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1. Identifikácia organizácie 

Prešovská rozvojová agentúra ( skratka PRERAG) vznikla v marci 2007 z iniciatívy expertov dlhodobo 

pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania a podpory zamestnateľnosti ľudských zdrojov  a 

budovania partnerstiev v regióne. Všetci  sú akceptovaní  inštitúciami pôsobiacimi v Prešovskom 

samosprávnom kraji, pretože majú dlhoročné skúsenosti s prípravou, implementáciou a hodnotením  

projektov z predvstupových a štrukturálnych fondov, ale aj v oblasti vzdelávania, konzultácií a 

komunikácie s cieľovými skupinami.   

         PRERAG, ako združenie právnických osôb,  bolo založené: IBEKO Prešov s.r.o , EkoArch s.r.o, OZ IOK 

Homo, homini, Slovensko – japonská spoločnosť pre spoluprácu a priateľstvo. V  súčasnosti sú jej členmi 

aj  podnikateľské subjekty IBEEX, s.r.o., ABSOLVÓ, s.r.o., MATEKO s.r.o., ktoré sa zaoberajú hlavne 

činnosťou súvisiacou s aktivitami vypracovania strategických dokumentov hlavne pre samosprávy ( napr. 

PHSR, KPSS, Stratégia rozvoja územia, Komplexný vzdelávací plán, Interné smernice, Finančné 

a ekonomické analýzy k projektom), vzdelávaním a poradenstvom pre čerpanie nenávratných 

finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, nórskeho finančného mechanizmu, iných fondov, 

štátnych dotácií, grantov a iných zdroje financovania aktivít. Okrem toho sú našimi členmi aj zástupcovia 

samosprávy: obec Medzany z okresu Prešov, obec Doľany z okresu Levoča a mimovládne organizácie ako 

MyMamy, o.z., QUADAR, občianske združenie, Inštitút pre cezhraničnú spoluprácu a Partnerstvo 

sociálnej inklúzie subregiónu  Šariš ( PSI Šariš), ktorého členmi sú obce a mestá okresu Prešova  a 

Sabinov.  

Odborníci, pracujúci pre združenie sú členmi expertných skupín a komisií na Úrade Prešovského 

samosprávneho kraja, Mesta Prešov, ÚPSVaR Prešov a sú dlhodobo hodnotiteľmi projektov o NFP pri 

jednotlivých SORO, resp. RO zabezpečujúcich čerpanie financií poskytnutých EÚ, NFM a EEA, 

švajčiarskym mechanizmom, inými zahraničnými donormi a grantami.   

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

 
Poslaním Prešovskej rozvojovej  agentúry, je napomáhať rozvoju regiónu v pôsobnosti okresov Prešov a 

Sabinov a okolia, podľa požiadaviek aj iným subjektom na území PSK. Formou informovania odbornej 

a laickej verejnosti , zapájaním sa do prípravy strategických dokumentov, vzdelávaním orgánov verejnej 

správy, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií, konzultovaním a prípravou projektových 

zámerov  v zmysle aktuálnych výziev zo štrukturálnych fondov Európskej únie, dotácií z prostriedkov 

štátneho rozpočtu resp. iných zdrojov a spracovávaním žiadostí vrátane príloh. Okrem toho zabezpečuje 

aj implementáciu projektov ( projektové riadenie, monitoring, finančný manažment, publicitu a expertné 

úlohy – najmä analýzy, prieskumy a vzdelávacie aktivity). 

      Úlohy vyplývajú z jednotlivých operačných programov platných pre obdobie 2014 -2020 a sú 

vykonávané na základe zmluvy a požiadaviek Úradu vlády SR, resp. klientov ( samosprávy, súkromný 

sektor). 

Najsilnejšou stránkou agentúry je znalosť prostredia a potrieb regiónu a ľudských zdrojov, preto sa 

prednostne venuje mäkkým projektom / neinvestičným v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti, podpory 

vytvárania nových pracovných miest a vzdelávaniu ľudských zdrojov vo všetkých odvetviach. S tým 

súvisia aj investičné projekty v oblasti konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, zvyšovania 

kvality sociálnych služieb v samospráve a MVO, zvyšovania kvality vzdelávacích štruktúr / veda a výskum 
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a zlepšovania udržateľnosti na TP u zamestnancov. Agentúra má bohaté skúsenosti s realizáciou 

medzinárodných partnerských projektov z fondov EÚ, NFM a pod. Sme výnimočnou organizáciou 

v oblasti bezbariérového turizmu / sociálne podnikanie, organizovania medzinárodnej výstavy 

kresleného humoru – ako motivačného nástroja pre rozvoj kreatívneho priemyslu a prezentácie 

zručností ľudí z pohraničia. Znalosťou činností MVO v lokalite okresov Prešov a Sabinov, v ktorých 

pôsobíme, pomáhame získavať finančné zdroje aj na drobné komunitné projekty.  Prioritne sa venujeme 

sociálne znevýhodneným osobám ( zdravotný postih, dlhodobá nezamestnanosť, MRK,  osamelé ženy- 

samoživiteľky, týrané ženy s deťmi, osoby nad 50 rokov, študenti/ absolventi škôl). Od roku 2016 aktívne 

participujeme na plnení úloh vyplývajúcich z Uznesenia Vlády SR, prijatého pre NRO, konkrétne okres 

Sabinov  a jeho schválený Akčný plán, na ktorom sme významne pracovali a naša organizácia mala 

zástupkyňu v Rozvojovej rade okresu a dočasne riadila novovzniknuté projektovo -poradenské centrum. 

Aktívne spolupracujeme s ostatnými RRA v Prešovskom kraji, v okresoch zaradených medzi NRO 

a odborom regionálneho rozvoja pri Úrade PSK, aby sme spoločne naplnili prijaté Opatrenia a úlohy. 

Taktiež sme boli iniciátormi založenia Integrovanej siete RRA na Slovensku v roku 2017, aby  RRA mal kto 

zastupovať a prezentovať hlavne na národnej a krajskej úrovni. 

 

2. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 

Prešovská rozvojová agentúra, vykonávala aktivity v roku 2018 bez  finančnej podpory Úradu vlády SR, 

sekcie regionálneho rozvoja, napriek tomu plnila z vlastného rozpočtu, resp. iných zdrojov, úlohy 

vyplývajúce zo zákona o podpore regionálneho rozvoja, pokračovala v rozvoji a činnosti  

inštitucionalizácii Integrovanej siete RRA na Slovensku, v ktorej sieti sme od roku 2014. Naša agentúra je 

aj krajskou RRA v Prešovskom kraji. Všetky plánované aktivity boli plnené v súlade s časovým 

a finančným harmonogramom, projekty boli zúčtované včas a v súlade so zmluvnými podmienkami 

donorov.   

3. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady  

Rok 

Číslo zmluvy, 
registračné 
číslo, alebo 

rok realizácie 

Názov 
projektu 

Popis projektu 

Celkové 
náklady 

na projekt 
v eurách 

Poskytnutý 
finančný 

príspevok 
alebo 

dotácia 
v eurách 

Názov 
poskytovateľa 

finančného 
príspevku alebo 

dotácie 

2018 UV SR -Zmluva 
č 53/2018 
a Dodatok 1 

Skutok sa deje 
-pokračovanie 

Spoločenská téma – 
Korupcia trochu 
ináč... výstavy  
a prednášky na SŠ ( 
kreslený humor) 

10 200,00  10 000,00 Úrad vlády SR, 

fond predsedu 

vlády 

2018- 
2019 

Grant No. 
21820256 

Salto mortale Medzinárodné 
výstavy kresleného 
humoru ( Ukrajina, 
ČR, Maďarsko, 
Poľsko, OZ ZOM 
Prešov) 

17 100,00 17 000,00 Vyšehradský fond 

2018 Objednávka 
2/2018, 
FA18002 

Ekonomická 
a finančná 
analýza 

Vypracovanie EaFA 
k projektu Interreg 
III, Eurovelo 

2 500,00 2 500,00 Mesto Sabinov 

2018 Objednávka 
3/2018, 

Marketing a 
publicita 

Zabezpečenie 
propagácie 

853,00 853,00 MyMamy, o.z. 
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FA18003 FemFest 2018 

2018 Zmluva 
o spolupráci 
z roku 2010 

Spracovávanie 
žiadostí o NFP, 
resp. štátne 
dotácie 
a monitorovac
ie správy 

Následná 
monitorovacia 
správy k LSKxP; 
následná 
monitorovacia 
správa k projektu 
IROP – 
Rekonštrukcia KC 
Roškovce; 
Vypracovanie 
žiadosti o NFP na 
TSS 
a Opatrovateľské 
služby, MV SR – 
dokončenie 
kanalizácie 
a infraštruktúry... 
v objeme cca 
230 000,00 eur 

2 000,00 230 000,00 IA MPSVaR SR, 
MV SR/ Obec 
Doľany 

2018 Zmluva o NFP 
I312041Q008 

PRERAG - 
Striebro 
spoločnosti 
a studňa 
múdrosti 

Spracovanie 
žiadosti o NFP a jej 
schválenie...Porade
nstvo, vzdelávanie 
a informovanie 
seniorov – 
elektronizácia 
verejnej správy 

500,00 76 658,00 IA MPSVaR SR  

2018 Zmluva o NFP 
I312041R512 

MyMamy, o.z. 
-Žiť bez násilia 

Spracovanie 
žiadosti o NFP a jej 
schválenie... 
Špecializované 
poradenstvo pre 
týrané ženy 

1000,00 400 000,00 IA MPSVaR 
SR/MyMamy  

2018 Zmluva o NFP 
I312041T235 

IBEEX s.r.o.- 
Spoločenská 
nerovnakosť 
aj v nás 

Spracovanie 
žiadosti o NFP a jej 
schválenie...Inform
ovanie a osveta 
verejnosti v téme 
chudoby žien v PSK 

400,00 58 000,00 IA MPSVaR 
SR/IBEEX s.r.o. 

2018 Žiadosť o NFP 
v procese 
hodnotenia 
312040V278 

Pro Felicitate 
– 
Podporovanie 
diverzity so 
zameraním na 
podnikanie 
žien  

Spracovanie 
žiadosti o NFP a jej 
schválenie...Porade
nstvo a osveta pre 
ženy nad 40 rokov 
v oblasti 
sebarealizácie 
a motivácie k 
podnikaniu  

700,00 95 000,00 IA MPSVaR 
SR/Pro Felicitate 

2018 Žiadosť o NFP, 
I312041U033 

Obec 
Medzany – 
Opatrovateľsk
é služby v obci 
Medzany 

Opatrovateľské 
služby v obci – 
podpora vytvorenia 
PM a rozvoja soc. 
služieb 

250,00 15 000,00 IA MPSVaR SR/ 
Obec Medzany 

2018 Objednávka a 
zmluva  

PHSR 2016 -
2025  

Aktualizácia PHSR, 
monitoronig 

200,00  Obec Medzany 
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Projekt „Skutok sa deje – pokračovanie“ 

Cieľom bolo zvýšenie povedomia o tomto negatívnom jave , ktorý narúša princípy demokratickej spoločnosti, 

deformuje trhové prostredie , znižuje dôveru v štátne inštitúcie, podporuje ľahostajnosť občanov a výrazne 

ovplyvňuje aj verejnú mienku .    

Diskusné fóra sa realizovali v spolupráci s riaditeľom odboru prevencie korupcie JUDr. Ing. plk . Petrom Kovaříkom , 

ktorý prezentoval vývoj a stav korupcie na Slovensku , doplnené o konkrétne poznatky z praxe , objasnil kauzality 

tohto negatívneho procesu a formy identifikácie korupčného správania . V Bratislave sa  podujatia zúčastnil a 

Derek McGraw j policajný splnomocnenec FBI, ktorý prezentoval činnosť FBI  voči verejnej korupcii a odpovedal aj 

otázky študentov. K najzaujímavejším patrili informácie o využívaní policajných metód pri zaznamenaní  a 

odhaľovaní tejto formy trestnej činnosti ( sledovanie, odpočúvanie podozrivých osôb , využitie agenta provokatéra 

a pod . )  

Diskusné fóra mali mimoriadne dobrý ohlas medzi študentmi, pedagógmi zástupcami samosprávy . 

Obdobie realizácie: 05/2018 – 10/2018 

Miesta realizácie: Gymnázium Humenné, Gymnázium Michalovce, Gymnázium Bardejov, SOŠ PZ SR Košice, PF UPJŠ 

Košice, Akadémia PZ Bratislava, 

2018 Žiadosť o NFP 
pred 
podpisom 
zmluvy, 
I314011P827 

Prešovská 
participatívna 
platforma – 
Prerag, oz 

Aktivity 
podporujúce 
spoluprácu  a 
partnerstvo na 
komunitnej úrovni 

1 000,00 110 000,00 MV SR/OP EVS 

2018 Žiadosť o NFP 
pred 
podpisom 
zmluvy, 
NFP3020J197 

Obec 
Medzany – 
Vytvorenie 2-
och 
polyfunkčných 
dielní pri ZŠ 
Medzany 

Materiálno-tech. 
vybavenie 2-och 
dielní 

500,00 54 000,00 MP SR/IROP 
a Obec Medzany 

2018 Zmluva 
s MZVaEZ SR, 
štátna dotácia 

Výstava Prezentácia na 
Veľvyslanectve 
v Moskve, 
100.výročie vzniku 
ČSR 

1 000,00 1 000,00 MZVaEZ SR 

2018 Zmluva 
s mestom 
Prešov, 
finančný 
príspevok 

Výstava Prezentácia 
zahraničných 
karikaturistov 
v meste Prešov 

1 200,00 1178,00 Mesto Prešov 
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Projekt “Fem-Fest 2018 “, Galéria Kýchanie mozgu, Wave 

V tomto projekte sme síce pôsobili ako dodávateľ, ale téma a aktivita úzko súviseli s našimi  činnosťami. Išlo o 

výstavu zameranú na rodovú rovnosť a násilie páchané na ženách, ktorá bola spojená s vedomostným kvízom. 

Aktivita bola realizovaná v rámci 16 dní aktivizmu boja proti násiliu  v období 25.11. -10.12.2018. 

   

Projekt “Salto mortale” 

Projekt bol ďaším pokračovaním medzinárodnej súťažekresleného humoru s aktuálnymi spoločenskými témami. 

Každoročne sa súťaže zúčastní cez 1000 karikaturistov z viac ako 150 krajín sveta. Finančne bol podporený z 

Vyšehradského fondu a partnermi boli krajiny ako Ukrajina, Česko, Maďarsko a  Poľsko., kde sa reaizovali výstavy 

spojené s prednáškami o populizme  Nadviazanie spolupráce s galériou v Haife Izrael a European Cartoon Center 

Kruishoutem Belgicko na príprave follow up projektov .  

Obdobie realizácie : 09/2018 -05/2019 
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Info deň 15.05.2018 Košice EEA, IVF, Európa pre občanov   & prezentácia  projektu Salto Mortale & 

Populizmus a Free Feeling 

    

Humoroterapia – Kýchanie mozgu  

Výstava spojená s pracovným stretnutím na tému možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu a art 

marketingu v činnosti MVO s Istvanom  Kelemenom a Petrom Rázusom , začiatok spolupráce s Domom 

kultúry v Sp. Nove Vsi , Bašta Bardejov  – centrum komunitnej kultúry. History Art Klub Humenné  - 

centrum kultúry mladých  
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ČSR 100 & 25 

Pri príležitosti 50. výročia vzniku ČSR bola v spoluprácii s MZVaEZ SR a kultúrnym inšitútpm v Moskve 

bola vernisáž výstavy kresleného humoru za  účasti riaditeľa p. Jána Šmihula , zástupcov médiá a ruských 

karikaturistov – M. Zlatkovsky, R. Peskov A. Schwarz ... a bola predjednaná ďalšia  možná spolupráca 

v kultúrnych centrách SR . 

          

 

Okrem horeuvedených projektov sa agentúra podieľala aj na pripomienkovaní národných dokumentov 
predkladaných v pracovných skupinách Vicepremiéra Vlády SR, ako napr. Návrh Stratégie regionálneho 
rozvoja SR, Integrovaný rozvojový program a iné regionálne programy. Taktiež participovala na príprave 
Strategického mediálneho plánu IS RRA. 
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Seminár IS RRA , Samospráva,-  05.06.2018 

V uvedenom roku, vedenie IS RRA, v ktorej je zastúpená aj naša agentúra, iniciovalo zriadenie Iniciatívy 
Regióny 2030, do ktorej vyhľadáva partnerov, ktorí operujú plošne na celom území SR a sú 
podporovateľmi miestnych rozvojových aktivít v danej lokalite. V dňoch 4.6.- 6.6.2018 sa zástupcovia IS 
RRA zúčastnili konferencie Národnej siete MAS v Dudinciach, kde prezentovali tento zámer.    

   

 

4. Rozpočet organizácie   

P.č. Druh príjmu 
Plán 

na rok 2018 
v eurách 

 

Skutočnosť 
 rok 2018 
v eurách 

 

1. Dotácia podľa zákona  30 000,00 10 000,00 

2. Členské príspevky celkom  150,00 0,00 

3. Príjmy z vlastnej činnosti žiadateľa  5 000,00 10 292,00 

4. Ostatné príjmy (granty, EÚ fondy) 25 000,00 15 602,00 

5. 
Príspevky a dary od právnických osôb 
a fyzických osôb 

500,00 
4 500,00 

 Spolu 60 650,00 40 102,00 
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5. Personálne otázky 

Na realizácii jednotlivých úloh sa podieľali interní a externí pracovníci ad hoc podľa požiadaviek 
nasledovne: 

Ing. Iveta Stromková  - projektová manažérka, expertka na  ĽZ a investičné projekty 

Mgr. Martina Tverdiková – finančná manažérka a rozpočty projektov, finančné analýzy 

Mgr. Peter Rázus – expert, publicita a informovanosť, kultúra a medzinárodné projekty a partnerstvá 

Ing. Martin Vysocký –  expert, web 

Ing. Ľubomír Šavrovský – technik 

Mgr. Peter Kišeľak – regionálny manažér 

PhDr. Štefan Baláž - technik 

Jozef Matejka - technik 

Mgr. Nicole Fuchsová – odborná poradkyňa 

 

V roku 2018 boli v organizácii zamestnaní všetci na DoVP alebo na DoPČ, 4 experti mali uzatvorenú aj 

príkaznú zmluvu, resp. vykonávali činnosti v zmysle zmluvy o poskytovaní služby.  

 
6. Ciele a prehľad ich plnenia 

       Hlavným poslaním je podpora rozvoja subregiónov v PSK s cieľom znižovania vnútorných disparít v 

regióne. Snahou je využívať technické a ľudské kapacity agentúry na pomoc žiadateľom pri uchádzaní sa 

o finančné zdroje z fondov Európskej únie a to prostredníctvom asistencie pri  tvorbe a realizácii 

projektov formou konzultácií, školení, informačných kampaní a odborných seminárov zameraných na 

jednotlivé Operačné programy Partnerskej dohody. Cieľom je aj správna orientácia žiadateľov na výzvy  

a vytváranie efektívnych a trvalo udržateľných partnerstiev. Zaradením Prešovskej rozvojovej agentúry ( 

PRERAG) do Integrovanej siete RRA sa zvýšilo množstvo i kvalita získaných informácií, ktoré agentúra 

distribuuje do lokalít, ktoré sú poznamenané najväčšími disparitami v rámci Slovenska a  napomáha im 

získavať aj iné ako štátne zdroje na ich odstraňovanie . Tieto ciele boli priebežne splnené v kvalitatívnych 

i kvantitatívnych  parametroch a vytvorili platformu pre ďalší odborný rast personálnych kapacít a rozvoj 

regiónu. 

 

7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku 

        V roku 2018 sa Prešovská rozvojová agentúra, stabilizovala ako subjekt regionálneho rozvoja, ktorý 

pomáhal  partnerom aj ďalším inštitúciám zo sektoru verejnej správy, mimovládnych organizácií a 

podnikateľských subjektov, pôsobiacim hlavne na území Prešovského kraja,  pri dosahovaní ich cieľov.  

Ťažisko bolo v poradenstve, riadení projektového cyklu a podpore územného marketingu  a rozvoji 

cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce. Z administratívnych dôvodov a z dôvodu prípravy priestorov, 

vhodných na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie pre seniorov a seniorky sme zmenili 

adresu sídla organizácie a zároveň sme zriadili  v meste Prešov 2 kancelárie v priestoroch RPIC, na 

Raymanovej ulici č. 9. Získali sme tak aj priestor na organizovanie seminárov a vzdelávacích kurzov, 

s možnosťou prenajímania plne vybavených konferenčných priestorov.  
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8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

        Cieľovými skupinami, ktoré získavali benefity z podpory Prešovskej rozvojovej agentúry boli 
zástupcovia samosprávy, mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty a aj občania vyhľadávajúci 
pomoc a informácie.  

 

9.  Výstupy a záver 

Všetky informácie a výsledky činnosti, vrátane fotodokumentácie sú zverejnené na web stránke 
združenia, www.prerag.sk.  

       V roku 2019 chceme naďalej spolupracovať  s odbornou verejnosťou a inštitúciami na podpore 

rozvoja regiónu, okresu Prešov, využívaním európskych zdrojov v rámci Partnerskej dohody na obdobie 

2014 -2020 a zdrojov zo štátneho rozpočtu. Podpora bude úzko nadväzovať na strategické dokumenty  

a ich priority, ako PHR / PHSR mesta Prešov, PHR obcí, resp. združení obcí v okrese a tiež aj IROP 

Prešovského samosprávneho kraja, ktoré ho významná časť sa dotýka aj krajského mesta a jeho okolia. 

Okrem toho boli schválené žiadosti o NFP u viacerých žiadateľov, ktorým sme tieto žiadosti a projekty 

spracovávali, čiže  nás očakáva množstvo riadiacej a monitorovacej práce, ale aj plnenie zámerov 

a implementácia plánovaných aktivít.  Naďalej budeme pokračovať v spolupráci s našimi zahraničnými 

partnermi, najmä v Nórsku, Poľsku, Českej republike, Ukrajine a v Maďarsku. Okrem toho máme záujem 

pokračovať v tradičných projektoch, ktoré máme finančne podporované z Fondu na podporu umenia pri 

MK SR, Vyšehradského fondu a Nórskeho finančného mechanizmu / Bilaterálneho fondu pri ÚV SR.   

 

V Prešove 25.3.2019 

Predkladá : Mgr. Peter Rázus,  

Schválila: Ing. Iveta Stromková 

http://www.prerag.sk/

