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   Úvodné slovo 

Vážení priatelia, 

uplynul ďalší rok a nastal čas, aby sme sa 

opäť poohliadli a zrekapitulovali ho z hľadiska 

najdôležitejších udalostí, ktoré ovplyvnili činnosť 

našej agentúry. Agentúra aj v roku 2017 opäť 

pôsobila nielen na poli projektových činností, ale sa  

tiež podieľala na viacerých aktivitách podporujúcich 

inovačného ducha v regióne, vrátane už zabehnutých 

Vedeckých cukrární, ktorými sme sa pokúsili 

budovať u žiakov základných a stredných škôl 

pozitívny vzťah vede a technike, či organizovania 11. 

ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov. 

Rozbehli sme tiež vlastný projekt cezhraničnej 

spolupráce zameraný na podporu podnikania žien 

a na zazmluvnenie a následnú realizáciu sme doložili 

podklady k schválenému projektu zameranému na 

šírenie inovácií v samospráve.     

 

 

Mgr. Branislav Zacharides 

riaditeľ 

Z hľadiska projektových aktivít bol rok 2017 prvým rokom, kedy sa už reálne začala 

implementácia projektov z programového obdobia 2014 - 2020. Prevahu ale stále malo 

spracovávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, prípadne o iné granty, na základe 

vyhlasovaných výziev. Z tých „eurofondovských“ spomeňme aspoň výzvy z Integrovaného 

regionálneho operačného programu na rekonštrukciu našich ciest, modernizáciu vzdelávania 

v našich školách, či na budovanie cyklotrás, výzvy z Operačného programu Kvalita životného 

prostredia zamerané na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu, alebo výzvy 

z programov cezhraničnej spolupráce, ktoré sa v súčasnom programovom období vrátili 

k staronovému názvu Interreg, zamerané na podporu a propagáciu kultúrneho a prírodného 

dedičstva. Žilinský samosprávny kraj, a tiež miestne samosprávy z jeho územia, sa do týchto 

výziev aktívne zapojili a agentúra sa snažila splniť si svoje poslanie pri spracúvaní 

a predkaldaní jednotlivých žiadostí. Pomáhali sme tiež s inými grantovými schémami, nech 

už išlo o tzv. Envirofond, z ktorého bolo možné získať prostriedky na rôzne environmentálne 

zamerané aktivity, či grantovú schému z ministerstva vnútra zameranú na modernizáciu 

požiarnych zbrojníc. Celkovo sa agentúra podieľala v r. 2017 na príprave  34 projektov.   

Nastal čas poďakovať sa za dosiahnuté výsledky 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. Na mnohých aktivitách sme spolupracovali so 

širokým spektrom organizácií a jednotlivých odborníkov z celého územia kraja, viackrát išlo 

o zasiatie semiačka, ktoré vyklíči až v ďalších rokoch. Všetkým týmto partnerom patrí 

rovnaká vďaka a tiež vyjadrenie záväzku, že budeme poctivo zalievať a plieť každú rastlinku, 

ktorá z tých spomenutých zasiatych semiačok vyklíči.   
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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 2017 mala RA ŽSK šiestich 

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.  

 

Schéma organizačnej štruktúry RA ŽSK, n.o. platnej od 2.5.2016 
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Orgány organizácie v r. 2017 

      

SPRÁVNA RADA  

Meno a priezvisko Od - do 

Prof. Ing. Milan Dado, PhD.   - 

predseda 
po celý rok 

Ing. Dušan Haluška do 26.4.2017 

Dušan Mičian po celý rok 

Mgr. Michal Lavrík od 19.11.2016 

Ing. Michal Patúš od 19.11.2016 

Ing. Magdaléna Remšíková od 26.4.2017 

Ľubomír Ťažandlák po celý rok 

Ing. Milan Vašanič, PhD. od 26.4.2017 

Ing. Peter Weber po celý rok 

Mgr. Imrich Žigo po celý rok 

 

 

DOZORNÁ RADA  

Meno a priezvisko 
Členstvo v DR  

OD - DO 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - 

predseda 
do 13.12.2017 

Ing. Ján Blcháč, PhD. po celý rok 

Ing. Ladislav Gabčo, CSc. Od 20.12.2017 

Ing. Patrik Groma po celý rok 

Igor Janckulík po celý rok 

Ing. Michal Slašťan po celý rok 
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Aktivity RA ŽSK v r. 2017 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  1.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu nadradenej 
dopravnej a komunikačnej infraštruktúry a zabezpečiť 
prepojenosť územia na ňu 

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

zabezpečujúcich dostupnosť na sieť TEN-T 

 

1. Spracovanie projektov na modernizáciu cestnej siete ŽSK  

 

 
 

a) Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava 

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

 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

2 282 089,97 2 167 985,47 2 274 769,97 643 089,20 113 738,50 

 

 

 
 

a) Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné 
Považie – II. etapa 

b) Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Kysuce 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

2 409 385,10 2 288 915,84 2 409 385,10 2 288 915,84 120 469,26 
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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  1.2 Zvyšovať atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej 
dopravy 

Opatrenie  1.2.5 
 

1.2.6 

Budovanie kostrovej siete cyklotrás kraja prioritne 

v samostatnom profile oddelenom od telesa cesty 

Tvorba analytických, koncepčných strategických dokumentov 

na zabezpečenie zvýšenia atraktivity verejnej osobnej 

a nemotorovej dopravy vrátane jej propagácie 

 

2. Spracovanie projektov na vybudovanie cyklocestičky spájajúcej mestá Martin 

a Vrútky 

 
 

 
 

a) Cyklotrasa Martin – Vrútky, časť Martin 

b) Cyklotrasa Martin – Vrútky, časť Vrútky  

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
miest v EUR 

1 997 971,51 1 898 072,94 Projekty v procese hodnotenia 

 

 
 

 

3. Zabezpečenie spracovania demografickej analýzy a prognózy v rámci spracovania 

strategického dokumentu Stratégia  udržateľného rozvoja dopravy a mobility 

Žilinského samosprávneho kraja 
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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 

 
1.3.3 

Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov aj bytových 

domov 

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 
 

Spolufinancovanie 
obcí v EUR 

1 900 000 1 805 000 1 899 999,99 1 804 999,99 95 00 

 

5. Spracovanie projektov modernizácie a znižovania energetickej náročnosti hasičských 

zbrojníc 

 
 

a) Obnova a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Kunerad 

b) Požiarna zbrojnica – rekonštrukcia elektroinštalácie 
(Turčianske Kľačany) 

c) Hasičská zbrojnica – Turčianske Jaseno; Zníženie 
energetickej náročnosti budovy 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený grant 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
obcí v EUR 

89 443,27 75 649,59 68 976,30 45 649,59 23 326,71 
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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 

 
1.3.3 

Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov aj bytových 

domov 

Zavádzanie opatrení na zvyšovanie kvality ovzdušia s osobitným 

dôrazom na tuhé emisie 

 

6. Spracovanie projektov na znižovanie energetickej náročnosti obecnej infraštruktúry 

 

 

a) Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Závažnej Porube 

b) Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného 
úradu a kultúrneho domu Kunerad 

c) Obnova budovy kultúrneho domu Žabokreky 

d) Rekonštrukcia a zateplenie ZŠ Necpaly vrátane 
vykurovacej sústavy 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
obcí v EUR 

488 738,49 317 000,00 Projekty neschválené 

 

7. Externá podpora pri zabezpečení podmienok pre zazmluvnenie schváleného 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 
 

Spolufinancova-
nie obce v EUR 

268 112, 86 254 707,22 260 454,00 247 431,30 13 022,70 
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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) Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka 

j) Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba DSS Tvrdošín 

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

l) 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 
 

18 449 531,27 17 574 509,71 15 013 121,82 16 273 100,91 858 803,46 
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          Oblasť PHSR VYBAVENOSŤ ÚZEMIA 
Strategický cieľ  1 Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, občianskej 

vybavenosti a kvalitného životného prostredia 
Špecifický cieľ  1.4 Zlepšiť kvalitu životného prostredia 

Opatrenie  1.4.1 
 

1.4.2 
 

Skvalitnenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a systému 
odvádzania a čistenia odpadových vôd 
Skvalitnenie systému zberu, separácie 
a zneškodňovania/zhodnocovania odpadu a odstraňovanie 
environmentálnych záťaží 

 

9. Spolupráca pri doložení požadovaných náležitostí v rámci formálnej kontroly projektu 

na rozšírenie kanalizačnej siete 

 

Dostavba ďalšej časti kanalizácie – Stoková sieť Turčianske 

Kľačany 

 

Celkové 
oprávnené 
náklady 
v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovani
e obce v EUR 

16 473,25 15 649,59 Projekt je v procese hodnotenia 

 

10. Spracovanie projektov na predchádzanie vzniku bioodpadu v obciach 

 

a) Kompostujeme v Rajeckej doline 

b)  Záhradné kompostery na predchádzanie vzniku BRKO 
v domácnostiach pre obec Sučany 

Celkové 
oprávnené 
náklady 
v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovani
e obce v EUR 

299 870,10 284 876,59 Projekty sú v procese hodnotenia 
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  Oblasť PHSR EKONOMIKA 
Strategický cieľ  2 Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť 

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

Opatrenie  2.1.1 Zabezpečenie intenzívnejšieho prepojenia inštitúcií VaI na popredné 

európske inovačné siete a zvýšenie medzinárodnej mobility 

vedeckých pracovníkov a ich účasti na medzinárodných výskumných 

projektoch 

 
 

 

11. Spolupráca so Žilinskou univerzitou a medzinárodným konzorciom partnerov na 

predložení projektu vedúceho k šíreniu inovácií v oblasti inteligentnej mobility 

 

smMARTEC - sustainable mobility with MARketing TEChniques 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
partnerov v EUR 

1 522 842,00 1 281 317,70 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 

 

 

 

12. Zabezpečenie podkladov pre zazmluvnenie schváleného 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 

178 689,00 166 028,00 178 689,00 166 028,00 12 661,00 
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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 

 

 

13. Organizácia konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2017 
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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 

 

 

14. Implementácia projektu cezhraničnej slovensko – poľskej spolupráce 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 
RA ŽSK v EUR 

23 628,00 20 084,00 20 355,89 19 338,08 1 017,81 
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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  3.1.2 Zabezpečenie modernizácie vzdelávania na základných a stredných 

školách s dôrazom na odborné, technické, prírodovedné a jazykové 

vzdelanie a podnikateľské zručnosti  

 

15. Spracovanie projektov na modernizáciu vzdelávania stredných odborných škôl  

 

 

a) Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ 
polytechnickej, Dolný Kubín – Kňažia 

b) Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Martin 
c) Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké 

Nové Mesto 
d) Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ strojníckej 

v Kysuckom Novom Meste 
e) Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ lesníckej a 

drevárskej Liptovský Hrádok 
f) Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej 

Žilina 
g) Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej 

v Čadci 
h) Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej 

akadémii Liptovský Mikuláš 
i) Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej 

akadémii Žilina 

j) Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ 
elektrotechnickej Žilina (spracovanie projekt. zámeru) 

 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
(1. kolo) 

Schválený NFP 
v EUR 
 
(1. kolo) 

Spolufinancovanie  
ŽSK v EUR 
 
(1. kolo) 

11 570 241,35 10 991 729,28 8 077 401,61 7 673 531,52 403 870,09 

     

16. Spracovanie projektových zámerov modernizáciu vzdelávania základných škôl 

 

a) Zvyšujeme technické zručnosti žiakov ZŠ Košťany nad 

Turcom 

b) Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ SNP Sučany 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
škôl v EUR 
 

206 953,48 196 605,81 Projekty v procese hodnotenia 
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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.  Finančné a administratívne ukončenie projektu 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 

 

 

 

18. Realizácia popularizačných aktivít v rámci Župných inovácií 2017  
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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  3.2 Podporovať sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených skupín a ich 
uplatnenie na trhu práce 

Opatrenie  3.2.1 Realizovanie opatrení na rast zamestnanosti a zvýšenie zamestnateľ- 

nosti nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené skupiny 

 

19. Spracovanie projektu na rozvoj komunitnej sociálnej starostlivosti v obci s prítomnosťou 

marginalizovanej rómskej komunity  

 

 

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 
 

154 500,00 146 775,00 154 500,00 146 775,00 7 725,00 
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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  3.3 Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti a sociálnoprávnej ochrany a kurately hlavným výzvam 
súčasnosti 

Opatrenie  3.3.7 Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich 

akútnu zdravotnú starostlivosť 

 

 

20. Spracovanie projektu na rozvoj ústavnej zdravotnej starostlivosti na Orave  

 

 

Modernizácia infraštruktúry HNSP Trstená 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
HNSP v EUR 
 

3 689 626,18 3 505 144,87 3 689 626,18 3 505 144,87 184 481,31 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

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

 

21.  Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obec Krušetnica  

22. Spolupráca pri monitoringu PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 a spracovaní Správy o 

postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 

23. Aktualizácia analytickej časti PHSR mesta Bytča pre roky 2016 – 2020 

 

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 

 

24. Následný monitoring projektov na zachovanie kultúrneho dedičstva 

 

 
 
 

a) Rekonštrukcia trate HLÚŽ 

b) Obnova objektov – stavebné úpravy Budatínskeho 
zámku 

c) Zveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo našich 
predkov 

d) Návrat múzea do Budatínskeho hradu 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 
 

4 341 909,19 4 124 813,73 4 339 473,19 4 122 499,53 216 973,66 
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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 

 

25. Spracovanie projektov poľsko – slovenskej spolupráce zameraných na rozvoj 

kultúrnej infraštruktúry ŽSK a jej využitia v cestovnom ruchu 

 

 

a) Stratený svet pohraničia (projekt nepredložený) 

b) Chráň si lesy, všade kde si 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie  
prijímateľov v EUR 

3 596 455,29 3 416 633,00 Projekty v procese hodnotenia 

 

26. Spracovanie mikrprojektov poľsko – slovenskej cezhraničnej spolupráce v oblasti 

kultúrneho dedičstva 

 

 

 

a) Chodníkom umenia za krásami slovensko - poľského 

pohraničia 

b) Na starej obchodnej ceste 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie  
žiadateľa v EUR 

112 951,15 107 303,57 58 279,86 55 365,86 2 914,00 
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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  

 

 

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

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

 

28. 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. 2017 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, 

1, 2, 4 – 12, 14 – 17, 18 – 20, 24 - 26 

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

3, 21 - 23 

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

26 - 27 

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

11, 12, 14, 25 – 26 

e)  spolupráca pri podpore inovačného rozvoja regiónu,  11 - 18 

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

12 – 14, 17 - 20 

g) podpora budovania regionálnej a európskej občianskej 
identity  

11, 12, 14, 25 – 26 

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

13, 14 
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Finančná správa  

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

v r. 2017 v súlade s platným rozpočtom schváleným uznesením Správnej rady č. 6/2/2016 

upraveným uznesením Správnej rady č. 6/2/2017. Na základe platného rozpočtu boli výnosy 

RA ŽSK schválené vo výške 179 089 EUR, náklady vo výške 177 645 EUR. Schválený 

hospodársky výsledok predpokladal pre rok 2017 výšku 1 444 EUR. 

Výnosy boli plnené na 97,7% (174 879,27 EUR), náklady čerpané na 97,3%  (172 

801,38 EUR).  

Výnosy sa skladali najmä z troch základných zdrojov:  

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

2. Tržby z predaja služieb ................................... 45 549 EUR 

3. Príjmy z vlastných projektov RA ŽSK .............. 328,09 EUR 

Hospodársky výsledok RA ŽSK za rok 2016 po zdanení dosiahol 2 077,89 EUR, čo je plnenie 

na 143,9%. 

Vývoj hospodárskeho výsledku v EUR v rokoch 2013 – 2017 v EUR 

 

 

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

  
Skutočnosť 

2016 
Rozpočet 

2017 
Skutočnosť 

2017 % 

Výnosy spolu za 
účt. triedu 6 212 817,07 179 089 174 879,27 97,7 

Náklady spolu za 
účt. triedu 5 210 514,35 177 645 172 801,38 97,3 

Hospodársky 
výsledok 2 302,72 1 444,00 2 077,89 143,9 
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Výnosy 
Skutočnosť 
2016 

Rozpočet 
2017 

Skutočnosť 
2017 

% 

602 Tržby z 
predaja služieb 

80 924 45 549,00 45 549,00 100 

644 Úroky + 649 
Iné 

0,57 0 0 100 

645 Kurzové 
zisky 

0 0 2,18 - 

691 Prevádzkové 
dotácie 

129 000 129 000,00 129 000,00 100 

691 + 647 Príjmy 
z vlastných 
projektov: 

2 892,50 4 540,00 328,09 7,2 

Spolu  212 817,07 179 089 174 879,27 97,7 

 

Náklady  
Skutočnosť 
2016 

Rozpočet 
2017 

Skutočnosť 
2017 

% 

501 Spotreba 
mat. 

2 181,88 1 200 1 151,55 96 

511 Opravy a 
udržovanie 

110 380 378,12 99,5 

512 Cestovné 2 559,83 1 500 1 490,61 99,4 

513 Náklady na 
reprezentáciu 

3 711,94 700 822,62 117,5 

518 Ostatné 
služby: 

38 916,58 10 000 10 286,71 102,8 

521 Mzdové 
náklady: 

116 562,80 114 700 114 095,81 99,5 

524 Zák. soc. 
poistenie + 525: 

40 798,64 43 700 39 287,83 89,9 

527 Zákonné 
náklady 

3 701,15 4 200 4 255,15 101,3 

538 Ostatné 
poplatky 

21,6 115 129,5 112,6 

549 Iné poplatky 
a náklady + 531 + 
542 +  591 

374,01 400 247,3 61,8 

551 Odpisy DM 1 575,00 750 656,18 87,5 

Spolu 210 514,45 177 645 172 801,38 97,3 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, nezisková organizácia v roku 2017 

zaznamenala nasledovný pohyb majetku a záväzkov: 

DLHODOBÝ MAJETOK      Odpisy za dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v r. 2017 činili 

656,18 EUR. 

ZÁVÄZKY     Nezisková organizácia evidovala za rok 2015 krátkodobé záväzky v celkovej 

hodnote 29 821 EUR. Všetky záväzky boli uhradené v lehote splatnosti. 

Dlhodobé záväzky organizácia neevidovala.  
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