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   Úvodné slovo 

Vážení priatelia, 

 predposledný rok programového obdobia 2007 – 

2013 bol v celej Slovenskej republike, náš región nevynímajúc, 

poznačený najmä snahou zrýchliť čerpanie alokovaných 

zdrojov z jednotlivých operačných programov v snahe vyhnúť 

sa riziku ich prepadnutia.   A tak sa intenzívne pracovalo tak 

na implementácii schválených projektov, ako aj na 

predkladaní projektov v rámci zostatkových výziev. Aktivity RA 

ŽSK pri realizácii projektov neobišli snáď žiadnu oblasť, kde 

má Žilinský samosprávny kraj svoje kompetencie. A neobišli 

sme ani miestne samosprávy. Ak som pred rokom uvádzal, že 

agentúra zaznamenala svoje nové ročné maximá v počte 

implementovaných projektov, či už vo forme externého 

manažmentu, vo forme riadenia vlastných projektov, ako aj 

v objeme financií získaných v rámci schválených žiadostí 

o platbu, dnes môžem konštatovať, že sme tieto maximá opäť 

posunuli na vyššie priečky.   

 

 
Mgr. Branislav Zacharides 

riaditeľ 
Dovolím si uviesť aspoň pár čísiel na priblíženie situácie: implementovaných projektov bolo 

22 (14 v r. 2011), objem schválených žiadostí o platbu vypracovaných agentúrou vrátane vyúčtovania 

troch projektov podporených z EKOFONDU dosiahol 3 250 079 EUR (3 157 251 EUR v r. 2011) a popri 

tom sme napísali ďalších 19 nových projektov (rovnako ako v r. 2011). Veľa energie sa venovalo 

spracovaniu viacerých strategických dokumentov regionálneho aj cezhraničného charakteru, ako aj 

príprave spracovania budúcich strategických dokumentov súvisiacich s prípravou programového 

obdobia 2014 – 2020. Posun nastal aj v práci na zakladaní Európskeho zoskupenia územnej 

spolupráce TRITIA. Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky schválilo členstvo Sliezskeho 

a Opolského vojvodstva v tomto zoskupení a lídri všetkých štyroch zakladajúcich regiónov, vrátane 

predsedu ŽSK Juraja Blanára, pristúpili k podpisu zakladajúcich dokumentov tohto prvého EZÚSu na 

slovensko – česko – poľskom pohraničí.         

Ako každý rok, aj tento rok chcem poďakovať všetkým zamestnancom agentúry, bez ktorých 

by tieto výsledky neboli možné. Z hľadiska počtu úväzkov sme boli opäť racionálnejší než pred rokom, 

čo prirodzene znamenalo ešte vyššie osobné angažovanie sa každého jedného z nás. Spolupráca s 

Úradom ŽSK pod vedením PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., ktorý zároveň vykonával funkciu predsedu 

Dozornej rady agentúry, ako aj s relevantnými odbormi úradu vrátane gestorského Odboru dopravy a 

regionálneho rozvoja pod vedením Ing. Ivana Mokrého, ale aj s Odborom centrálnej koordinačnej 

jednotky pod vedením Ing. Michala Patúša a s Odborom vnútornej správy pod vedením Mgr. Jána 

Jarošíka bola pre nás veľkou pomocou. V neposlednom rade ďakujem členom Správnej rady 

i Dozornej rady našej agentúry za ich ochotu nielen aktívne sa zúčastňovať ich zasadnutí, ale aj 

priebežnú komunikáciu k otázkam jej každodenného chodu. Tu treba osobitne poďakovať vždy 

nápomocnému predsedovi Správnej rady prof. Ing. Milanovi Dadovi, PhD. Hoci sme oficiálne 

v poslednom roku tohto programového obdobia, vieme, že je pred nami ešte veľa práce, aby sme ho 

čo najviac využili. Verme, že aj s podporou RA ŽSK, sa to podarí.  
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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. V rámci nového štatútu, ktorý nadobudol právoplatnosť 12. 2. 2008, 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  

Po celý rok 2012 pracovala RA ŽSK 

v zostave šiestich zamestnancov (riaditeľ 

Mgr. Branislav Zacharides a projektoví 

manažéri Mgr. Ivana Beňadiková, od 

septembra 2012 Palovčíková, Jana 

Chudíková, Peter Jakubčík, Ing. Michal 

Laktiš a Ing. Katarína Varšavová).   

 
 

Schéma organizačnej štruktúry RA ŽSK, n.o. platnej od 4.9.2009 

 

riaditeľ 

oddelenie 
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projektov 
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Orgány organizácie v r. 2012 

      

     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 

Ing. Zuzana Pitáková po celý rok 

Rastislav Tarhaj po celý rok 

Ing. Eva Vajzerová po celý rok 

Ing. Juraj Pukáč po celý rok 

Mgr. Vlasta Jančeková po celý rok 

Dušan Mičian 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. Peter Ďurana po celý rok 

JUDr. Marek Heinrich po celý rok 

Jozef Jedinák po celý rok 

Michal Slašťan po celý rok 

Ing. Jana Svrčková po celý rok 
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Aktivity RA ŽSK v r. 2012 vo vzťahu k Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2007 – 2013 

 

Oblasť PHSR INFRAŠTRUKTÚRA A REGIONÁLNA DOSTUPNOSŤ 
Strategický cieľ  1 Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, 

občianskej vybavenosti a kvalitného životného prostredia 
Špecifický cieľ  1.2 Podpora zabezpečenia trvalej udržateľnosti kvality životného 

prostredia 
Opatrenie  1.2.1 1.2.4 Podporovať rozvoj technickej vybavenosti 

 

1. Externý manažment projektu ŽSK na podporu znižovania prašnosti regionálnych ciest  

 

 
 

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 
ŽSK v EUR 

1 900 000 1 805 000 1 900 000 1 805 000 95 000 
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Oblasť PHSR INFRAŠTRUKTÚRA A REGIONÁLNA DOSTUPNOSŤ 
Strategický cieľ  1 Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, 

občianskej vybavenosti a kvalitného životného prostredia 
Špecifický cieľ  1.3 Zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti vrátane 

infraštruktúry cestovného ruchu 
Opatrenie  1.3.1 Zvýšiť energetickú efektívnosť a zlepšiť technický 

stav budov občianskej vybavenosti 

 

2. Spracovanie projektu na využitie alternatívneho energetického zdroja pre výrobu 

tepla 
 

 

Zefektívnenie výroby TÚV inštaláciou solárneho zariadenia v obci 
Dubové 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaná 
dotácia v 
EUR 

Schválené oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválená 
dotácia 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
obce v EUR 

13 579,55 12 900,57 Projekt v hodnotení 

 

3. Spracovanie projektov na zníženie energetickej náročnosti vzdelávacej infraštruktúry 
 

 

a) Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia Bytča 
b) Zníženie energetickej náročnosti budovy SLŠ Liptovský Hrádok 

c) Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Gymnázia 
Turzovka 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaná 
dotácia v 
EUR 

Schválené oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválená 
dotácia 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

420 004,34 150 959,41 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.envirofond.sk/sk/uvod.html
http://www.ekofond.sk/
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4. Vyúčtovanie projektov na zníženie energetickej náročnosti vzdelávacej infraštruktúry 

 
 

a) Zníženie energetickej náročnosti učebňového pavilónu 
Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline 

b) Zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím 

systémom, výmena okien a regulácia v pavilónoch A,B,C 

Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši 

c) Zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím 

systémom a vyregulovanie objektu SO-01 Spojenej školy, 

Hlinská 31 v Žiline 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
príspevok v 
EUR 

Zúčtované oprávnené 
náklady v EUR 
 

Zúčtovaný 
príspevok  
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

N.A. N.A. 814 843,14 308 625 506 218,14 

 

 

 

 
       

   

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ekofond.sk/
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Oblasť PHSR INFRAŠTRUKTÚRA A REGIONÁLNA DOSTUPNOSŤ 
Strategický cieľ  1 Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, 

občianskej vybavenosti a kvalitného životného prostredia 
Špecifický cieľ  1.3 Zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti vrátane 

infraštruktúry cestovného ruchu 
Opatrenie  1.3.1 Zvýšiť energetickú efektívnosť a zlepšiť technický 

stav budov občianskej vybavenosti 

 

5. Externá podpora implementácie projektov ŽSK 

 

 
 
 

a) Stavebné úpravy, zníženie energetickej náročnosti 
Obchodnej akadémie Martin 

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

c) Nadstavba a stavebné úpravy DSS Turie 
d) Rekonštrukcia trate HLÚŽ 
e) Obnova objektov – stavebné úpravy Budatínskeho zámku 
a) Stavebné úpravy – prestavba budovy za účelom 

špecializovaného zariadenia a DSS v Liptovskom Hrádku 
f) Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Novoť 
g) Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba DSS Tvrdošín 
h) Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie Dopravnej 

akadémie Žilina 
i) Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka 
j) Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti 

Kysuckej knižnice v Čadci 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené náklady 
v EUR 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

16 035 894,64 13 271 894,57 16 035 894,64 13 271 894,57 698 520,77 
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Oblasť PHSR INFRAŠTRUKTÚRA A REGIONÁLNA DOSTUPNOSŤ 
Strategický cieľ  1 Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, 

občianskej vybavenosti a kvalitného životného prostredia 
Špecifický cieľ  1.3 Zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti vrátane 

infraštruktúry cestovného ruchu 
Opatrenie  1.3.1 Zvýšiť energetickú efektívnosť a zlepšiť technický 

stav budov občianskej vybavenosti 

 

6. Priebežný a následný monitoring projektov občianskej infraštruktúry pre ŽSK  

 

 
 
 

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

b) Rekonštrukcia objektov -Zvýšenie energetického 
štandardu Gymnázia Viliama Paulínyho – Tótha, Martin 

c) Stavebné úpravy a zateplenie Gymnázium Tvrdošín 
d) Stavebné úpravy a zateplenie DSS Oščasnica 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 
 

5 027 890,63 4 747 062,96 5 027 890,63 4 747 062,96 249 845,31 
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Oblasť PHSR ĽUDSKÉ ZDROJE 
Strategický cieľ  3 Zvýšenie kvality života vytvorením vhodných podmienok pre 

dostupnosť dobrého vzdelania, vhodného a dostatočne 
oceneného zamestnania s podporou rodiny, kvalitnú sociálnu 
a zdravotnú starostlivosť, rovnosť príležitostí, dostatočné 
kultúrne, športové a voľnočasové vyžitie 

Špecifický cieľ  3.1 Premena tradičnej školy na modernú s cieľom zvyšovať kvalitu 
vzdelávania, vrátane podpory celoživotného vzdelávania a 
poradenstva 

Opatrenie  3.1.1 3.1.1 Inovovať a prispôsobiť obsah a metódy výučby a 
skvalitniť výstupy vzdelávania pre všestranný rozvoj osobnosti 
a pre potreby trhu práce 

 

 

7. Externý manažment projektu ŽSK na modernizáciu vzdelávania na stredných školách 

 

 
 

 

Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie v stredných 

odborných školách 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 
 

265 855,77 252 562,98 265 125,77                          225 356,90                 39 768,87 
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  Oblasť PHSR ĽUDSKÉ ZDROJE 
Strategický cieľ  3 Zvýšenie kvality života vytvorením vhodných podmienok pre 

dostupnosť dobrého vzdelania, vhodného a dostatočne 
oceneného zamestnania s podporou rodiny, kvalitnú sociálnu 
a zdravotnú starostlivosť, rovnosť príležitostí, dostatočné 
kultúrne, športové a voľnočasové vyžitie 

Špecifický cieľ  3.1 Premena tradičnej školy na modernú s cieľom zvyšovať kvalitu 
vzdelávania, vrátane podpory celoživotného vzdelávania a 
poradenstva 

Opatrenie  3.1.1 3.1.1 Inovovať a prispôsobiť obsah a metódy výučby a 
skvalitniť výstupy vzdelávania pre všestranný rozvoj osobnosti 
a pre potreby trhu práce 

 

 

8. Externá podpora projektov na modernizáciu vzdelávania v základných a stredných 

školách 

 
 

 

a) ZelINNOVA – inovácia vzdelávania na ZŠ Hany 

Zelinovej vo Vrútkach 

b) Vzdelávanie bez hraníc 

c) Škola v praxi, prax v škole 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 
 

Schválený NFP 
v EUR 
 

Spolufinancovanie 
škôl v EUR 
 

1 147 752,47 1 090 364,85 1 045 048,76 992 796,73 52 252,47 
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Oblasť PHSR POZNATKOVÁ EKONOMIKA 
Strategický cieľ  2A Zvýšenie informatizácie spoločnosti v kraji 
Špecifický cieľ  1.2  1.2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

infraštruktúry 
Opatrenie  1.2.2 Digitalizovať obsah pamäťových a fondových inštitúcií, 

archivovať a sprístupňovať digitálne údaje 

 

9. Spracovanie projektu digitalizácie fondov pamäťových a fondových inštitúcií ŽSK 

 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva Žilinského kraja 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP v 
EUR 

Spolufinancovanie  
ŽSK v EUR 

798 932,39 758 985,77 Projekt neschválený 
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Oblasť PHSR KONKURENCIESCHOPNOSŤ SUBREGIÓNOV 
Strategický cieľ  4 Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce subregiónov 

pri posilnení pozície Žilinského kraja a Považia v kontexte 
Európy regiónov 

Špecifický cieľ  4.2 Posilnenie spolupráce a koordinácie rozvojových aktivít 
v Žilinskom samosprávnom kraji 

Opatrenie  4.2.1 Posilňovanie implementačných kapacít pre 
regionálny rozvoj 

 4.2.2 Rozvíjanie spolupracujúceho prostredia v regióne 

 

10. Spolupráca pri implementácii cezhraničného projektu 

 

Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej 
spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho vojvodstva a 
Žilinského samosprávneho kraja) 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP v 
EUR  

Spolufinancovanie 
RA ŽSK  v EUR 

219 522,02 197 093,72 219 522,02 197 093,72 3 500 
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Oblasť PHSR KONKURENCIESCHOPNOSŤ SUBREGIÓNOV 
Strategický cieľ  4 Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce subregiónov 

pri posilnení pozície Žilinského kraja a Považia v kontexte 
Európy regiónov 

Špecifický cieľ  4.2 Posilnenie spolupráce a koordinácie rozvojových aktivít 
v Žilinskom samosprávnom kraji 

Opatrenie  4.2.1 Posilňovanie implementačných kapacít pre 
regionálny rozvoj 

 4.2.2 Rozvíjanie spolupracujúceho prostredia v regióne 

 

11. Spolupráca pri implementácii  cezhraničného projektu 

 

Kooperácia a posilnenie cezhraničnej spolupráce regionálnych 
samospráv a subjektov pôsobiacich v Žilinskom 
a Moravskosliezskom kraji 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP 
v EUR  

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

148 982,32 126 634,97 101 130,00       85 960,50 6 648,20 
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Oblasť PHSR 

KONKURENCIESCHOPNOSŤ SUBREGIÓNOV 

Strategický cieľ  4 Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce subregiónov 
pri posilnení pozície Žilinského kraja a Považia v kontexte 
Európy regiónov 

Špecifický cieľ  4.2 Posilnenie spolupráce a koordinácie rozvojových aktivít 
v Žilinskom samosprávnom kraji 

Opatrenie  4.2.1 Posilňovanie implementačných kapacít pre 
regionálny rozvoj 

 4.2.2 Rozvíjanie spolupracujúceho prostredia v regióne 

 

12. Účasť na pracovných rokovaniach s Moravskoslezským krajom a Sliezskym vojvodstvom na 

príprave spoločného Európskeho zoskupenia územnej spolupráce.          

13. Účasť v  podpornej pracovnej skupine pre monitoring implementácie PHSR ŽSK pre 

oblasť Poznatková ekonomika. 

 

14. Výkon formálnej kontroly žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu mikroprojektov 

OP Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. 

 

15. Celoročné poradenstvo pre zamestnancov ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti ako aj pre zástupcov obcí a ostatných subjektov pôsobiacich na území 

kraja v oblasti možností čerpania fondov EÚ na rozvojové projekty. 

16. Aktualizácia webovej stránky www.razsk.sk 

17. Účasť na verejnom prerokovaní návrhu novely Nariadenia o Európskom zoskupení 

územnej spolupráce v Bruseli a účasť na online rozhovore s Johanesom Hahnom, 

komisárom EÚ pre regionálny rozvoj, k téme budúcnosti Kohéznej politiky EÚ.  

 

 

 

http://www.razsk.sk/
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Oblasť PHSR 

KONKURENCIESCHOPNOSŤ SUBREGIÓNOV 

Strategický cieľ  4 Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce subregiónov 
pri posilnení pozície Žilinského kraja a Považia v kontexte 
Európy regiónov 

Špecifický cieľ  4.2 Posilnenie spolupráce a koordinácie rozvojových aktivít 
v Žilinskom samosprávnom kraji 

Opatrenie  4.2.1 Posilňovanie implementačných kapacít pre 
regionálny rozvoj 

 4.2.2 Rozvíjanie spolupracujúceho prostredia v regióne 

 

18. Spracovanie projektov na strategické a rozvojové dokumenty ŽSK  

 
 

      

a) Územný plán Žilinského samosprávneho kraja 
b) Územný generel dopravy Žilinského 

samosprávneho kraja 
c) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 
2020 

d) Stratégia tvorby a budovanie Integrovaného 
dopravného systému ŽSK 

e) Regionálna výskumná a inovačná stratégia 
Žilinského kraja 2014+ 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie 
ŽSK v EUR 

761 500,00 723 425,00 projekty v procese hodnotenia 

 

19. Spracovanie projektov cezhraničnej spolupráce  

 

a) Cesta do Stredozeme 
b) Žijeme s lesom 
c) Po stopách legiend sv. Vojtecha a sv. Jána 

Sarkandera 
d) Putovanie po 7 divoch obce Korňa 
e) Podpora pokračovania cezhraničnej spolupráce 

obcí Vavrečka a Łękawica aktivizáciou miestneho 
obyvateľstva 

f) Ostrov možností - priestor pre znevýhodnené deti 
v SR a PL 

g) Cezhraničná hradná cesta 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie 
prijímateľov v EUR 

328 752,63 292 528,67 292 911,63 262 063,82 14 626,44 
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Oblasť PHSR 

KONKURENCIESCHOPNOSŤ SUBREGIÓNOV 

Strategický cieľ  4 Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce subregiónov 
pri posilnení pozície Žilinského kraja a Považia v kontexte 
Európy regiónov 

Špecifický cieľ  4.2 Posilnenie spolupráce a koordinácie rozvojových aktivít 
v Žilinskom samosprávnom kraji 

Opatrenie  4.2.1 Posilňovanie implementačných kapacít pre 
regionálny rozvoj 

 4.2.2 Rozvíjanie spolupracujúceho prostredia v regióne 

 

20. Spolupráca pri implementácii projektu cezhraničnej spolupráce  

 

 

Česko-slovenská setkání různých typů škol 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie  
RA ŽSK v EUR 

22 955,20 19 511,92 22 955,20 19 511,92 0,00 
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Oblasť PHSR KONKURENCIESCHOPNOSŤ SUBREGIÓNOV 
Strategický cieľ  4 Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce subregiónov 

pri posilnení pozície Žilinského kraja a Považia v kontexte 
Európy regiónov 

Špecifický cieľ  4.3 Podpora ekonomickej výkonnosti odvetví závislých na 
využívaní prírodných zdrojov  a kultúrno-historických daností 
subregiónov, tvorba a skvalitnenie miestnych produktov  a 
služieb 

Opatrenie  4.3.6 Využitie vysokého potenciálu, súčasnej výkonnosti a dynamiky 
cestovného ruchu v tomto regióne pri rešpektovaní únosnosti a 
cieľovej kvality krajiny 

 

21. Implementácia cezhraničného projektu  

 
 

 

Hradná cesta 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP  
v EUR 

Spolufinancovanie 
RA ŽSK  v EUR 

18 343,20 17 486,00 17 643,20 16 761,03 882,17 
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Oblasť PHSR KONKURENCIESCHOPNOSŤ SUBREGIÓNOV 
Strategický cieľ  4 Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce subregiónov 

pri posilnení pozície Žilinského kraja a Považia v kontexte 
Európy regiónov 

Špecifický cieľ  4.3 Podpora ekonomickej výkonnosti odvetví závislých na 
využívaní prírodných zdrojov  a kultúrno-historických daností 
subregiónov, tvorba a skvalitnenie miestnych produktov  a 
služieb 

Opatrenie  4.3.6 Využitie vysokého potenciálu, súčasnej výkonnosti a dynamiky 
cestovného ruchu v tomto regióne pri rešpektovaní únosnosti a 
cieľovej kvality krajiny 

 

22. Spracovanie investičných projektov v cestovnom ruchu  pre subjekty v ŽSK  

 

Bytčiansko – javornícky infoportál 
 

Celkové 
oprávnené 
náklady v EUR 

Požadovaný 
NFP v EUR 

Schválené 
oprávnené 
náklady v EUR 

Schválený NFP 
v EUR  

Spolufinancovanie  
mesta v EUR 

28 513,80 24 236,73 15 283,80 12 991,23 1 528,38 
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Finančná správa  

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

2012 v súlade s platným rozpočtom schváleným uznesením Správnej rady č. 4/31/2011. 

Na základe platného rozpočtu boli výnosy RA ŽSK schválené vo výške 180 680 EUR, 

náklady vo výške 179 402 EUR. Schválený hospodársky výsledok predpokladal pre rok 2011 

výšku 1 278 EUR.  

Výnosy boli plnené na 107% najmä vďaka vyšším tržbám z predaja služieb agentúry. 

Náklady boli čerpané na 106%, pričom vyššie čerpanie súviselo s intenzívnejšou 

implementáciou vlastných projektov agentúry.    

Výnosy sa skladali najmä z troch základných zdrojov:  

1. Dotácia od zakladateľa ................................... 98 000 EUR 

2. Tržby z predaja služieb ................................... 69 998 EUR 

3. Príjmy z vlastných projektov RA ŽSK .............. 25 576 EUR 

Hospodársky výsledok RA ŽSK za rok 2012 po zdanení dosiahol 4 001,75 EUR, čo je plnenie 

na 313% oproti schválenému rozpočtu. 

Vývoj hospodárskeho výsledku v rokoch 2009 - 2011 

 

Prehľad plnenia výnosov a čerpania nákladov RA ŽSK, n.o. v rokoch 2011 – 2012 

 

  
Skutočnosť 

2011 
Návrh 
2012 

Skutočnosť 
2012 

% 

Výnosy spolu za 
účt. triedu 6 166 483 180 680 193 593,36 107 

Náklady spolu za 
účt. triedu 5 163 161 179 402 189 591,61 106 

Hospodársky 
výsledok 3 322 1 278 4 001,75 313 
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Výnosy 
Skutočnosť 

2011 
Návrh 
2012 

Skutočnosť 
2012 

% 

602 Tržby z 
predaja služieb 49 528 53 660 69 998,02 130 

644 Úroky 25 20 16,3 82 
645 Kurzové 
zisky 0 0 3,14 _ 

691 Prevádzkové 
dotácie 99 000 98 000 98 000,00 100 

Príjmy z 
vlastných 
projektov: 17 930 29 000 25575,9 88 

Spolu  166 483 180 680 193 593,36 107 

     

     

Náklady  
Skutočnosť 

2011 
Návrh 
2012 

Skutočnosť 
2012 

% 

501 Spotreba 
mat. 1 151 1 900 1087,87 57 

511 Opravy a 
udržovanie 352 300 13 4 

512 Cestovné 2 457 3 400 2 141,86 63 

513 Náklady na 
reprezentáciu 445 500 601,55 120 

518 Ostatné 
služby: 10 569 31 852 38 806,74 122 

521 Mzdové 
náklady: 109 975 104 000 109 143,18 105 

524 Zákonné 
sociálne 
poistenie + 525: 32 950 31 800 32 723,79 103 

527 Zákonné 
náklady 4 019 4 200 3 878,96 92 

538 Ostatné 
poplatky 9 220 139,95 64 

549 Iné poplatky 
a náklady + 531 
+ 591 356 330 176,71 54 

551 Odpisy DM 878 900 878 98 

Spolu 163 161 179 402 189 591,61 106 

 

 



 

23 | SSS ttt rrr aaa nnn aaa  

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, nezisková organizácia v roku 2012 

zaznamenala nasledovný pohyb majetku a záväzkov: 

DLHODOBÝ MAJETOK      V r. 2012 bol odpisovaný dlhodobý majetok – multifunkčné zariadenie. 

ZÁVÄZKY     Nezisková organizácia evidovala za rok 2012 záväzky z obchodného styku v celkovej 

hodnote 6 850 EUR. Všetky záväzky boli uhradené v lehote splatnosti.  
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