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Úvodné slovo  
 
Vážení priatelia,  
 
po ďalšom roku pôsobenia Rozvojovej agentúry ŽSK, 
nastal opäť čas jeho zhodnotenia. Rok 2018 
agentúra svedomito a precízne zasvätila nielen do 
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; organizovania 12. ročníka konferencie 
Inovačný rozvoj regiónov či riadenie projektu 100. 
výročia Martinskej deklarácie a spolupráca na 
realizácii spektra podujatí zameraných na 
pripomenutie si tohto výročia.  
Naplno sme začali implementovať vlastné projekty 
v oblasti cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL 
– SK a SK - CZ. Prvý projekt (PL – SK) je zameraný na 
podporu podnikania žien a druhý projekt (SK – CZ) 
je zameraný na a na inteligentné samosprávy 
prihraničia.  

 

           
 
                      Ing. Michal LAKTIŠ  
                         riaditeľ RA ŽSK, n. o. 

 
Z hľadiska projektových aktivít bol rok 2018 rokom, v ktorom výrazne dominovala implementácia projektov, 
ktoré sa  zrodili z pera RA ŽSK, nad spracovávaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok, prípadne o 
iných grantov, na základe vyhlasovaných výziev. Tento fakt vychádzal aj z toho, že nie všetky výzvy boli 
vyhlásené tak, ako boli naplánované podľa harmonogramov príslušných ministerstiev resp. riadiacich 
orgánov. V rámci implementácie sa jednalo o projekty zamerané na modernizáciu a znižovanie energetickej 
náročnosti pre MŠ, stredné školy, modernizácia verejných osvetlení, obnova a modernizácia komunitného 
centra pre MRK, modernizácia HNsP Trstená, kultúrne zariadenia a pamiatky, cezhraničná spolupráca 
INTERREG SK – CZ;; organizovania konferencie Inovačný rozvoj regiónov, organizovanie Vedeckých cukrární.  
 
Za vyzdvihnutie stojí riadenie projektu 100. výročia Martinskej deklarácie a spolupráca na realizácii spektra 
podujatí zameraných na pripomenutie si tohto výročia = v spolupráci s vybranými pracovníkmi jednotlivých 
odborov Úradu ŽSK a partnerskými samosprávami a organizáciami sme zrealizovali dve súťaže 
stredoškolákov (programátorská a vedomostná), dve konferencie (Žilina, Martin), dve výstavy (M. M. 
Harminc – príbeh nestora slovenskej architektúry, Legionári – naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918), 
zabezpečili moderované exkurzie pre študentov, zabezpečovali pravidelnú aktualizáciu webovej stránky 
martinskadeklaracia.sk a propagáciu aktivít a podujatí organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ako aj 
vyhotovenie a distribúciu vystrihovačky budovy bývalej Tatrabanky v Martine. 
 
Z pohľadu tvorby a spracovania boli projekty rozmanité, rôznorodé. Jednalo sa napr. o spracovanie projektov 
na zlepšenie stavu a dostupnosti cestnej siete a infraštruktúry ŽSK; modernizáciu hasičských zbrojníc; 
zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ; deinštitucionalizáciu služieb sociálnej starostlivosti; investície 
do lesníckych technológií; modernizáciu kultúrnej infraštruktúry; cezhraničná spolupráca zameraná na 
podporu atraktivity a dostupnosti prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničnom území. 
Celkovo sa agentúra podieľala v r. 2018 na príprave a implementácií 41 projektov, či už sa jednalo o projekty 
ŽSK alebo miestnej samosprávy (obce a mestá).   
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Okrem vyššie uvedeného agentúra úspešne začala implementáciu 2 vlastných projektov – 1 veľkého projektu 
v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK – CZ (Sieť inteligentných samospráv prihraničia) spolu 
s ďalšími 6 partnermi.  
Druhý vlastný mikroprojekt z INTERREG-u PL – SK (Podporujeme podnikanie žien cezhranične), v ktorom sa 
snažila o podporu žien v podnikaní, úspešne zimplementovala a začala plynúť doba na administratívne 
a finančné ukončenie projektu.   
 
Týmto by som chcel zo svojej pozície poďakovať za dosiahnuté výsledky všetkým zamestnancom agentúry, 
ako aj členom Správnej rady a Dozornej rady, vrátane ich predsedov, Milana Dada a Ladislava Gabča. 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. V mnohých prípadoch však budú výsledky vzájomne 
spolupráce vidieť až v ďalších rokoch. Všetkým týmto partnerom patrí rovnaká vďaka a tiež vyjadrenie 
záväzku, že budeme poctivo pokračovať v začatej práci tak, aby sme správne naštartovali rozvoj regiónu 
Žilinského kraja, z ktorého budú môcť následne ťažiť všetci -– obyvatelia, obce, mestá. 
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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 2018 mala RA ŽSK šiestich zamestnancov - 
riaditeľ Mgr. Branislav Zacharides (riaditeľ do 06. 12. 
2018), projektoví manažéri Peter Jakubčík, Ing. Michal 
Laktiš (riaditeľ od 07. 12. 2018), Ing. Katarína 
Varšavová, Mgr. Jana Chudíková a Mgr. Ivana 
Palovčíková, ktorá v tomto roku čerpala rodičovskú 
dovolenku.  

 

 

 

Schéma organizačnej štruktúry RA ŽSK, n. o. platnej od 02. 05. 2016 
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Orgány organizácie v r. 2018 

 

Správna rada RA ŽSK, n. o. 

  Meno a priezvisko 

1. Prof. Ing. Milan Dado, PhD.      predseda SR 

2. Mgr. Michal Lavrík 

3. Ing. Michal Patúš 

4. Ľubomír Ťažandlák 

5. Mgr. Imrich Žigo               

6. Ing. Milan Vašanič, PhD. 

7.  Ing. Peter Weber 

8. Dušan Mičian 

9. RNDr. Peter Dobeš 

 

Dozorná rada RA ŽSK, n. o. 

 Meno a priezvisko 

1. Ing. Ladislav Gabčo, CSc.   predseda DR              

2. Ing. Patrik Groma           

3. Ing. Ján Blcháč, PhD. 

4. Igor Janckulík 

5. Ing. Michal Slašťan 

 .............................................  
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Aktivity RA ŽSK v r. 2018 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 Horné 
Považie – III. etapa 

 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

2 625 226,30 2 493 964,98 Projekt v procese hodnotenia 

 

 

 
 

b) Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava – 
III. etapa 

 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

 5 029 433,09   4 777 961,44 Projekt v procese hodnotenia 
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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  

 

2. Spracovanie projektu modernizácie a znižovania energetickej náročnosti hasičskej zbrojnice 

 
 

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

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaná 
dotácia v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválená 
dotácia 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
obce v EUR 

41 391,00 30 000,00 41 391,00 30 000,00 15 000,00 

  

3. Spracovanie projektu na znižovanie energetickej náročnosti obecnej infraštruktúry 

 

a) Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v Závažnej 
Porube 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP 
V EUR 
 

Spolufinancovanie 
obce v EUR 

177 221,94 168 360,00 Projekt neschválený z dôvodu prečerpania alokácie 

 

 

4. Externé riadenie 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  

 

5. Následný monitoring projektov občianskej infraštruktúry pre ŽSK  

 

 
 
 

a) Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie Dopravnej 
akadémie Žilina 

b) Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Novoť 

c) Stavebné úpravy, zníženie energetickej náročnosti 
Obchodnej akadémie Martin 

d) Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti 
Kysuckej knižnice v Čadci 

e) Nadstavba a stavebné úpravy DSS Turie 

f) Stavebné úpravy a zateplenie DSS Ošcadnica 

g) Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka 

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

i) 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 

 

6. Následný monitoring projektov obcí na modernizáciu verejného osvetlenia 

 

 
 

a) Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Vyšný Kubín, 

b) Rekonštrukcia a modernizácia VO obce Turčianske 
Kľačany, 

c) Rekonštrukcia modernizácia VO v obci Lipovec, 

d) Obnova VO v obci Závažná Poruba, 

e) Obnova VO v obci Turčianske Jaseno 
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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 

 
 

    

       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 

 

 

 

7. Implementácia 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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8. Implementácia schváleného projektu cezhraničnej spolupráce na podporu podnikania žien 

v prihraničnom území a ich spolupráce s verejným sektorom 

 

 

Podporujeme podnikanie žien cezhranične 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
RA ŹSK v EUR 

23 628,00 20 084,00 20 355,89 19 338,08 1 017,81 

 

 
 

 

9. Organizácia konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2018 a spolupráca pri zabezpečení 

udeľovania ocenení Inovácia Žilinského kraja 2017 a Stredoškolský podnikateľský zámer 

2018 

 

  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  
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10. Spolupráca s regionálnymi inovačnými aktérmi pri realizácii spektra inovačných aktivít 

v rámci Župných inovácií (zabezpečenie podujatia Vedecká cukráreň s Centrom popularizácie 

fyziky pri GVPT v MT na podujatiach Študuj dopravu (Vrútky) a Chémie a další přírodní vědy 

na Slezkoostravském hradě (Ostrava) a spolupráca pri príprave a realizácii podujatia 

FUTURIKON. 

 

                                                                                       

  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  

 

11. Externý monitoring a spolupráca pri hodnotiacom procese projektov na modernizáciu 

vzdelávania stredných odborných škôl  

 

 

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

Nové Mesto 
c) Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ strojníckej 

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

drevárskej Liptovský Hrádok 
e) Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej 

v Čadci 
f) Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej 

akadémii Liptovský Mikuláš 
 
g) Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej 

akadémii Žilina 

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

i) Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej 
Žilina 

 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie  
ŽSK v EUR 
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14 365 703,38 13 647 418,21 10 872 863,64 10 329 220,45 4 177 843,19 

     

 

  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  3.1.6 Zvýšenie kvality a efektívnosti ďalšieho vzdelávania s dôrazom na 

rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie  

 

12. Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP a súčinnosť pri tvorbe projektu cezhraničnej 

spolupráce 

 

Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné 
sociálne služby 

 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie  
ŽSK v EUR 
 

86 425,25 80 903,02 Projekt je v procese hodnotenia 

 

 

 

  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 

 

13. Externá podpora 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 
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154 500,00 146 775,00 154 500,00 146 775,00 7 725,00 

     

 
 

                                    

  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 

 

 

14. Externé riadenie 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 
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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  3.3.2 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnych služieb 

tam, kde je to účelné 

 

15. Spracovanie projektového zámeru na deinštucionalizáciu služieb sociálnej starostlivosti 

 

 

Spracovanie projektového zámeru "HORIZONT – domov na 

polceste" 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
HNSP v EUR 
 

680 798,64 646 758,71 Pozitívna hodnotiaca správa 

 

 

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  4.1.7 Podpora rozvoja základných služieb na vidieku a obnovy dedín 
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16.  Spracovanie projektu pre investície do lesníckych technológií v rámci výzvy                 č. 

26/PRV/2017 z Programu rozvoja vidieka na r. 2014 - 2020 pre Lesné družstvo Turčianske 

Jaseno 

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

napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 

 

18. Aktualizácia PHSR Mesta Bytča s predĺžením do r. 2023. 

 

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 

 

19. 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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20. Spracovanie projektu na modernizáciu kultúrnej infraštruktúry ŽSK 

 

 

Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt Nová "para" 
do kultúry,  program Ministerstva kultúry SR, Obnovme 
si svoj dom 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaná 
dotácia v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 
 

1 136 695 950 000 Projekt neschválený 

 

 

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  4.4.3 
4.4.4  

Zachovávať kvalitu a rozmanitosť prírodného dedičstva 

Podporiť renováciu kultúrnych pamiatok a iných historických 

objektov a ich ďalšie komunitné a komerčné využitie 

 

21. Externé riadenie projektu cezhraničnej spolupráce zameraného na podporu atraktivity 

a dostupnosti prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničnom území  

 

 

Projekt Geopark Megoňky - Šance 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie  
prijímateľov v EUR 

1 011 287,16 859 594,06 1 011 287,16 859 594,06 151 693,10 
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22. Spracovanie/podpora spracovania projektov cezhraničnej spolupráce zameraného na 

podporu atraktivity a dostupnosti prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničnom území 

 

 

a) Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na 
slovenskej a českej strane 

b) Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním 
památkám v česko-slovenském pohraničí 

 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie  
obce v EUR 

8 384 129,39 7 610 943,98 3 696 869,30 3 488 589,99 208 279,31 
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Chráň si lesy, všade kde si 

Celkové 
oprávnené 
náklady 
v EUR 

Požadovaný 
EFRR+ŠR SK 
v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancova
nie RA ŹSK v 
EUR 

2 449 288,59 2 218 356,34 Projekt nebol schválený 

   

 

 

 

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  

 

 

23. Riadenie projektu 100. výročia Martinskej deklarácie a spolupráca na realizácii spektra 

podujatí zameraných na pripomenutie si tohto výročia 
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24. Celoročné poradenstvo pre zamestnancov ŽSK a jeho organizácií ako aj pre zástupcov 

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

 

25. Priebežná aktualizácia webovej stránky www.razsk.sk  vrátane prepojenia na sociálne siete. 

 

 

 

  
 

 

 

 

http://www.razsk.sk/
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Hospodárenie RA ŽSK k 31. 12. 2018  
 

      

 

  Skutočnosť 2017 Rozpočet 2018 skutočnosť 
% 

 

Výnosy spolu za 
účt. triedu 6 

174 879,27 

166 000 156 630,23 

94,36 

 

Náklady spolu za 
účt. triedu 5 

172 801,38 

164 220 152 885,96 

93,10 

 

Hospodársky 
výsledok 

2 077,89 

1 780,00 3 744,27 
210,35 

   
    

     

 

Výnosy Skutočnosť 2017 Rozpočet 2018 skutočnosť 
% 

 

602 Tržby z 
predaja služieb 

45 549,00 16 000,00 
16 419,14 

 
102,62 

 644 Úroky 0 0,00 0,00 0,00 

 

645 Kurzové 
zisky 

2,18 0,00 0,00 
0,00 

 

691 Prevádzkové 
dotácie 

129 000,00 136 000,00 136 000,00 
0,00 

 

Príjmy z 
vlastných 
projektov: 

328,09 14 000,00 4 211,09 
30,08 

 Spolu  174 879,27 166 000,00 156 630,23 94,36 
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Náklady  
Skutočnosť 
2017 

Rozpočet 2018 skutočnosť 
% 

 

501 Spotreba 
mat. 

1 151,55 2 200 11 028,70 
501,30 

 

511 Opravy a 
udržovanie 

378,12 300 0,00 

0,00 

 
512 Cestovné 1 490,61 1 800 1 984,32 

110,24 

 

513 Náklady na 
reprezentáciu 

822,62 700 650,75 

92,96 

 

518 Ostatné 
služby: 

10 286,71 13 000 7 968,74 
59,22 

 

521 Mzdové 
náklady: 

114 095,81 100 520 91 005,56 
90,53 

 

524 Zákonné 
sociálne 
poistenie + 
525: 

39 287,83 37 480 32 625,62 

87,05 

 

527 Zákonné 
náklady 

4 255,15 4 200 3 371,06 
80,26 

 

538 Ostatné 
poplatky 

129,5 120 121,12 
100,93 

 

547 – Osobitné 
náklady 

0,00 3 500,00 3 855,80 
110,17 

 

549 Iné 
poplatky a 
náklady + 541 
+ 542 + 545 + 
548 + 591 

247,3 400 194,49 

48,62 

 

551 Odpisy DM 656,18 0 79,80 
------ 

 Spolu 172 801,38 164 220,00 152 885,96 93,10 
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Aktivity RA ŽSK, n. o. v r. 2018 vo vzťahu k všeobecne 

prospešným službám vykonávaným v súlade s platným 

štatútom. 

 

 

 

 

Všeobecne prospešná 
služba 

Aktivity v r. 2018 
 

spracovanie projektových žiadostí a 
implementácia rozvojových projektov,  

1 – 8; 11 – 15; 19 

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

17; 18 

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

21; 22; 24; 25 

podpora cezhraničnej spolupráce, 
medziregionálnej spolupráce a tvorby 
partnerstiev  

21; 22 

spolupráca pri podpore inovačného 
rozvoja regiónu,  

7; 9; 16 

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

13 – 15; 20; 23 

podpora budovania regionálnej a 
európskej občianskej identity  

7; 8; 21; 22 

organizovanie odbornej školiacej činnosti 
najmä v oblasti regionálneho rozvoja  

9; 10 
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Finančná správa 

 

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. (RA ŽSK) hospodárila v r. 2018 v súlade s platným 
rozpočtom schváleným uznesením Správnej rady č. 7/2/2017 upraveným uznesením Správnej rady č. 
5/1/2018. Na základe platného rozpočtu boli výnosy RA ŽSK schválené vo výške 166 000,00 EUR, náklady vo 
výške 164 220,00 EUR. Schválený hospodársky výsledok predpokladal pre rok 2018 výšku 1 780,00 EUR.  
Výnosy boli plnené na 94,36 % (156 630,23 EUR), náklady čerpané na 93,10 % (152 885,96 EUR).  
 
Výnosy sa skladali najmä z troch základných zdrojov:  
 
1. Dotácia od zakladateľa ................................... 136 000,00 EUR  

2. Tržby z predaja služieb ...................................   16 419,14 EUR  

3. Príjmy z vlastných projektov RA ŽSK ..............      4 211,09 EUR  
 
Hospodársky výsledok RA ŽSK za rok 2018 po zdanení dosiahol 3 744,27 EUR, čo je plnenie na  

210,35 %. 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie  
 
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, nezisková organizácia v roku 2018 zaznamenala 
nasledovný pohyb majetku a záväzkov:  
 
DLHODOBÝ MAJETOK  
Odpisy za dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v r. 2018 činili 79,80 EUR.  
 

ZÁVÄZKY  
Nezisková organizácia evidovala za rok 2018 krátkodobé záväzky v celkovej hodnote 12 161,45 EUR. Všetky 
záväzky boli uhradené v lehote splatnosti. Dlhodobé záväzky organizácia evidovala vo výške 1 579,06 €. 

Prehľad plnenia rozpočtu RA ŽSK, n. o. za obdobie 2016 - 2018 

      

   2016 2017 2018 

Výnosy spolu za 
ÚT 6 212 817,07 174 879,27 156 630,23 

Náklady spolu za 
ÚT 5 210 514,35 172 801,38 152 885,96 

HOSPODÁRSKY 
VÝSLEDOK 2 302,72 2 077,89 3 744,27 


