
    
  

 

 

 
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

         

                              

 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

28. zasadnutie Zastupiteľstva                                      Číslo poradia: 

Prešovského samosprávneho kraja 
dňa: 21.06.2021 

INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI 

INOVAČNÉHO PARTNERSKÉHO CENTRA ZA ROK 2020 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

Mgr. Jozef Šimko v prílohe 

riaditeľ Inovačného partnerského centra, z.z.p.o. 

Spracoval: 

Mgr. Jozef Šimko 
riaditeľ Inovačného partnerského centra 

Inovačné partnerské centrum, z.z.p.o. 

Odsúhlasil: 

Mgr. Fabián Novotný 

riaditeľ Ú PSK 

Prerokované na Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 

V Prešove, dňa 02.06.2021 

a 

Komisii územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK 
V Prešove, dňa 03.06.2021 



    

 

 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov: 

A.  b e r i e  n a  v e d o m i e  

dokument: Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2020 



   

 

 

        

  

     

 

 

 

  

                      

        

 

       

 

               

  

 

      

       

   

   

 

      

 

 

         

  

 

 

 

Dôvodová správa 

Na základe zmluvy v zmysle § 20f a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov, vzniklo záujmové združenie právnických osôb, ako inštitúcia pre 
podporu výskumného, vzdelávacieho a technologického rozvoja Prešovského kraja, ktorá je 
samostatnou právnickou osobou. 

Predmet činnosti: 

1) príprava a realizácia inovačných nástrojov na úrovni NUTS III, 

2) správa    inovačných  nástrojov,    ktoré    sa realizovali  na  úrovni    NUTS III  ( u 
podnikateľských inkubátorov a poskytovanie služieb pre začínajúcich podnikateľov v 
spolupráci  so   špecializovanými   právnickými či  fyzickými  osobami, 

3) poradenstvo pri zoskupovaní firiem do klastrov a pri budovaní ich siete a infraštruktúry ako 

základu stratégií regionálneho rozvoja, 

4) poradenstvo pri získavaní grantov a dotácií najmä pre začínajúce podnikateľské subjekty 

v oblasti podpory inovácií a projektov výskumu a vývoja, 

5) nadväzovanie kontaktov s investormi, 

6) podpora a vyhľadávanie podnikateľských inovačných aktivít v regióne, sústreďovanie a 
koordinácia ekonomického a inovačného potenciálu, expertné poradenské činnosti na 
finančné, marketingové, správne a technické záležitosti podnikania, zriaďovania nadväzujúcich 

služieb, spracovanie a vyhodnocovanie podnikateľských projektov a obchodných plánov pre 
zakladanie malých a stredných firiem, 

7) zabezpečenie vzdelávania v inovačných centrách a ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou 
IPC 

Predkladaný materiál informuje nie len o stave združenia za rok 2020, ale aj o prebiehajúcich 

a plánovaných aktivitách Inovačného partnerského centra. 



INFORMATÍVNA SPRÁVA O  ČINNOSTI 
INOVAČNÉHO PARTNERSKÉHO CENTRA 

ZA ROK 2020

Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139, 080 01 Prešov
Tel: +421 51 7081 907
E-mail: info@ipcpo.sk 
www.ipcpo.sk
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4. ČINNOSŤ IPC ZA ROK 2020

A. Projekt Svätomariánská púť „Svetlo z východu“:

B. Projekt CE ENTER - transfer: 

- Koncert - organizácia koncertu a prezentácia projektu pre účastníkov koncertu

- Zabezpečenie Výbavy pre pútnika, ktorá bude využitá pri propagácii 
  Svätomariánskej púte na evanjelizačnej ceste, v rámci podujatí SMP, 
  veľkých letných pútí, ale aj súťaží na internete a v rádiu

- Informačný portál

- Koordinátor pre cirkvi, Koordinátor pre neziskové organizácie

- propagačné aktivity- propagačné aktivity

- administratívna činnosť

- práca na Tématických balíkoch Enter-transfer

-  príprava regionálnej národnej stratégie firemného nástupníctva

- konzultačná a poradná činnosť pre partnerov projektu 

- propagačné aktivity

- administratívna činnosť

- Inovatívna online platforma projektu ENTER-transfer



C. Projekt Prometeus:

- súčinnosť a spolupráca s Prešovským samosprávnym krajom pri napĺňaní  
  a realizácii projektu 

- pokračovanie v sérii spoluorganizovania E-Salónov. S prvým v roku 2020 
  v Poprade s názvom „Prvý e-salón pod Tatrami“. 

- Online stretnutie venované realizácii akčných plánov Prometeus a kontextu 
  covid-19, ktoré organizuje Consorzio Poliedra

- príprava akčného plánu rozvoja elektromobility pre kraj- príprava akčného plánu rozvoja elektromobility pre kraj

- propagačné aktivity

- administratívna činnosť

D. Projekt Green Film Tourism

- vypracovanie dokumentov a podkladov na účasť v projekte

- príprava na podpis zmluvy medzi partnermi projektu

- komunikácia s hlavným partnerom projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego 
  S.A. z Bielsko-Białej

- plán projektových aktivít a financovania projektu

E. Projekt IPC

F. Žiadosť o projekt Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní 
     sa zmene klímy (climainfo) nórske granty 2014 – 2021program sk-klíma.

G. Žiadosť o projekt v rámci programu miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby 
    a inklúzia rómov (ldi02)

H. Participácia na projekte Európskych centier digitálnych inovácií na Slovensku

- zabezpečenie trvalej udržateľnosti na základe zmluvy s Úradom vlády SR

- monitoring

- administratívna činnosť 



J. Klaster sociálnej ekonomiky

I. Participácia na projekte zameraného na podporu startupu a SMEs 
    s krajinami V4 prostredníctvom Višehradských fondov

K. Strategicko plánovacie regióny

Ďalšia činnosť, spolupráca a publicita:

5. FINANCOVANIE ZDRUŽENIA

- Zasadnutia vo Výbore pre mikroprojekty (Rzeszow, PL)

- Predkladanie materiálov do Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

- Podpora PSK v oblasti kreatívneho priemyslu

- Spolupráca na úlohách PSK a spravovaní budovy

- Príprava a kooperácia pri podujatiach organizovaných Krajskou knižnicou 
  P.O. Hviezdoslava v Prešove v priestoroch IPC

- Monitoring inštitúcií, podujatí a stakeholderov vo svete inovácií- Monitoring inštitúcií, podujatí a stakeholderov vo svete inovácií

- Účasť na rôznych typoch školení projektového manažmentu a  fungovania organizácie

- Tvorba dokumentov  

- Spravovanie webu a sociálnych sietí, informovanie o aktualitách vo svete inovácií

- Príprava priestorov a náležitostí pre Honorárny konzulát Poľskej republiky

- Zabezpečenie chodu IPC po ekonomicko-administratívno-technickej stránke

- Seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

- O- Organizovanie zasadnutí Správnej a Dozornej rady IPC

- Prehľad príspevkov, Financovanie IPC v roku 2020, Návrh financovania IPC v roku 2021

- Tabuľka č.1: Výnosy a náklady

- Tabuľka č.2: Aktíva a pasíva

- Tabuľka č.3: Projekty



A. Projekt SVÄTOMARIÁNSKA PÚŤ „SVETLO Z VÝCHODU

C. Projekt PROMETEUS

6. NÁVRH AKTIVÍT NA ROK 2021

- Stretnutie medzisektorovej skupiny  – trasovanie, propagácia, udržateľnosť  

- Záverečná konferencia projektu – pre partnerov a prizvaných účastníkov

- aktualizácia webu

- monitorovacia činnosť stavu pútnických miest a trás

- propagačné aktivity

- administratívna činnosť

- Udržateľnosť a kontinuálna prevádzka IPC ako kontaktného bodu pre elektromobilitu – 
  Konzultačná a poradenská činnosť;

- Súčinnosť s ÚPSK ako projektového partnera v procese implementácie Akčného plánu 
  na podporu elektromobility;

- Výchovno – vzdelávacie workshopy určené nastupujúcej generácií zamerané na zvýšenie 
  proenvironmentálneho povedomia;

- Informačné dni v rámci týždňa EUSE- Informačné dni v rámci týždňa EUSEW

- Účasť na záverečnej konferencii

D. Projekt GREEN FILM TOURISM

- Vytvorenie cezhraničného chodníka/trasy filmového kultúrneho dedičstva 
   v cezhraničnej oblasti

- Vzdelávacie a informačné aktivity v oblasti filmového kultúrneho dedičstva.

- Návrh udržateľných postupov a vypracovanie a implementácia spoločných 
  cezhraničných noriem

- Propagácia projektu 

- administratívna činnosť- administratívna činnosť



E. Projekt IPC

Ďalšia činnosť, spolupráca a publicita:

- Rozvoj spolupráce so subjektmi podporujúcimi  MSP a rozvoj investícií v PSK

- Rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti podnikania a podpory inovácií

- Príprava inovačných voucherov

- Vzdelávacie semináre a workshopy

- Študentské stáže so strednými školami a Prešovskou univerzitou

- Zasadnutia vo Výbore pre mikroprojekty (Rzeszow, PL)

- Podpora PSK v oblasti kreatívneho priemyslu- Podpora PSK v oblasti kreatívneho priemyslu

- Spolupráca na úlohách PSK a spravovaní budovy

- Prezentácia a poradenstvo na informačno-vzdelávacích seminároch PSK

- Príprava a kooperácia pri akciách organizovaných PSK v priestoroch IPC

- Príprava a kooperácia pri podujatiach organizovaných Krajskou knižnicou 
  P.O. Hviezdoslava v Prešove v priestoroch IPC

- Monitoring inštitúcií, podujatí a stakeholderov vo svete inovácií

- Účasť na rôznych typoch školení projektového manažmentu a  fungovania o- Účasť na rôznych typoch školení projektového manažmentu a  fungovania organizácie

- Tvorba dokumentov  

- Spravovanie webov http://www.ipcpo.sk/sk/, http://www.svatomarianska-put.sk/sk/ 
  a sociálnych sietí, informovanie o aktualitách vo svete inovácií

- Súčinnosť a spolupráca s Honorárnym konzulátom Poľskej republiky

- Zabezpečenie chodu IPC po ekonomicko-administratívno-technickej stránke

- Organizovanie zasadnutí Správnej a Dozornej rady IPC

-- Teambuilding

- zabezpečenie trvalej udržateľnosti na základe zmluvy s Úradom vlády SR

- monitoring

- administratívna činnosť



1. Základné identikačné údaje
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Názov občianskeho združenia: Inovačné partnerské centrum 
 

Názov občianskeho združenia v anglickom jazyku: Innovation Partnership Centre 

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Sídlo: Hlavná 139, 080 01 Prešov

IČO: 44734348

Štatutárny zástupca: Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Šimko, riaditeľ IPC

Riaditeľ: Mgr. Jozef Šimko

Webové sídlo: www.ipcpo.sk

Telefón: +421 51 7081 907; +421 919 131 337

E – mail: info@ipcpo.sk

 Mgr. Jozef Šimko
riaditeľ IPC

e-mail: jozef.simko@vucpo.sk
tel.č.: +421 51 7081 907
      +421 919 131 321



2. Základné informácie o IPC
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Orgány združenia 
  Správna rada:
   1. PaedDr. Martina Slivková, PhD.., Prešovský samosprávny kraj (predsedníčka)
   2. prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., Prešovský samosprávny kraj
   3. Ing. Štefan Pčola, Prešovský samosprávny kraj
   4. doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
      5. Ing. Artúr Beneš, Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
     kraja
  Dozorná rada:
   1. Ing. Mária Nováková, Prešovská univerzita v Prešove (predsedníčka)
   2. Ing. Peter Sokol, Prešovský samosprávny kraj
   3. Ing. Ján Hirčko, Prešovský samosprávny kraj

Inovačné partnerské centrum je záujmové združenie právnických osôb v zmysle § 20f
Občianskeho zákonníka. Bolo založené podpisom zakladateľskej zmluvy a následnou
registráciou tromi subjektmi:
     - Prešovský samosprávny kraj
     - Prešovská univerzita
     - Agentúra regionálneho rozvoja PSK

SídloSídlo združenia je na Hlavnej ul. 139, 080 01 Prešov. Združenie je založené na dobu
neurčitú. Vzniklo ako súčasť aktivity „vytváranie partnerstiev“ projektu financovaného 
z Nórskeho finančného mechanizmu, a aj keď implementácia projektu už skončila, trvalá
udržateľnosť na základe zmluvy s Úradom vlády SR je 10 rokov, t.j. do 21.12.2021.

Cieľom združenia je inštitucionálne zabezpečovanie infraštruktúry prostredníctvom
inovačných nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch
v súlade s regionálnymi inovačnými stratégiami a Inovačnou stratégiou Slovenskej republiky,
znovuznovu obnovovanie a rozširovanie potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie, pre rozvoj
spolupráce podnikov s výskumnými, vývojovými a vzdelávacími inštitúciami v regiónoch,
pre vzdelávanie pracovnej sily podľa požiadaviek podnikateľov a posilnenie a rozvoja
spolupráce univerzít, výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií s podnikateľmi na
regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

Predmetom činnosti združenia je najmä príprava a realizácia inovačných nástrojov na
úrovni NUTS III, správa inovačných nástrojov, poskytovanie služieb pre začínajúcich
podnikateľopodnikateľov, poradenstvo pri zoskupovaní firiem do klastrov a pri budovaní ich siete 
a infraštruktúry ako základu stratégií regionálneho rozvoja, nadväzovanie kontaktov 
s investormi a zabezpečovanie vzdelávania v inovačných centrách a ďalšie aktivity súvisiace 
s činnosťou IPC.



3. Vyhodnotenie „7 stanovených cieľov pre rok 2020“
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Vysporiadanie sa s novými okolnosťami pandémie COVID-19 
Pandémia COVID-19 výrazne zasiahla aj do pôsobnosti Inovačného partnerského centra.
Obmedzenia slobody pohybu, osobnej účasti na konferenciách, stretnutiach, rôznych
podujatiach, či prezentačných a marketingových udalostiach, ako aj obmedzenej možnosti
sieťovania stakeholderov a socio-ekonomických partnerov, zabrzdili mnohé plánované
aktivity. Napriek tomu dokázalo IPC veľmi rýchlo prejsť na využívanie najrozličnejších
onlineonline platforiem a nastaviť svoju činnosť v online svete s pozitívnym bonusom aj pre jeho
budúce online a digitálne potreby. Počas celej doby pandémie boli splnené všetky nariadenia
vlády a hlavného hygienika, vrátane informovania verejnosti, zabezpečovania práce
prostredníctvom home officu, online prepojenia a samozrejme zabezpečenia ochrany zdravia
zamestnancov IPC a ľudí, ktorí prichádzali do styku so zamestnancami IPC.

Príprava na nové výzvy a zameranie IPC po skončení pandémie v roku 2021 
Nepriaznivý pandemický rok 2020 s obmedzenými aktivitami využilo IPC na prípravu
nového zamerania, nových projektov a nových výziev. Táto príprava a nastavenie už prináša
svoje ovocie v roku 2021 pri činnostiach súvisiacich s dvoma projektami z Nórskeho
finančného mechanizmu, Višehrádskeho fondu, klastru sociálnej ekonomiky, strategicko-
plánovacích regiónov, študentských stážach, či snahe o participáciu v rámci siete európskych
centier digitálnych inovácií.centier digitálnych inovácií.

Úspešné ukončenie projektu Enter-transfer
Inovačné partnerské centrum sa môže pochváliť v roku 2020 úspešne zavŕšeným dlhoročným
prestížnym medzinárodným projektom orientovaným na malých a stredných podnikateľov,
živnostníkov, biznis prostredie a podporu regionálnej ekonomiky s udržaním ľudského aj
finančného kapitálu v regióne. Projekt sme v roku 2020 zavŕšili nie len po obsahovej stránke,
ale aj po stránke všetkých administratívnych náležitostí, finančných kontrol a tiež s ohľadom
nana návrat kompletnej finančnej výpomoci Prešovskému samosprávnemu kraju viazanej na
tento projekt z predchádzajúcich rokov.

Nastavenie a začatie nového projektu Green Film Tourism
Jeden veľký projekt skončil, druhý veľký projekt začína. IPC v roku 2020 zavŕšilo všetky
prípravy na cezhraničný projekt s poľskými partnermi a Regionálnym poradenským a
informačným centrom, zameraný na podporu filmového turizmu, podpísalo vstup do projektu
a ešte v poslednom kvartáli roka 2020 začalo aktívne pracovať na tejto veľkej novej téme
inovatívneho rozvoja cestovného ruchu.
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Finančná kondícia
Vďaka dobrému hospodáreniu a nastaveniu procesov, IPC v roku 2020 prvýkrát nežiadalo
Prešovský samosprávny kraj o dotáciu na projekty, či finančnú výpomoc, ako tomu bolo
zvykom roky predtým pri projekte Svätomariánska púť a Enter-transfer. A to ani napriek
tomu, že mu v roku 2020 pribudol ešte aj nový projekt Green Film Tourism. S ohľadom na
rok 2020 taktiež prišlo k návratu kompletnej finančnej výpomoci Prešovskému
samosprávnemusamosprávnemu kraju, viazanej na projekt Enter-transfer z predchádzajúcich rokov. Inovačné
partnerské centrum má stabilne nastavené financie umožňujúce chod organizácie, ďalší rozvoj
a zároveň neviazanie zbytočného množstva kapitálových prostriedkov Prešovskému
samosprávnemu kraju.

Posilňovanie personálnych kapacít
Chod a fungovanie IPC je bezproblémové, rovnako ako aj projektová činnosť, napriek
nízkemu počtu zamestnancov a kvante úloh, ktoré zamestnanci IPC riešia. Keďže však
naberáme stále na aktivitách a aj nových projektoch a témach, posilňovanie IPC po
personálnej a aj odbornej stránke je nevyhnutnosťou. Cieľ posilňovania personálnych kapacít
v roku 2020 sa však aj kvôli pandemickej situácii a s tým súvisiacimi obmedzeniami, podarilo
naplniť len mierne.naplniť len mierne.

Transparentnosť
Inovačné partnerské centrum začalo zverejňovať od roku 2019 na svojej web stránke všetky
dokumenty s povinnosťou zverejňovať s tým, že ide aj nad rámec povinného zverejňovania.
V priebehu roka sa realizuje účtovníctvo a za každý kalendárny rok sa podáva daňové
priznanie, aj napriek tomu, že záujmové združenia takúto povinnosť nemajú, ale niektoré
programy to od žiadateľov o grant požadujú. Záujmové združenia právnických osôb takisto
nemajúnemajú povinnosť predkladať Informatívnu správu o činnosti (prípadne Výročnú správu)
komisiám pri samosprávnych krajoch, či zastupiteľstvám samosprávnych krajov. Napriek
tomu bola hneď po nástupe nového riaditeľa táto dobrá tradícia opäť obnovená Informatívnou
správou o činnosti IPC za rok 2018, Informatívnou správou o činnosti IPC za rok 2019, aj
Informatívnou správou o činnosti za rok 2020 s podrobnými finančnými prehľadmi.



A. Projekt Svätomariánská púť „Svetlo z východu“:

Prešovský samosprávny kraj

Województwo Podkarpackie

Inovačné partnerské centrum

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawł a II w Krakowie

Krajská organizácia cestovného ruchu - Severovýchod Slovenska

Gréckokatolícka cirkev – farnosť Litmanová

Gréckokatolícka cirkev – farnosť ĽutinaGréckokatolícka cirkev – farnosť Ľutina

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Levoča

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Gaboltov

Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(Franciszkanów)

ZgZgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny

Projektová činnosť:

Partneri projektu:

4. Činnosť IPC za rok 2020

5

Vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj 
prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu turizmu, ktorý je
inšpirovaný pútnickou trasou Santiago de Compostela a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné,
historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa, vzťahujúce sa k posolstvu a
k mariánskym tradíciám.



Koncert - organizácia koncertu a prezentácia projektu pre účastníkov koncertu

6

Z príležitosti vstupu do nového desaťročia 
Inovačné partnerské centrum dňa 9.januára 
2020 v krásnych historických priestoroch 
svojho sídla ponúklo priaznivcom vážnej hudby 
Novoročný koncert v dramaturgii sopranistky 
Brigity Tivadarovej a to za sprievodu 
hudobného telesa Quartetto Ristretto a recitácií 
MartinyMartiny Polákovej. Riaditeľ Inovačného 
partnerského centra Jozef Šimko v slávnostnom 
príhovore poprial publiku úspešný vstup do 
nového roka a nasledovali vianočné piesne, 
koledy a barokové inštrumentálne skladby ako 
napríklad W. A. Mozart - Ave Verum, 
Betlehemský príbeh a Modlitba k Panne Márii – 
(podľa(podľa videní sv. Brigity Švédskej), Ave Mária, 
F. Gruber - Tichá noc. 

Koncert sa uskutočnil v rámci projektu Svätomariánska púť (”Svetlo z východu”) 
financovaného z programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko, kde koordinátorom 
projektu je Prešovský samosprávny kraj. Okrem štyroch farností (Levoča, Ľutina, 
Gaboltov, Litmanová) na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské 
centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej 
strane projekt podporuje Podkarpatské vojvodstvo, Inštitút Medzikulturného dialógu 
Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 - 2020.

O projektovej aktivite Inovačného partnerského centra v rámci projektu Svätomariánska 
púť (”Svetlo z východu”) informovala aj Tlačová agentúra Konferencie biskupov 
Slovenska. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200110035
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Zabezpečenie Výbavy pre pútnika,
ktorá bude využitá pri propagácii Svätomariánskej púte na evanjelizačnej ceste, v rámci 
podujatí SMP, veľkých letných pútí, ale aj súťaží na internete a v rádiu.

V rámci projektovej aktivity Inovačné partnerské centrum, ako verejný obstarávateľ v zmysle
§ 7, ods. (1), písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadal o predloženie ponúk v zmysle 
§§117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 - 2020.
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Informačný portál
Informačný portál http://www.svatomarianska-put.sk/sk/ sa stal plne funkčným vrátane
nahratia všetkých potrebných údajov z databáz. Dozviete sa na ňom nie len o projekte, ale
nájdete tu aj praktické informácie o kultúrnych, historických, prírodných pamiatkach, info 
o ubytovaní a reštauračných službách v danom regióne. Informačný portál obsahuje aj mapu, 
na ktorej si môžete jednoducho a rýchlo naplánovať Váš výlet.

Propagačné aktivity
Okrem propagácie Svätomariánskej púte prostredníctvom online sveta a sociálnych sietí,
prezentácií a príspevkov na najrozličnejších podujatiach, vydávania správ pre tlačové
oddelenie PSK, vizuálne obsadzovanie priestoru našimi roll-upmi, či informovaní o našich
aktivitách prostredníctvom TK KBS, pravidelne púšťame do obehu rôznym stakeholderom 
v rôznych intervaloch naše vlastné merkantilové predmety Svätomariánskej púte.

Administratívna činnosť
Činnosť súvisiaca s projektovou administráciou vrátane verejných obstarávaní, zhotovovania 
žiadostí o platbu, konzultácií s riadiacimi a kontrolnými orgánmi, uchovávania projektovej 
dokumentácie, ekonomických a právnych náležitosti a podobne.

Koordinátor pre cirkvi a koordinátor pre neziskové organizácie
Inovačné partnerské centrum v koordinácii s potrebami lead partnera PSK zabezpečovalo 
agendu koordinátora pre cirkvi, ako aj koordinátora pre neziskové organizácie.



Práca na Tématických balíkoch Enter-transfer
V roku 2020 IPC pokračovalo v implementácii projektu Interreg CE ENTER-transfer
zameraného na podporu nástupníctva v rodinných podnikoch z pozície partnera projektu
zodpovedného za prvý Tematický balík, obsahom ktorého bol výskum a vývoj modelu pre
firemné nástupníctvo a tiež odborného konzultanta pri tvorbe ostatných tématických balíkov.
Obidve tieto úlohy s priamou zodpovednosťou za výskum a vývoj modelu Inovačné
partnersképartnerské centrum so svojim odborným tímom zvládlo. Z pohľadu harmonogramu
implementácie išlo o štvrtý a piaty semester projektu z celkového počtu šesť. Z pohľadu
ďalších aktivít sa projekt implementoval v súlade so schváleným harmonogramom.

B. Projekt CE ENTER – transfer

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

Inovačné partnerské centrum, Prešov

Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci,
Česká republika

Jihočeský vedecko-technický park, České Budějovice, Česká republika

Business Upper Austria - Hornorakúska hospodárska agentúra Mechatronický
klasteklaster, Linz, Rakúsko

Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska, Wels, Rakúsko

DUNEA - Regionálna rozvojová agentúra regiónu Dubrovník - Neretva, Chorvátsko

Inštitút pre udržateľné technológie – Národný výskumný inštitút, Radom, Poľsko

Partneri projektu:

9

V rámci výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE sa Inovačné partnerské centrum 
úspešne zapojilo, ako partner v rámci medzinárodného konzorcia, do projektu ENTER-transfer, 
zameraného na prenos vlastníctva existujúcich podnikov, ktoré reagujú na vzrastajúcu vlnu 
popularity nových firiem (start-upov) a nezabúdajú na existujúce firmy s ich portfóliom 
zákazníkov a reálnych produktov, ktorých manažment, či vlastníci, dospeli do štádia zmeny. 
Špeciálne zameranie na rodinné podniky zaujalo aj kanceláriu vedúceho Úradu vlády SR.
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Konzultačná a poradná činnosť pre partnerov projektu
Inovačné partnerské centrum je jedným z hlavných a najaktívnejších partnerov celého projektu, 
pričom plní neformálnu úlohu tzv. pravej ruky lead partnera Ekonomickej univerzity
v komunikácií, konzultáciách a poradenstve pre našich zahraničných projektových partnerov.

Propagačné aktivity
Úspešná propagácia prostredníctvom online sveta a sociálnych sietí, prezentácií a príspevkov na 
najrozličnejších podujatiach, vydávania správ pre tlačové oddelenie PSK, no hlavne 
rozširovanie povedomia o projekte medzi zainteresovanými stakeholdermi. Informácie 
o projektových aktivitách Enteru- transfer sa dostali aj do celoslovensky pôsobiaceho rádia.

Administratívna činnosť
Činnosť súvisiaca s projektovou administráciou vrátane verejných obstarávaní, zhotovovania
žiadostí o platbu, konzultácií s riadiacimi a kontrolnými orgánmi, uchovávania projektovej
dokumentácie, ekonomických a právnych náležitosti a podobne. Príprava podkladov v rámci
reportovacieho obdobia v 1Q r. 2020 a následná administratívno finančná kontrola ukončenia
projektu Úradom vlády, vykonaná na mieste dňa 15.7.2020 s výsledným certifikovaným
reportovaných výdavkov v plnej výške 100%.reportovaných výdavkov v plnej výške 100%.

Inovatívna online platforma projektu ENTER-transfer
Ukončenie projektu ENTER-transfer so sebou prinieslo splnenie očakávaných cieľov, a to
v podobe vývoja inovatívnej online platformy a súboru nástrojov podporujúcich nástupníctvo
v podmienkach malých a stredných firiem, ktoré sa stáva jedným z významných tém
súčasnosti v strednej Európe.

Nakoľko množstvo fungujúcich rodinných firiem každoročne musí ukončiť svoje aktivity
z dôvodu ich neschopnosti nájsť vhodného nasledovníka, ktorý by prevzal vedenie
spoločnosti, uvedené výstupy financované Programom Európskej teritoriálnej spolupráce
„Interreg CENTRAL EUROPE“ dokážu zefektívniť a zdynamizovať celý proces
nástupníctva, ktorý bol počas troch rokov trvania projektu “ENTER-transfer - rozvoj
ekonomických a sociálnych inovácií vytvorením prostredia umožňujúceho nástupníctvo
firiem“ ústrednou témou.firiem“ ústrednou témou.
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Na pôde hlavného projektového partnera Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej
univerzity v Bratislave (EUBA) boli preto oficiálne odprezentované a spustené do užívania
projektové výstupy „Enterprise Transfer platforma“ umožňujúca realizáciu nástupníctva
firiem na medzinárodnej úrovni a „Toolbox pre podporu nástupníctva“.

Zámerom Inovačného partnerského centra, ako jedného z projektových partnerov konzorcia
Enter-transfer, je inštitucionálne zabezpečovania infraštruktúry prostredníctvom inovačných
nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch v súlade
s regionálnymi inovačnými stratégiami a Inovačnou stratégiou Slovenskej republiky, znovu
obnovovanie a rozširovanie potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie na regionálnej,
nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

Online portál spájajúci spoločnosti hľadajúce nástupníkov a mladých spoločností s ambíciou
prevziať vedenie inej firmy tak významne prispeje a dokáže akcelerovať  aktivity Inovačného
centra v dlhodobom horizonte.

Projekt ENTER-transfer trvajúci tri roky s celkovým rozpočtom dva milióny eur bol
financovaný Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg Stredná Európa“, ktorý
poskytol vyše 1,7 milióna eur a spolufinancovaný z národných zdrojov.

Do projektu sa zapojilo osem inštitúcií z piatich piatich krajín EÚ:
1.  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

2. Inovačné partnerské centrum, Prešov

3. Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika

4. Juhočeský vedecko-technický park, České Budějovice, Česká republika

5. Hornorakúska hospodárska agentúra, Mechatronický klaster, Linz, Rakúsko

6. Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska,6. Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska, Wels, Rakúsko

7. Regionálna rozvojová agentúra regiónu Dubrovník – Neretva - DUNEA, Chorvátsko

8. Inštitút pre udržateľné technológie – Národný výskumný inštitút, Radom, Poľsko



C. PľojektPľometeus

Súčinnost' a spolupľáca s PSK pľi napÍitaní a ľealizácii pľojektu 
Inovačné partnerské centrum sa od začiatku projektu podieľa na implementácii projektu 
Prometeus patriaceho podPSK svoj ou súčinnosťou a spoluprácou s Prešovským samosprávnym 
krajom pri napÍňaní a realizácii projektu,vzhľadom na personá lne obsadenie pozícií 
projektových manažérov pôsobiacich v IPC 

Partneri projektu: 

l\>linisteľstvo do pľavy a infľaŠtľuktúľy (lVIalta) 

Regionáhty Úľad Koľutánsko (Rakúsko) 

v 

Regionáhty Úľad Kastilsko (Spanielsko) 

Región Lazio (Taliansko) 

PľeŠovský samospľávny kľaj (Slovensko) 

Poliedľa (n.o. Miláno) (Taliansko) 

Pokračovanie v sérii spoluorganizovania E-Salónov. S prvým v roku 2020 v 
Poprade s názvom „Prvý e-salón pod Tatrami". 
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ONLINE stretnutie venované realizácii akčných plánov Prometeus a kontextu 
covid-19, ktoré organizuje Consorzio Poliedra

V nedeľu 02. 02. 2020 sa uskutočnilo podujatie zamerané na elektromobilitu, obnoviteľné 
zdroje a ekológiu pod názvom „Prvý e-salón pod Tatrami“.

Prvý e-salón pod Tatrami ponúkol v rámci obchodného centra MAX v Poprade výstavu plne
elektrických, plug-in hybridných a hybridných vozidiel, testovanie elektrických dopravných
prostriedkov a talkshow zameranú na elektromobilitu, obnoviteľné zdroje a ekológiu.

Inovačné partnerské centrum na podujatí zastupovali: riaditeľ  Mgr. Jozef ŠIMKO a Mgr.
Nella SVETOZAROVOVÁ, PhD., ktorá prezentovala projekt PROMETEUS – Propagácia
elektromobility v Prešovskom samosprávnom kraji..

https://www.facebook.com/ProjectPrometeus/photos/a.1723380981297992/2339754732993944/
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Príprava a podpis akčného plánu rozvoja elektromobility pre kraj
Príprava akčného plánu na podmienky kraja nadväzuje na Akčný plán rozvoja
elektromobility v Slovenskej republike, ktorý vychádza z vládou SR schváleného dokumentu
„Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné
hospodárstvo Slovenskej republiky“ (č. uznesenia 504/2015) a transpozičné dokumenty: 
„Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach
SlovenskejSlovenskej republiky“ (č. uznesenia 505/2016); „Národný politický rámec pre rozvoj trhu
s alternatívnymi palivami“ (č. uznesenia 504/2016).

Administratívna činnosť
Činnosť súvisiaca s projektovou administráciou vrátane verejných obstarávaní, zhotovovania 
žiadostí o platbu,  konzultácií s riadiacimi a kontrolnými orgánmi, uchovávania projektovej 
dokumentácie, ekonomických a právnych  náležitosti a podobne.   

Inovačné partnerské centrum vstupuje do ďalšieho projektu s názvom GreenFilmTourism. 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. 

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. 

Vedúci partner:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej

D. GreenFilmTourism

Propagačné aktivity
PropagáciePropagácie projektu Prometeus prostredníctvom online sveta a sociálnych sietí, prezentácií a 
príspevkov na najrozličnejších podujatiach, vydávania správ pre tlačové oddelenie PSK, či 
vizuálne obsadzovanie priestoru našimi roll-upmi a roll-upmi PSK. Z našich praktických 
skúseností s propagáciou projektových aktivít, ako aj samotných cieľov projektov jasne 
vyplýva, že práve témy čistej energie a elektromobility je najjednoduchšie propagovať, keďže 
celková spoločenská klíma je pozitívne naladená všetkému, čo sa v tejto téme deje, propaguje, 
plánuje atď. 



Začiatok projektu: 01. 11. 2020

Ukončenie projektu: 31. 10. 2022

Celková hodnota projektu: 908 568,36 €

Financovanie z prostriedkov EFRR: 772 283,09 €

Vlastné spolufinancovanie: 230,439.75 €

Schválený rozpočet pre IPC vo výške: 135 513,80 €

∙ PW / VP: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej

∙ P1: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

∙ P2: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie 

∙ P3: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

∙ P4: Inovacne partnerske centrum, Presov 

∙ P5: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Počet ostatných partnerov: 5

Financovanie:
   EFRR: 85% - 115 186,73 €
   Štátny rozpočet: 5% - 6787,69 €
   Iné štátne verejné prostriedky: 9,99% - 13 539,38 €

Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, 
zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj 
filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na 
zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.
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Špecifický cieľ: 
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a 
obyvateľmi.

Výsledky projektu:
ProjektProjekt vytvára pridanú hodnotu na oboch stranách hranice v celej oblasti PL-SR. Vďaka 
projektu dochádza k vytvorenie integrovaného systému informácií, vzdelávania a propagácie 
filmového dedičstva v oblasti cezhraničnej spolupráce. Projekt prispeje ku konkurencie 
schopnosti pohraničných regiónov, k budovaniu znalostnej ekonomiky, tvorivých odvetví a 
služieb a zvýši kvantitu a kvalitu cezhraničných iniciatív. Projekt pomôže obyvateľom 
periférnych prihraničných oblastí vytvárať nové a posilňovať stabilne existujúce pracovné 
miesta, čo prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľstva v prihraničných regiónoch. Pridanou 
hodnotouhodnotou projektu, ku ktorej dôjde na oboch stranách hranice je zvýšenie počtu turistov v 
súvislosti so zvýšením viditeľnosti a príťažlivosti pohraničných oblastí PL-SR. Okrem toho 
bude prínosom zvýšenie počtu filmových a televíznych produkcií pomocou noriem a 
usmernení, ktoré uprednostňujú ochranu a zachovanie prírodného prostredia.

Projektové aktivity/Vecné úlohy:
Vytvorenie internetového portálu a elektronickej databázy filmového kultúrneho dedičstva v 
cezhraničnej oblasti v troch jazykoch (PL, SK, ENG)

Vytvorenie cezhraničného chodníka/trasy filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej 
oblasti

Vzdelávacie a informačné aktivity v oblasti filmového kultúrneho dedičstva

NávrhNávrh udržateľných postupov a vypracovanie a implementácia spoločných cezhraničných 
noriem a usmernení na podporu zachovania a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva 
cezhraničnej oblasti

Propagácia projektu (Prepojenie propagačných aktivít projektu s vecnými úlohami a cieľmi 
projektu)

Riadenie projektu
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Výsledky pre miestnu spoločnosť:
Lepšia identifikácia osôb s miestom pôvodu a pobytu.
Zvyšovanie povedomia o hodnote a atraktívnosti vlastného regiónu.
Nové pracoviská – aktivácia existujúcich a vytváranie nových.
Zlepšenie kvality života – zvýšenie počtu turistov povedie k posilneniu tejto oblasti, menej 
zásahov do prostredia zvýši pohodlie obyvateľov.
Zvýšenie príťažlivosti pohraničných oblastí a podpora ich kultúrZvýšenie príťažlivosti pohraničných oblastí a podpora ich kultúry.

Ďalšie výstupy:
Zvýšenú motiváciu vybrať si turistickú motiváciu týkajúcu sa miest, prírodných a kultúrnych 
pamiatok vo filmoch.
Zvýšenú spokojnosť turistov s poskytovaním nových produktov cestovného ruchu zvýšenú 
prepojenosť cestovného ruchu a súvisiacich služieb v danej oblasti.
RozšírenáRozšírená turistická ponuka ponúkajúca viac príležitostí na voľný čas a kombináciu rekreácie s 
vzdelávacími aktivitami na zachovanie, propagáciu a rozvoj kultúrneho dedičstva.
Jasne stanovené normy a usmernenia pre filmový a televízny sektor o ochrane a zachovaní 
prírodného a kultúrneho dedičstva.

Vstup do projektu potvrdil svojim 
podpisom na zmluve riaditeľ IPC 
Mgr. Jozef Šimko v piatok 9.10. 2020 
na pôde Regionálneho 
poradenského a informačného 
centra v Prešove.



Cieľom projektu je podpora systematických a kompaktných aktivít zameraných na zvyšovanie 
povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizovaných so zohľadnením 
princípov informálneho učenia sa a určených pre široké spektrum cieľových skupín.

Cieľom tejto výzvy je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných 
marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. 
prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, 
zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie.

Zabezpečenie trvalej udržateľnosti na základe zmluvy s Úradom vlády SR

Monitoring

Administratívna činnosť

E. Projekt IPC

F. Žiadosť o projekt Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa 
  zmene klímy (climainfo) nórske granty 2014 – 2021 program sk-klíma.

G. Žiadosť o projekt v rámci programu miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby 
  a inklúzia Rómov (ldi02)
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Nakoľko IPC vzniklo na základe projektu financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu, 
a aj keď implementácia projektu už skončila, trvalá udržateľnosť na základe zmluvy s Úradom 
vlády SR je. Z toho dôvodu sa každoročne pripravuje monitorovacia správa o projekte po jeho 
ukončení, kde sa sledujú ukazovatele výstupov projektu.



Konkrétne sa jedná napr. o výzvy v rámci kaskádového financovania cezhraničných projektov 
v rámci oblasti Industry 4.0(digitalizácia obecne). Jednou z ciest môže byť medzinárodná B2B 
sieť pre vytváranie projektových konzorcií s ambíciou sa zúčastniť práve projektu cezhraničnej 
spolupráce.

Systém budovania riadiacich programových a projektových kapacít (personálnych, odborných, 
materiálno-technických a priestorových) pre potreby územia Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK). Vytvorenie systému si kladie za cieľ sieťovanie inštitúcií a efektívne čerpanie 
finančných prostriedkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP), podnikateľských 
subjektov, cestovného ruchu, sociálnych podnikov a ďalších sociálno-ekonomických partnerov 
v rámci PSK na regionálnej a subregionálnej úrovni pre potreby regionálneho rozvoja so 
zvláštnym zreteľom na nové programovacie obdobie 2021 – 2027.

Potreba vytvárania strategicko-plánovacích regiónov vyplynula za účelom efektívnejšieho 
riadenia, rozhodovania a plánovania a efektívnejšieho financovania v území cez integrované 
projekty v novom programovom období 2021-2027. Vymedzenie nového medzistupňa medzi 
miestnou a regionálnou úrovňou, tzv. strategicko-plánovacích regiónov (SPR) vychádza z 
odporúčaní  Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 a Metodiky tvorby a 
implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov 
rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja. Cieľom 
definovaniadefinovania SPR vo všeobecnosti je umožniť definovať adresné stratégie zohľadňujúce 
špecifickosť jednotlivých regiónov v rámci PHRSR VÚC s využitím tvorby PHRSR SPR ako 
PHRSR skupiny obcí, ktoré môže nahradiť PHRSR jednotlivých obcí.

H. Participácia na projekte Európskych centier digitálnych inovácií na Slovensku

I. Participácia na projekte zameraného na podporu startupu a SMEs s krajinami 
  V4 prostredníctvom Vyšehradských fondov

J. Klaster sociálnej ekonomiky

K. Strategicko plánovacie regióny
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Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú 
spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými 
procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavať sa budú 
na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie 
kybernetickej bezpečnosti či iné technológie.



Ďalšia činnosť, spolupráca a publicita:

Zasadnutia vo výbore pre mikroprojekty (Rzeszow, PL)
Pokračovanie úspešnej  cezhraničnej spolupráce v rámci partnerstva Združenia Karpatský 
euroregión Poľsko a Prešovského samosprávneho kraja. Kvôli situácii so šírením koronavírusu 
a pandemickými opatreniami sa činnosť výboru v roku 2020 presunula do online prostredia. 
Činnosť Výboru pre mikroprojekty, ktorého je IPC aktívnym a spoľahlivým členom, prebieha aj 
počas roka medzi jednotlivými zasadnutiami, pričom sa využíva možnosť hlasovania 
per rollam.per rollam.

Podpora PSK v oblasti kreatívneho priemyslu
Zástupcovia IPC sú dlhodobo prizývaní ku každej činnosti na PSK súvisiacou s kreatívnym 
priemyslom vrátane rokovaní s tretími stranami, stretnutiami iniciovanými ministerstvom 
kultúry, dodávaní podkladov a informácií k bývalému plánovanému projektu Prešovskej 
kultúrnej fabriky, či možnej budúcnosti rozvoja tejto agendy na Úrade PSK.

Spolupráca na úlohách PSK a spravovaní budovy
ZamestnanciZamestnanci Inovačného partnerského centra vždy promptne reagujú na každú žiadosť, prosbu, 
či pozvanie Úradu Prešovského samosprávneho kraja, ako aj na úlohy, ktoré im z daných 
skutočností vyplývajú. Podľa potreby sa taktiež zúčastňujú porád a stretnutí. V maximálnej 
súčinnosti so zamestnancami PSK sa taktiež podieľajú na organizovaní stretnutí pod záštitou 
PSK v budove IPC a taktiež pri celkovej správe budovy, vrátane všetkých technických a 
organizačných náležitostí.
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Predkladanie materiálov do Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
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Príprava a kooperácia pri podujatiach organizovaných Krajskou knižnicou P.O. 
Hviezdoslava v Prešove v priestoroch IPC
Vzhľadom na pandeminckú situáciu v roku 2020 kooperácia medzi IPC a Krajskou knižnicou 
P.O.Hviezdoslava v Prešove prebiehala len v prvých mesiacoch roka kedy sa pandémia na 
území SR ešte masívne nešírila a neskôr v obmedzenej forme počas letného uvoľnenia opatrení. 

Monitoring inštitúcií, podujatí a stakeholderov vo svete inovácií
IPC pravidelne sleduje novinky zo sveta inovácií, ekonomiky, projektového manažmentu a 
kreatívneho priemyslu. Viacero z týchto informácií a podujatí posúva nie len svojim 
spolupracujúcim partnerom, ale aj verejnosti prostredníctvom pravidelne aktualizovanej 
webstránky a sociálnych sietí. V rámci tejto monitorovacej aktivity IPC vytvára vlastné 
zoznamy inštitúcií a stakeholderov, ktoré pravidelne doplňuje a aktualizuje.   

Účasť na rôznych typoch školení projektového manažmentu a  fungovania organizácie
Zamestnanci IPC sa pravidelne zúčastňujú najrozličnejších typov školení súvisiacich s agendou 
IPC ako aj samotným chodom a fungovaním organizácie. Patria medzi ne grantové výzvy, 
školenia PSK, školenia inštitúcií verejnej správy, ministerstiev, neziskových organizácií, atď. 
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa zamestnanci IPC zúčastňovali týchto podujatí v roku 
2020 v drvivej väčšine online formou. 

Spravovanie  webu a sociálnych sietí, informovanie o aktualitách vo svete inovácií
IPCIPC v súčasnosti spravuje web www.ipcpo.sk a www.svatomarianska-put.sk. Webstránka IPC 
ako aj facebooková skupina IPC sú pravidelne aktualizované s množstvom stále nových a 
čerstvých príspevkov informujúcich čitateľov nie len o činnosti IPC a PSK, ale aj množstve 
ďalších podujatí, udalostí a správ súvisiacich s inováciami, kreatívnym priemyslom a 
projektovým manažmentom. Nechýbajú ani najnovšie správy z celého sveta, čím IPC vytvára 
seriózny monitoring mediálneho priestoru sveta inovácií.

Tvorba dokumentov 
Okrem iného aj príprava Informatívnej správy o činnosti IPC na zasadnutie Zastupiteľstva PSK, 
príležitostná príprava materiálov na zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného 
ruchu, príprava memoránd, akčných plánov, modelov a podobne.
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Príprava priestorov a náležitostí pre Honorárny konzulát Poľskej republiky
InovačnéInovačné partnerské centrum víta nové výzvy a možnosti ešte bližšej spolupráce s našim 
najvýznamnejším partnerom na medzinárodnej úrovni – Poľskou republikou.V utorok 30. 06. 
2020 sa konalo slávnostné otvorenie Poľského honorárneho konzulátu v priestoroch 
Inovačného partnerského centra. Za účasti župana Preśovského samosprávneho kraja  Milana 
Majerského a primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej bol odovzdaný predstaviteľmi 
poľskej diplomacie menovaci dekrét honorárnemu konzulovi Poľskej republiky v Prešove 
Jánovi Hudackému. Sídlo konzulátu: Hlavná 139, 080 01 Prešov.  

Zabezpečenie chodu IPC po ekonomicko-administratívno-technickej stránke 
V priebehu roka sa realizuje účtovníctvo a za každý kalendárny rok sa podáva daňové priznanie, 
aj napriek tomu, že  záujmové združenia takúto povinnosť nemajú, ale niektoré programy to od 
žiadateľov o grant požadujú. 

Seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov
V dňoch 17.-18.09. 2020 sa v priestoroch  Inovačného partnerského centra na adrese Prešov, 
Hlavná 139, konal seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov.
Hlavným organizátorom bolo: Národné osvetové centrum. Podujatie bolo organizované 
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove.
Otvorenie odborného seminára: 
MgMgr. Michal Olejár, asistent projektového manažéra IPC, 
PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie v Prešove 



Organizovanie zasadnutí Správnej a Dozornej rady IPC
Príprava a realizácia zasadnutí Správnej rady IPC a Dozornej rady IPC. Na zasadnutie sa 
pripravujú podklady o činnosti združenia a hospodárenie za uplynulý rok. Súčasne sa pripravuje 
aj rámcový návrh aktivít na nadchádzajúce obdobie (rok), súčasne s návrhom na finančné krytie 
aktivít. K predkladaným materiálom sa správna rada a dozorná rada vyjadruje uznesením.

Uznesenie č. 1/ 09/2020
Správna rada  volí

- PaedDr. Martinu Slivkovú, PhD. za predsedníčku Správnej rady

- prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriela  Paľu, PhD. za podpredsedu Správnej rady

Uznesenie č. 2/ 09/2020
Správna  rada  schvaľuje

Dodatok č. 2 k Stanovám záujmového združenia právnických osôb Inovačné partnerské 
centrum (IPC), so sídlom v Prešove.

Uznesenie č.3 /09/2020
Správna rada  rozhodla  
   
o navýšení  a splatnosti členského príspevku PSK pre združenie na rok 2020 Prešovský 
samosprávny kraj

- Členský príspevok navýšený o sumu: 21 600,- EUR 
-- Splatnosť: 31. 10. 2020

Uznesenie č.4 /09/2020
Správna rada  rozhodla  
   
o výške a splatnosti členských príspevkov zakladajúcich členov združenia na rok 2021:

1. Prešovský samosprávny kraj
      Výška členského príspevku: 151 400,- EUR 
            Splatnosť: 30.04.2021 

2. Prešovská univerzita v Prešove
      Výška členského príspevku: 4 000 EUR
      Splatnosť: 30.04.2021

3. Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
         Výška členského príspevku: 4 000 EUR
      Splatnosť: 30.04.2021
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Dňa 25.09.2020 sa konalo Zasadnutie SR IPC, na ktorom boli prijaté tieto uznesenia:



Uznesenie č. 12/2019
Dozorná rada berie na vedomie

1. Informatívnu správu o činnosti združenia IPC za rok 2019

5. Financovanie združenia

Prehľad príspevkov:

a) členské príspevky na činnosť 
b) sponzorské alebo iné dary 
c) granty

Financovanie IPC v roku 2020:
  1. Členské príspevky: 
   
- Prešovský samosprávny kraj........................................................................... 65 000 €
        
+   navýšenie a splatnosť členského príspevku PSK pre združenie na rok 2020 vo výške  
           21. 600 €. (Strategicko-plánovacie regióny)

- Agentúra regionálneho rozvoja..........................................................................4 000 € 
- Prešovská univerzita v Prešove..........................................................................4 000 €

Plánované financovanie IPC v roku 2021:
  1. Členské príspevky: 
   
-Prešovský samosprávny kraj ..............................................................................65. 000 € 

    +   navýšenie a splatnosť členského príspevku PSK pre združenie na rok 2021 vo výške
      86. 400 €. (Strategicko-plánovacie regióny)

       +   navýšenie a splatnosť členského príspevku PSK pre združenie na rok 2021 vo výške
      20. 000 €. (Klaster sociálnej ekonomiky) 

-Agentúra regionálneho rozvoja.............................................................................4 000 €                                                                              
-Prešovská univerzita..............................................................................................4 000 €
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Dňa 08.12.2020 sa konalo Zasadnutie DR IPC, na ktorom bolo prijaté toto uznesenie:



Tabuľka č. 1: Výnosy a náklady

Tabuľka č. 2: Aktíva a pasíva

VÝNOSY

AKTÍVA PASÍVA

NÁKLADY

Členské príspevky

Hotovosť Základné imanie

Nevysp.HV - 
staré roky
HV 2020
Záväzky zo soc.fonfu

Záväzky z obch.styku verejné obstarávanie

Socpoist,Union,Dôvera,VšZP

Rezerva na nevyč.
dovolenky

čerpanie v roku
2021

Záväzky z miezd
12/2020
Odvody 12/2020
Daňové záväzky
z miezd 12/2020

Pokladnica

Prima Banka

Prima Banka - 
 projekto

Tatrabanka

Peniaze na ceste

Bankové účty

Pohľadávky

Náklady budúcich
období

Ceniny - 
stravné lístky

Projekt Enter
Projekt Svätomar.púť
Bankové úroky

Materiál
Cestovné

Repre
Služby, z toho

94 600

51 577

226 016

23 260
616

2 552

420

10 661

7 124

2 053

23 412
18 859
35

136 906SPOLU

SPOLU 324 279 324 279

12 628

938

900

38

158 095

81 575

71 345

311 215

200

117

12 009

956
134
526

99 110

292

113 646 HV zisk 23 260

Osobné

Ostatné

 (kanc.potreby, propag.,
  odb.literatúra, PHM...)

 (kurzové rozdiely, koncesionárske          
  poplatky, zmluvné pokuty, úroky a
  bankové poplatky)

 (mzdy a odvody, soc. náklady)
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Tabuľka č.3: Projekty

ENTER - transfer, CE 1158

Svätomariánska Púť

Samotné IPC

SPOLU

SPOLU

SPOLU

23 412

18 858

94 635

45 693

50 019

17 935HV zisk 5477

HV strata 
-26835

HV zisk 44616

VÝNOSY

VÝNOSY

VÝNOSY

NÁKLADY

NÁKLADY

NÁKLADY

Ekon. Univerzita

Ekon. Univerzita

Ekon. Univerzita

Ekon. Univerzita

Ekon. Univerzita

Osobné náklady

Osobné náklady

Osobné náklady

Služby

Služby

Služby

Cestovné

Ostatné

Ostatné

Ostatné

Materiál

Materiál

23 412

23 412

23 412
23 412

23 412

16 857
35

910
133

12 466

33 162
33
32

143

49 092
637
147



Návrh aktivít na rok 2021

V rámci projektového smeru centrum pokračuje v implementácii, ako partner zabezpečujúci 
odborné aktivity,  vlajkový projekt  Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020., projekt ENTER - 
transfer, nový projekt Green Film Tourism, zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu 
Inovačného partnerského centra financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a 
napomáhanie Prešovskému samosprávnemu kraju pri implementácii projektu Prometeus.

Udržateľnosť a kontinuálna prevádzka IPC ako kontaktného bodu pre elektromobilitu – 
Konzultačná a poradenská činnosť;

Súčinnosť s ÚPSK ako projektového partnera v procese implementácie Akčného plánu na 
podporu elektromobility;

Výchovno – vzdelávacie workshopy určené nastupujúcej generácií zamerané na zvýšenie 
proenvironmentálneho povedomia;

Informačné dni v rámci týždňa EUSEW

Účasť na záverečnej konferenciiÚčasť na záverečnej konferencii

Zabezpečenie Výbavy pre pútnika, ktorá bude využitá pri propagácii Svätomariánskej púte na 
evanjelizačnej ceste, v rámci podujatí SMP, veľkých letných pútí, ale aj súťaží na internete a 
v rádiu

Stretnutie medzisektorovej skupiny – trasovanie, propagácia, udržateľnosť  

Záverečná konferencia projektu – pre partnerov a prizvaných účastníkov

aktualizácia webu

monitorovacia činnosť stavu pútnických miest a trás

propagačné aktivitypropagačné aktivity

administratívna činnosť

A. SVÄTOMARIÁNSKA PÚŤ „SVETLO Z VÝCHODU”

B. PROMETEUS
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zabezpečenie trvalej udržateľnosti na základe zmluvy s Úradom vlády SR

monitoring

administratívna činnosť

C. GREEN FILM TOURISM

D. Projekt IPC

E. Žiadosť o projekt Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní s
  a zmene klímy (climainfo) nórske granty 2014 – 2021 program sk-klíma.

F. Žiadosť o projekt v rámci programu miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby 
  a inklúzia rómov (ldi02)

G. Participácia na projekte Európskych centier digitálnych inovácií na Slovensku

H. Participácia na projekte zameraného na podporu startupu a SMEs s krajinami 
  V4 prostredníctvom Vyšehradských fondov

I. Klaster sociálnej ekonomiky

J. Strategicko plánovacie regióny
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Vytvorenie cezhraničného chodníka/trasy filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej 
oblasti

Vzdelávacie a informačné aktivity v oblasti filmového kultúrneho dedičstva

Návrh udržateľných postupov a vypracovanie a implementácia spoločných cezhraničných 
noriem a usmernení na podporu zachovania a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva 
cezhraničnej oblasti

PropagáciaPropagácia projektu (prepojenie propagačných aktivít projektu s vecnými úlohami a cieľmi 
projektu)

administratívna činnosť



Ďalšia činnosť, spolupráca a publicita:

- Rozvoj spolupráce so subjektmi podporujúcimi  MSP a rozvoj investícií v PSK

- Rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti podnikania a podpory inovácií

- Príprava inovačných voucherov

- Vzdelávacie semináre a workshopy

- Študentské stáže so strednými školami a Prešovskou univerzitou

- Zasadnutia vo Výbore pre mikroprojekty (Rzeszow, PL)

- Podpora PSK v oblasti k- Podpora PSK v oblasti kreatívneho priemyslu

- Spolupráca na úlohách PSK a spravovaní budovy

- Prezentácia a poradenstvo na informačno-vzdelávacích seminároch PSK

- Príprava a kooperácia pri akciách organizovaných PSK v priestoroch IPC

- Príprava a kooperácia pri podujatiach organizovaných Krajskou knižnicou 

 P.O. Hviezdoslava v Prešove v priestoroch IPC

- Monitoring inštitúcií, podujatí a stakeholderov vo svete inovácií

- Účasť na rôznych typoch školení p- Účasť na rôznych typoch školení projektového manažmentu a  fungovania organizácie

- Tvorba dokumentov  

- Spravovanie webov http://www.ipcpo.sk/sk/, http://www.svatomarianska-put.sk/sk/ 

 a sociálnych sietí, informovanie o aktualitách vo svete inovácií

- Súčinnosť a spolupráca s Honorárnym konzulátom Poľskej republiky

- Zabezpečenie chodu IPC po ekonomicko-administratívno-technickej stránke

- Organizovanie zasadnutí Správnej a Dozornej rady IPC

-- Teambuilding

Inovačné partnerské centrum bude taktiež reagovať na podnety z vnútorného, či vonkajšieho 
prostredia v duchu svojho zamerania a svoju činnosť prispôsobovať ďalším aktuálnym 
príležitostiam a výzvam.
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