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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 dokumentoch pred 

programovacími obdobiami EÚ, vzdelávaním a poradenstvom pre štrukturálne fondy, dotácie, granty 

a iné zdroje financovania aktivít. Okrem toho sú našimi novými členmi od roku 2014, resp. 2015, 2016 aj 

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. Okrem toho má 

naše združenie dlhodobé zmluvy o spolupráci s verejnou správou, ako je obec Doľany, mesto Hanušovce 

nad Topľou, obec Chminianske Jakubovany, MyMamy, o.z..   

Experti 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 a súkromnými dotáciami.  

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 žiadateľa 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 podnikateľov, 

zvyšovania kvality sociálnych služieb v samospráve a MVO, zvyšovania kvality vzdelávacích štruktúr / 

veda a výskum a zlepšovania udržateľnosti na TP u zamestnancov. Žiadateľ 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 
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výstavy kresleného humoru – ako motivačného nástroja pre rozvoj kreatívneho priemyslu a prezentácie 

zručností ľudí z pohraničia. Znalosťou činností MVO v lokalite okresu Prešov a Sabinov, v ktorej 

pôsobíme, pomáhame získavať finančné zdroje 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 má 

zástupkyňu v Rozvojovej rade okresu. 

 

2. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 

Prešovská rozvojová agentúra, vykonávala aktivity s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, resp. Úradom vlády SR, sekcia regionálneho rozvoja, vyplývajúce zo zákona 

o podpore regionálneho rozvoja a od roku 2014 je členom Integrovanej siete RRA na Slovensku a taktiež 

je krajskou RRA v Prešovskom kraji. Všetky plánované aktivity boli splnené v súlade s časovým 

a finančným harmonogramom .   

 

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 

2015

-

2017 

Zmluva č 

1015/2015, 

DGV02002 

Slovensko 

bez násilia 

páchaného 

na ženách 

Zvyšovanie 

povedomia a 

vzdelávania 

verejnosti k 

téme násilia 

páchaného na 

ženách  - 

kampane 

451 561,00 48 204,00 ÚV SR      

odbor grantov 

EHP a Nórska 

Bratislava 

2016 Zmluva 

29/RRA/2016 

Regionálna 

podpora  

a prínos 

pôsobenia 

Prešovskej 

rozvojovej 

agentúry 

v okresoch 

PSK 

Zvýšenie 

informovanosti  

a využívanie 
 aktuálnych 

možností 

dostupných 
finančných 

zdrojov pre rozvoj 

regiónu okresu 

Prešov ...  

32 000,00 26 356,20 MDVaRR SR, 

resp. ÚV SR 

2016 Zmluva V4/2016 Medzinárodn

á spolupráca 

v oblasti 

kultúry HU, 

PL, CZ a SK 

– Kýchanie 

mozgu 

Prezentácia kult. 

Podujatí, výmenné 
pobyty za účelom 

vzájomného 

spoznávania 
a prenosu dobrej 

praxe 

15 000,00 12 000,00 Medzinárodný 

Vyšehradský 

fond 

2016 Zmluva 16-510-

00518 

Cartoons 

Slovakia 

Realizácia 

medzinárodnej 
prezentácie – 

regionálna kultúra 

5 265,00 5 000,00 FPU / MK SR 

2016 Zmluvy so 

samosprávami,  

INTERREG 

IV, výzva 

4/2016 -

Vypracovanie 

ekonomickej 

a finančnej 

analýzy 

27 000,00 27 000,00 Výzva Interreg 

IV – podpora 

cezhraničného 
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V zmysle plánu činnosti sa realizovali: 

 informačné služby a  konzultácie  pre samosprávu, podnikateľské subjekty a mimovládne 

organizácie v oblasti aktuálnych výziev a projektov nadnárodnej spolupráce - Nórsky finančný 

mechanizmus Cezhraničná spolupráca, Medzinárodný višehradský fond 

 vzdelávacie podujatia k aktualizovaniu PHSR  v spolupráci s RVC Prešov a bezbariérovom 

turizme a kreatívnom priemysle 

 prezentácia antikorupčných aktivít   cez BF NFM a EEA ( výstavy) 

 prezentácia slovenských výtvarníkov na Veľvyslanectve v Nórsku pri príležitosti Predsedníctva 

EÚ Slovenskou republikou 

 vzdelávacie stretnutia pre verejnosť a mládež v oblastiach protispoločenskej činnosti – korupcia  

 odborné semináre súvisiace so zapájaním laickej a odbornej verejnosti do  tém súvisiacich so 

zvyšovaním kvality života a participáciou na aktivitách samosprávy ( platforma Kreatívny 

Prešov, Alternatíva 770, Kýchanie mozgu a pod.)  

 pravidelné stretnutia rady IS RRA – ako reprezentant RRA pôsobiacich v PSK 

 prezentácia v regionálnych a celoslovenských médiách -  Slovenský rozhlas, Rádio Prešov , 

Prešovský večerník , EuroKompas,  

 pravidelne sa aktualizovala webová stránka agentúry prerag.sk, boli zasielané info na  IS RRA – 

www. isrra.sk a projektovú stránku www.cartooneast,com  

 Aktivity boli prezentované v rozhlase – Rádio Prešov a v lokálnej TV  TEDx Prešov 

 

 

 

 

 

8/2016  k cezhraničným 

projektom ( 

žiadatelia, 

partneri) 

rozvoja CR a 

spolupráce 

http://www.cartooneast,com/
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4. Rozpočet organizácie   

P.č. Druh príjmu 
Plán 

na rok 2016 

v eurách 

 

Skutočnosť 

 rok 2016 

v eurách 

 

1. Dotácia podľa zákona  40 000,00 23 162,00 

2. Členské príspevky celkom  150,00 0,00 

3. Príjmy z vlastnej činnosti žiadateľa  7 000,00 3 568,00 

4. Ostatné príjmy (granty, EÚ fondy) 65 000,00 62 856,00 

5. 
Príspevky a dary od právnických osôb 

a fyzických osôb 
1 000,00 3 000,00 

 Spolu 113 150,00 92 586,00 

  

5. Personálne otázky 

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

nasledovne: 

Ing. Iveta Baranová / 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 

PhDr. Gbariela Lacušová – lektorka, školiteľka 

JUDr. Milan Hagovský – expert 

PeadDr. Magda Rázusová, PhD. – prekladateľka a tlmočníčka, expertka na  zahraničné projekty 

Mgr. Nicole Fuchsová – expertka, spracovanie dokumentov 

Ing. Helena Miščíková – expertka, dokumenty 

Mgr. Jana Beňová – asistentka manažéra pre PR 

 

V roku 2016 boli v organizácii zamestnaní 2 zamestnanci na polovičný pracovný úväzok, 1 na plný 

pracovný úväzok, 3 zamestnanci na dohodu o vykonaní práce, 5 experti spolupracovali na základe 

zmluvy o dielo, resp. príkaznej zmluvy  a zmluvy o poskytovaní služieb. 

 

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 
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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) v roku 2013  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 2016 sa Prešovská rozvojová agentúra, stabilizovala ako subjekt regionálneho rozvoja, ktorý 

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

podnikateľských subjektov pri dosahovaní ich cieľov . Ťažisko bolo v poradenstve, riadení projektového 

cyklu a podpore územného marketingu  a rozvoji cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce. Druhým 

významným a novým prvkom v činnosti bolo spracovanie Akčného plánu pre okres Sabinov a jeho 

schválenie Vládou SR dňa 22.8.2016 a spolupráca s ostatnými agentúrami v PSK ( Kežmarok, Svidník 

a Vranov nad Topľou). Účtovná závierka za rok 2016 bola podaná včas a je zverejnená na webe agentúry. 

 

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 2017 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 aktívne plánujeme vstúpiť do plnenia opatrení v Akčnom pláne okresu Sabinov, v zmysle 

zákona č. 336/2015 Z.z.. Od roku 2015 máme podpísanú Partnerskú dohodu s organizáciami pôsobiacimi 

na Slovenku a v Nórsku, v rámci projektu: Slovensko bez násilia páchaného na ženách, v ktorom sme 

partnerom, zabezpečujúcim PR a propagačné podujatia k téme násilia a na základe aj výbornej spolupráci 

s MZVa EZ SR, veľvyslancom SR v Nórsku sme vytvorili neformálne partnerstvo, ktorého zámerom je 

založenie MVO na podporu vzájomných kultúrno-spoločenských aktivít, zameraných aj na zamestnanosť. 

Okrem toho budeme realizovať projekty v rámci Vyšehradského fondu, Fondu na podporu umenia z MK 

SR a pod.    

 

V Prešove 27.3.2017 

Predkladá : Mgr. Peter Rázus,  

Schválila: Ing. Iveta Stromková 

http://www.prerag.sk/

