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Dodatok č. 1 
 

k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu činností regionálnej 
rozvojovej agentúry na rok 2014 č. 868/D170/2014 zo dňa 10.09.2014 (ďalej len „zmluva“) 
 

uzatvorenej podľa § 14 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 
 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 
 
Poskytovateľ: 
Názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Sídlo:    Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O. BOX 100 
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva 

Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Oprávnená pre vecné 
a obchodné rokovania:  Ing. Ema Vasiová, riaditeľka odboru koordinácie subjektov 

regionálneho rozvoja 
IČO:     30416094 
DIČ:     2020799209 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Výdavkový účet/IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681 
Príjmový účet/IBAN:  SK15 8180 0000 0070 0011 7622 
Depozitný účet/IBAN: SK86 8180 0000 0070 0011 7702 
SWIFT:   SPSRSKBA 
(ďalej len „poskytovateľ“)  

a 

Prijímateľ: 
Názov: Spišská regionálna rozvojová agentúra 
Sídlo:   Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny orgán: Ing. Peter Malatinský, riaditeľ 
IČO:   35531851 
DIČ:   2020959006 
Bankové spojenie:  
 
Číslo účtu/IBAN:  
SWIFT:   
Registrácia:  Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb, vedenom  

Okresným úradom Košice, odborom všeobecnej vnútornej správy, 
registračné číslo: ZPO/47/KU, dátum zápisu: 27. 09. 1996. 

Webová stránka: www.srra.sk 
 
(ďalej len „prijímate ľ,“ poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ 
a jednotlivo „zmluvná strana“). 
 
v súlade s článkom III ods. 15 zmluvy sa zmluvné strany  dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 
k zmluve, v tomto znení:   
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Článok I 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Článok II ods. 1 zmluvy sa na konci odseku dopĺňa o nasledujúce vety: 

Na základe žiadosti o zmenu rozpočtu zaslanej prijímateľom podľa Čl. III ods. 12 sa 
znižuje výška finančného príspevku prijímateľa o sumu 6.240,- € (slovom: 
Šesťtisícdvestoštyridsať eur), pričom sa mení celková výška finančného príspevku na 
sumu 11.470,- €. 
Finančné prostriedky vo výške 6.240,- € prijímateľ prevedie na účet  poskytovateľa  
podľa Čl. IV ods. 7 do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
dodatku č. 1. 

2. Článok II ods. 3 zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením: 
„Prijímateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie činností z vlastných zdrojov vo výške 
najmenej 30 % z celkovej výšky finančného príspevku t. j. 3.441,- € (slovom: 
Tritisícštyristoštyridsaťjeden eur). Vlastné zdroje tvoria predovšetkým členské príspevky, 
príjmy z vlastnej činnosti prijímateľa, príjmy z realizovaných projektov, úvery, pôžičky 
a dary.  

3. Prílohy č. 1 až 3 zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťajú a nahrádzajú novými prílohami  
č. 1 - 3 k dodatku č. 1:  
Príloha č. 1 k dodatku č. 1 – Plán činnosti prijímateľa na rok 2014, 
Príloha č. 2 k dodatku č. 1 – Schválený rozpočet prijímateľa na rok 2014, 
Príloha č. 3 k dodatku č. 1 – Rozpočet modulov na rok 2014. 
V celom texte zmluvy sa slová „Príloha č. 1 - 3“ nahrádzajú slovami „Príloha č. 1 - 3 
k dodatku č. 1“. 

 
Článok II 

 
1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu  zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe                  
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. 

2. Dodatok č. 1  tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
3. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené dodatkom č. 1  zostávajú nezmenené. 
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom poskytovateľ dostane  

3 (tri) rovnopisy a prijímateľ dostane 1 (jeden) rovnopis. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, 
určite, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 
 
 
Dňa: 
 

          
Dňa: 
 

za poskytovateľa: 
 

za prijímateľa: 

.................................................... 
Ing. Martin Čatloš 

vedúci služobného úradu 

.................................................... 
      
      

 



Príloha č. 1 k dodatku č. 1  
 

Spišská regionálna rozvojová agentúra 
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

 

AKTUALIZOVANÝ PLÁN  ČINNOSTI  NA ROK 2014 

 

1 INFORMÁCIE  O PRIJÍMATE ĽOVI (MAX . 3 STRANY) 

1.1 CHARAKTERIZUJTE PRIJÍMATE ĽA, CIEĽ A POPIS ČINNOSTI PRIJÍMATE ĽA  

(zhodnoťte splnenie plánu činnosti z predchádzajúceho roku, čo sa dosiahlo (napr. cieľ účasti na 
konferenciách, cieľ implementovania projektu,...), uveďte, v ktorej z činností máte najviac 
výsledkov resp. najlepšie výsledky – v ktorej by ste mohli byť príkladom pre ostatné RRA  
v IS RRA, napr. projekty z oblasti životného prostredia, organizovanie podujatí, dobré vzťahy 
s médiami, komunikácia prostredníctvom elektronických médií, vypracovávanie 
a pripomienkovanie stratégií, a pod. )  

 
Organizácia, žiadateľa je samostatný právny subjekt, nemá žiadnu pobočku ani organizačnú 
štruktúru.  
Je pravidelne, od roku 2000, zaradzovaná do Integrovanej siete regionálnych rozvojových 
agentúr Slovenska, ktorá je metodicky riadená a spolupracuje s MDVRR SR. 
 
Medzi základné aktivity patrí: 

- iniciatíva, spracovanie, koordinácia a realizácia programov rozvoja regiónu 
- spracovanie projektov zameraných na reštrukturalizáciu a revitalizáciu ekonomiky 

regiónu  
- vypracovanie marketingových štúdií, marketingové poradenstvo a propagácia regiónu 
- zabezpečenie reklamy, verejných vzťahov a propagácie regiónu 
- podpora vzdelávania, rozvoj a organizovanie rekvalifikačných aktivít, rozvoj ľudských 

zdrojov 
- poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti manažmentu, 

ekonomiky a obchodu 
- zostavovanie podnikateľských zámerov a pomoc pri zabezpečení finančných zdrojov pre 

ich realizáciu 
- spolupráca s inštitúciami v SR a v zahraničí, ktoré sledujú rovnaké ciele a môžu 

napomôcť rozvoju regiónu 
- podpora a pomoc pri zachovaní prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrany a tvorby 

životného prostredia a podpora a pomoc v oblasti zabezpečovania vzdelávania 
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 
Organizácia a jej zamestnanci majú 18 ročné skúsenosti v oblasti regionálneho rozvoja, 
spracovania rozvojových plánov a stratégií v regióne a aktívnej práce pri presadzovaní 
a implementácii politiky Európskej únie a Slovenska na stupni národná – regionálna – miestna 
úroveň.  
Základom činnosti už od počiatku bola aktívna práca s informáciami a intenzívna komunikácia 
medzi inštitúciami a subjektmi v regióne a to ako z verejného, súkromného tak aj z neziskového 
sektora a s občanmi.   
Jednou z kľúčových aktivít bola a je informačná činnosť, vyhľadávanie a poskytovanie 
informácií, poskytovanie konzultácií, poradenstvo a dennodenná komunikácia s okolím so 
zameraním najmä na využívanie domácich a európskych zdrojov (štrukturálne fondy, Kohézny 
fond ap.).  
Bolo poskytnutých 946 informácií rôznymi komunikačnými spôsobmi (elektronicky,  
telefonicky, osobne), cieľovým skupinám sa poskytovali informácie prostredníctvom 6 vydaní 
elektronického informačného spravodajcu Eurospravodaj SRRA. Spracovaný bol jeden článok 
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o činnosti SRRA, 2 strany A4, pre celonárodný časopis Eurokompass, ktorý bol vydaný v čísle 
4/2013. Spracovaný bol článok o činnosti SRRA pre miestny Informátor v meste Spišská Nová 
Ves. Inovovaná, technologicky a obsahovo bola aj webová stránky SRRA pre efektívnejšie 
a kvalitnejšie poskytovanie informačných služieb. 
V oblasti zabezpečenia aktuálnosti a informovanosti spoločného portálu IS RRA bolo 
poskytnutých 11 článkov na uloženie a aktualizáciu obsahu portálu. 
Kľúčovými aktivitami okrem poskytovania informácií, poradenstva a konzultácií bola v minulom 
roku podpora a spolupráca s podnikateľskou sférou pri príprave Zámerov rozvoja malých 
a stredných podnikov a následne príprava rozvojových projektov a spracovanie podkladov pre 
spolufinancovanie týchto projektov. Spracovaných bolo 5 projektov pre malých a stredných 
podnikateľov do oblasti zavádzania inovácií a technologických transferov a rastu zamestnanosti 
v úhrnom rozpočte 4,2 mil €. Išlo o podniky z oblasti strojárstva, spracovania dreva, potravín 
a cestovného ruchu. 
Podpora začínajúcim podnikateľov bola poskytovaná prostredníctvom Združenia Podnikateľský 
inkubátor, ktorého zakladajúcim členom je aj SRRA. 
Spolu bolo  pripravených 11 projektov či už pre súkromný, verejný alebo neziskový sektor. 
Počas roka sme sa zúčastnili 5 odborných podujatí (informačný seminár, konferencia) na tému 
Partner v cestovnom ruchu – Košický kraj, informačné semináre k výzvam, ap. Organizovali 
a spoluorganizovali sme 4 podujatia, resp. aktivitu  pre malých a stredných podnikateľov 
v oblasti stavebníctva, informácia pre Zastúpenie EK, pre samosprávu a študentov stredných 
škôl. 
V rámci partnerstva a spolupráce medzi RRA sme sa zúčastnili, resp. pripravili 11 stretnutí na 
riešenie aktuálnych tém a spolupráce pri príprave projektov. 
V závere roka sme spracovali dve aktualizácie PHSR pre dve obce v analytickej časti dokumentu. 
Dopracované budú v priebehu roka 2014. 
Pre potreby plánovania rozvoja regiónu a aktualizácie databáz sme aktualizovali Miestnu dátovú 
základňu okresu Spišská Nová Ves k roku 2012 a databázu Potenciál regiónu aktuálny stav 
k toku 2013. 
 
 
1.2 OPÍŠTE AKO JE ZABEZPEČENÝ KAŽDODENNÝ MANAŽMENT , ZLOŽENIE TÍMU 

PRIJÍMATE ĽA 

(interné a externé ľudské zdroje prijímateľa) 

 
Stálymi, internými, zamestnancami organizácie sú: 
  - Ing. Elena Kemková, manažérka organizácie, ktorá je zamestnaná na plný pracovný úväzok, 
a to výškou 100 % ročného časového fondu práce, má 20 ročnú prax, z toho 16 rokov v oblasti 
regionálneho rozvoja, s hlavným zameraním na finančný manažment projektovej činnosti 
(národné a medzinárodné projekty) a so zameraním na poskytovanie informácií, konzultácií 
a analýz.   
 - Ing. Peter Malatinský, riaditeľ organizácie, ktorý je zamestnaný na plný pracovný úväzok, a to 
výškou 100 % ročného časového fondu práce, má 33 ročnú prax, z toho 18 rokov v oblasti 
regionálneho rozvoja s hlavným zameraním na riadiacu činnosť a  projektový manažment, tvorbu 
analýz a stratégií, na prípravu projektových zámerov a implementáciu (národných, 
medzinárodných) projektov. Úzko spolupracuje a komunikuje so subjektmi v regióne 
z verejného, súkromného a neziskového sektora, so vzdelávacím inštitúciami a záujmovými 
organizáciami a združeniami. 
 
Externí zamestnanci: 
V minulom roku SRRA spolupracovala s 11 pracovníkmi, ktorí pracovali na Dohodu o vykonaní 
práce a pracovali na projektoch, ktoré sa v minulom roku realizovali (expertná činnosť, lektorská 
činnosť). 
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1.3 OPÍŠTE DOSTUPNÚ TECHNOLOGICKÚ A  MATERIÁLNU  INFRAŠTRUKTÚRU PRIJÍMATE ĽA  

 
Pre potreby činnosti SRRA sú k dispozícií 2 spojené kancelárie, o rozlohe 24,5 a 21,0m2, ktoré 
má organizácia - žiadateľ v prenájme od Mesta Spišská Nová Ves. Miestnosť sa nachádza 
v objekte Mestského úradu na Štefánikovom námestí č. 1, v centre mesta, na 3 poschodí. 
Dostupnosť miestnosti pre verejnosť  a klientov je denne v bežných pracovných dňoch v bežných 
pracovných dobách (od 7:30 do 16:00). Mimo tejto doby je možná dostupnosť do objektu a 
kancelárie len v sprievode zamestnancov, ktorí disponujú kľúčmi. Prakticky je možný vstup cez 
verejne prístupné vstupy a budova je vybavená aj bezbariérovým vstupom (vstup pre 
imobilných). Z prízemia budovy je možné na presun na 3. poschodie použiť bezbariérový výťah 
alebo schodište. Priestor kancelárie sa nachádza cca. 20m od výťahu. 
Celý objekt Mestského úradu bol nedávno zrekonštruovaný a všetky priestory sú vo veľmi 
dobrom stave. 
Rozmiestnenie - dispozície priestoru kancelárie:  
V prvej kancelárii je v pravej polovici miestnosti (cca. 10m2) vyčlenený priestor pre 
návštevníkov, s regálom, stolíkom a miestom na sedenie, rozhovor a štúdium dokumentov, 
kuchynský kútik na občerstvenie na prípravu a konzumáciu nápojov. 
V ľavej polovici kancelárie sú dva kancelárske stoly so stoličkami a s výpočtovou technikou (a 
výstupnými zariadeniami). Jeden slúži zamestnancom , ktorý poskytujú poradenské služby 
a druhý je k dispozícii pre návštevníkov. Všetky výstupné zariadenia sú prostredníctvom lokálnej 
siete dostupné zo všetkých počítačov pre tlač č/b alebo farebných dokumentov. 
Vybavenie 1. kancelárie: 
- tri knihovničky (o šírke 0,8m a výške 1,9m) každá s 5 regálmi, 
- jeden regál na propagačné materiály (o šírke 2m a výške 2m) so 6 regálmi,  
- stôl, stoličky, kuchynský kútik s varnou kanvicou, kávovarom, chladničkou a základným 
vybavením riadom. 
Druhá kancelária má k dispozícií rokovací stôl s 5 miestami, stoličkami a v konferenčný stolík so 
4 kreslami. Sú tam archívne skrine a regálové skrine na dokumenty. 
Nábytok je z r. 1996. 
Pre činnosť je k dispozícii táto, existujúca, technologická infraštruktúra: 
- 3 stolné počítače so základným kancelárskym softvérom, bezpečnostným softvérom a so 
softvérom pre komunikáciu (Internet, email, skype ap.). Rok nadobudnutia: 1pc z r. 2013, dva pc 
z r. 2004. Ďalšie stolné pc, ktoré je zapožičané sa momentálne nepoužíva.  
- 2 notebooky z r. 2006, so základným kancelárskym softvérom, bezpečnostným softvérom a so 
softvérom pre komunikáciu (Internet, email, skype ap.) pre potreby práce mimo kanceláriu. 
- lokálna sieť, - telefón, fax, 
- pripojenie na Internet, bezdrôtový WiFi router 
- tlačiareň laserová č/b, z r. 2001, 
- skener/kopírka/tlačiareň laserová farebná, z r . 2006 
- kopírka/tlačiareň laserová č/b do formátu A3, z r. 2005, 
- dátový projektor, z r. 2006, 
- spätný projektor,  z r. 2003, 
- digitálny fotoaparát, z r. 2005, 
- plastová tabuľa (flipchart) o rozmere 0,7 x 1m 
- zošívačka pre hrebeňovú väzbu, 
 

 

1.4 DEFINOVANIE OSTATNÝCH AKTÉROV REGIONÁLNEHO ROZVOJA V  ÚZEMÍ  

(Opíšte z koľkých členov je zložené valné zhromaždenie prijímateľa, od kedy ste v ISRRA,   
v prípade existencie viacerých agentúr /PO a TS/ na rovnakom území pôsobnosti alebo 
existencie ďalších podporených sietí, aj tie.)   

 
SRRA je členom Integrovanej siete RRA na základe zmluvy s Ministerstvom od roku 2000, kedy 
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IS RRA vznikla.  
Členmi združenia  SRRA je 7 subjektov z regiónu, okresu Spišská Nová Ves (Mikroregión Miloj 
Spiš (14 obcí okresu SNV), Obec Smižany, Mesto Spišské Vlachy, BIC s.r.o. Spišská Nová Ves, 
UPSVAR Spišská Nová Ves, okresný úrad Spišská Nová Ves a UniCredit Bank Slovakia a.s., 
Spišská Nová Ves). Spolu 21 subjektov z verejného a súkromného sektora. 
Výkonnými orgánmi združenia sú členská schôdza, správna rada a riaditeľ agentúry. Správnu 
radu tvoria štatutárni zástupcovia všetkých členov združenia. Aktuálnym predsedom správnej 
rady je primátor Mesta Spišské Vlachy. 
 
V území okresu je viacero ďalších inštitúcií, ktoré sú aktívne v podpore rozvoja regiónu, resp. 
združujú rôzne subjekty územia pre aktivizáciu určitých špecifických a sektorových zámerov. 
BIC s.r.o. Spišská Nová Ves, založená bola 14.10.1992. Dnes fakticky nevykonáva činnosť. 
V minulosti sa orientovala  na aktivity na podporu najmä mikro, malých a stredných podnikov. 
Spolu so SRRA v projektových partnerstvách realizovala viacero projektov a rozvojových 
dokumentov. 
Združenie miest a obcí Spiša -  bolo založené 19.5.2003 a aktuálne má 67 členov, obcí, 
z viacerých okresov regiónu Spiš. 
Združenie SEZO Spiš – bolo založené 19.4.2004, členmi je 5 miest, 52 obcí a zamerané je na 
riešenie problémov s odpadmi. 
Združenie obcí MILOJ Spiš, zaregistrované 30.7.2003, má 14 členov, obcí, najmä z okresu 
Spišská Nová Ves. Záujmom združenia je riešenie problémov a záujmov občanov v území. 
V oblasti podpory cestovného ruchu (CR) sú aktívne tieto organizácie CR. 
Oblastná organizácia CR SPIŠ, založená 5.3.2012, má 20 členov. 
Oblastná organizácia CR Slovenský raj, bola založená 6.12.2012 a má 31 členov. 
Krajská organizácia CR, založená 10.12.2012, má 5 členov. 
V území sa nachádza Informačné centrum EUROPE DIRECT Spišská Nová Ves, člen  
celoeurópskej informačnej siete riadenej Európskou komisiou s pôsobnosťou v štyroch okresoch 
(Sp. Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Revúca). Hostiteľskou štruktúrou EDIC SNV je SRRA. 
MAS – v území okresu nie je schválená miestna akčná skupina, ale začali sa rozhovory s aktérmi 
regiónu na vytvorenie partnerstva pre MAS pre nové programovacie obdobie 2014-2020. 
RPIC Poprad vykonáva pre územie okresu Spišská Nová Ves aktivity na podporu mikro, malých 
a stredných podnikateľov – mikropôžičky ap. SRRA spolupracuje s touto organizáciou 
a poskytuje podnikateľským subjektov informácie o týchto možnostiach. 
Združenie Podnikateľský inkubátor – založený 10.7.2002, 3 členovia – Mesto Spišská Nová Ves, 
BIC Spišská Nová Ves s.r.o. a Spišská regionálna rozvojová agentúra. 
Priemyselný park Spišská Nová Ves – spravuje Mesto Sp. Nová Ves, má dve časti, a momentálne 
voľné kapacity pre potenciálnych investorov. 
 

 

 

1.5 VPLYV PRIJÍMATE ĽA V REGIÓNE  

Opíšte profil, potenciálny dosah a vplyv prijímateľa v regióne.  

a) Opíšte všeobecné potreby regiónu, pričom stručne analyzujte miestne/regionálne 
osobitosti a vysvetlite, ako tieto potreby budú uspokojené plánovanými činnosťami 
(Popis súčasného stavu regionálneho rozvoja v danom regióne (zhodnotiť prínos z 
predchádzajúceho roku, čo sa dosiahlo; či došlo k zmene silných a slabých stránok 
regionálneho rozvoja, či existujú nejaké ohrozenia v regionálnom rozvoji daného 
regiónu, percentuálne vyjadrenie nezamestnanosti v území pôsobnosti)).   

 

 
Okres Spišská Nová Ves mal v roku 2013 98 518 obyvateľov, pričom zaznamenáva mierny 
nárast počtu obyvateľov (v r. 2005 žilo v okrese 95 531 obyvateľov). V okrese je prevaha žien (o 
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2,5%). Vývoj počtu obyvateľstva podľa veku indikuje nárast počtu obyvateľov najviac 
v poproduktívnom veku – nárast od r. 2005 do r. 2012 bol 19,7%, mierny je nárast počtu 
obyvateľov v produktívnom veku u mužov – 1,4%, u žien bol zaznamenaný nepatrný pokles 
o 1,7%. Počet osôb v predproduktívnom veku poklesol oproti roku 2005 o 1,8%. Celkový 
prírastok  obyvateľstva  má neustále rastúci trend, v r. 2010 predstavoval 455 a v r. 2013 274 
obyvateľov (za roky 2005 až 2013 to bolo 3 724 ľudí). Saldo migrácie naznačuje, že z okresu sa 
viac ľudí za posledné roky vysťahovalo ako prisťahovalo (-2 025 ľudí). 
 Nezamestnaných v okrese Spišská Nová Ves bolo v r. 2013 spolu 8 614, miera evidovanej 
nezamestnanosti spolu bola na úrovni 15,91% (28.miesto v poradí najhorších okresov), od roku 
2005 až do roku 2007 mala klesajúcu tendenciu (v r. 2007 bola 10,77%), potom však začala 
mierne až výrazne stúpať. Nezamestnanosť žien bola o niečo vyššia, ale od roku 2009 miera 
nezamestnanosti mužov začala prevyšovať nezamestnanosť žien. Miera nezamestnanosti SR bola 
13,5%. 
Priemerná hrubá  nominálna mesačná mzda zamestnanca v okrese Spišská Nová Ves dosiahla 
v roku 2012 752€, za celoslovenským priemerom však zaostáva o  183€. 
Priame zahraničné investície na obyvateľa (v r. 2011): Pokiaľ priame zahraničné investície v 
priemere na obyvateľa SR v období 2007 až 2011 vzrástli z úrovne 5 380 €/obyv. na 7 335 
€/obyv., v okrese Spišská Nová Ves mali v tomto období do roku 2007 stúpajúci trend a po tomto 
roku klesajúci trend od 1 523 €/obyv. v r. 2005, cez skoro  1 800 €/obyv. späť na hodnotu 1 728 
€/obyv. v r. 2010 a na 1 792 €/obyv. v r. 2011. 
Organizačná štruktúra ekonomiky: Počet podnikov v okrese postupne narastá od 960 v r. 2007 
až po 1252 v roku 2012. Počet fyzických osôb podnikateľov od roku 2007 postupne narastal 
z počtu 5 628 na 6 146 v r. 2010. Nasledoval však pokles FO na 5 568 v r. 2012. 
Štruktúru podnikate ľského sektora1 okresu tvorí hlavne ťažký priemysel (44,5%),  nasleduje 
sektor ľahkého priemyslu (27,6%), ostatné služby (14,3%), stavebníctvo (8,2%), obchod a služby 
(2,9%) a poľnohospodárstvo (2,6%). 
Oblasť životného prostredia:   Obyvatelia okresu vyprodukovali v roku 2012 v priemere 
takmer 237 kg/osobu komunálneho odpadu, z čoho len 11,9% (28,3 kg/obyv.) odpadu bolo 
zhodnoteného. Podiel obyvateľov v domoch napojených na verejnú kanalizačnú sieť dosiahol 
v r. 2012 62,24%, čo je len výrazný pokles oproti predošlým rokom (70,48% v r. 2011, 70,17% 
v r. 2010). Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov dosiahol 86,46% 
a má oproti predošlým rokom mierne rastúcu tendenciu (ale v r. 2007 bol už podiel 93,08%)    

Z uvedených charakteristík je možno konštatovať, že územie Spiša patrí k najzaostalejším 
regiónom Slovenska a aj Európskej únie z pohľadu HDP na obyvateľa. Územie s čiastočne 
reštrukturalizovaným priemyslom, s malým podielom poľnohospodárstva sa vyznačuje vysokou 
mierou nezamestnanosti (cca. kolíše od 16%-19%) a vysokou mierou mobility za prácou 
(poskytovanie sociálnych služieb a cestovný ruch v zahraničí, stavebné aktivity mimo regiónu, 
odchod zdravotníckeho personálu, lekárov, nízky podiel prílevu zahraničných investícií ap.). 

SRRA sa v minulom období orientovala na všestrannú podporu rozvoja a mobilizáciu najmä 
vlastného potenciálu regiónu – bola aktívna a orientovaná na podporu subjektov, ktoré majú 
významnú úlohu pre rozvoj regiónu – etablované podnikateľské subjekty a samosprávne orgány: 

- pravidelné a systematické poskytovanie kvalitných a významných informácií pre subjekty 
verejného, súkromného, tretieho sektora, občanom a študentom. Minulý rok bolo poskytnutých 
skoro 1000 takýchto služieb. Inovovaná, najmä technologicky ale aj obsahovo a štruktúrne, bola 
vlastná webová stránka SRRA. Získal sa tým efektívny redakčný systém, ktorý umožňuje 
jednoducho poskytovať a aktualizovať aktuálne informácie zverejňovať výstupy a výsledky 
a využívať ďalšie služby.; 

- konzultačná a poradenská činnosť pre záujemcov o podrobnejšie poznanie problematiky tém 
regionálneho rozvoja, podporných mechanizmov, zdrojov financovania, procesov prípravy 
projektov, implementácie, hodnotenia, monitorovania, reportovania, ap; 

- aktívna podpora a spolupráca s podnikateľským sektorom pri príprave rozvojových zámerov 
malých a stredných podnikov, pri príprave a spracovaní projektov a kompletných žiadosti pre 
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spolufinancovanie z domácich a európskych finančných zdrojov. V minulom roku SRRA 
pripravila v spolupráci s podnikateľmi 5 projektov na inovácie a rast konkurencieschopnosti  
cestou podpory zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách. Štyri 
projekty boli úspešné a začali sa realizovať alebo sa ich realizácia pripravuje (zmluvy, verejné 
obstarávania). Prínosy z ich realizácie v konkrétnych ukazovateľoch sú: 

     - počet zavedených inovovaných výrobných postupov: 20, 
     - počet novovytvorených pracovných miest:  24,  
     - počet novovytvorených miest pre mladých ľudí:  17, 
     - nárast pridanej hodnoty:   1 554 330€, 
     - nárast tržieb podnikov:     5 081 300€. 

- aktívna spolupráca so zahraničnými partnermi pri realizácii projektov, ktoré majú dopad na 
podporu vzdelávania, transfer vedomostí, know-how, pripravujú výstupy a výsledky pre podporu 
lepšieho využívania existujúcich finančných zdrojov, zlepšenie kvality pripravovaných projektov, 
analýzy problémov pri príprave a predkladaní projektov ap: 

     - úspešne bol ukončený projekt POWER (minulý rok bola schválená záverečná správa), 
ktorého výstupom je viacjazyčná e-learningová vzdelávacia platforma na podporu vzdelávania 
ľudských zdrojov v oblasti cestovného ruchu (Manažment talentov a ďalšie témy), ktorá je voľne 
dostupná záujemcom o túto problematiku, ktorá bola týmto projektom rozšírená zo Španielska; 

     - úspešne bol ukončený projekt EnEf – Energetická efektívnosť v stavebníctve (minulý rok 
bola schválená záverečná správa), ktorého výstupom je viacjazyčná e-learningová vzdelávacia 
platforma na podporu získavania informácií a kompletného vzdelávania v celej oblasti 
problematiky zlepšovania energetickej efektívnosti v stavebníctve; 

     - realizuje sa projekt STEP4All, ktorý je zameraný na podporu lepšieho čerpania finančných 
zdrojov z európskych programov. Výstupom budú viacjazyčné príručky zamerané na Programy, 
ktoré sa pripravili a pripravujú v novom programovacom období 2014-2020 s cieľom jasne 
a prehľadne informovať a viesť záujemcov o prípravu projektov a predkladanie žiadostí 
o finančné zdroje – Ako žiadať a ako byť úspešný; 

Aj keď minulý rok klesla miera nezamestnanosti v okrese oproti predošlým rokom, nie je to 
dôsledok nárastu pracovných príležitostí, rastu zamestnanosti, ale najmä vyššou mobilitou 
obyvateľov za prácou a to najmä do Košíc, Popradu, Bratislavy a do zahraničia (Rakúsko, 
Nemecko, Írsko, ap.). 
 

 

b) Uveďte hlavných domácich a zahraničných partnerov (napr. samosprávy, 
mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty) prijímateľa. Popis vlastných 
skúseností s budovaním kontaktov.  
 

 
Hlavnými domácimi partneri sú členovia združenia SRRA – subjekty verejného a súkromného 
sektora. 
Ďalšou významnou skupinou je ostatná samospráva, malý a stredný podnikatelia v území, najmä 
výrobná sféra a služby pre priemyselnú výrobu. 
Významné je partnerstvo Mesta Spišská Nová Ves a BIC Spišská Nová Ves s.r.o. a SRRA, ktorý 
založili Združenie podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves na prevádzku zariadenia na 
podporu začínajúcich mikro, malých a stredných podnikateľov. 
 
Minulý rok sme spolupracovali najviac so súkromným sektorom, najmä na príprav projektov pre 
rozvojové zámery malých podnikov a pri spracovaní projektov pre spolufinancovanie z OP 
KaHR. Spracovali sme tri zámery a 5 projektov (z toho 4 boli schválené pre spolufinancovanie 
z fondov EÚ): 
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Rast konkurencieschopnosti spoločnosti zavádzaním inovatívnych technológií, spracovanie 
rozvojového zámeru a spracovanie kompletného projektu pre AGA priemyselný park s.r.o. 
Spišská Nová Ves, oblasť strojárskej výroby, pre OP KaHR schéma SP, predložený, schválený 
projekt a bola uzatvorená zmluva (začal sa realizovať). 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti rastom kvality a ponuky služieb, spracovanie 
kompletného projektu pre BBF elektro, s.r.o. Spišská Nová Ves, oblasť cestovného ruchu, OP 
KaHR schéma SP, Projekt nebol schválený ale bude sa realizovať z iných zdrojov. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy MEDAS s.r.o. zavedením inovatívnych technológií pri 
výrobe potravinárskych výrobkov, spracovanie kompletného projektu pre firmu MEDAS s.r.o. 
Spišská Nová Ves, oblasť potravinárskeho priemyslu, OP KaHR schéma SP. Projekt bol 
schválený a bude sa realizovať. 
Inovácia výrobného procesu spoločnosti AGA priemyselný park s.r.o., spracovanie 
rozvojového zámeru a spracovanie kompletného projektu pre AGA pp s.r.o. Spišská Nová Ves, 
oblasť strojárskej výroby, pre OP KaHR shéma de minimis, predložený, schválený projekt a bude 
sa realizovať. 
Technologickými inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti a produktivity  práce, 
spracovanie rozvojového zámeru a spracovanie kompletného projektu pre Far Wood s.r.o. 
Spišská Nová Ves, oblasť drevovýroby, pre OP KaHR schéma de minimis, predložený, 
schválený projekt a bola a bude sa realizovať. 
 
Pre Európsku komisiu v spolupráci so sieťou  EUROPE DIRECT a Európskym parlamentom 
sme realizovali dva projekty: 
Informa čné centrum Europe Direct Spišská Nová Ves (EDIC SNV), Európska komisia 
(Zastúpenie EK na Slovensku),  predložený a schválený projekt. SRRA sa stala tzv. hostiteľskou 
štruktúrou pre EDIC SNV a činnosť sa realizovala počas celého roka v zmysle schváleného plánu 
činnosti centra na rok 2013.  
COMM/BTS/2013_EPE – Podpora volieb do Európskeho parlament, Európska komisia 
(Zastúpenie EK na Slovensku). Uzavretá výzva pre EDIC s aktivitami na mobilizáciu 
prvovoličov. Schválený projekt, realizácia 1. Fázy projektu  v mesiacoch október – december 
2013. 
 
Pre samosprávu sme realizovali jeden projekty zameraný na obnovu pamiatok a pre tretí sektor 
dva projekty tiež zamerané na obnovu pamiatok. 
 
Partnerstvo so zahraničnými partnermi - sú to subjekty verejného, súkromného sektora:  
 
Partnerské konzorcium STEP4All: 

• EUROCREA MERCHANT SRL, Taliansko 

• KOCAELI EU PROJECTS COORDINATION CENTRE, Turecko 

• HDI CONSULTING LTD., Maďarsko 

• AVACA TECHNOLOGIES, Grécko  

• STICHTING BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND, Holandsko 

• BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER, Bulharsko  

• TEMÁTICA POSITIVA, Portugalsko 

• SRRA, Slovensko 

 
Partnerské konzorcium POWER: 

- Nadácia Maimona, Španielsko, www.fundacionmaimona.org 
- Eurocrea Merchant srl, Taliansko, www.eurocreamerchant.it  
- Editoriale IL Denaro spa, Taliansko, www.denaro.it  
- X – Panel Ltd, CYPRUS, www.x‐panel.eu  
- Innovate, Írsko, www.innovateireland.ie 
- RIC Kaunas, Litva, www.ic.ktc.lt  
- IDEC S.A., Grécko, www.idec.gr 
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- SRRA, Slovensko, 
 

Partnerské konzorcium EnEf: 
- Eurocrea Merchant srl, Taliansko,  
- Innovate, Írsko, 
- FIM, Nemecko, 
- IDEC S.a., Grécko,  
- VICOM Tech. Španielsko, 
- DIRECCION, Španielsko, 
- BCC, Bulharsko 
- SRRA, Slovensko 

 
Partnerstvo MIGRA: 

• IDF – Institut pour le Dévelopment et la Formation  
• SCF – Scuola Centrale Formazione  
• Weiterbildung-netzwerk GmbH 
• IFI – Instituto de Formation Integral. S.L.U. 
• Objectif Emploi 
• SRDA – Spis Regional Development Agency   

Regionálna rozvojová agentúra Střední Čechy 
 

 

c) Opíšte, ako plánované činnosti zabezpečia účinok a  účelovosť aktivít, čo chce 
prijímate ľ dosiahnuť, stanovte ciele a následne hlavné aktivity na dosiahnutie 
cieľov prijímateľa, na ktoré je požadovaný finančný príspevok). 
 

 

Hlavným cieľom činnosti v roku 2014 je:  
V priebehu roka 2014 pokračovať v poskytovaní informácií a poradenstva pre subjekty verejného 
a súkromného sektora s cieľom čo najkvalitnejšieho a najefektívnejšieho využitia finančných 
zdrojov z končiaceho obdobia financovania 2007 – 2013 pre región, zmapovať nové projektové 
možnosti, pripraviť a spolupracovať na príprave finálnych projektov, pre možnosti spolu 
finacovania a prípravu regiónu pre možnosti nového programovacieho obdobia  2014 – 2020. 
Zabezpečenie informovanosti, poradenstva a poskytovania informačno-poradenských 
služieb v oblasti regionálneho rozvoja V roku 2014 sa plánuje naďalej zabezpečovať 
informačno–poradenské služby v oblasti regionálneho rozvoja pre súkromný, verejný, tretí sektor 
a občanov už zaužívanými a osvedčenými prostriedkami, ktoré sa používali aj v minulosti a je 
z druhej strany o ne záujem. 
Cieľ: Zabezpečovať a skvalitňovať počas roka 2014 pre záujemcov  z územia pôsobnosti 
agentúry prístup k informáciám a informačno - poradenským službám v oblasti regionálneho 
rozvoja. 
Aktivity:  
• Poskytnutie informácie, poradenstva alebo konzultácie formou osobného, 
telefonického a emailového kontaktu: V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje možnosť osobných, 
telefonických a korešpondenčných konzultácií a poskytovaných informácií v sídle agentúry 
a v prípade záujmu a potreby u klienta, alebo na iných fórach ako sú seminár, prednáška ap. 
Osobné stretnutie sa uskutočňuje v prípade záujemcov, ktorí sú buď menej informovaní, alebo 
pripravujú konkrétne zámery a chcú si detailne prediskutovať svoje možnosti (oprávnenosť, 
finančné zdroje, administratívne požiadavky, iné požiadavky podľa výziev a schém, možné 
budúce zmluvné záväzky v prípade kladného výsledku, mechanizmy financovania, ap.). Pre túto 
činnosť sa budú využívať prenajaté priestory. Zabezpečený bude prístup do týchto priestorov pre 
verejnosť a prístup verejnosti k informačno-poradenským službám v rozsahu 20 hodín týždenne. 
Priestory kancelárie budú primerane označené aby klienti boli informovaní, že SRRA je zaradená 
do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. 
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Poskytnutie informácie, poradenstva alebo konzultácie formou elektronického letáku: 
Vhodný spôsob na šírenie informácií je aj formou jednoduchých letákov (Eurospravodaj). Sú 
vhodné pre šírenie informácií, ktoré majú dlhšie trvanie. V tomto období to budú aj nové 
informácie o príprave nového programovacieho obdobia. Prostredníctvom neho sa informuje 
verejnosť o aktuálnych témach v oblasti regionálneho rozvoja, ale aj o činnosti agentúry.  
Spravodaj je určený širokej verejnosti a poskytovať sa bude v tlačenej forme na prezentačných 
akciách, osobných stretnutiach. V elektronickej forme sa bude  distribuovať príjemcom cez 
databázy. 
Poskytovanie informácie prostredníctvom internetovej stránky agentúry: Poskytovanie 
informácií prostredníctvom internetovej stránky pre verejný,  súkromný a tretí sektor. Stránka 
bude poskytovať informácie o aktualitách, pripravovaných podujatiach, informácie o aktuálnych 
výzvach členených podľa typu zdroja a účelu. Stránka bude zdrojom rôznych dokumentov 
a informačných publikácií, poskytovať bude informácie o konkrétnej činnosti SRRA a poskytne 
info na ďalšie odporúčané zdroje dôležitých informácií. Webová stránka bude pravidelne 
aktualizovaná a zabezpečovať budeme aj adresu elektronickej pošty pre účely činnosti. Stránka 
bude obsahovať oznámenie o poskytovateľovi, odkaz na jeho stránku a informáciu že SRRA je 
zaradená do siete ISRRA činnosť sa vykonáva s podporou poskytovateľa. 
Účasť na koordinačných  a vzdelávacích stretnutiach, ktoré bude organizovať poskytovateľ 
a spolupráca s poskytovateľom v jeho podporných činnostiach na regionálnej a miestnej úrovni. 
Zabezpečenie aktuálnosti spoločného informačného portálu IS RRA prostredníctvom sekretariátu  
pre spoločné úlohy IS RRA 
Článok o aktivitách a činnosti: Spracovanie krátkeho informačného článku, tlačovej správy, pre 
printové médiá a jeho publikovanie. 
Propagačný materiál: Spracovanie a vydanie malého propagačného tlačeného materiálu 
(kalendárik na r. 2015, aktualizácia a dotlač profilu SRRA, ap.). 
 
Plánovanie rozvoja regiónu, vrátane zberu údajov 
Zabezpečenie informačnej databázy o možnostiach rozvoja regiónu v území pôsobnosti 
Cieľ:  Informačné databázy, štatistiky ako dôležitý nástroj porovnávania rozdielov a pokroku 
dopadov a napĺňania cieľov po realizácii podporných programov a napĺňania vyšších 
strategických plánov rozvoja (regiónu a SR). 
Aktivity:   Vypracovanie informačnej databázy funkčných hospodárskych celkov na úrovni 
okresu s potenciálom pre hospodársky rast, zamestnanosť, rast hrubej pridanej hodnoty, príjmov, 
celkovej životnej úrovne obyvateľstva. 
Zabezpečenie zberu údajov na tvorbu možných rozvojových zámerov (programový, projektový 
zásobník investičných zámerov miest a obcí).  
Vypracovanie miestnej dátovej základne – zber štatistických údajov o zadefinovaných 
ukazovateľoch, ich aktualizácia a analýza pre vytvorenie hospodárskeho a sociálneho profilu 
okresu. Aktívny prístup k spolupráci s poskytovateľom pri príprave strategických a koncepčných 
materiálov. 
 
Spolupráca pri metodike PHSR 
Cieľ: Podpora prípravy a spracovanie základných dokumentov územia pre hospodársky rozvoj 
a sociálny rozvoj, obce, mesta, VÚC a spoločného programu obcí. 
Aktivity:  Spolupráca pri príprave a spracovaní novej metodiky tvorby Programov hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja:  Aktivita v súčinnosti s MDVRR SR a inými partnerskými subjektmi 
regionálneho rozvoja pri tvorbe metodiky PHSR. Zabezpečenie riadenia a koordinácie tvorby 
PHSR pre obce a mestá, VÚC. 
 
Účasť na podujatiach  
Účasť na vzdelávacích, prezentačných a na iných podujatiach v oblasti regionálneho rozvoja, 
organizovaných treťou osobou (školenie, seminár, konferencia, workshop, prednáška, 
mikroregionálne stretnutia starostov, ap.). 
Cieľ:  Šírenie, poskytovanie a získavanie informácií relevantných k regionálnemu rozvoju 
a k tvorbe a rozvíjaniu partnerstva medzi subjektami regiónu a regiónov. 
Aktivity: Aktívna účasť, diskusia k témam, prezentovanie tém regionálneho rozvoja, aktuálnych 
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informácií, podpory, podporných mechanizmov, informácie o finančných a materiálnych 
zdrojoch, o výzvach, databázach, fondoch EÚ, ap.  
 
Organizácia podujatí pre širokú verejnosť - Organizovanie alebo spoluorganizovanie 
vzdelávacích, prezentačných a iných podujatí (školenie, seminár, konferencia, workshop, 
prednáška, odborné konferencie, diskusie, prezentácie, ap.) v oblasti regionálneho rozvoja pre 
odbornú a širokú verejnosť (miestna samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, tretí 
sektor, študentov, ap.). 
Cieľ:   Aktívne zabezpečenie šírenia poznatkov, informácií a skúseností pre širokú verejnosť tém 
relevantných regionálnemu rozvoju. 
 
Aktivity:  Organizovanie alebo spoluorganizovanie relevantných podujatí. Témy podľa cieľovej 
skupiny orientované na regionálny rozvoj, podporné mechanizmy, finančné nástroje, PHSR a iné. 

 

1.6 PRÍJEM PRIJÍMATE ĽA (MIMO FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU MDVRR  SR) – zakrúžkujte  

a) tržby z vlastnej činnosti prijímateľa (napr. na základe vystavených faktúr, 
uzavretých zmlúv o sponzorstve)  

� DO 10.000 EUR 

� 10.000 AŽ 30.000 EUR 

� 30.000 AŽ 50.000 EUR 

� 50.000 AŽ 100.000 EUR 

� NAD 100.000 EUR 

b) ostatné príjmy (napr. na základe uzatvorených zmlúv na  dotácie a podpory zo 
štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí  a VÚC; nenávratné finančné prostriedky zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie; príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí  
a rodiny; granty z medzinárodných zmlúv, a pod.)  

� ŽIADNE 

� DO 10.000 EUR 

� 10.000 AŽ 30.000 EUR 

� 30.000 AŽ 50.000 EUR 

� 50.000 AŽ 100.000 EUR 

� NAD 100.000 EUR 

c) popis riešenia spolufinancovania  

 
V rámci zabezpečenia spolufinacovania sa počíta s príjmami z projektovej činnosti, grantov  
a z fakturovaných činností pre súkromný,  verejný sektor a tretí sektor 
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2 INFORMÁCIE  O ČINNOSTI   

V tomto oddiele sa sleduje, či prijímateľ vykonáva všetky činnosti podľa §14 ods. 3 zákona 
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.  

A) ČINNOSTI PRIJÍMATE ĽA, NA KTORÉ SA POSKYTUJE FINAN ČNÝ PRÍSPEVOK NA ROK 
2014 

Modul* Činnosť 

Počet jednotiek 
LEN  modul 2 môže byť 
implementovaný viac ako 
jeden krát (modul 2 závisí 

od počtu okresov). 

Modul č. 1- Informovanie a poradenstvo  1 

 

 

Modul č. 2 - Plánovanie 
rozvoja regiónu, vrátane 
zberu údajov  

 

 

 

 

 

 

 

Modul č.2 - Plánovanie 
rozvoja regiónu vrátane 
zberu údajov  

Aktivita č. 2.1 
Vypracovanie informačnej 
databázy funkčných 
hospodárskych celkov na 
úrovni okresu/okresov 
s potenciálom pre 
hospodársky rast, 
zamestnanosť, rast hrubej 
pridanej hodnoty, príjmov, 
celkovej životnej úrovne 
obyvateľov. 

1 

Aktivita č. 2.2 Zabezpečenie 
zberu údajov na tvorbu 
možných rozvojových 
zámerov  (tvorba 
programového, 
projektového zásobníka 
investičných zámerov miest 
a obcí ). 

1 

Aktivita č. 2.3 
Vypracovanie miestnej 
dátovej základne – zber 
zadefinovaných 
ukazovateľov, ich 
pravidelná aktualizácia a  
analýza, s cieľom poznania 
hospodárskeho, sociálneho 
profilu daného okresu. 

1 

Aktivita č. 2.4 Spolupráca s 
poskytovateľom pri 
príprave strategických a 
koncepčných materiálov v 
oblasti regionálneho 
rozvoja. 

0 

Modul č. 3 - Spolupráca pri metodike PHSR  1 
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Modul č. 4 - Sociálne siete  0 

Modul č. 5 - Médiá  0 

Modul č. 6 - Účasť na podujatiach  1 

Modul č. 7 - Organizácia podujatí pre širokú verejnosť  1 

Modul č. 8 - Vzdelávacie aktivity organizované 
v spolupráci s poskytovateľom  

0 

Modul č. 9 - Partnerstvo  0 

Modul č. 10 - Sekretariát IS RRA  0 

*  Úplný opis modulu je uvedený v prílohe č. 4 zmluvy – Prehľad modulov a aktivít na rok 2014. 

B) OSTATNÉ ČINNOSTI PRIJÍMATE ĽA NA ROK 2014 PODĽA ZÁKONA Č. 539/2008 Z. Z. 
O PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA (MAX . 2 STRANY)  

Opíšte všetky ostatné aktivity spojené s hlavným predmetom činnosti, ktoré máte v úmysle 
vykonávať v roku 2014, a ktoré nie sú zahrnuté vyššie, pričom sa na ne nevyžadujú žiadne 
finančné prostriedky od poskytovateľa, nakoľko sa jedná o činnosti, ktoré boli podporené z iných 
zdrojov resp. činnosti, ktoré bude prijímateľ fakturovať svojim klientom.  
 
 
• Projektová činnosť 
Cieľ: Rozmanitou projektovou činnosťou všestranne podporovať rozvojové aktivity na územnej 
pôsobnosti v súlade s § 3 zákona o podpore regionálneho rozvoja. 
Aktivity:  Úspešne zvládnuť proces implementácie v súčasnosti realizovaných projektov, úspešne 
ukončiť projekty s termínom ukončenia v roku 2014 (3 projekty – EPE, STEP4All, a EDIC SNV 
pre rok 2014). Aktívne vyhľadávanie a tvorba nových projektov pre verejný, súkromný a tretí 
sektor.  
Projekt STEP4ALL:   Implementácia medzinárodného projektu s názvom Supporting Training on 
European Project for All (STEP4ALL) z Programu celoživotného vzdelávania, podprogram 
Leonardo da Vinci – partnerstvá. Projekt je zameraný na zvyšovanie úrovne vedomostí 
a poskytovanie príslušných zručností a schopností v oblasti tvorby a riadenia projektov EÚ 
z pohľadu trvalej udržateľnosti. Zapojených je aktuálne 8 partnerov z 8 krajín. Vecné a finančné 
ukončenie projektu v roku. 
Projekt Informačné centrum Europe Direct Spišská Nová Ves:   Implementácia projektu 
Európskej Komisie a realizácia aktivít siete informačných centier. Aktívna práca so širokou 
občianskou verejnosťou a mládežou. Uskutočňovanie informačných a vzdelávacích aktivít. 
Odborných tematických aktivít na podporu občianstva a eu spoločenstva. Implementácia 
v období 1.1.2014 do 31.12.2014. 

Projekt EPE: Projekt na podporu volieb do Európskeho parlamentu. Aktívna práca so širokou 
občianskou verejnosťou a mládežou. Ukončenie a zúčtovanie projektu k 15.4.2014. 

Projekt Migrácie – porozumenie a prijatie: v prípade úspešného schválenia jeho implementácia 
v nasledujúcom období rokov 2014, 2015. 

Strategické a programové dokumenty 
Cieľ: Spracovaním strategických a programových dokumentov pre subjekty regiónu  všestranne 
podporovať cielené rozvojové aktivity na územnej pôsobnosti so zámerom napĺňať merateľné  
ukazovatele Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.    
Aktivity:   Príprava zámerov a projektov a spracovanie rozvojových, podnikateľských  zámerov 
alebo projektov pre podnikateľský sektor v oblasti podpory zavádzania inovácií 
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a technologických transferov, podpory v oblasti energetických úspor, využívanie obnoviteľných 
zdrojov energií, zvyšovania počtu pracovných miest, ap. 
Aktivity pri prípravách projektov a spracovanie zámerov pre verejný sektor v oblasti Zlepšovania 
verejnej infraštruktúry a služieb obyvateľstvu, záchrany historického a kultúrneho fondu 
a podpory aktivít v cestovnom ruchu, obnovu obcí, ap. 
Spracovanie PHSR, rozvojovej štúdie územia, analýzy situácie:   podľa požiadaviek subjektov 
regiónu. RRA je spracovateľom, koordinátorom, metodickým lídrom spracovania dokumentu na 
základe potrieb, prípadne požiadavky samospráv, ktorej zo zákona vyplýva povinnosti spracovať 
a aktualizovať tento dokument. Predpokladá sa spracovanie 4 aktualizácií PHSR. 
 

Podnikateľský inkubátor :   SRRA je spolu s mestom Spišská Nová Ves a BIC s.r.o. Sp. Nová 
Ves členom združenia Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves, a prevádzkujú ho za účelom 
podpory rozvoja podnikania začínajúcich podnikateľov. 
 

Vytváranie partnerstiev a rozvíjanie spolupráce so zahraničnými partnermi, podpora 
vytvárania verejno-súkromného partnerstva, propagácia aktivít  na medzinárodnej, regionálnej 
a miestnej úrovni a informovanie o tejto činnosti na spoločnom portáli IS RRA a na web stránke 
agentúry a prípadne aj stránkach partnerov. 
Rozvíjanie nových vzťahov a partnerstiev medzi regiónom a poľskými partnermi (oprávnenosť 
územia pre cezhraničnú spoluprácu s poľskou stranou v novom programovacom období). 
Príprava nových projektov v rámci medzinárodnej spolupráce – v rámci nových Programov 
v novom programovacom období 2014 – 2020 (Erasmus plus, Európa pre občanov, Horizont 
2020, COSME, Kreatívna Európa, Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu, LIFE 2014-
2020, ap.). Čerpanie prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) 
a tento rok ešte nepredpokladá.  

Prezentácia regiónu pre potenciálnych partnerov, hľadanie vhodných projektových partnerov 
a zabezpečenie projektového rozvoja v rámci ďalších programov cezhraničnej, medzinárodnej  
spolupráce. 

 
 
Vedenie účtovníctva jednoduché          podvojné 
 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v pláne činnosti a v jeho prílohách sú pravdivé, presné a úplné. 
Podľa zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších  predpisov,  súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: názov, sídlo, IČO, DIČ, meno 
štatutárneho orgánu,  č. telefónu, č. faxu a e-mailová adresa prijímateľa. 

Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia 
nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať  
o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

V Spišskej Novej Vsi,   dňa:  9.12.2014 

 
 

Ing. Peter Malatinský, riaditeľ SRRA 

Odtlačok pečiatky prijímateľa Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu 
prijímateľa 

 



Modul Aktivita modulu

Počet 

jednotiek*

po zmene

 Finančný 

príspevok  

MDVRR SR po 

zmene

(v eurách)

1 7 957,00

Aktivita č. 2.1 Vypracovanie informačnej databázy 

funkčných hospodárskych celkov na úrovni 

okresu/okresov s potenciálom pre hospodársky 

rast, zamestnanosť, rast hrubej pridanej hodnoty, 

príjmov, celkovej životnej úrovne obyvateľov

1 676,00

Aktivita č. 2.2 Zabezpečenie zberu údajov na 

tvorbu možných rozvojových zámerov  (tvorba 

programového, projektového zásobníka 

investičných zámerov miest a obcí )

1 691,00

Aktivita č. 2.3 Vypracovanie miestnej dátovej 

základne – zber zadefinovaných ukazovateľov, ich 

pravidelná aktualizácia a  analýza, s cieľom 

poznania hospodárskeho, sociálneho profilu 

daného okresu

1 136,00

Aktivita č. 2.4 Spolupráca s poskytovateľom pri 

príprave strategických a koncepčných materiálov v 

oblasti regionálneho rozvoja

0 0,00

1 1 000,00

0 0,00

0 0,00

1 350,00

1 660,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

11 470,00 €

3 479,00 €

14 949,00 €

Stav výšky vlastných zdrojov je: 30,33%

Pečiatka a podpis prijímateľa:

Príloha č. 2 k žiadosti o zmenu rozpočtu prijímateľa 

posta čujúci

 Aktualizovaný rozpočet prijímateľa na rok 2014

Spišská regionálna rozvojová agentúra

Celkový rozpočet prijímateľa

Vlastné zdroje prijímateľa

Finančný príspevok MDVRR SR

Modul č. 9: Partnerstvo 

Modul č. 10: Sekretariát IS RRA 

Modul č. 8: Vzdelávacie aktivity organizované v spolupráci s poskytovateľom 

Modul č. 2: Plánovanie rozvoja 

regiónu vrátane zberu údajov  

Modul č. 3: Spolupráca pri metodike PHSR  

Modul č. 1: Informovanie a poradenstvo 

Modul č. 4: Sociálne siete 

Modul č. 5: Médiá 

Vyhotovil:  Ing. Peter Malatinský, riaditeľ SRRA

* LEN aktivity č. 2.1 až 2.3 v module č. 2 môžu byť implementované viac ako jedenkrát (podľa počtu okresov). 

Modul č. 6: Účasť na podujatiach 

Modul č. 7: Organizácia podujatí pre širokú verejnosť 

Dátum:    14.11.2014



Nákladový ú čet      
(Účtová trieda 5 - 

Náklady na 
činnos ť)*

Názov účtu Popis nákladov a odôvodnenie
Celkové 
náklady                  

(v eurách)

Poskytnutý finan čný 
príspevok  z celkových 

nákladov (v eurách)

521 Mzdové náklady

Činnosť zabezpečovania bezplatnej 
informovanosti, poradenstva a 

poskytovania informačno-poradenských 
služieb v oblasti regionálneho rozvoja, v 

oblasti poskytovania prostriedkov z 
fondov EÚ a ďalších možností a 

zdrojov financovania regionálneho 
rozvoja (ďalej len činnosť).

6 125,00 4 910,00

524
Zákonné sociálne a 
zdravotné poistenie

Činnosť zabezpečovania bezplatnej 
informovanosti, poradenstva a 

poskytovania informačno-poradenských 
služieb v oblasti regionálneho rozvoja, v 

oblasti poskytovania prostriedkov z 
fondov EÚ a ďalších možností a 

zdrojov financovania regionálneho 
rozvoja (ďalej len činnosť).

2 126,00 1 368,00

502 Spotreba energie
Náklad súvisiaci s prenájmom 

priestorov na činnosť  (elektrická 
energia, voda a teplo)

818,00 818,00

518 Ostatné služby

Náklad súvisiaci s prevádzkou 
kancelárie na činnosť činnosť 

(prenájom kancelárskych priestorov), 
Telekomunikačné služby pre činnosť, 

Komunikačná infraštruktúra pre 
činnosť, Všeobecné služby  na činnosť, 

Školenia vo vzťahu k činnosti,  
Propagácia činnosti, ap.

1 210,00 760,00

512 Cestovné Cestovné náklady pre činnosť 78,00 28,00

501 Spotreba materiálu Všeobecný materiál pre činnosť, 73,00 73,00

Celkom: 10 430,00 7 957,00

Dátum:       14.11.2014
Vyhotovil:  Ing. Peter Malatinský, riadite ľ SRRA
Pečiatka a podpis prijímate ľa:

Príloha č. 3 k žiadosti o zmenu rozpočtu prijímateľa

Aktualizovaný rozpo čet modulov na rok 2014

Podrobný rozpo čet modulu č. M1
Spišská regionálna rozvojová agentúra

*Podľa prílohy k opatreniu č. MF/24342/2007-74 v znení opatreni č. MF/24485/2008-74, opatrenia č. MF/25238/2009-74, opatrenia č. 
MF/25000/2010-74 a opatrenia č. MF/26582/2011-74, ktorým sa upravuje účtovná osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené na účel podnikania.



Nákladový ú čet      
(Účtová trieda 5 - 

Náklady na 
činnos ť)**

Názov ú čtu Popis nákladov a odôvodnenie
Celkové 
náklady                  

(v eurách)

Poskytnutý finan čný 
príspevok  z celkových 

nákladov (v eurách)

521 Mzdové náklady

Zabezpečenie činnosti vypracovania 
informačnej databázy funkčných 
hospodárskych celkov na úrovni 
okresu s potenciálom pre hospodársky 
rast, zamestnanosť, rast hrubej 
pridanej hodnoty, príjmov, celkovej 
životnej úrovne obyvateľstva

1 020,00 500,00

524
Zákonné sociálne a 
zdravotné poistenie

Zabezpečenie činnosti vypracovania 
informačnej databázy funkčných 
hospodárskych celkov na úrovni 
okresu s potenciálom pre hospodársky 
rast, zamestnanosť, rast hrubej 
pridanej hodnoty, príjmov, celkovej 
životnej úrovne obyvateľstva

336,00 176,00

Celkom: 1 356,00 676,00

Dátum:       14.11.2014
Vyhotovil:  Ing. Peter Malatinský, riadite ľ SRRA
Pečiatka a podpis prijímate ľa:

Príloha č. 3 k žiadosti o zmenu rozpočtu prijímateľa

Aktualizovaný rozpo čet modulov na rok 2014

Podrobný rozpo čet modulu č. 2* - Aktivita č. 2.1
Spišská regionálna rozvojová agentúra

**Podľa prílohy k opatreniu č. MF/24342/2007-74 v znení opatreni č. MF/24485/2008-74, opatrenia č. MF/25238/2009-74, 
opatrenia č. MF/25000/2010-74 a opatrenia č. MF/26582/2011-74, ktorým sa upravuje účtovná osnova pre účtovné jednotky, 
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

* Pri module č. 2 rozpísať zvlášť v rôznych tabuľkách jednotlivé aktivity (2.1, 2.2, 2.3 a 2.4).



Nákladový ú čet      
(Účtová trieda 5 - 

Náklady na 
činnos ť)**

Názov ú čtu Popis nákladov a odôvodnenie
Celkové 
náklady                  

(v eurách)

Poskytnutý finan čný 
príspevok  z celkových 

nákladov (v eurách)

521 Mzdové náklady

Zabezpečenie činnosti 
vypracovania informačnej 

databázy funkčných 
hospodárskych celkov na úrovni 

okresu s potenciálom pre 
hospodársky rast, zamestnanosť, 

rast hrubej pridanej hodnoty, 
príjmov, celkovej životnej úrovne 

obyvateľstva

524,00 524,00

524
Zákonné sociálne 
a zdravotné 
poistenie

Zabezpečenie činnosti 
vypracovania informačnej 

databázy funkčných 
hospodárskych celkov na úrovni 

okresu s potenciálom pre 
hospodársky rast, zamestnanosť, 

rast hrubej pridanej hodnoty, 
príjmov, celkovej životnej úrovne 

obyvateľstva

167,00 167,00

Celkom: 691,00 691,00

Dátum:       14.11.2014
Vyhotovil:  Ing. Peter Malatinský, riadite ľ SRRA
Pečiatka a podpis prijímate ľa:

**Podľa prílohy k opatreniu č. MF/24342/2007-74 v znení opatreni č. MF/24485/2008-74, opatrenia č. MF/25238/2009-74, 
opatrenia č. MF/25000/2010-74 a opatrenia č. MF/26582/2011-74, ktorým sa upravuje účtovná osnova pre účtovné 
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Príloha č. 3 k žiadosti o zmenu rozpočtu prijímateľa

Aktualizovaný rozpo čet modulov na rok 2014

Podrobný rozpo čet modulu č. 2* - Aktivita č. 2.2
Spišská regionálna rozvojová agentúra

* Pri module č. 2 rozpísať zvlášť v rôznych tabuľkách jednotlivé aktivity (2.1, 2.2, 2.3 a 2.4).



Nákladový ú čet      
(Účtová trieda 5 - 

Náklady na 
činnos ť)**

Názov ú čtu Popis nákladov a odôvodnenie
Celkové 
náklady                  

(v eurách)

Poskytnutý finan čný 
príspevok  z celkových 

nákladov (v eurách)

521 Mzdové náklady

Zabezpečenie činnosti vypracovania 
informačnej databázy funkčných 
hospodárskych celkov na úrovni 
okresu s potenciálom pre hospodársky 
rast, zamestnanosť, rast hrubej 
pridanej hodnoty, príjmov, celkovej 
životnej úrovne obyvateľstva

100,00 100,00

524
Zákonné sociálne 
a zdravotné 
poistenie

Zabezpečenie činnosti vypracovania 
informačnej databázy funkčných 
hospodárskych celkov na úrovni 
okresu s potenciálom pre hospodársky 
rast, zamestnanosť, rast hrubej 
pridanej hodnoty, príjmov, celkovej 
životnej úrovne obyvateľstva

36,00 36,00

Celkom: 136,00 136,00

Dátum:       14.11.2014
Vyhotovil:  Ing. Peter Malatinský, riadite ľ SRRA
Pečiatka a podpis prijímate ľa:

**Podľa prílohy k opatreniu č. MF/24342/2007-74 v znení opatreni č. MF/24485/2008-74, opatrenia č. MF/25238/2009-74, 
opatrenia č. MF/25000/2010-74 a opatrenia č. MF/26582/2011-74, ktorým sa upravuje účtovná osnova pre účtovné jednotky, 
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Príloha č. 3 k žiadosti o zmenu rozpočtu prijímateľa

Aktualizovaný rozpo čet modulov na rok 2014

Podrobný rozpo čet modulu č. 2* - Aktivita č. 2.3
Spišská regionálna rozvojová agentúra

* Pri module č. 2 rozpísať zvlášť v rôznych tabuľkách jednotlivé aktivity (2.1, 2.2, 2.3 a 2.4).



Nákladový ú čet      
(Účtová trieda 5 - 

Náklady na 
činnos ť)*

Názov ú čtu
Celkové 
náklady 

(v eurách)

Poskytnutý finan čný 
príspevok  z celkových 

nákladov (v eurách)

521 Mzdové náklady 600,00 600,00

524
Zákonné sociálne a zdravotné 
poistenie

210,00 210,00

501 Spotreba materiálu 100,00 100,00
512 Cestovné 90,00 90,00

Celkom: 1 000,00 1 000,00

Dátum: 18.8.2014

Vyhotovil: Ing. Peter Malatinský

Pečiatka a podpis prijímateľa:   ..............................................................................

Spišská regionálna rozvojová agentúra

* Podľa prílohy k opatreniu č. MF/24342/2007-74 v znení opatreni č. MF/24485/2008-74, opatrenia č. 
MF/25238/2009-74, opatrenia č. MF/25000/2010-74 a opatrenia č. MF/26582/2011-74, ktorým sa upravuje 
účtovná osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Príloha č. 3 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu činností RRA na rok 2014 

Rozpočet modulov na rok 2014

Podrobný rozpo čet modulu č. 3



Nákladový ú čet      
(Účtová trieda 5 - 

Náklady na 
činnos ť)*

Názov ú čtu Popis nákladov a odôvodnenie
Celkové 
náklady                  

(v eurách)

Poskytnutý finan čný 
príspevok  z celkových 

nákladov (v eurách)

521 Mzdové náklady

Účasť na vzdelávacích, prezentačných 
a na iných podujatiach v oblasti 
regionálneho rozvoja, organizovaných 
treťou osobou (školenie, seminár, 
konferencia, workshop, prednáška, 
mikroregionálne stretnutia starostov 
ap.)

310,00 185,00

524
Zákonné sociálne 
a zdravotné 
poistenie

Účasť na vzdelávacích, prezentačných 
a na iných podujatiach v oblasti 
regionálneho rozvoja, organizovaných 
treťou osobou (školenie, seminár, 
konferencia, workshop, prednáška, 
mikroregionálne stretnutia starostov 
ap.)

110,00 65,00

501 Spotreba materiálu Pohonné hmoty na činnosť. 64,00 50,00

512 Cestovné Cestovné náklady na činnosť 70,00 50,00

Celkom: 554,00 350,00

Dátum:      14.11.2014
Vyhotovil:  Ing. Peter Malatinský, riadite ľ SRRA
Pečiatka a podpis prijímate ľa:

Príloha č. 3 k žiadosti o zmenu rozpočtu prijímateľa

Aktualizovaný rozpo čet modulov na rok 2014

Podrobný rozpo čet modulu č. M6
Spišská regionálna rozvojová agentúra

*Podľa prílohy k opatreniu č. MF/24342/2007-74 v znení opatreni č. MF/24485/2008-74, opatrenia č. MF/25238/2009-74, 
opatrenia č. MF/25000/2010-74 a opatrenia č. MF/26582/2011-74, ktorým sa upravuje účtovná osnova pre účtovné jednotky, 
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.



Nákladový ú čet      
(Účtová trieda 5 - 

Náklady na 
činnos ť)*

Názov ú čtu Popis nákladov a odôvodnenie
Celkové 
náklady                  

(v eurách)

Poskytnutý finan čný 
príspevok  z celkových 

nákladov (v eurách)

521 Mzdové náklady

Organizovanie alebo spoluorganizovanie 
vzdelávacích, prezentačných a iných 
podujatí (školenie, seminár, konferencia, 
workshop, prednáška. Odborné 
konferencie, diskusie, prezentácie ai.) v 
oblasti regionálneho rozvoja pre širokú 
verejnosť miestna samospráva, štátna 
správa, podnikateľský sektor ...).

546,00 450,00

524
Zákonné sociálne 
a zdravotné 
poistenie

Organizovanie alebo spoluorganizovanie 
vzdelávacích, prezentačných a iných 
podujatí (školenie, seminár, konferencia, 
workshop, prednáška. Odborné 
konferencie, diskusie, prezentácie ai.) v 
oblasti regionálneho rozvoja pre širokú 
verejnosť miestna samospráva, štátna 
správa, podnikateľský sektor ...).

192,00 160,00

501 Spotreba materiálu
Pohonné hmoty na činnosť a 
kancelársky materiál 50,00 50,00

Celkom: 788,00 660,00

Dátum:        14.11.2014
Vyhotovil:    Ing. Peter Malatinský, riadite ľ SRRA 
Pečiatka a podpis prijímate ľa:

Príloha č. 3 k žiadosti o zmenu rozpočtu prijímateľa

Aktualizovaný rozpo čet modulov na rok 2014

Podrobný rozpo čet modulu č. M7
Spišská regionálna rozvojová agentúra

*Podľa prílohy k opatreniu č. MF/24342/2007-74 v znení opatreni č. MF/24485/2008-74, opatrenia č. MF/25238/2009-74, 
opatrenia č. MF/25000/2010-74 a opatrenia č. MF/26582/2011-74, ktorým sa upravuje účtovná osnova pre účtovné jednotky, 
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.


