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   Úvodné slovo 

Vážení priatelia, 

dovoľte mi, aby som sa pár vetami pozastavil 

nad uplynulým rokom z hľadiska najdôležitejších 

udalostí, ktoré ovplyvnili činnosť našej agentúry. Asi 

najvýznamnejšou novinkou v portfóliu našich aktivít 

bola skutočnosť, že RA ŽSK sa stala hlavným 

nástrojom implementácie inovačnej politiky 

Žilinského samosprávneho kraja. Zo spektra aktivít 

podporujúcich inovačnú kultúru v našom regióne 

všetkým asi najviac ostanú v pamäti tzv. Vedecké 

cukrárne, ktorými sme sa pokúsili budovať u žiakov 

základných škôl pozitívny vzťah vede a technike. Bol 

to ale aj rok konania 10. ročníka konferencie 

Inovačný rozvoj regiónov a teším sa, že sa nám tento 

ročník vydaril. Samozrejme bolo to najmä vďaka 

aktivitám mnohých inovačných aktérov na území 

nášho kraja. Oni boli tou skvelou úrodou, z ktorej už 

nebol problém nechať vyzrieť výborné víno.     

 

 

Mgr. Branislav Zacharides 

riaditeľ 

Z hľadiska projektových aktivít bol rok 2016 prvým rokom, kedy už nebolo možné 

čerpať z fondov EÚ vyčlenených pre programové  obdobie 2007 – 2013. Administratívne sme 

ešte ukončili projekty zamerané na revitalizáciu Oravského hradu a Budatínskeho hradu. 

Dokončila sa tiež implementácia projektu podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu 

na obnovu kaplnky Budatínskeho hradu. Vďaka podpísanému dodatku k zmluve na tento 

projekt bude financovanie obnovy hradu pokračovať aj v roku 2017. Konečne sa spustili výzvy 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z nového programového obdobia 

2014 – 2020, čo zásadne determinovalo aj zameranie aktivít našej agentúry v tomto roku. 

Logicky sa sústreďovali najmä na písanie projektov. V jarných mesiacoch to boli projekty pre 

Program rozvoja vidieka a OP Kvalita životného prostredia, v lete a v jeseni sa podávali 

projekty na všetky druhy programov európskej územnej spolupráce, ako aj do OP Ľudské 

zdroje, no a na sklonku roka prvé žiadosti o nenávratný finančný príspevok smerovali už aj do 

Integrovaného regionálneho operačného programu. Neminula nás ani skutočnosť, že v druhej 

polovici roka sa Slovenská republika na 6 mesiacov stala predsedajúcou krajinou v Rade EÚ. 

Projektom Vzdelávanie pre inovačný rozvoj regiónov, v rámci ktorého sme zrealizovali aj už 

spomenutých päť Vedeckých cukrární, sme sa aj my podieľali na šírení informácií o politikách 

Európskej únie do regiónov mimo nášho hlavného mesta. V spolupráci s viacerými partnermi 

sme tiež zabezpečovali výjazdové rokovanie pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne 

opatrenia na území Žilinského kraja.      

Patrí sa mi za tieto výsledky poďakovať sa všetkým zamestnancom agentúry, ako aj 

členom Správnej rady a Dozornej rady, vrátane ich predsedov, Milana Dada a Pavla 

Holeštiaka. Za vytvorenie podmienok pre našu činnosť patrí vďaka zakladateľovi našej 

agentúry, Žilinskému samosprávnemu kraju. Prvé schválené projekty, ktoré preň agentúra 

spracovala v novom programovom období, nielen potvrdzujú zmysluplnosť jej existencie, ale 

hlavne umožňujú pokračovať vo zvyšovaní kvality 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 2016 mala RA ŽSK siedmich 

zamestnancov - riaditeľ Mgr. Branislav 

Zacharides,   projektoví manažéri Peter Jakubčík, 

Ing. Michal Laktiš, Ing. Katarína Varšavová, Jana 

Chudíková a Mgr. Ivana Palovčíková, ktorá 

v tomto roku čerpala rodičovskú dovolenku 

a špecialista na dopravné plánovanie                 

Ing. Ľubomír Mateček, ktorý nastúpil na 

novovytvorené pracovné miesto, ktoré vzniklo 

zmenou organizačnej štruktúry učinnou od 

2.5.2016.  
 

Schéma organizačnej štruktúry RA ŽSK, n.o. platnej od 2.5.2016 
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Orgány organizácie v r. 2016 

      

SPRÁVNA RADA  

Meno a priezvisko Od - do 

Prof. Ing. Milan Dado, PhD.   - 

predseda 
po celý rok 

RNDr. Peter Dobeš do 18.11.2016 

Ing. Dušan Haluška po celý rok 

Bc. Iveta Chabadová do 18.11.2016 

Mgr. Vlasta Jančeková do 18.11.2016 

Dušan Mičian po celý rok 

Ing. Juraj Pukáč do 18.11.2016 

Ing. Eva Vajzerová do 18.11.2016 

Mgr. Imrich Žigo po celý rok 

Mgr. Michal Lavrík od 19.11.2016 

Ing. Michal Patúš od 19.11.2016 

Ľubomír Ťažandlák od 19.11.2016 

Ing. Peter Weber od 19.11.2016 

 

 

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 do 18.11.2016 

Ing. Michal Slašťan po celý rok 

Ing. Patrik Groma od 19.11.2016 

 

 

 

 



 

6 | SSS ttt rrr aaa nnn aaa  

 

Aktivity RA ŽSK v r. 2016 vo vzťahu k Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 – 2020 

 

Oblasť PHSR VYBAVENOSŤ ÚZEMIA 
Strategický cieľ  1 Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými 

a komunikačnými sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia  a 
zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania prírodných 
zdrojov 

Špecifický cieľ  1.2 Zvyšovať atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej 
dopravy 

Opatrenie  1.2.6 Tvorba analytických, koncepčných strategických dokumentov na 

zabezpečenie zvýšenia atraktivity verejnej osobnej 

a nemotorovej dopravy vrátane jej propagácie 

 

 

1. Zahájenie spracovania strategického dokumentu Stratégia  udržateľného rozvoja 

dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja 

 

2. Spracovanie projektu na financovanie strategického dokumentu v oblasti dopravy 

a mobility v ŽSK 

 

 

Stratégia  udržateľného rozvoja dopravy a 
mobility Žilinského samosprávneho kraja 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

274 155 260 447 274 155 260 447 13 708 
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Oblasť PHSR VYBAVENOSŤ ÚZEMIA 
Strategický cieľ  1 Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými 

a komunikačnými sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia  
a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania prírodných 
zdrojov 

Špecifický cieľ  1.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu nadradenej 
dopravnej a komunikačnej infraštruktúry a zabezpečiť 
pripojenosť územia na ňu 

Opatrenie  1.1.3 Odstránenie úzkych miest na cestách I.,II.,II. triedy 

zabezpečujúcich dostupnosť na sieť TEN - T 

3.  Spracovanie projektových fiší pre modernizáciu dopravnej infraštruktúry Žilinského 

samosprávneho kraja 

 

- Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v 
regióne Orava 

- Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T 
v regióne Horné Považie 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR1 
 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancova- 
nie ŽSK v EUR 

2 280 000 2 166 000 2 280 000 2 166 000 114 000 

 

 

Oblasť PHSR VYBAVENOSŤ ÚZEMIA 
Strategický cieľ  1 Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, 

občianskej vybavenosti a kvalitného životného prostredia 
Špecifický cieľ  1.3 Zvyšovať uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovať 

prispôsobovanie sa zmenám klímy 
Opatrenie  1.3.3 Zavádzanie opatrení na zvyšovanie kvality ovzdušia s osobitným 

dôrazom na tuhé emisie 

 

4. Následný monitoring projektu na zlepšenie technickej vybavenosti 

 

Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného 
prostredia 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancova-
nie ŽSK v EUR 

1 900 000 1 805 000 1 899 999,99 1 804 999,99 95 000 

 

                                                        
1 Podmienkou financovania oboch projektov je následné predloženie a schválenie žiadostí o NFP. 
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Oblasť PHSR VYBAVENOSŤ ÚZEMIA 
Strategický cieľ  1 Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, občianskej 

vybavenosti a kvalitného životného prostredia 
Špecifický cieľ  1.3 Zvyšovať uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovať 

prispôsobovanie sa zmenám klímy 
Opatrenie  1.3.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov aj bytových 

domov  

 

 

5. Externý manažment a následný monitoring projektov obcí na modernizáciu verejného 

osvetlenia 

 

 
 

a) Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
v obci Vyšný Kubín, 

b) Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
obce Turčianske Kľačany, 

c) Rekonštrukcia modernizácia verejného osvetlenia 
v obci Lipovec, 

d) Obnova verejného osvetlenia v obci Závažná Poruba, 

e) Obnova verejného osvetlenia v obci Turčianske Jaseno 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
obcí v EUR 

1 475 417,96 1 400 706,59 1 474 197,8 1 400 487,91 75 019,92 
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          Oblasť PHSR VYBAVENOSŤ ÚZEMIA 
Strategický cieľ  1 Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, občianskej 

vybavenosti a kvalitného životného prostredia 
Špecifický cieľ  1.3 Zvyšovať uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovať 

prispôsobovanie sa zmenám klímy 
Opatrenie  1.3.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov aj bytových 

domov  

 

 

6. Spracovanie projektov na zvýšenie energetickej efektívnosti školských budov ŽSK 

s využitím obnoviteľných zdrojov energie  

 

 

a) Spojená škola, Hattalova 471, Nižná - stavebné úpravy, 
zvýšenie EHB  

b) SOŠ technická, Námestovo - stavebné úpravy, zvýšenie 
EHB 

c) Spojená škola, Rosinská, Žilina - stavebné úpravy, zvýšenie 
EHB 

d) Gymnázium Varšavská cesta, Žilina - stavebné úpravy, 
zvýšenie EHB 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

4 834 651,11 3 242 518,92 2 167 344,11 2 058 976,91 108 367,20 

 

 

7. Spracovanie projektu na zvýšenie energetickej efektívnosti školskej budovy obce 

s využitím obnoviteľných zdrojov energie  

 

 

Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej 
náročnosti stavby 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
obce v EUR 

268 112, 86 254 707,22 268 112,86 254 707,22 13 405,64 
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Oblasť PHSR VYBAVENOSŤ ÚZEMIA 
Strategický cieľ  1 Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, občianskej 

vybavenosti a kvalitného životného prostredia 
Špecifický cieľ  1.3 Zvyšovať uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovať 

prispôsobovanie sa zmenám klímy 
Opatrenie  1.3.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov aj bytových 

domov  
 

8. Následný monitoring projektov občianskej infraštruktúry pre ŽSK  

 

 
 
 

a) Stavebné úpravy – Zníženie vysokej energetickej 
náročnosti Stredného odborného učilišťa strojárskeho, 
Čadca 

b) Stavebné úpravy a zateplenie Gymnázia Tvrdošín 

c) Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie Dopravnej 
akadémie Žilina 

d) Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Novoť 

e) Stavebné úpravy, zníženie energetickej náročnosti 
Obchodnej akadémie Martin 

f) Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti 
Kysuckej knižnice v Čadci 

g) Nadstavba a stavebné úpravy DSS Turie 

h) Stavebné úpravy a zateplenie DSS Ošcadnica 

i) Rekonštrukcia trate HLÚŽ 

j) Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka 

k) Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba DSS Tvrdošín 

l) Prístavba a stavebné úpravy Oravskej knižnice A. 
Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

m) Obnova objektov – stavebné úpravy Budatínskeho 
zámku 

n) Stavebné úpravy – prestavba budovy za účelom 
špecializovaného zariadenia a DSS v Liptovskom Hrádku 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 
 

21 219 107,86 20 205 607,47 17 782 698,41 18 904 198,67 997 282,29 
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  Oblasť PHSR EKONOMIKA 
Strategický cieľ  2 Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť podnikateľské 

prostredie v kraji 
Špecifický cieľ  2.1 Zlepšiť využiteľnosť výstupov výskumu a vývoja v praxi 

Opatrenie  3.1.1 Zabezpečenie intenzívnejšieho prepojenia inštitúcií VaI na popredné 

európske inovačné siete a zvýšenie medzinárodnej mobility vedeckých 

pracovníkov a ich účasti na medzinárodných výskumných projektoch 

 
 

 

9. Spolupráca so Žilinskou univerzitou a medzinárodným konzorciom partnerov na 

predložení projektu vedúceho k šíreniu inovácií v oblasti inteligentnej mobility 

 

IPTP - Innovative Public Transport Planning for more efficient, 
environmental and user friendly public transport 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
partnerov v EUR 

1 553 166,00 1 320 191,00 Projekt neschválený 

 

 

10. Spolupráca so Žilinskou univerzitou a medzinárodným konzorciom partnerov na 

predložení projektu vedúceho k šíreniu inovácií v oblasti inteligentných miest (SMART 

CITIES) 

 

GENESYS - Generate the conditions for the application of 
quadruple helix-based innovation models in small- and 

medium-sized smart urban ecosystems 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
partnerov v EUR 

117 100,00 99 535,00 Projekt neschválený 

 

 

11. Spolupráca so Žilinskou univerzitou a medzinárodným konzorciom partnerov na 

predložení projektu vedúceho k šíreniu inovácií v oblasti inteligentnej mobility 

 

STratUS - Support the regional TRAnsition Towards a User 
centric Sustainable mobility 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
partnerov v EUR 

2 774 646,00 2 358 449,00 Projekt neschválený 
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  Oblasť PHSR EKONOMIKA 
Strategický cieľ  2 Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť 

podnikateľské prostredie v kraji 
Špecifický cieľ  2.2 Rozvoj služieb a podpora inovácií vo firmách 

Opatrenie  2.2.4 Rozvoj spolupráce verejného sektora, podnikateľského sektora 

a sektora výskumu a inovácií 

 

 

12. Spolupráca so Žilinskou univerzitou a Technologickým inovačným centrom Zlín na 

predložení projektu vedúceho k cezhraničnej spolupráci v implementácii regionálnych 

inovačných stratégií  

 

Regionálne cezhraničné inovačné líderstvo 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
partnerov v EUR 

551 441,00 432 579,00 Projekt v procese hodnotenia 

 

13. Spracovanie projektu na podporu cezhraničnej spolupráce v oblasti podpory šírenia 

konceptu inteligentnej samosprávy  

 

Sieť inteligentných samospráv prihraničia 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
partnerov v EUR 

178 689,00 166 028,00 Projekt v procese hodnotenia 
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  Oblasť PHSR EKONOMIKA 
Strategický cieľ  2 Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť 

podnikateľské prostredie v kraji 
Špecifický cieľ  2.2 Rozvoj služieb a podpora inovácií vo firmách 

Opatrenie  2.2.4 Rozvoj spolupráce verejného sektora, podnikateľského sektora 

a sektora výskumu a inovácií 

 

 

14. Organizácia konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2016 

     

  
 

15.  Spolupráca sa regionálnymi inovačnými aktérmi pri realizácii spektra inovačných 

aktivít v rámci Župných inovácií 2016 
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  Oblasť PHSR EKONOMIKA 
Strategický cieľ  2 Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť 

podnikateľské prostredie v kraji 
Špecifický cieľ  2.2 Rozvoj služieb a podpora inovácií vo firmách 

Opatrenie  2.2.6 Systematická podpora začínajúcich podnikateľov (vrátane start-up 

firiem) a budovanie podnikateľskej komunity 

 

 

16. Spracovanie projektu na cezhraničnú slovensko – poľskú spoluprácu v oblasti podpory 

začínajúcich podnikateliek 

 

 

Podporujeme podnikanie žien cezhranične 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
partnerov v EUR 

23 628,00 20 084,00 20 355,89 17 302,50 3 053,39 
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  Oblasť PHSR ĽUDIA 

Strategický cieľ  3 Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu 
práce a sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených  skupín 

Špecifický cieľ  3.1 Modernizovať všetky stupne vzdelávania vrátane ďalšieho 
vzdelávania 

Opatrenie  3.1.4 Popularizácia vedy a technických študijných odborov medzi žiakmi 

základných škôl a študentmi stredných škôl  

 

17. Spracovanie a implementácia projektu zameraného na popularizáciu vedy a technických 

študijných odborov medzi žiakmi základných škôl a študentmi stredných škôl  

 

 

Vzdelávanie pre inovačný rozvoj regiónov 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
RA ŽSK v EUR 
 

22 821,00 21 536,00 7 399,00 7 000,00 399,00 
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  Oblasť PHSR ĽUDIA 

Strategický cieľ  3 Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu 
práce a sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených  skupín 

Špecifický cieľ  3.1 Modernizovať všetky stupne vzdelávania vrátane ďalšieho 
vzdelávania 

Opatrenie  3.1.4 Popularizácia vedy a technických študijných odborov medzi žiakmi 

základných škôl a študentmi stredných škôl  

 

 

18. Spolupráca na spracovaní projektu európskej spolupráce v oblasti popularizácie vedy 

a techniky a kvality vzdelávania STEM predmetov 

 
 

LINK – Local integration Network of Know - how 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
škôl v EUR 
 

2 998 700 2 998 700 Projekt neschválený 

 

19. Spolupráca so Žilinskou univerzitou pri organizovaní návštevy žiakov Gymnázia, 

Varšavská cesta v Žiline v Krajine vĺn Elektrotechnickej fakulty 
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  Oblasť PHSR ĽUDIA 

Strategický cieľ  3 Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu 
práce a sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených  skupín 

Špecifický cieľ  3.3 Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti a sociálnoprávnej ochrany a kurately hlavným výzvam 
súčasnosti 

Opatrenie  3.3.5 Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

k sociálnej a zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane 

preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k 

zlepšeniu štandardov hygieny bývania 

 

 

 

 

20. Spracovanie projektu na vybudovanie Komunitného centra v obci Sučany  

 

 

Komunitné centrum Sučany 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
obce v EUR 

154 500,00 146 775,00 Projekt v stave hodnotenia 
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Oblasť PHSR IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ 

Strategický cieľ  4 Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na 
území kraja podporovať rast ich atraktívnosti 

Špecifický cieľ  4.1 Podporiť hospodársky rozvoj a spolupracujúce prostredie na vidieku 
Opatrenie  4.1.2 Podpora rozvoja základných služieb na vidieku a obnovy dedín 

 

 

 

21.  Spracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce Turčianske 

Jaseno, Sučany a mikroregión Bystrická dolina 

 

22. Spracovanie žiadostí o NFP pre obce v ŽSK za účelom rozvoja obecnej infraštruktúry 

a infraštruktúry cestovného ruchu 

 

 

 

- Stavebné úpravy kultúrneho domu – Paština Závada 

- Dostavba kanalizácie – Stoková sieť Turčianske Kľačany 

- Cykloturistická vyhliadka Trebostovo 

- Náučný chodník a odpočinkové miesto v k.ú. Necpaly 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie  
prijímateľov v EUR 

308 401,39 308 401,39 Výzva zrušená po podaní žiadostí 
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Oblasť PHSR IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ 

Strategický cieľ  4 Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na 
území kraja podporovať rast ich atraktívnosti 

Špecifický cieľ  4.4 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo 

regiónov pre rozvoj kraja  

Opatrenie  4.4.4 Podporiť renováciu kultúrnych pamiatok a iných historických 

objektov a ich ďalšie komunitné a komerčné využitie 

 

 

23. Spracovanie projektov poľsko – slovenskej spolupráce zameraných na rozvoj 

kultúrnej infraštruktúry ŽSK a jej využitia v cestovnom ruchu 

 

 

 

- Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov 

- História v živloch ukrytá 

- Budatín-Strumień: spolupráca na pohraničí - II.etapa 

- (Nielen) na kolesách za kultúrou a umením 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie  
prijímateľov v EUR 

5 968 141,13 5 396 998,16 1 491 808,69 1 417 218,26 74 590,43 

 

 

24. Spracovanie projektov obcí Oravská Lesná, Zákamenné a Trebostovo na rozvoj 

kultúrneho dedičstva 

 

 

 

 
- Výstavba rekreačnej infraštruktúry a renovácia 

objektov kultúrneho dedičstva na poľsko – slovenskom 

pohraničí 

- Po stopách olejkárov a šafraníkov 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie  
prijímateľa v EUR 

471 531,02 447 954,47 40 196,40 34 166,94 4 019,64 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 | SSS ttt rrr aaa nnn aaa  

 

Oblasť PHSR IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ 

Strategický cieľ  4 Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na 
území kraja podporovať rast ich atraktívnosti 

Špecifický cieľ  4.4 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo 

regiónov pre rozvoj kraja  

Opatrenie  4.4.2 
4.4.4 

Ďalej zveľaďovať hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo  

Podporiť renováciu kultúrnych pamiatok a iných historických 

objektov a ich ďalšie komunitné a komerčné využitie 

 

 

25. Spracovanie projektov slovensko - českej spolupráce zameraných na rozvoj kultúrnej 

infraštruktúry ŽSK a jej využitia v cestovnom ruchu 

 

 

 

- Na bicykli k susedom 

- Zpřístupnění přírodního a kuturního dědictví MSK a ŽSK 

- Každá história si zaslúži svoj priestor  

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie  
prijímateľov v EUR 

3 669 665, 77 3 419 055,70 Projekty v stave hodnotenia 

 

 

26. Spolupráca na spracovaní projektov Mesta Čadca a obcí Krušetnica, Beňadovo, Breza, 

Lomná, Necpaly a Turčianska Štiavnička na rozvoji infraštruktúry cestovného ruchu 

 

 

 

- Cyklotrasa po stopách zaniknutej Baťovej dráhy a 

Oravskej lesnej železničky 

- Geopark Megoňky – Šance 

- Prezentace tradičního kulturního dědictví a jeho 

zachování pro další generace 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie  
prijímateľov v EUR 

3 613 791,37 3 378 652,16 Projekty v stave hodnotenia 
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Oblasť PHSR IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ 

Strategický cieľ  4 Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na 
území kraja podporovať rast ich atraktívnosti 

Špecifický cieľ  4.4 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo 

regiónov pre rozvoj kraja  

Opatrenie  4.4.2 
4.4.4 

Ďalej zveľaďovať hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo  

Podporiť renováciu kultúrnych pamiatok a iných historických 

objektov a ich ďalšie komunitné a komerčné využitie 

27. Externá podpora implementácie projektov na zlepšenie stavu objektov kultúrnej 

infraštruktúry ŽSK 

 

 

a) Návrat múzea do Budatínskeho hradu  

b) Zveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo našich predkov 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

1 572 332,60 1 493 715,97 1 569 896,60 1 217 467,60 352 429,00 

 

 

Bez kaplnky nie je hrad 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

522 020 443 717  522 020 443 717  58 827,80 
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Oblasť PHSR IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ 

Strategický cieľ  4 Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na 
území kraja podporovať rast ich atraktívnosti 

Špecifický cieľ  4.3 Podporovať spoluprácu v kraji a Európe 

Opatrenie  4.3.2 
4.3.3 

Vytvárať siete a partnerstvá pre potreby projektovej spolupráce 

Rozvíjať cezhraničnú, interregionálnu a medzinárodnú spoluprácu 

regionálnych subjektov, aj v rámci EZÚS TRITIA a EZÚS TATRY  

 

28. Spolupráca s EZÚS TRITIA a cezhraničnými partnermi na implementácii projektu 

Tourism for all. 

 

29. Spolupráca pri organizácii Attache trip pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne 

opatrenia v rámci SK predsedníctva v Rade EÚ. 

  

30.  Celoročné poradenstvo pre zamestnancov ŽSK a jeho organizácií ako aj pre zástupcov 

ostatných subjektov v oblasti možností čerpania fondov EÚ na rozvojové projekty. 

 

31. Aktualizácia webovej stránky www.razsk.sk  vrátane prepojenia na sociálne siete. 
 

         

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.razsk.sk/
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Aktivity RA ŽSK, n.o. v r. 2016 vo vzťahu k všeobecne 

prospešným službám vykonávaným v súlade s platným 

štatútom. 

 

 Všeobecne prospešná služba Aktivity v r. 2016 

a) spracovanie projektových žiadostí a implementácia 
rozvojových projektov, 

2 –  13, 16 – 18, 22 - 27 

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

1, 21 

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

29 - 31 

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

9 – 16, 18, 19, 23 – 26, 28, 29 

e)  spolupráca pri podpore inovačného rozvoja regiónu,  9 - 19 

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

12 – 19, 23 - 28 

g) podpora budovania regionálnej, národnej a európskej 
občianskej identity  

9 – 13, 15 – 18 

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

14, 17, 19 
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Finančná správa  

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

v r. 2016 v súlade s platným rozpočtom schváleným uznesením Správnej rady č. 3/39/2015. 

Na základe platného rozpočtu boli výnosy RA ŽSK schválené vo výške 174 510 EUR, náklady 

vo výške 173 753 EUR. Schválený hospodársky výsledok predpokladal pre rok 2016 výšku 757 

EUR. Uznesením č. 5/2/2016 Správna rada zobrala dňa 10.11.2016 na vedomie informáciu 

o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu na rok 2016. 

Výnosy boli plnené na 122% (212 817,07 EUR), náklady vrátane dane z príjmu 

čerpané na 121%  (210 514,45 EUR).  

Výnosy sa skladali najmä z troch základných zdrojov:  

1. Dotácia od zakladateľa ................................... 129 000 EUR 

2. Tržby z predaja služieb ................................... 80 924 EUR 

3. Príjmy z vlastných projektov RA ŽSK .............. 2 892,50 EUR 

Hospodársky výsledok RA ŽSK za rok 2016 po zdanení dosiahol 2 302,62 EUR, čo je plnenie 

na 304%. 

Vývoj hospodárskeho výsledku v EUR v rokoch 2012 – 2016 

 

 

Prehľad plnenia výnosov a čerpania nákladov RA ŽSK, n.o. v rokoch 2015 – 2016 

 

Skutočnosť 
2015 

Rozpočet 
2016 

Skutočnosť 
2016 % 

Výnosy spolu za 
účt. triedu 6 188 850,72 

174 510 
212 817,07 

122 

Náklady spolu za 
účt. triedu 5 186 732,69 

173 753 
210 514,45 

121 

Hospodársky 
výsledok 

2 118,03 757 2 302,62 304 
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Výnosy 
Skutočnosť 
2015 

Návrh 
2016 

Skutočnosť 
2016 % 

602 Tržby z 
predaja služieb 74 935,70 27 500 80 924 294 

644 Úroky + 649 
Iné 109,51 10 0,57 6 

645 Kurzové 
zisky 0,30 0 0 0 

691 
Prevádzkové 
dotácie 102 500,00 129 000 129 000 100 

691 + 647 
Príjmy z 
vlastných 
projektov: 11 305,50 18 000 2 892,50 16 

Spolu  188 850,72 174 510 212 817,07 122 

 

Náklady  
Skutočnosť 
2015 

Návrh 
2016 

Skutočnosť 
2016 % 

501 Spotreba 
mat. 

1 353,14 1 200 2 181,88 182 

511 Opravy a 
udržovanie 

218,69 300 110,00 37 

512 Cestovné 4 066,51 2 800 2 559,83 91 

513 Náklady na 
reprezentáciu 

1 335,62 800 3 711,94 464 

518 Ostatné 
služby: 

22 793,49 10 000 38 916,58 389 

521 Mzdové 
náklady: 

109 506,64 112 000 116 562,80 104 

524 Zák. soc. 
poistenie + 525: 41 863,98 

39 313 
40 798,64 104 

527 Zákonné 
náklady 

3 429,19 4 600 3 701,15 80 

538 Ostatné 
poplatky 

30,32 70 21,60 31 

549 Iné 
poplatky a 
náklady + 531 + 
542 +  591 

560,11 
70 

374,01 534 

551 Odpisy DM 1 575,00 2 600 1 575,00 61 

Spolu 186 732,69 173 753 210 514,45 121 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, nezisková organizácia v roku 2016 

zaznamenala nasledovný pohyb majetku a záväzkov: 

DLHODOBÝ MAJETOK      Odpisy za dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v r. 2016 činili 1 575 

EUR. 

ZÁVÄZKY     Nezisková organizácia evidovala za rok 2015 krátkodobé záväzky v celkovej 

hodnote 50 821 EUR. Všetky záväzky boli uhradené v lehote splatnosti. 

Dlhodobé záväzky organizácia neevidovala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


