č. 567/2013 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bola po schválení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou
k 31. augustu 2013 vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR Stredná odborná
škola pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice s právnym nástupcom Stredná
priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice.
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2. Uznesením č. 598/2013 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bol schválený
odplatný prevod 189 kusov listinných akcií v celkovej menovitej hodnote 62 734,77 €
predstavujúcich 10 % podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti
INTERHOTEL KOŠICE a.s., IČO: 36 590 339, na Alexandra Varadyho, bytom
Moldavská 33 v Košiciach za 62 734,77 € a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spočívajúcom v skutočnosti, že majoritný akcionár požiadal o ich odplatný prevod
a stanovy spoločnosti neupravujú predkupné právo ostatných akcionárov.

C. Vybrané údaje o rozpočtových
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

a

príspevkových

organizáciách

C.1. Neobežný majetok
Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2012 v účtovnej
evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 114 429 tis. €, ktorý je
členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské rozpočtové organizácie,
kultúru, správu ciest a zariadenia sociálnych služieb. Zostatková hodnota dlhodobého majetku
za rozpočtové organizácie je 54 960 tis. €.
Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31.12.2012 v účtovnej
evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 263 412 tis. €, ktorý je
členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské príspevkové organizácie,
kultúrne príspevkové organizácie a Správu ciest KSK - príspevkovú organizáciu. Zostatková
hodnota dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je 114 462 tis. €.
Neobežný majetok Košického samosprávneho kraja (Úrad KSK, RO, PO) podľa
účtovnej závierky KSK k 31.12.2012 je vykázaný v obstarávacej cene 497 238 tis. €
a v zostatkovej cene vo výške 218 477 tis. €.

C.2. Pohľadávky
Pohľadávky organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK i Úradu KSK samotného
k 31.12.201 činia 24 386 tis. €.
C.3. Záväzky
Záväzky za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2012 vo výške
166 305 tis. € sú záväzky vyplývajúce zo zúčtovania medzi subjektami verejnej správy,
z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho zabezpečenia,
daňové záväzky, záväzky z titulu finančného vzťahu k rozpočtu ŠR a k rozpočtu zriaďovateľa
a iné záväzky, pričom najvyšší podiel tvoria záväzky vyplývajúce zo zúčtovania medzi
subjektami verejnej správy
vyjadrujúce zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov KSK, ktorý majú v správe
príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zostatková hodnota
tohto majetku bola k 31.12.2011 vo výške 163 554 tis. €.
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III. Vývoj finančnej situácie za roky 2009 - 2012
Vývoj finančnej situácie KSK v rokoch 2009-2012 je vyjadrený v nasledovných tabuľkách.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov
v tis. €
Položka/Rok
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Spolu

2012
67 692
7 909
61 932
137 533

2011
66 992
8 358
62 784
138 134

2010
57 892
3 010
73 650
134 552

2009
68 137
3 160
61 933
133 230

Čerpanie bežných výdavkov
v tis. €
Oddiel funkčnej
klasifikácie
Úrad KSK
Doprava
Zdravotníctvo
Kultúrne služby
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Správa záväzkov a pohľ.
Spolu

Rok
2012

2011

12 080
28 247
0
6 770
69 063
21 454
683
138 297

2010

10 121
27 218
0
6 134
69 492
22 225
700
135 890

2009

9 613
24 099
1
5 925
67 823
20 837
711
129 009

10 283
23 842
186
6 123
68 427
20 897
2 035
131 793

Plnenie kapitálových príjmov
v tis. €
Oddiel funkčnej
klasifikácie

Rok
2012

Úrad KSK
Doprava
Zdravotníctvo
Kultúrne služby
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

2011
1 912
5 668
0
471
1 337
56
9 444

2010

1 125
7 147
0
52
2 155
267
10 746

2009
3 986
6 941

3 013

30
48
142
11 147

25
20
113
3 171

Čerpanie kapitálových výdavkov
v tis. €
Oddiel funkčnej
klasifikácie
Úrad KSK
Doprava
Zdravotníctvo
Kultúrne služby
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rok
2012

2011
1 320
12 631
0
1 764
199
287
16 201

2010
369
10 576
0
369
3 714
644
15 672

2009
1 073
2 038
17
2 142
4 481
1 240
10 991

1 458
13 301
0
1 567
2 459
1 195
19 980
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Príjmové finančné operácie
v tis. €
Položka

Rok
2012

Príjmové finančné operácie
Príjmové finančné operácie celkom

2011

16 523
16 523

2010

21 835
21 835

13 310
13 310

2009
20 960
20 960

Výdavkové finančné operácie
v tis. €
Položka
Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie celkom

Rok
2012

2011
2 362
2 362

2010
3 222
3 222

2009
2 179
2 179

1 130
1 130

Z vyššie uvedených prehľadov je zrejmé, že kapitálové príjmy v rokoch 2009 až 2012
nepostačovali na vykrytie všetkých kapitálových potrieb. Na vykrytie skutočných
kapitálových výdavkov sa preto použili bežné príjmy, ktoré boli v jednotlivých rokoch vyššie
ako bežné výdavky ako aj úverové zdroje. V rokoch 2009 , 2011 a 2012 boli na kapitálové
výdavky použité aj prostriedky z finančných operácií, ktoré boli tvorené prídelom
z rezervného fondu.
V roku 2010 kapitálové príjmy postačovali na krytie kapitálových výdavkov.
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IV. Výsledok hospodárenia za rok 2012
Skutočné plnenie príjmov KSK k 31.12.2012:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Spolu

137 533 414 €
9 444 097 €
146 977 511 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

138 297 301 €
16 200 910 €
154 498 211 €

Príjmy spolu
Výdavky spolu
Rozdiel príjmov a výdavkov

146 977 511 €
154 498 211 €
- 7 520 700 €

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Spolu

137 533 414 €
9 444 097 €
16 523 010 €
163 500 521 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

138 297 301 €
16 200 910 €
2 362 375 €
156 860 586 €

Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií

6 639 935 €

Výpočet prebytku hospodárenia KSK
Príjmy spolu
Výdavky kryté príjmami
Prebytok príjmov použitý na výdavkové finančné operácie
Odvod do štátneho rozpočtu
Nevyčerpané výdavky z roku 2012 určené na použitie v roku 2013
Rozdiel
Príjmové finančné operácie
Výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami
Rozdiel
Prebytok hospodárenia z príjmov
Zostatok finančných prostriedkov z finančných operácií
Spolu

Celkový prebytok hospodárenia KSK

146 977 511 €
138 576 558 €
2 362 375 €
10 761 €
1 371 963 €
4 655 854 €
16 523 010 €
15 921 653 €
601 357 €
4 655 854 €
601 357 €
5 257 211 €

5 257 211 €
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Odvod do štátneho rozpočtu vo výške 10 762 € tvoria:
•
•
•

vrátené finančné prostriedky na Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
z programu Vzdelávanie za poškodené učebnice
127 €
nevyčerpané finančné prostriedky z Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny Bratislava v programe Sociálne služby
10 622 €
výnosy z dotácií a finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu
13 €

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ z roku 2012
určené na použitie v roku 2013 vo výške 1 371 963 € tvoria:
•

•
•
•

finančné prostriedky z fondov EÚ na projektových účtoch:
Úradu KSK
škôl
zariadení sociálnych služieb
dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre odvetvie
školstva
finančné príspevky z úradov práce pre odvetvie školstva
dotácia z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu strechy budovy
Strednej zdravotníckej školy Michalovce

25 522 €
750 387 €
32 775 €
462 280 €
999 €
100 000 €

Prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 5 257 211 € tvoria finančné prostriedky
podľa jednotlivých odvetví nasledovne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úrad KSK
nevyčerpané bežné výdavky na projekty z fondov EÚ
Správa záväzkov a pohľadávok Košice
Správa ciest KSK
kultúrne zariadenia
školy a školské zariadenia
zariadenia sociálnych služieb
nevyčerpané kapitálové výdavky
nevyčerpané kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ
refundácie kapitálových projektov z fondov EÚ
nevyčerpané bežné výdavky z roku 2012 určené na použitie v roku 2013
nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2012 určené na použitie
v roku 2013
nevyčerpané bežné výdavky na projekt EHMK určené
na použitie v roku 2013
nevyčerpané kapitálové výdavky na projekt EHMK určené na použitie
v roku 2013

370 008 €
104 191 €
14 935 €
8 882 €
22 045 €
22 827 €
327 459 €
327 215 €
504 495 €
332 975 €
89 167 €
92 924 €
31 343 €
8 745 €
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Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za
rok 2012
Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2012 predstavuje čiastku 5 257 210,69 €,
z toho nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov KSK za rok 2012, ktoré je
potrebné použiť na pôvodne stanovený účel, tvoria čiastku 555 154,40 €.

Ide o nasledovné skutočnosti:
1. Dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK
v roku 2012 ale k 31. 12. 2012 neukončených, resp. neuhradených
92 924,00 €
2. Výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období
89 166,78 €
3. Dofinancovanie bežných projektov schválených v rámci Výzvy č. 1/2012
v súlade s VZN č. 9/2011 a ďalších aktivít týkajúcich sa programu
Terra Incognita
30 652,28 €
4. Dofinancovanie kapitálových projektov schválených v rámci výzvy
programu Terra Incognita v súlade s VZN č. 9/2011
8 744,64 €
5. Dofinancovanie bežných výdavkov vyskytujúcich sa pri implementácii
investičných projektov v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry
691,30 €
6. Refundácie kapitálových projektov z fondov EÚ určené na splátku
termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ
332 975,40 €

Zostávajúci prebytok vo výške 4 702 056,29 € navrhujeme na rozdelenie nasledovne:
1. Vytvorenie fondu udržateľnosti výstupov projektov, ktorý je vytváraný
po ukončení niektorých investičných projektov v súlade so zmluvami
10 161,05 €
2. Rekonštrukcia cesty II/535 v k. ú. Mlynky
949 009,00 €
3. Zvýšené výdavky vynaložené v dôsledku mimoriadnych
poveternostných podmienok v zimnom období 2012/2013
1 200 000,00 €
4. Práce na viac na investičných projektoch v rámci projektu
Európske hlavné mesto kultúry 2013 a práce súvisiace
s týmito projektmi
1 012 800,00 €
5. Zostatok v rezervnom fonde

1 530 086,24 €
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V. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
Informácie o údajoch aktív a pasív
Konsolidovaná závierka konsolidovaného
k 31. decembru 2012 zostavená po štvrtý krát.

celku

Košický

samosprávny

kraj

2012/2011

bola

Hlavné údaje z konsolidovanej súvahy :
Položka aktív
A
A.I
A.II
A.III
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
B.VI.
B.VII.
C.

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
D

Rok 2012

Rok 2011

SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé
Časové rozlíšenie

266 040 934,73
218 459 131,50
1 583 869,11
216 776 379,36
98 883,03
46 599 965,15
1 729 384,28
1 402 560,57

271 075 768,85
215 993 229,82
181 675,79
215 712 671,00
98 883,03
53 689 593,45
2 027 662,86
1 476 102,86

98,14
101,14
871,81
100,49
100,00
86,80
85,29
95,02

8 004 990,54
15 366 989,66
19 446 040,10
650 000,00

8 545 977,28
14 196 512,66
26 955 837,79
0

93,67
108,24
72,14
X

0,00

487 500

X

981 838,08

1 392 945,58

70,49

Položka pasív
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Podiely iných účtovných jednotiek
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

Rok 2012
266 040 934,73
94 615 308,60
0
0
94 615 308,60
0,00
109 365 064,69
18 566 155,34
1 318 162,53

Rok 2011
271 075 768,85
100 492 851,46
0
0
100 492 851,46
0,00
124 844 799,25
16 852 627,66
5 321 445,45

2012/2011
98,14
94,15
X
X
94,15
X
87,60
110,17
24,77

20 590 828,39
21 878 656,67
47 011 261,76
62 060 561,44

28 948 345,93
27 550 108,67
46 172 271,54
45 738 118,14

71,13
74,41
101,82
135,69
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Popis významných informácií o aktívach a pasívach
a) Konsolidovaný celok Košický samosprávny kraj zahŕňa k 31.12.2012 celkovo 79
rozpočtových organizácií (vrátane materskej účtovnej jednotky – Košický samosprávny
kraj a bez dvoch zrušených rozpočtových organizácii), 34 príspevkových organizácií, 3
obchodné spoločnosti. Ich identifikačné údaje sa nachádzajú v priloženom prehľade.
b) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1.
januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v prílohe konsolidovaných poznámok.
Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol vykázaný v účtovnej jednotke Správa
ciest Košického samosprávneho kraja (27 029 633,16 €). Najvýznamnejší úbytok
dlhodobého majetku bol vykázaný v účtovnej jednotke Košický samosprávny kraj
(21 468 593,91 €).
c) V rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje konsolidovaný celok Košický
samosprávny kraj ostatný dlhodobý finančný majetok v hodnote 98 883,03 €.
d) Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé pohľadávky vo výške 8 004 990,54 €, ktoré sa
týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľsko-odberateľské vzťahy,
zamestnanci.. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých pohľadávkach má Košický
samosprávny kraj vo výške 7 859 759,58 € z predaja majetku. V roku 2012 bola kúpna
cena za dočasný prevod akcií Nemocníc s poliklinikou znížená z 13 089 397,- € o sumu
1 187 952,55 € v zmysle ustanovenia 14.2.1 Zmluvy o dočasnom prevode akcií, podľa
ktorého „V prípade, ak na základe vykonanej Inventarizácie Kupujúci zistí, že stav
agregovaného Čistého pracovného kapitálu všetkých Spoločností ku dňu nadobudnutia
všetkých Akcií je nižší ako jeho stav ku dňu 30.11.2010 (stav vo výške – (mínus)
4 354 780,- EUR, ktorý zahŕňa evidované záväzky Spoločností voči Predávajúcemu)
a/alebo zistí chýbajúce alebo chybné veci z majetku Spoločností a /alebo majetku, ktorý
Spoločnosti užívajú, pričom zistený rozdiel v Čistom pracovnom kapitále spolu so
zistenou hodnotou chýbajúcich a chybných vecí presahuje 1 % z Celkovej kúpnej ceny,
má Kupujúci právo na zníženie Celkovej kúpnej ceny vo výške takto zisteného rozdielu.“
Celková kúpna cena k 31.12.2012 bola vo výške 11 901 444,45 €. Na základe zníženia
kúpnej ceny podal Košický samosprávny kraj dodatočné daňové priznanie, z ktorého
vyplynul preplatok na dani z príjmov právnických osôb za rok 2011 vo výške 225 710,99
€. V zmysle rozhodnutia Daňového úradu Košice o stanovení preddavkov na daň z príjmu
právnických osôb uhradil Košický samosprávny kraj preddavky na daň z príjmov
právnických osôb vo výške 105 600,- €.
e) Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 15 366 989,66 €, ktoré
sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľsko-odberateľské vzťahy,
pohľadávky voči zamestnancom, transferové vzťahy). Najväčší podiel na vykázaných
krátkodobých pohľadávkach má účtovná jednotka Košický samosprávny kraj
( 14 533 775,50 €), Správa ciest KSK (171 486,62 €), ARCUS špecializované zariadenie,
zariadenie pre seniorov a DSS (35 371,45 €) a Správa majetku KSK, s.r.o. (352 802,57 €).
Prehľad o pohybe opravných položiek k pohľadávkam ako aj prehľad pohľadávok
z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený v prílohe
konsolidovaných poznámok.
f) V rámci finančných účtov vykazuje konsolidovaný celok dlhodobú návratnú finančnú
výpomoc, ktorá bola v roku 2011 klasifikovaná ako krátkodobá návratná finančná
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výpomoc poskytnutá dcérskej účtovnej jednotke – Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a.s., ale na základe Dohody o postúpení pohľadávok medzi Košickým
samosprávnym krajom a Svetom zdravia, a.s. zo dňa 17.12.2012 bola aj táto poskytnutá
návratná finančná výpomoc preklasifikovaná na dlhodobú finančnú výpomoc
podnikateľským subjektom.
g) V prílohe konsolidovaných poznámok sú uvedené významné položky časového rozlíšenia
aktív.
h) Prehľad o pohyboch vlastného imania konsolidovaného celku Košický samosprávny kraj
od 1. januára 2012
do 31. decembra 2012 je uvedený v prílohe konsolidovaných
poznámok.
i) Prehľad rezerv v členení na zákonné a ostatné, dlhodobé a krátkodobé konsolidovaného
celku od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v prílohe konsolidovaných
poznámok. Najvýznamnejšia položka tvorby rezerv bola vykázaná v účtovnej jednotke
Košický samosprávny kraj a to rezerva na vykrytie straty verejným prepravcom SAD
Michalovce, a.s. a Eurobusu, a.s. Košice v zmysle zmluvy o verejnom záujme
v prímestskej autobusovej preprave celkom vo výške 15 235 503,70 € a rezerva na súdne
spory vo výške 164 914,65 €.
j) V prílohe konsolidovaných poznámok je uvedený prehľad záväzkov z hľadiska ich
vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti. Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé
záväzky vo výške 20 590 824,57 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických
transakcií: záväzky vyplývajúce z PPP projektov - vo výške 17 890 643,79 €. Najväčší
podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má účtovná jednotka Košický samosprávny
kraj a rozpočtová organizácia Správa majetku Košického samosprávneho kraja.
k) Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 21 878 656,67 €, ktoré sa
týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľsko-odberateľské vzťahy,
transferové vzťahy, záväzky vyplývajúce z realizácie PPP projektov splatné v bežnom
roku. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Košický samosprávny
kraj (6 377 999,29 €).
l) Konsolidovaný celok vykazuje záväzky po lehote splatnosti vo výške 806 651,68 €.
Najväčší podiel na vykázaných záväzkoch po lehote splatnosti má Košický samosprávny
kraj vo výške 45 337,23 € a Správa majetku KSK – rozpočtová organizácia vo výške
309 918,90 €.
m) Bližšie informácie o bankových úveroch konsolidovaného celku vykázaných
k 31. decembru 2012 sú uvedené v prílohe konsolidovaných poznámok.
n) Košický samosprávny kraj je účastníkom viacerých aktívnych a pasívnych súdnych
sporov, ktorých výsledok a možný dopad na konsolidovanú účtovnú zvierku nie je možné
v súčasnosti spoľahlivo odhadnúť. Košický samosprávny kraj z uvedeného titulu netvoril
k pasívnym súdnym sporom žiadnu rezervu v tejto konsolidovanej účtovnej závierke.
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Hlavné údaje z konsolidovaného výkazu ziskov a strát

NÁKLADY

Rok 2012

Rok 2011

2012/2011

50
51
52
53
54
55

Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev.
Činnosti a fin. činnosti a zúčtovanie ČR

21 749 571,33
15 033 775,14
78 154 140,39
309 378,27
1 041 131,63
30 389 789,06

32 416 434,63
19 821 627,23
97 730 027,83
353 950,16
1 008 523,93
30 019 659,26

67,09
75,85
79,97
87,41
103,23
101,23

56
57
58

Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

2 717 517,16
20 473,61
21 971 661,30

6 379 876,31
41 406,57
18 498 260,13

42,60
49,45
118,78

Náklady spolu
VÝNOSY
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena stavu vnútropodnikových zásob
Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčt. Rezerv a opravných položiek z prev.
činnosti a zúčtovanie ČR

171 387 437,89

206 269 766,05

83,09

13 457 021,59
-46 967,32
61 903,95
67 788 292,53

44 476 702,17
-41 290,16
759 441,27
67 115 137,70

30,26
113,75
8,15
101,00

3 518 781,70
17 115 100,75

5 382 503,91
13 533 570,20

65,37
126,46

Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočt. Príjmov
v štátnych RO
Výnosy z transferov a rozpočt. Príjmov
v obciach, vyšších územných celkoch
a v RO a PO zriadených obcou a VUC

20 162,95
3 687,15
0,00

20 585 008,74
31 936,39
617,25

0,10
11,55
X

64 565 036,53

64 206 296,74

100,56

166 483 019,83
-4 904 418,06
18 819,98
37,99
-4 923 276,03
0

216 049 924,21
9 780 158,16
2 405 081,53
0,00
7 375 076,63
-7 706,00

77,06
X
0,78
X
X
X

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
Z toho pripadajúci na podiely iných UJ

V prílohe konsolidovaných poznámok je uvedené detailné členenie vybraných položiek
nákladov a výnosov konsolidovaného celku Košický samosprávny kraj za účtovné obdobie
roku 2012.
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VI. Predpokladaný budúci vývoj
Košického samosprávneho kraja
Na rok 2013 bol schválený uznesením zastupiteľstva KSK č. 506/2012 zo dňa
17. decembra 2012 rozpočet Košického samosprávneho kraja, ktorý je v priebehu roka 2013
podľa vývoja a potrieb upravovaný zmenami rozpočtu.
Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2013 :
a) Bežný rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2013:
- bežné príjmy vo výške
- bežné výdavky vo výške

132 869 581 €
127 528 581 €

b) Kapitálový rozpočet KSK Košického samosprávneho kraja na rok 2013:
- kapitálové príjmy vo výške
- kapitálové výdavky vo výške

30 775 588 €
33 465 000 €

c) Finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2013:
- príjmové finančné operácie vo výške
- výdavkové finančné operácie vo výške

8 562 488 €
5 477 911 €

Celkový návrh rozpočtu je prebytkový. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh
kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok je vyrovnaný prostriedkami
z rezervného fondu a úverovými zdrojmi.
Z memoranda, ktoré samosprávne kraje podpísali s vládou Slovenskej republiky vyplýva,
že KSK sa má podieľať na konsolidácii verejných financií v roku 2013 čiastkou 5 341 000 €,
a to prebytkom v bežných príjmoch. Vzhľadom na skutočnosť, že bežné výdavky vo výške
395 165 € na projekt Košice – EHMK 2013 sú vykryté z naakumulovaných prostriedkov
z rezervného fondu, ktorý je príjmovou finančnou operáciou, na splnenie memoranda je nutné
vytvoriť prebytok vo výške 5 736 165 €.
Rozvoj kraja je plánovaný najmä z finančných prostriedkov z fondov EÚ
a z úverových zdrojov.
Aj napriek pokračujúcej hospodárskej kríze sa KSK snaží udržať stabilnú finančnú
situáciu v rozpočtovej oblasti aj v oblasti riadenia dlhu.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda
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