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Návrh uznesenia
Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja
odporúča
Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
zobrať na vedomie
správu o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o. za rok 2018
v predloženom znení.
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Dôvodová správa
Predkladaná správa o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o. (ďalej
iba RA ŽSK) monitoruje činnosti RA ŽSK, ktoré sa zrealizovali v r. 2018.
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 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 V-A SK – CZ, INTERREG V-A PL - SK; organizovania
konferencie Inovačný rozvoj regiónov, organizovanie Vedeckých cukrární.
Agentúra tiež realizovala priebežný alebo následný monitoring celkom u 18 vecne ukončených
projektov.
Z pohľadu tvorby a spracovania projektov zo strany RA ŽSK sa jednalo o rozmanité projekty. Išlo
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).
Správa tiež uvádza aktivity RA ŽSK v hodnotenom období, ktoré nesúviseli s projektovou
činnosťou ale ich povaha vychádzala zo všeobecne prospešných činností uvedených v štatúte RA
ŽSK a boli v súlade s cieľmi platného PHSR ŽSK.
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.
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Správa
Základné informácie

1.

Rozvojovú agentúru Žilinského samosprávneho kraja, neziskovú organizáciu (ďalej iba RA
ŽSK) právoplatne zaregistroval Žilinský samosprávny kraj (ďalej iba ŽSK) 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.
Orgány RA ŽSK v r. 2018

2.

SPRÁVNA RADA
Meno a priezvisko

Od - do

Prof. Ing. Milan Dado, PhD. predseda
RNDr. Peter Dobeš
Ing. Peter Weber
Dušan Mičian
Mgr. Imrich Žigo
Mgr. Michal Lavrík
Ing. Michal Patúš
Ľubomír Ťažandlák
Ing. Milan Vašanič

po celý rok
po celý rok
po celý rok
po celý rok
po celý rok
po celý rok
po celý rok
po celý rok
po celý rok

DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko

Členstvo v DR
OD - DO

Ing. Ladislav Gabčo - predseda
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Igor Janckulík
Ing. Michal Slašťan
Ing. Patrik Groma

po celý rok
po celý rok
po celý rok
po celý rok
po celý rok
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V r. 2018 sa uskutočnili dve zasadnutia Správnej rady a jedno zasadnutie Dozornej rady.
3.

Organizačná štruktúra RA ŽSK (platnosť od 2. 5. 2016)

4.

Činnosť RA ŽSK v r. 2018
Aktivity RA ŽSK sú v plnej miere realizované za účelom podpory napĺňania cieľov platného
PHSR ŽSK. Agentúra pravidelne predkladá správu o priebežnom plnení svojich aktivít na
rokovania Správnej rady. V termínoch stanovených zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších
predpisov vydáva výročnú správu za uplynulý kalendárny rok. Správy sú dostupné
v kancelárii riaditeľa agentúry a tiež zverejnené na webovej stránke agentúry www.razsk.sk .
V záujme prehľadnosti možno činnosť RA ŽSK rozdeliť do troch hlavných skupín:
- Aktivity realizované pre Žilinský samosprávny kraj
- Vlastné aktivity agentúry
- Aktivity pre tretie strany
4.1 Aktivity realizované pre Žilinský samosprávny kraj
Činnosti RA ŽSK pre ŽSK na príslušný kalendárny rok a výška dotácie, ktorú ŽSK na
uvedené činnosti vyčleňuje, sú zmluvne dohodnuté pred začatím príslušného roka, pričom
prílohu zmluvy tvorí detailný Plán aktivít RA ŽSK. Monitoring jeho plnenia zastrešuje Odbor
európskych projektov, pre ktorý RA ŽSK vyhotovuje správu o plnení plánu aktivít vo
štvrťročných intervaloch.
V rámci projektovej činnosti spracovala RA ŽSK pre Žilinský samosprávny kraj 7 žiadostí
o nenávratný finančný príspevok a jeden projektový zámer. Projekty boli predkladané v rámci
operačných programov = Interreg V - A PL - SK 2014 – 2020, Interreg V - A SR – ČR 2014
– 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu, dotácie MK SR. K dátumu
predkladania správy bol schválený jeden projektový zámer a jeden projekt, štyri projekty boli
stále v stave hodnotenia, tri projekty neboli schválené. RA ŽSK administratívne
zabezpečovala následný monitoring 18 projektov ŽSK podporených z ROP.
Keďže od r. 2016 sa RA ŽSK stala nástrojom implementácie Regionálnej výskumnej
a inovačnej stratégie Žilinského kraja 2014+, podieľala sa a organizačne zabezpečovala
dvanásty ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov = a spolupráca pri zabezpečení
udeľovania ocenení Inovácia Žilinského kraja 2017 a Stredoškolský podnikateľský zámer
2018, organizovala alebo spolupodieľala sa na organizácii spektra podujatí na popularizáciu
štúdia technických a prírodovedných odborov, podporu podnikateľského prostredia v regióne
a sieťovanie inovačných aktérov. Taktiež RA ŽSK spolupracovala s regionálnymi
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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.
RA ŽSK celoročne poskytovala poradenstvo zamestnancom Úradu ŽSK, ako aj organizáciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ohľadom aktuálnych a budúcich možností realizovať
rozvojové zámery a aktívne získavala informácie k pripravovaným výzvam v rámci
prebiehajúceho programového obdobia.
4.2 Vlastné aktivity agentúry
V sledovanom období agentúra úspešne zvládala implementáciu 2 vlastných projektov – 1
veľkého projektu v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK – CZ (Sieť
inteligentných samospráv prihraničia) v ktorom vystupuje spolu 7 partnerov – 4 partneri zo
SR a 3 partneri z ČR.
Druhý vlastný mikroprojekt z INTERREG-u PL – SK (Podporujeme podnikanie žien
cezhranične), v ktorom sa snažila o podporu žien v podnikaní v cezhraničnom území, úspešne
zimplementovala a začala plynúť doba na administratívne a finančné ukončenie projektu.
Pre účely poskytovania dôležitých informácií o regionálnom rozvoji v ŽSK, aktuálnych
výzvach na predkladanie projektov a vlastných aktivitách agentúry prevádzkuje agentúra
webovú stránku www.razsk.sk a tiež stránku na sociálnej sieti Facebook.
4.3 Aktivity pre tretie strany
Mimo aktivít pre ŽSK a vlastných aktivít RA ŽSK, agentúra v sledovanom období spracovala
3 projekty pre tretie strany v rámci výziev z operačných programov - Envirofond, Programu
rozvoja vidieka a dotácia MV SR. Z nich k termínu vyhotovenia tohto dokumentu bol 1
projekt schválený, a 2 v procese hodnotenia. Prebiehalo tiež administratívne a finančné
ukončenie prípadne následný monitoring piatich projektov z OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast; jedného projektu z OP Kvalita životného prostredia, jedného projektu
z OP Ľudské zdroje, jedného projektu z INTERREG-u V-A SK – CZ. RA ŽSK poskytla
súčinnosť pri následnom monitoringu pri dvoch projektoch z OP Vzdelávanie.
RA ŽSK tiež aktualizovala Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bytča.
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