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   Úvodné slovo 

 

Vážení priatelia, 

dovoľte mi, aby som stručne zhodnotil 

vnímanie roku 2015 očami našej agentúry. Asi by 

sme ho nazvali rokom strategického plánovania, 

keďže významnú časovú dotáciu sme museli venovať 

príprave najvýznamnejšieho strategického 

dokumentu nášho kraja, Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 – 2020, ako 

aj viacerých iných stratégií, ktoré sa tvorili na úrovni 

regionálnej alebo miestnej samosprávy. Zrealizovali 

sme množstvo zasadnutí pracovných skupín 

a verejných prezentácií návrhov týchto dokumentov. 

Všetko samozrejme súviselo najmä so snahou nášho 

kraja, miest a obcí byť čo najlepšie pripravenými na 

nastávajúce programové obdobie 2014 – 2020.   

 

Mgr. Branislav Zacharides 

riaditeľ 

Hoci bol rok 2015 posledným rokom čerpania fondov EÚ v programovom období 

2007 – 2013, naša agentúra sa stále podieľala na implementácii viacerých živých projektov, 

vďaka ktorým budú expozičné priestory Budatínskeho hradu aj Oravského hradu 

atraktívnejšie pre turistickú verejnosť. Živá bola tiež spolupráca s Európskym zoskupením 

územnej spolupráce TRITIA, kde sme spolupracovali na implementácii ale aj príprave 

viacerých projektov. Zareagovali sme aj na posledné výzvy z tohto obdobia, ktoré ešte boli v r. 

2015 vyhlásené a  spracovali sme päť žiadostí o nenávratný finančný príspevok. A tak sme sa 

mimo projektov na našich hradoch venovali aj modernizácii verejného osvetlenia v obciach 

nášho kraja.  Pomaly ale isto sa v tomto roku začalo rozbiehať aj nové programové obdobie. 

Pre našu agentúru to znamenalo príležitosť zapojiť sa do výziev z viacerých programov 

v rámci cieľa európska územná spolupráca, našim obciam sme zas pomohli predložiť žiadosti 

v rámci nových výziev z Programu rozvoja vidieka. Mimo projektov z fondov EÚ spomeniem 

aspoň dva úspešné projekty Žilinského samosprávneho kraja predložené na „envirofond“, 

ktorých spracovateľom bola naša agentúra, samozrejme v úzkej súčinnosti s relevantnými 

odbormi Úradu ŽSK. Podieľali sme sa aj na množstve „neprojektových“ aktivít, spomeňme 

aspoň účasť na výstave EXPO 2015 v Miláne a prezentáciu turistických atraktivít Žilinského 

kraja.      

Za tieto výsledky by som sa chcel v prvom rade poďakovať všetkým 

zamestnancom agentúry, bez ktorých profesionálneho prístupu a obetavosti by sme ich iba 

ťažko mohli dosiahnuť. Vďaka patrí aj členom jej Správnej rady a Dozornej rady, ktorí sa 

aktívne  zúčastňovali zasadnutí oboch orgánov a zabezpečili tak ich funkčnosť. Osobitná 

vďaka patrí predsedom oboch orgánov, pánom Milanovi Dadovi, predsedovi Správnej rady, a 

Pavlovi Holeštiakovi, predsedovi Dozornej rady, za zodpovednú prípravu a vedenie ich 

zasadnutí. V neposlednom rade je potrebné pripomenúť nezastupiteľnú úlohu Žilinského 

samosprávneho kraja, ako zakladateľa RA ŽSK, za vytvorenie nevyhnutných podmienok pre 

našu činnosť. Zavŕšili sme spoločne prípravu nového strategického dokumentu, otvára sa 

pred nami obdobie jeho reálneho napĺňania a monitorovania dosiahnutých zmien. Verím, že 

pomôžu zvýšiť kvalitu života všetkých obyvateľov Žilinského kraja.      
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História 

Rozvojovú agentúru Žilinského samosprávneho kraja, neziskovú organizáciu 

právoplatne zaregistroval Žilinský samosprávny kraj na Krajskom úrade dňa 19.11.2003.  RA 

ŽSK vznikla v súlade s ustanovením § 16 písmeno j) zákona NR SR č.503/2001 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja a podľa zákona NR SR č.213/1997 Z. z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Agentúra poskytuje všeobecne 

prospešné služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, na poskytovanie ktorých 

nie je právnymi predpismi stanovené splnenie osobitných podmienok, najmä: 

a)  spracovanie projektových žiadostí a implementácia rozvojových projektov, 

b) tvorba regionálnych štúdií a odborných prác a účasť na tvorbe strategických 

dokumentov, 

c) poskytovanie informačných a poradenských služieb ohľadom čerpania pomoci 

z fondov EÚ a ostatných nástrojov regionálneho rozvoja, 

d) podpora cezhraničnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce a tvorby partnerstiev, 

e) spolupráca pri podpore inovačného rozvoja regiónu 

f) podpora rozvoja modernej verejnej správy, ľudských zdrojov, vzdelávania, sociálnej 

a zdravotnej starostlivosti, voľnočasových aktivít mládeže, kultúry a cestovného ruchu, 

g) podpora budovania regionálnej a európskej občianskej identity, 

h) organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja. 

  

Organizačná štruktúra  

          V roku 2015 mala RA ŽSK šiestich 

zamestnancov (riaditeľ Mgr. Branislav 

Zacharides a  projektoví manažéri Peter 

Jakubčík, Ing. Michal Laktiš, Ing. Katarína 

Varšavová, Jana Chudíková a Mgr. Ivana 

Palovčíková, ktorá v tomto roku čerpala 

rodičovskú dovolenku).  

 

Schéma organizačnej štruktúry RA ŽSK, n.o. platnej od 4.9.2009 
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Orgány organizácie v r. 2015 

      

   SPRÁVNA RADA  

Meno a priezvisko Od - do 

Prof. Ing. Milan Dado, PhD.   - 

predseda 
po celý rok 

RNDr. Peter Dobeš po celý rok 

Ing. Dušan Haluška po celý rok 

Bc. Iveta Chabadová po celý rok 

Mgr. Vlasta Jančeková po celý rok 

Dušan Mičian po celý rok 

Ing. Juraj Pukáč po celý rok 

Ing. Eva Vajzerová po celý rok 

Mgr. Imrich Žigo po celý rok 

 

 

 

 

DOZORNÁ RADA  

Meno a priezvisko 
Členstvo v DR  

OD - DO 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - 

predseda 
po celý rok 

Ing. Ján Blcháč, PhD. po celý rok 

Igor Janckulík po celý rok 

Ing. Pavel Požoni po celý rok 

Ing. Michal Slašťan po celý rok 
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Aktivity RA ŽSK, n.o. v r. 2015 vo vzťahu k všeobecne 

prospešným službám vykonávaným v súlade s platným 

štatútom. 

  

Všeobecne prospešná služba Aktivity v r. 2015 

a) spracovanie projektových žiadostí a implementácia 
rozvojových projektov, 

1 –  9, 11 - 13 

b)  tvorba regionálnych štúdií a odborných prác a 
účasť na tvorbe strategických dokumentov,  

10, 14, 15 

c) poskytovanie informačných a poradenských služieb 
ohľadom čerpania pomoci z fondov EÚ a ostatných 
nástrojov regionálneho rozvoja,  

16, 17,18 

d) podpora cezhraničnej spolupráce, medziregionálnej 
spolupráce a tvorby partnerstiev,  

8, 9, 12, 13, 19, 20 

e)  spolupráca pri podpore inovačného rozvoja regiónu,  8 – 10, 13 

f) podpora rozvoja modernej verejnej správy, ľudských 
zdrojov, vzdelávania, sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti, voľnočasových aktivít mládeže, 
kultúry a cestovného ruchu formou realizácie 
projektov,  

1 – 9, 11 – 13, 19, 20 

g) podpora budovania regionálnej, národnej a 
európskej občianskej identity  

8 – 10, 12 – 13, 19 - 21 

h) organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v 
oblasti regionálneho rozvoja.  

18, 21 
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Finančná správa  

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o. (RA ŽSK) hospodárila              

v r. 2015 v súlade s platným rozpočtom schváleným uznesením Správnej rady č. 

4/37/2014. 

Na základe platného rozpočtu boli výnosy RA ŽSK schválené vo výške 180 730 

EUR, náklady vo výške 180 070 EUR. Schválený hospodársky výsledok predpokladal pre 

rok 2015 výšku 660 EUR.  

Výnosy boli plnené na 105% (188 850,72 EUR), náklady vrátane dane z príjmu 

čerpané na 104%  (186 732,69 EUR).  

Výnosy sa skladali najmä z troch základných zdrojov:  

1. Dotácia od zakladateľa ................................... 102 500 EUR 

2. Tržby z predaja služieb ................................... 74 935,70 EUR 

3. Príjmy z vlastných projektov RA ŽSK .............. 11 305,50 EUR 

Hospodársky výsledok RA ŽSK za rok 2014 po zdanení dosiahol 2 118,03 EUR, čo je 

plnenie na 321%. 

Vývoj hospodárskeho výsledku v EUR v rokoch 2010 – 2014 

 

Prehľad plnenia výnosov a čerpania nákladov RA ŽSK, n.o. v rokoch 2014 – 2015 

 

Skutočnosť 
2014 

Rozpočet 
2015 

Skutočnosť 
2015 % 

Výnosy spolu za 
účt. triedu 6 148 989,82 

180730 
188 850,72 

105 

Náklady spolu za 
účt. triedu 5 145 019,64 

180 070 
186 732,69 

104 

Hospodársky 
výsledok 

3 970,18 660 2 118,03 321 
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Výnosy 
Skutočnosť 
2014 

Návrh 
2015 

Skutočnosť 
2015 % 

602 Tržby z 
predaja služieb 36 620,38 70 700,00 74935,70 106 

644 Úroky + 
649 Iné 126,29 30,00 109,51 365 

645 Kurzové 
zisky 0 0,00 0,30 - 

691 
Prevádzkové 
dotácie 102 500,00 102 500,00 102 500,00 100 

691 + 647 
Príjmy z 
vlastných 
projektov: 9 743,15 8 000,00 11 305,50 141 

Spolu  148 989,82 180 730,00 188 850,72 105 

 

Náklady  
Skutočnosť 
2014 

Návrh 
2015 

Skutočnosť 
2015 % 

501 Spotreba 
mat. 

2745,81 1 900 1 353,14 71 

511 Opravy a 
udržovanie 

60 120 218,69 182 

512 Cestovné 

3 156,26 2 800 4 066,51 145 

513 Náklady na 
reprezentáciu 

259,34 1750 1 335,62 76 

518 Ostatné 
služby: 

10 215,42 21 000 22 793,49 109 

521 Mzdové 
náklady: 

90 475,73 109 200 109 506,64 100 

524 Zákonné 
sociálne 
poistenie + 525: 31 757,56 

36 200 

41 863,98 116 

527 Zákonné 
náklady 

3 657,72 4 300 3 429,19 80 

538 Ostatné 
poplatky 

174,25 150 30,32 20 

549 Iné 
poplatky a 
náklady + 531 + 
542 +  591 

66,8 
50 

560,11 1120 

551 Odpisy DM 

2450,75 2600 1 575,00 61 

Spolu 

145 019,64 180 070 186 732,69 104 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, nezisková organizácia v roku 2014 

zaznamenala nasledovný pohyb majetku a záväzkov: 

DLHODOBÝ MAJETOK       

Odpisy za dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v r. 2015 činili 1 575 EUR. 

ZÁVÄZKY           

Nezisková organizácia evidovala za rok 2015 krátkodobé záväzky v celkovej hodnote 299 EUR. 

Všetky záväzky boli uhradené v lehote splatnosti. Dlhodobé záväzky organizácia neevidovala.  
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Príloha 1: Prehľad čerpania štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 po 

operačných programoch a po krajoch SR (stav k 29.2.2016) 

 

 

 


