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Príhovor riaditeľa Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné 

 

 

Vážená Správna rada, vážení členovia, vážení kolegovia, 

 

 tak ako každý rok, aj tento rok sa stretávame pri bilancovaní a hodnotení činnosti Regionálnej 

rozvojovej agentúry Humenné. Rok 2014 môžeme z pohľadu fungovania našej organizácie vyhodnotiť 

ako úspešný, ale zároveň aj zložitý.  

  

Úspešnosť môžeme posudzovať z pohľadu vypracovaných a implementovaných projektov 

v celkovej sume  3 270 419,17 EUR. RRA Humenné zaznamenala výrazné úspechy aj v iných 

oblastiach svojej činnosti, čo je dobrým základom pre jej ďalšie pôsobenie v regióne ako aj v štruktúre 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a v Integrovanej sieti regionálnych 

rozvojových agentúr. 

  

Samozrejme rok 2014 bol veľmi ťažký z dôvodov, že aj napriek enormnému zvýšeniu 

produktivity práce RRA Humenné bolo a neustále je problémom zabezpečiť finančnú stabilitu 

agentúry.  

 

RRA Humenné v roku 2014 ako aj v predošlých rokoch dokázala, že je v regióne potrebná. 

Svedčí o tom neustále narastajúca akceptácia, tak v okresoch  Humenné a  Snina,  ktoré sú z pohľadu 

zmluvy s MDVRR SR prioritné, ale aj v ostatných okresoch Prešovského kraja. Aj naďalej je však 

potrebné vyvíjať kroky k jej stabilizácii a upevňovaniu postavenia v rámci regiónu,  aby svojou 

činnosťou a  aktivitami prispievala  k jeho rozvoju, vytvárala priestor pre čo najširšie využitie možností 

v rámci čerpania finančných prostriedkov z rôznych fondov v prospech obecných samospráv, 

podnikateľov a ostatných obyvateľov nášho regiónu.   

      

                    

 

Ing. Peter Pichoňský 

      riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné 
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Regionálna rozvojová agentúra Humenné vznikla zápisom v Registri záujmových združení 

právnických osôb na Krajskom úrade v Prešove dňa 03.10.1994 pod registračným číslom 94/02230 

pôvodne pod názvom: Združenie pre rozvoj. Od roku 2000 je zaradená do Integrovanej siete 

regionálnych rozvojových agentúr Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a pôsobí 

pod novým názvom: Regionálna rozvojová agentúra Humenné. 

 

Predmetom činnosti Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné je: 

 aktivizovanie obyvateľstva a regiónu, vytváranie funkčných multisektorálnych partnerstiev za 

účelom koncentrácie vnútorných zdrojov regiónu a ich využitia v procese trvalo - 

udržateľného rozvoja regiónu, 

 zabezpečenie zberu, spracovania a sprostredkovania informácií v oblasti regionálneho 

rozvoja medzi miestnou, regionálnou a národnou úrovňou navzájom a prezentáciu a 

propagáciu potenciálu regiónu doma a v zahraničí, 

 zabezpečenie odborných služieb pre svojich členov a klientov v oblasti regionálneho rozvoja, 

predovšetkým v oblasti programovania, prípravy strategických rozvojových dokumentov, 

štúdií, analýz, prípravy projektov, riadenia projektového cyklu a externý manažment 

projektov  vrátane poradenstva v uvedených oblastiach, 

 pravidelné poskytovanie informácií o možnostiach čerpania pomoci z fondov EÚ a iných 

národných a medzinárodných zdrojov finančnej pomoci,  

 vypracovanie stratégií a štúdií ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu,  

 konzultácie v oblasti developingu investičných zámerov na Slovensku,  

 budovanie regionálneho informačného systému, dopĺňanie regionálnych databáz,  

 manažment a prípravu Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónov a obcí,  

 organizovanie, zabezpečenie a prípravu prednášok, školení, kurzov,  workshopov, výstav a 

konferencií, 

 zabezpečenie reklamných a propagačných služieb za účelom propagácie regiónu a subjektov 

pôsobiacich v oblastiach regionálneho rozvoja,  

 zabezpečenie publicity a informovanosti pri implementácií projektov podporených zo 

štrukturálnych fondov a iných zdrojov, 

 spoluprácu s inými združeniami a agentúrami nadväzujúcimi spádovo na náš región a s inými 

osobami, ktoré sledujú rovnaké ciele a môžu inak združeniu napomáhať 

 

Územie pôsobnosti Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné v zmysle Zmluvy s MDVRR SR zahŕňa 

okresy Humenné a Snina.  

 

Členská základňa a organizačná štruktúra RRA Humenné k 31. 12. 2014 

 Obec Dedačov 

 Obec Papín 

 Obec Kamenica nad Cirochou 

 Združenie Horná Oľka  

 K&P AGENCY, s.r.o. 

 Rotrend, n.o. Medzilaborce 
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Riaditeľ RRA Humenné 

Ing. Peter Pichoňský 

Zamestnanci RRA Humenné 

Katarína Korpašová 

Mgr. Jana Tarbajová 

 

Činnosť Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné v roku 2014 

 

RRA Humenné v roku 2014 zabezpečovala úlohy v zmysle § 14 zákona č. 539/2008 Z. z o podpore 

regionálneho rozvoja najmä  nasledovné činnosti podľa potrieb regiónu a MDVRR SR:  

 

A. Zabezpečovať informovanosť, poradenstvo a poskytovanie informačno-poradenských služieb 

v oblasti regionálneho rozvoja. 

V roku 2014 RRA Humenné zabezpečovala informačno-poradenské služby v oblasti regionálneho 

rozvoja pre verejnosť prostriedkami, ktoré sme používali aj v minulosti.  

 Poskytnutie informácie osobne, e-mailom alebo telefonicky   

V rámci tejto aktivity sme v roku 2014 zabezpečili osobné konzultácie v sídle agentúry, ale aj 

u klienta. Poskytovanie informácií sme realizovali aj telefonicky pre jednotlivých klientov. Počet 

konzultácií závisel od záujmu klientov a zverejnených výziev. Pre rok 2014 sme ich poskytli 385 

krát. 

 Zaslanie hromadného informačného e-mailu  

Informácie sa poskytovali aj prostredníctvom hromadných e-mailov. Zväčša boli poskytované 

starostom obcí okresu Humenné, Snina, podnikateľským subjektom a tretiemu sektoru. 

 

B. Podporovať rozvojové aktivity na území svojej pôsobnosti (okres Humenné, okres Snina), ktoré 

súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 zák. 539/2008 o podpore 

regionálneho rozvoja. 

 Lektorská činnosť 

Prednášky na zasadnutí Klubu podnikateľov mesta Humenné boli prezentované RRA Humenné, 

a týkali sa predovšetkým náležitostí pri predkladaní žiadosti o finančný príspevok v rámci 

štrukturálnych fondov podľa aktuálnych výziev pre podnikateľský sektor.  

 Spracovanie propagačných informácií   

V rámci celého roka 2014 RRA Humenné zabezpečovala aktualizáciu webovej stránky www.rra.sk 

a v roku 2014 bol vytvorený vlastný užívateľský účet na sociálnych sieťach (Facebook a Twitter) 

 Technická a administratívna pomoc pri realizácii projektov    

Technická a administratívna pomoc sa poskytovala 10 krát, hlavne pre starostov obcí pri realizácií 

projektov.  

 

C. Podieľať sa na vypracovaní strategických a programových dokumentov 

 Vyhodnotenie plnenia programového alebo strategického dokumentu vrátane PHSR  

RRA Humenné v minulosti spracovala množstvo strategických dokumentov a PHSR. V niektorých 

prípadoch sme sa s objednávateľom dohodli aj na monitorovaní ich plnenia. RRA Humenné mala 

zastúpenie v komisií pre monitoring a aktualizáciu PHSR mesta Humenné. 

http://www.rra.sk/


 
Výročná správa 2014 

 

 

 4 

D. Zabezpečovať informačnú databázu o možnostiach rozvoja regiónu na území svojej pôsobnosti 

(okres Humenné  a okres Snina) 

 Aktualizácia databázy o území 

V tejto oblasti sa naše aktivity zameriavali na ďalší zber informácií z terénu a dostupných štatistík 

a dopĺňanie získaných údajov do existujúcej databanky informačného systému na základe 

požiadaviek MDVRR SR a na základe potrieb agentúry. Pre agentúru tieto informácie slúžia pre 

skvalitnenie poskytovania poradenstva v oblasti tvorby Programov hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obcí a poskytovania informačno-poradenských služieb tretím subjektom pri príprave 

strategických a programových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni a tiež pri 

vyhodnocovaní realizácie PHSR obcí. V roku 2014 boli aktualizované dve databázy o území 

okresu Humenné a Snina. 

 

E. Spolupracovať so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja 

 Účasť na aktivitách organizovaných inými organizáciami 

Spolupráca formou účasti na aktivitách organizovaných inými subjektmi (partnermi) sú dôležité z 

hľadiska získavania nových kontaktov a potenciálnych partnerov. Takisto je to dôležité fórum pre 

plánovanie nových spoločných aktivít, ale aj na vlastnú inšpiráciu. 

V roku 2014 sme boli účastní na  aktivitách organizovanými inými subjektmi, na akciách MDVRR 

SR  a  na akciách organizovaných zahraničnými subjektmi.  

 

Spolupracujúce subjekty: 

- spolupráca so Združením Karpatský Euroregión Poľsko 

- Rzeszowska agencia regionálneho rozvoja 

- spolupráca s regionálnymi združeniami ZMOS v územnej pôsobnosti RRA 

- spolupráca s mikroregiónmi a obcami regiónu 

- spolupráca s Klubom podnikateľov mesta Humenné 

- spolupráca s CPK Medzilaborce  

- spolupráca s Národným úradom práce  

- spolupráca s VUC Prešovský kraj, odbor regionálneho rozvoja 

- spolupráca s Integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr 

- pomoc pri vytváraní kontraktov medzi subjektmi regionálneho rozvoja v rámci Slovenska a na 

medzinárodnej úrovni 

 

V roku 2014 sa RRA Humenné podieľala na spolupráci pri zasadnutiach ZMOSu regiónu 

Humenné, zástupcov  zasadnutiach Koškovského mikroregiónu, zasadnutiach zástupcov regiónu 

Horná Oľka. Zúčastňovali sme sa Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Horný Zemplín a Horný Šariš, Klubu podnikateľov mesta Humenné. Boli sme účastní aj 

pracovných stretnutí Komisie pre riadenie realizácie PHSR mesta Humenné a absolvovali sme 

stretnutia Zasadnutia Rady zástupcov IS RRA. 

 

F. Vytvárať partnerstvá na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni 

V roku 2014 RRA Humenné aj naďalej rozvíjala spoluprácu s existujúcimi domácimi a 

zahraničnými partnermi a to predovšetkým formou prípravy spoločných projektov prioritne 

zameraných na rozvoj cestovného ruchu a v oblastiach regionálneho rozvoja. Jedná sa 
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predovšetkým o spoluprácu medzi RRA Humenné  a Euroregión Karpacki (PL) a Rzeszowska 

agencja rozwoju regionalnego (PL). 

 

G. Zabezpečovať aktuálnosť spoločného informačného portálu Integrovanej siete regionálnych 

rozvojových agentúr 

 Uverejňovanie príspevkov na spoločnom informačnom portáli ISRRA 

V priebehu roku 2014 sme  evidovali na základe pokynov MDVRR SR naše aktivity na spoločnom 

informačnom portáli http://portal.isrra.sk a na webovej stránke www.isrra.sk.  

 

H. Pripravovať a realizovať projekty na podporu regionálneho rozvoja 

 Spracovanie projektov 

Samotné spracovanie projektov bolo v roku 2014 dôležitou činnosťou pri podpore rozvojových 

aktivít. Príprava projektových zámerov, žiadosti o NFP a implementácia projektov podľa potrieb 

regiónu a konečných prijímateľov, poskytovanie konzultačných a poradenských služieb o 

možnostiach získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na realizáciu projektov 

žiadateľa.  

 

Vypracovanie projektov: 

 Výmena okien a dverí Domu smútku v obci Ptičie  

 Výstavba multifunkčného ihriska s umelým povrchom vo farnosti Udavské  

 Drobné stavebné úpravy – športové ihrisko v obci Dedačov 

 Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Dedačov (OP ŽP) 

 Pakostov - kanalizácia a ČOV, II. etapa (environmentálny fond) 

 Rekonštrukcia protipovodňovej ochrany intravilánu obce Dedačov (environmentálny fond) 

 Súčasný život na pohraničí objektívmi fotografov 

 

RRA Humenné vypracovala v roku 2014 aj vlastný projekt  

 Sieťovanie a integrácia regionálnych potenciálov SK-UA  

 

Implementácia schválených projektov: 

 OPV - Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania - mesto Humenné - Manažér monitoringu 

projektu: „Aktívni seniori - vzdelávanie seniorov v meste Humenné“ 

 Program cezhraničnej spolupráce PL-SK - obec Nižná Sitnica - projekt : „Poľsko - slovenské 

centrum konskej turistiky“ 

 Program cezhraničnej spolupráce PL-SK - obec Oľka - projekt : „Poľsko - slovenské centrum 

konskej turistiky“ 

 Program cezhraničnej spolupráce PL-SK - obec Víťazovce - projekt : „Poľsko - slovenské 

centrum konskej turistiky“ 

 Program cezhraničnej spolupráce PL-SK - OZ Andy Miková - projekt : „Poľsko - slovenské 

centrum konskej turistiky“ 

 OP ŽP - Prioritná os 2 OCHRANA PRED POVODŇAMI - obec Pakostov - projekt: „Ochrana pred 

povodňami - preventívne opatrenia na potoku Čeršľa“. 

 

http://portal.isrra.sk/
http://www.isrra.sk/
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RRA Humenné zabezpečovala úlohy v rámci  zmluvného vzťahu  s MDVRR SR podľa schválenej 

zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na činnosť RRA Humenné v roku 2014. 

 

RRA Humenné realizovala aktivity a služby poskytované RRA Humenné v roku 2014 podľa 

požiadaviek členov RRA Humenné a regiónu v oblastiach: 

 Projektová činnosť 

 Reklama a propagácia 

 Spolupráca a nadväzovanie kontaktov so subjektmi (domácimi, medzinárodnými) podieľajúcimi 

sa na zabezpečení regionálneho rozvoja. 

 

Hospodárenie Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné za rok 2014 

 

Príjmy RRA Humenné za rok 2014 (v EUR) 

Tržby z predaja služieb 12 489,97 

Úroky -16,86  

Členské príspevky 1 244,81  

Dotácia MDRR SR 17 560,00  

SPOLU: 31 277,92  
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Výdavky RRA Humenné za rok 2014 (v EUR) 

Spotreba materiálu 523,74 

Cestovné 1 171,64 

Ostatné služby 5 677,82  

Mzdové náklady 23 638,31  

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 8 319,58  

Zákonné sociálne náklady 1 113,34  

Úroky 18,54  

Kurzové straty 22,91  

Iné ostatné náklady 3 339,79  

SPOLU: 43 825,67   

 

 

Ďalšie informácie o činnosti, aktualitách a kontaktoch RRA  Humenné možno získať na našej webovej 

stránke www.rra.sk. 

 

Humenné, dňa 31. marec 2015 

 

 

 

 

 

                               Ing. Peter Pichoňský 

            riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné 

http://www.rra.sk/

