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Vážení priatelia,
tretí rok našej práce pre Žilinský samosprávny kraj
poznačila bezprecedentná udalosť v podobe pandémie. Krízové okolnosti spôsobili v župnom rozpočte výrazné výpadky príjmov, ktoré negatívne
ovplyvnili plánované akcie. Aj napriek náročnej situácii však pokračujeme v napĺňaní vytýčených cieľov.
Chceme budovať identitu otvoreného a transparentného kraja. Zefektívňujeme služby pre verejnosť
tak, aby sme boli občanovi bližšie. Zverejňujeme
nielen riešenie podnetov v rámci infozákona, ale aj
odpovede novinárskej obci. Všetky obchodné verejné súťaže organizujeme tak, aby sa do nich mohlo
zapojiť čo najviac uchádzačov. Otvorené sú zasadnutia zastupiteľstva, ale aj komisie poslancov, bez
ohľadu na to, či prebiehajú prezenčne, alebo formou
videokonferencie, ku ktorej sme museli pristúpiť.
Spoločne tvoríme kraj, ktorý pomáha ľuďom a poskytuje kvalitné služby. Pandemický rok ukázal, aké
dôležité je fungujúce a efektívne zdravotníctvo. Naďalej chceme rozvíjať župné nemocnice, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v našich regiónoch.
Podarilo sa nám dobudovať jedno z najmodernejších gynekologicko-pôrodníckych oddelení na Slovensku a pokračujeme v modernizácii prístrojového
vybavenia i nemocničných oddelení.
Záleží nám na kvalite poskytovanej sociálnej starostlivosti a chceme pomôcť skupinám ľudí, ktoré
boli v kraji dlho opomínané a bez pomoci. Zlepšujeme podmienky pre klientov domovov sociálnych
služieb obnovou priestorov a zavádzaním nových
služieb.
Jednou z kľúčových oblastí je doprava. Aj v náročnom roku, ktorý sprevádzalo limitovanie cestovania,
sme pre občanov dokázali zabezpečiť prímestskú
autobusovú dopravu bez výraznejších obmedzení.
Výročná
správa ŽSK
2020

V záujme zvyšovania kvality služieb sme obnovili aj
vozový park Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja a postupujeme v rekonštrukciách župných
ciest a mostov.
Za dôležité považujem investovanie do vzdelávania
a školskej a športovej infraštruktúry pre rozvoj mládeže. Rozbehli sme modernizáciu stredných škôl
z eurofondov, výsledkom ktorej budú vynovené dielne, učebne praktického vyučovania, či laboratória.
Otvorili sme nový atletický ovál v Martine, ktorý spĺňa medzinárodné štandardy, pracovali na najväčšej
obnove strednej školy pre budúcich zdravotníkov,
zahájili rekonštrukciu zdravotníckeho internátu a
ďalšie školy privítali svojich žiakov v obnovených
priestoroch.
Časť investícií smerujeme aj na rozvojové projekty
modernizácií a rekonštrukcií župných kultúrnych
inštitúcií. Okrem iných sme dokončili komplexnú obnovu pobočky Turčianskej knižnice, Krajská
hvezdáreň získala nový ďalekohľad, v areáli Múzea
liptovskej dediny bola obnovená úzkorozchodná
trať a spustili sme rozsiahlu rekonštrukciu Krajskej
knižnice.
Rozpracovali sme nové projekty, ktoré prispejú
z lepším službám pre obyvateľov kraja. Verím, že
pre realizáciu všetkých plánovaných aktivít nájdeme podporu krajského zastupiteľstva a oporu v zamestnancoch úradu, aby sme opätovne posunuli
Žilinský kraj bližšie k našej vízii moderného a úspešného regiónu. •
Erika Jurinová
predsedníčka
Žilinského samosprávneho kraja
1
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Úvod
Konsolidovaná výročná správa Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) za rok 2020 podáva sumárny pohľad na činnosť organizácií v konsolidovanom celku a na základné ekonomické výsledky
za rok 2020.
Konsolidovaná výročná správa sa zostavuje v
zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a jej
obsah definuje § 22b tohto zákona. Súčasťou konsolidovanej výročnej správy je individuálna účtovná
závierka ŽSK vrátane správy audítora a konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku ŽSK
vrátane správy audítora.
Konsolidovaná výročná správa ŽSK je uložená k nahliadnutiu v sídle ŽSK a v elektronickej
podobe je uložená v Registri účtovných závierok
www.registeruz.sk a na webovom sídle ŽSK
www.zilinskazupa.sk. •

Výročná
správa ŽSK
2020
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Všeobecné
údaje o ŽSK
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1. Všeobecné údaje o ŽSK
1.1. Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej
účtovnej jednotky
Spôsob založenia/zriadenia
IČO
DIČ
Právna forma
Hlavná činnosť

Predsedníčka
Podpredsedovia

Riaditeľ úradu
Hlavný kontrolór
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Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
1. januára 2002
Zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov
378 08 427
2021626695
Vyšší územný celok
Žilinský samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá
za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy
svojich obyvateľov. Plní úlohy, ktoré mu boli zverené
formou originálnych a prenesených kompetencií
v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, a to na úsekoch dopravy,
civilnej ochrany, sociálnej pomoci, územného
plánovania,
školstva,
kultúry,
zdravotníctva,
humánnej
farmácie,
regionálneho
rozvoja
a cestovného ruchu a starostlivosti o všestranný
rozvoj obyvateľov kraja.
Ing. Erika Jurinová
RNDr. Peter Dobeš
Ing. Peter Weber
Ing. Milan Laurenčík
Bc. Igor Janckulík
JUDr. PhDr. Martin Cingel
Ing. Ján Konušík

Symboly ŽSK, ktorými sú erb, vlajka a pečať
boli prijaté uznesením Zastupiteľstva ŽSK dňa 27.
marca 2002 č. 5/2002, pričom ich podrobný opis
a použitie je rozpracované vo VZN č.3/2004 - úplné
znenie, ktoré bolo schválené zastupiteľstvom ŽSK
dňa 20.4.2004.

Vzhľadom na to, že symboly ŽSK spĺňajú
všetky historické, heraldické a výtvarné kritéria,
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky súhlasilo
s ich zápisom do Heraldického registra Slovenskej
republiky.

ERB - v prvom poli je dvojitý kríž z erbu Žiliny, pochádzajúceho z 13.
storočia. Na odlíšenie od mestského erbu je toto znamenie sprevádzané
dvoma jedľovými vetvičkami. Tento motív, ktorý sa vyskytuje vo viacerých
starých obecných pečatiach, okrem iného aj v najstaršej pečati Čadce
z roku 1734, zastupuje región Kysúc. Zlato-zelené sfarbenie má svoj pôvod
v historickom erbe Žiliny. V druhom modrom poli je derivát erbu niekdajšej
Liptovskej stolice, udelený roku 1680. V treťom poli heraldický motív troch
ruží korení v erbe niekdajšej Turčianskej stolice, udelený jej roku 1709. Vo
štvrtom poli je heraldický motív erbu niekdajšej Oravskej stolice udelený
v roku 1669.
VLAJKA - má podobu raz deleného a raz v jednej tretine od žrde štiepeného
listu, ktorého polia sú sfarbené žlto – zeleno – modro – červeno. Pomer
strán je 3:2

PEČAŤ - je okrúhla uprostred s erbom samosprávneho kraja s kruhopisom
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Územie Žilinského kraja patrilo od stredoveku
až do roku 1923 do stolíc Liptov, Orava a Turiec.
Západná časť s okresmi Bytča, Žilina, Kysucké
Nové Mesto a Čadca bola v Trenčianskej stolici.
V roku 1949 vznikol Žilinský kraj, ktorý mal vo svojom obvode i okresy Považská Bystrica a Ilava, v súčasnosti patria Trenčianskemu kraju. Zanikol v roku
1960.
V roku 1960 bolo Slovensko rozdelené podľa územno-správneho rozdelenia krajov na Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj. Žilinský kraj predstavoval súčasť Stredoslovenského
kraja, ktorý tvoril asi 35 percent rozlohy Slovenska.

Výročná
Výročná správa ŽSK 2020
správa ŽSK
2020

Stredoslovenský kraj na Slovensku predstavoval
svoje pôsobenie od roku 1960 do roku 1990, kedy
boli kraje na Slovensku zrušené.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku
1993 sa začalo vytvárať nové administratívne usporiadanie štátu. V roku 1996 bol Žilinský kraj opätovne obnovený zákonom NR SR č.221/1996 Z. z.
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej
republiky. V súčasnosti je toto územie začlenené
v rámci územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do ŽSK.
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ŽSK sa rozkladá v severozápadnej časti Slovenska
a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky.
Hraničí s Českou republikou a na severe s Poľskom. Má spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska - Trenčianskym, Banskobystrickým
a Prešovským. Zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie,
Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča,
Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina).
Základné ukazovatele ŽSK:
•
Rozloha: 6 809 km2
•
Počet obyvateľov: 690 778
•
Hustota osídlenia: 101,4 obyvateľov
na km2
• Sídlo kraja: Žilina
•
Počet okresov: 11
•
Počet miest: 19
•
Počet obcí: 296
Kraj má prevažne horský charakter, tvorený pohoriami Západné Tatry, Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra,
Chočské vrchy. V oblasti kraja sa nachádzajú štyri
národné parky – Národný park Malá Fatra, Národný
park Veľká Fatra, Tatranský národný park a Národný
park Nízke Tatry. Okrem toho sú v kraji tri chránené
krajinné oblasti – Kysuce, Horná Orava a Strážovské vrchy. Pešia turistika i cykloturistika má v Žilinskom samosprávnom kraji významné zázemie. Na
jeho území sa nachádza viac ako 2 896 km cyklotrás, čo je najviac zo všetkých krajov v Slovenskej
republike. Pešie turistické chodníky na území kraja
tvoria 25% z celkovej dĺžky peších turistických trás
Slovenska. Od roku 2009 prebieha postupná systematická obnova cykloturistického a pešieho turistického značenia v regiónoch z iniciatívy Žilinského
samosprávneho kraja.
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Žilinský región je zároveň obľúbenou destináciou aj
vďaka svojim termálnym kúpeľom. Kúpeľnú liečbu
poskytujú kúpele Rajecké Teplice, Turčianske Teplice a kúpele Lúčky.
Najkrajším hradom je Oravský hrad a najstaršími
architektonickými pamiatkami sú zrúcaniny stredovekých hradov situované obyčajne na prekrásnych
vyhliadkových miestach (Strečno, Starý hrad, Lietava, Hričovský hrad, Súľovský hrad, Likava, Liptovský hrad). Vo viacerých obciach sa možno dodnes
stretnúť s piamiatkami ľudovej architektúry, z ktorých najznámejší je Vlkolínec. Najvýznamnejšími
predstaviteľmi sakrálnej architektúry sú drevené
kostoly vo Svätom Kríži, Tvrdošíne, Leštinách a Istebnom.
Kraj sa vyznačuje dobre rozvinutým vzdelávacím
systémom na všetkých úrovniach s atraktívnym
prostredím na úspešný rozvoj malých a stredných
podnikov.
Žilinský kraj je dôležitou medzinárodnou križovatkou, prepájajúcou dopravné siete troch krajín
— Slovenska, Českej republiky a Poľska. Organizácia železničnej dopravy skutočne predurčuje
Žilinský kraj za miesto napojenia železničnej siete
Slovenska na celoeurópsky systém. Prepojenie
je zabezpečené hlavnou traťou Bratislava — Košice,
ktorá prechádza cez Žilinu a traťami zo susedného
Poľska a Českej republiky, ktoré prechádzajú Čadcou smerom na Žilinu. Tým sa Žilina stáva dôležitým
dopravným uzlom ako regiónu tak aj Slovenska.
Najvýkonnejšie spoločnosti v kraji pôsobia v odvetviach metalurgie, strojárstva, produkcie dreva, celulózy, papiera a príbuzných produktov, silnú pozíciu má stavebníctvo. V kraji má relatívne
významné postavenie elektrotechnický priemysel a telekomunikácie. V súčasnosti najväčší rozvoj zaznamenáva automobilový priemysel vďaka umiestneniu firiem VW, KIA a ich dodávateľov
v regióne.

1.2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a organizačnej štruktúre Úradu ŽSK
Orgánmi ŽSK je predseda ŽSK a Zastupiteľstvo
ŽSK. Regionálne Zastupiteľstvo zabezpečuje výkon
činností a rozhoduje o kľúčových témach ŽSK. Regionálny parlament je zložený z 57 zástupcov, ktorí
boli zvolení v priamych voľbách na obdobie 5 rokov.
Predseda ŽSK je zároveň aj predsedom Zastupiteľstva.
Štatutárnym orgánom je predseda ŽSK, ktorého
postavenie, úlohy, právomoc a zodpovednosť upravuje zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov.

Administratívne a organizačné veci samosprávneho
kraja zabezpečuje a vykonáva úrad samosprávneho
kraja. Úrad ŽSK riadi riaditeľ Úradu ŽSK, ktorý zodpovedá predsedovi.
Úrad ŽSK sa delí na jednotlivé odbory. V rámci
úradu pôsobí kancelária predsedu ŽSK, kancelária podpredsedu ŽSK, kancelária riaditeľa Úradu
ŽSK, útvar hlavného kontrolóra ŽSK a 9 odborov.
Organizačné členenie Úradu ŽSK tvorí Prílohu č.
1 Poznámok k Individuálnej účtovnej závierke ŽSK
k 31.12.2020.

1.3. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách
Účtovná jednotka
Úrad ŽSK

Materská

Rozpočtové organizácie

Počet

Metóda konsolidácie

1

úplná konsolidácia

55

z toho:
školstvo

Dcérske

32

úplná konsolidácia

sociálne zabezpečenie

Dcérske

23

úplná konsolidácia

Príspevkové organizácie

59

z toho:
doprava

Dcérske

1

úplná konsolidácia

zdravotníctvo

Dcérske

5

úplná konsolidácia

kultúra

Dcérske

22

úplná konsolidácia

školstvo

Dcérske

28

úplná konsolidácia

sociálne zabezpečenie

Dcérske

3

úplná konsolidácia

Dcérske

3

úplná konsolidácia

Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti konsolidovaného celku ŽSK
Druh
majetku

Podiel
na
Zákl.
imaní
(v %)

Finančný
majetok
(brutto) k
31.12.2020

Názov účtovnej
jednotky

IČO

Majetkový
podiel

Integrovaná doprava
Žilinského kraja, s.r.o.

51110369

65

50 000,00

65

0,00

32 500,00

Majetkový
podiel

Sociálno -ekonomický
podnik, s.r.o. r.s.p.

51969793

100

5 000,00

100

90 476,76

95 476,76

Cenné
papiere

Letisková spoločnosť
Žilina, a. s.

36426032

65,985

3 196 152,00

65,985

0,00

14 885,00

Výročná
správa ŽSK
2020

Základné
imanie

Podiel
na
Kapitálový
hlasov.
fond (v eur)
právach
(v %)
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Právnické osoby, ktoré nevstupujú do konsolidácie
Právna
forma

Názov
právnickej osoby

Sídlo
právnickej osoby

Predmet činnosti

Nezisková
organizácia

Rozvojová agentúra
ŽSK

Komenského 48, 011 09
Žilina

Poskytovanie všeobecne prospešných
služieb na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti

Nezisková
organizácia

Žilinský turistický
kraj

Komenského 48, 011 09
Žilina

Podpora a vytváranie podmienok na rozvoj
cestovného ruchu na území kraja

Ulica republiky 1, 010 01
Žilina

Pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám
v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej
núdzi, podpora dobrovoľníckych aktivít na
území ŽSK a podpora talentovaným deťom
zo sociálne znevýhodnených podmienok

Nadácia

Nadácia ŽSK pre
podporu rodiny

1.4. Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku ŽSK
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku ŽSK
počas účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky
z toho : počet vedúcich zamestnancov

10

rok 2019

rok 2020

9 669,16

9 798,13

9 873

9 996

674

693

2.
Výročná
správa ŽSK
2020

Správa o činnosti
a hospodárení ŽSK
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2. Správa o činnosti a hospodárení ŽSK
Žilinský samosprávny kraj za sledované obdobie plnil úlohy v oblasti zverených samosprávnych kompetencií v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z.
z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, úlohy originálnej pôsobnosti ako aj úlohy preneseného výkonu štátnej správy.
Vo svojej pôsobnosti má správu stredného školstva,
kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva, dopravy
a regionálneho rozvoja.

V rámci svojej samosprávnej funkcie sa stará
o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov, prezentuje a propaguje región a zviditeľňuje
sa nielen doma, ale i v zahraničí.
Hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami v zmysle platnej legislatívy. Využíva prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu a tiež využíva
možnosť čerpania európskych zdrojov.

Počet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s právnou subjektivitou
Stav k 31.12.2019
RO

PO

Doprava

Spolu
1

Zdravotníctvo
Kultúra

Stav k 31.12.2020
1

RO

PO

Spolu
1

1

5

5

5

5

22

22

22

22

Vzdelávanie

32

28

60

32

28

60

Sociálne zabezpečenie

23

3

26

23

3

26

SPOLU

55

59

114

55

59

114
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Žilinský samosprávny kraj je zakladateľom alebo spoluzakladateľom právnických osôb:
• Rozvojová agentúra ŽSK – nezisková organizácia,
• Žilinský turistický kraj – nezisková organizácia,
• Integrovaná doprava ŽSK – spoločnosť s ručením obmedzením,
• Sociálno ekonomický podnik – spoločnosť s ručením obmedzením,
• Nadácia ŽSK pre podporu rodiny – nadácia,
• Letisková spoločnosť Žilina – akciová spoločnosť.

Úrad ŽSK
Úrad ŽSK je výkonným orgánom Zastupiteľstva
ŽSK a predsedu ŽSK. Zabezpečuje administratívne
a organizačné veci Zastupiteľstva ŽSK, predsedu
ŽSK a ďalších orgánov zriadených Zastupiteľstvom
ŽSK. Regionálne Zastupiteľstvo zabezpečuje výkon
činností a rozhoduje o kľúčových témach v kraji. Regionálny parlament je zložený z 57 zástupcov, ktorí
boli zvolení v priamych voľbách na obdobie 5 rokov.
Priemerný počet zamestnancov na úrade ŽSK za
rok 2020 bol vo fyzických osobách 256 zamestnancov a priemerný prepočítaný stav bol 247,84
zamestnancov. Plánovaný počet zamestnancov na
rok 2020 bol 250. V roku 2020 boli zrealizované na
úrade ŽSK štyri organizačné zmeny. Predsedníčka ŽSK rozhodla o organizačnej zmene k 1.4.2020,
k 1.7.2020, k 1.10.2020 a k 1.12.2020. Na základe
týchto organizačných zmien vzrástol počet pracovných miest o 6 pozícií. Dôvodom organizačných
zmien bola potreba zefektívnenia niektorých procesov, posilnenie personálnych kapacít na regionálnej
úrovni a zabezpečenie niektorých činností súvisiacich s realizáciou projektov.
Na základe nepriaznivej finančnej situácie spôsobenej pandémiou Žilinská župa ako jedno z opatrení
na zníženie výdavkov rozpočtu v roku 2020 zrušila
vyhlásené dotačné výzvy z vlastných príjmov ŽSK
– Výzvu č. 1/2020 – Regionálne dotácie a Výzvu č.
2/2020 – Participatívne dotácie.
Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu boli
aktivity realizované v obmedzenom rozsahu resp.
v zmenenom formáte.
Významnou oblasťou činnosti v roku 2020 bola príprava na nové programové obdobie. V rámci tohto
procesu:
- boli sformované Regionálne rady partnerstva
prirodzených regiónov a Kooperačné rady území
udržateľného mestského rozvoja (UMR),
- boli vytvorené pozície tzv. regionálnych koorVýročná
správa ŽSK
2020

dinátorov – pracovníkov Úradu ŽSK, ktorí pôsobia
priamo v prirodzených regiónoch kraja,
- vznikla Rada partnerstva pre integrovaný územný
rozvoj Žilinského kraja, ktorej prvé zasadnutie sa
konalo v decembri 2020,
- bol vypracovaný Návrh vstupnej správy pre spracovanie PHSR / IUS (Integrovanej územnej stratégie)
Žilinského kraja, ktorý bol v decembri 2020 zaslaný
na posúdenie Ministerstvu investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovensej republiky,
- bol sfunkčnený webový portál na zber projektových
zámerov v území kraja (www.radapartnerstva.sk).
V roku 2020 boli realizované aktivity:
•

•

•
•
•
•

•
•

Spoluorganizovanie regionálnych osláv 76.
výročia SNP v obci Strečno a Makov a 75.
výročia ukončenia 2. svetovej vojny na vrchu
Polom – Javorina v obci Stráňavy.
Organizovanie „Bezplatných vzdelávacích
seminárov pre matky s deťmi do 10 rokov“
s cieľom inšpirovať a zapojiť väčší počet žien
do biznis sféry Žilinského kraja a organizovanie
podujatia „Stretnutie podnikavých žien na Oravskom hrade“.
Spolupráca pri organizovaní medzinárodného
cyklistického podujatia „Okolo Slovenska“,
ktorého prvé etapy sa konali v Žilinskom kraji.
Zabezpečenie podpisu memoránd o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja,
Katolíckou univerzitou a Iuventou.
Protokolárne zabezpečenie návštevy ministerky kultúry SR a ministra školstva SR v ŽSK.
Spolupráca pri slávnostnom ukončení rekonštrukcií DSS Horelica, KNsP Čadca – OAMIS, JIS a pri slávnostnom otvorení Považskej
lesnej železnice v Pribyline.
Zabezpečenie stretnutia predsedov samosprávnych krajov SK8 v ŽSK.
Príprava a realizácia novín ZA-kraj s informáciami o dianí v ŽSK.
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Mediálna kampaň na podporu študentského
projektu – Stredoškolský podnikateľský zámer.
Podpora a koordinácia pri spracovaní motivačných a dokumentárnych videí o nemocniciach ŽSK pre odbor zdravotníctva.
Príprava, tlač a marketingová podpora brožúry
– „Ideme ďalej“ .
Mediálna kampaň – „Hľadáme osobnosť ŽSK
pre rok 2020“.
Mediálna kampaň – „Zmeny v tarifách autobusových dopravcov na území ŽSK“.
Mediálne kampane súvisiace s pandémiou

•
•
•
•
•
•

COVID-19 - prezentácia počas celého roka.
Mediálna kampaň súvisiaca s aktivitami Rozvojovej agentúry – Sekcie pre mládež.
Mediálna kampaň súvisiaca s aktivitami Nadácie ŽSK a rodinného centra pomoci.
Mediálna kampaň – „Stážuj v kraji“.
Tlačové konferencie a mediálne brífingy
k dôležitým témam a podujatiam, ktoré boli
usporiadané resp. publikované na pravidelnej
báze v závislosti od aktuálneho diania a aktivít,
ktoré súvisia so ŽSK.

•
•
•
•

Doprava
Oblasť dopravy zahŕňa činnosti spojené s:
- vlastníctvom a správou ciest cesty II. a III. triedy
a mostov,
- zabezpečením služieb vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave,
- cyklodopravou,
- integrovanou dopravou Žilinského kraja.

Správa ciest II. a III. triedy
Správa ciest ŽSK je príspevkovou organizáciou zriadenou ŽSK s piatimi vnútornými organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity - závodmi: závod
Horné Považie, závod Kysuce, závod Liptov, závod
Orava a závod Turiec.

Prehľad ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve ŽSK, v správe SC ŽSK:
Cesty II. triedy
Závod

Dĺžka
(km)

Počet
(ks)

MO

Cesty III. triedy
Dĺžka
(m)

Dĺžka (km)

Počet
(ks)

Spolu

MO
Dĺžka
(m)

Dĺžka (km)

Počet
(ks)

MO
Dĺžka (m)

Horné
Považie

76,304

44

534,92

221,327

131

1589,47

297,631

175

2 124

Kysuce

63,894

41

431,46

166,139

109

1517,33

230,033

150

1 949

Liptov

63,882

30

667,47

266,455

140

1844,89

330,337

170

2 512

Orava

85,981

50

723,08

232,717

127

1994,96

318,698

177

2 718

Turiec

23,43

13

141,55

215,796

101

1183,2

239,226

114

1 325

Spolu

313,491

178

2 498,48

1102,434

608

8 129,85

1415,925

786

ŽSK aj v roku 2020 podporoval budovanie cyklistickej infraštruktúry. Nové cyklotrasy budú slúžiť nielen
na podporu cestovného ruchu, ale aj na zlepšenie
zdravého cestovania za prácou. Župa spolupracovala pri realizácii projektu Vážskej cyklotrasy v dĺžke
takmer 160 km, v rámci ktorej bol spojený hrad Budatín s hradom Strečno a ďalšie úseky sa postupne
pripravujú. Prostredníctvom Krajskej organizácie
cestovného ruchu bolo obnovených viac ako 750
km cykloturistického značenia, ŽSK prispel na výstavbu cyklotrasy vodné dielo Žilina – Terchová.
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10 628

Dopravná obslužnosť ŽSK
Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave realizujú v ŽSK dvaja
zmluvní dopravcovia, ARRIVA Liorbus, a. s., a SAD
Žilina, a. s.. V roku 2020 dopravca ARRIVA Liorbus,
a. s. zrealizoval 9 251 tis. km dopravných výkonov,
a to v rámci prevádzky 90 autobusových liniek vo
verejnom záujme; dopravca SAD Žilina, a. s. zrealizoval 13 747 tis. km dopravných výkonov, a to
v rámci prevádzky 120 autobusových liniek vo verejnom záujme. V roku 2020 dopravná spoločnosť

ARRIVA Liorbus, a. s. prepravila 5 738 tis. cestujúcich a dopravná spoločnosť SAD Žilina, a. s. 9 518
tis. cestujúcich. Za účelom zvýšenia kvality cestovania prímestskou autobusovou dopravou zakúpil
v roku 2020 zmluvný dopravcova SAD 30 ks nových
prímestských autobusov. Dopravca ARRIVA Liorbus, a. s. plánuje začiatkom roka 2021 zakúpiť 10
ks prímestských autobusov. Prostredníctvom úhrady straty zo služieb vo verejnom záujme je nákup
nových autobusov financovaný z rozpočtu ŽSK ako
ekonomicky oprávnený náklad. Priemerný vek autobusov, ktorými zmluvní dopravcovia realizujú výkony vo verejnom záujme, v súčasnosti dosahuje cca
9,2 rokov.
Prijaté opatrenia Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu
sa priamo dotkli aj prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy na území ŽSK. ŽSK s ohľadom
na v tom čase aktuálnu pandemickú situáciu bol nútený postupne prijímať opatrenia v oblasti dopravnej
obslužnosti (znižovať rozsah dopravnej obslužnosti)
za účelom zníženia mobility obyvateľstva a taktiež
kvôli nižšiemu dopytu po dopravnej obslužnosti v dôsledku prijatých opatrení Vlády SR a Úradu
verejného zdravotníctva SR (zatvorenie škôl a školských zariadení, odporúčanie pracovať z domu, obmedzené kultúrno vzdelávacie činnosti).
V dôsledku prijatých opatrení ŽSK zaznamenal
v roku 2020 rapídny pokles prepravených cestujúcich (medziročne o 8 922 521 cestujúcich), s čím
priamo súvisí aj pokles vybratých tržieb z predaja
cestovných lístkov (medziročný pokles o 4 473 517
EUR). Zároveň, s cieľom zníženia nákladov a obmedzením mobility obyvateľstva ŽSK počas roka 2020
postupne obmedzoval dopravnú obslužnosť. Plný
režim bol zmenený na sobotný, prázdninový a neskôr na prázdninový rozšírený o posilové spoje). Tieto zmeny zapríčinili, že pokles ubehnutých (odjazdených kilometrov) bol v roku 2020 voči roku 2019
nižší o 1 481 144 kilometrov.
Letisko – Dolný Hričov
V roku 2020 sa stal ŽSK majoritným vlastníkom Letiskovej spoločnosti, a. s. Žilina. Prevod väčšiny akcií zo štátu na Žilinskú župu bol uzavretý v januári
2020. Podiel vo výške 65,52 % a majetok za viac
ako dva milióny EUR získala župa za symbolické
jedno EUR. Realizáciou prevodu akcií sa zvýšil podiel ŽSK na základnom imaní Letiskovej spoločnosti
Žilina, a. s. z 0,465 % na 65,985 %. Majoritný podiel
akcií pre župu znamená právo rozhodovať a ovplyvňovať budúcnosť letiska.

Výročná
správa ŽSK
2020

Integrovaná doprava
Žilinského kraja, s. r. o.
V   zmysle napĺňania stratégie tvorby integrácie verejnej osobnej dopravy deklarovanej v Strategickom
pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku
2020, ktorého súčasťou je aj Strategický plán rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020 (prijaté
uznesenie vlády SR č. 311 z 25. júna 2014), Žilinský
samosprávny kraj (ako gestor prípravy a implementácie podľa dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“)
a Mesto Žilina (ako gestor prípravy a implementácie udržateľného mestského rozvoja v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020) (ďalej len
„Partneri“) založili obchodnú spoločnosť, a to podpísaním Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti
s ručením obmedzeným Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., so sídlom Pri Rajčianke 2900/43,
010 01 Žilina, na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na
území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov. Spoločníkmi spoločnosti sú Žilinský samosprávny kraj so 65 % účasťou a 35 %
účasťou Mesto Žilina. Spoločnosť bola zapísaná do
obchodného registra od 15. 9. 2017.
V roku 2020 spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. realizovala potrebné kroky a pripravovala technické riešenia I. etapy plánovanej integrácie pilotného územia.
V rámci prípravy boli realizované nasledovné aktivity
a dokumenty:
• Zhotovenie dispečerského a klíringového centra IDS v ŽSK
• Spracovanie plánu dopravnej obslužnosti ŽSK
• Štandard dátových a finančných tokov v IDS
ŽSK
• Prepravný poriadok Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja
• Tarifa Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja
• Postupná realizácia harmonizácie - nadväznosti autobusovej a železničnej dopravy
• Príprava podkladov pre verejné obstarávanie
„Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej
dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Liptova
a Orava“:
• Cestovné poriadky pre dopravný región Orava
a Liptov
• Technické a prevádzkové štandardy ŽSK
• Kartové štandardy ŽSK
• Prístupové zmluvy o spolupráci s dopravcami.
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Zdravotníctvo
Žilinský samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 4 všeobecné nemocnice, ktoré poskytujú
komplexnú zdravotnú starostlivosť v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených zmlúv so
zdravotnými poisťovňami a 1 poliklinické zariadenie.
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre obyvateľov spádového územia ako aj ďalším pacientom,
ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
spádová oblasť: 123 717 obyvateľov,
počet lôžok 436 (z toho akútnych 326, chronických 110).
 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu Liptovský Mikuláš
spádová oblasť: 72 339 obyvateľov,
počet lôžok 280 (z toho akútnych 214, chronických 66).
 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
spádová oblasť: 64 338 obyvateľov (137 249
obyvateľov pre psychiatriu a paliatívnu
starostlivosť),
počet lôžok: 272 (z toho akútnych 198, chronických 74).
 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.
Nádaši Jégého Dolný Kubín
spádová oblasť: 70 353 obyvateľov (137 279
obyv. pre ortopédiu, neurológiu)
počet lôžok: 300 (z toho akútnych 250, chronických 50).
 Oravská poliklinika Námestovo
spádová oblasť: 61 746 obyvateľov.

Odbor zdravotníctva v roku 2020 aktívne pristupoval k riešeniu situácie vyplývajúcej z hrozby pandémie. Prijímané opatrenia a rozhodnutia boli zamerané na to, aby pandémia bola čo najmiernejšia, aby
sa zamedzilo kolapsu zdravotníckeho systému.
Boli zriadené mobilné odberové miesta (MOM)
a mobilné odberové jednotky pri svojich zdravotníckych zariadeniach a zabezpečená výpomoc od
dobrovoľníkov. Vo všetkých MOM bolo v novembri
a decembri 2020 vykonaných spolu 24 650 antigénových testov. Pre komunikáciu s pacientami, lekármi, ľuďmi, ktorí sa vracajú zo zahraničia boli nonstop využívané ŽSK zriadené Call Centrá.
V spolupráci s manažmentom zdravotníckych zariadení boli realizované opatrenia vyplývajúce z odporúčaní a opatrení nadriadených orgánov v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Pozastavenie
plánovaných výkonov, riešenie len akútnych stavov,
nerealizovanie preventívnych programov, zabezpečenie ochranných osobných pracovných pomôcok
pre zamestnancov, reprofilizácia lôžok na očakávané zvýšenie nárastu chorobnosti sú len niektoré
z vybraných opatrení.

Štatistika vybraných činnosti vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva:
Popis činnosti

Počet realizovaných
úkonov za rok 2020

Počet vydaných rozhodnutí/oznámení (zdravotníctvo/farmácia) – nové povolenia, zmeny,
zrušenie ...

341

Počet schválených ordinačných hodín poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
prevádzkových hodín lekárni/výdajní

448

Počet spracovaných hlásení neprítomnosti poskytovateľmi ZS (zdravotníctvo/farmácia)
Počet spracovaných rozpisov pohotovostných služieb (zdravotníctvo/farmácia) vrátane
zmien
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6 455
492

Kultúra
V správe ŽSK za oblasť kultúry je 22 príspevkových
organizácií: 2 divadlá, 1 hvezdáreň, 5 knižníc,
4 múzeá, 5 galérií a 5 kultúrnych stredísk.
Prostredníctvom kultúrnych organizácií spravujeme
aj štyri hrady – Oravský, Budatínsky, Strečno a hrad
Likava. V správe múzeí sú dva skanzeny – Múzeum
Liptovskej dediny v Pribyline, Skanzen Vychylovka
a tri historické železnice na Orave, Liptove
a Kysuciach.
V roku 2020 boli kultúrne aktivity odboru kultúry
a kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského kraja ovplyvnené pandémiou
koronavírusu, keďže všetky kultúrne organizácie
museli byť opakovane pre verejnosť zatvorené, veľa
kultúrnych aktivít sa zrušilo, niektoré sa presunuli do
online priestoru.
Najvýznamnejšie aktivity kultúrnych organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v roku 2020:
- Slovenské komorné divadlo Martin – premiéra
predstavení: Spaľovač mŕtvol a Pán Biedermann
a podpaľači.
- Bábkové divadlo Žilina – premiéra predstavení
Pinokio a Neprebudený.
- Bábkové divadlo Žilina – BÁBKARANTÉNA –
zverejňovanie záznamov všetkých inscenácií
a nové krátke inscenácie hercov Bábkového
divadla online.
- Krajské kultúrne stredisko v Žiline – filmové
prezentácie prostredníctvom Facebooku, napr.
Vynášanie Moreny, Čipkované radosti, Vincent
Hložník, Domanižské radosti, Svetový deň
umenia a pod.
- Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
– Oravské folklórne leto z domu - v spolupráci
s regionálnymi televíziami OKS pripravilo projekt
zdieľania videodokumentov toho najlepšieho, čo
jednotlivé podujatia v uplynulých rokoch ponúkli.
- Považská lesná železnica – slávnostné spustenie
prevádzky Považskej lesnej železnice v Múzeu
liptovskej dediny Pribylina pre verejnosť, ktorá
bola financovaná z cezhraničného programu
Interreg Poľsko – Slovensko.
- Slávnostné otvorenie Krajskej knižnice v Žiline
– slávnostné otvorenie zrekonštruovaného
prízemia Krajskej knižnice v Žiline pre verejnosť
financovanej z vlastných zdrojov ŽSK.
- Felwlini a sladký život Talianska - sté výročie
narodenia
Federica
Felliniho,
Taliansky
kultúrny inštitút a Považská galéria umenia v
Žiline pripravili spoločne výstavu zostavenú
z originálnych exponátov pochádzajúcich z
Archívu Enrica Minisiniho z Cividaledel Friuli.
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Pocta Belopotockému – výstava pri príležitosti
190. výročia založenia ochotníckeho divadla na
Slovensku a Roku slovenského divadla.
Cyrilometodské dni – 31. ročník kultúrnospoločenského podujatia venovaného sv. Cyrilovi
a Metodovi v Terchovej.
Mikuláš nejestwuje – vernisáž pri príležitosti 65.
výročia vzniku Liptovskej galéria P. M. Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši.
Nech to para tlačí – slávnostná jazda parnej
lokomotívy Gontkulák na Oravskej lesnej
železnici.
Včelárska nedeľa – podujatie v Múzeu liptovskej
dediny v Pribyline, ktorého súčasťou boli
odborné prednášky, premietanie filmov so
včelárskou tematikou, ocenenie jubilantov
i predaj včelárskych výrobkov.
Kuchyňa starých materí – podujatie v Múzeu
kysuckej dediny vo Vychylovke zamerané na
predstavenie prípravy tradičných kysuckých
jedál.
Tajomný hrad – detská „nočná“ prehliadka,
kedy sa Oravský hrad premenil na krajinu
Večerníčkovo, v ktorej sa predstavili známe
večerníčkové postavičky.
Predstavenia v divadelnej záhrade – predstavenia
Bábkového divadla v novovybudovanej záhrade
pri divadle – „Bájky“ a „Radúz a Ľudmila“.
Drakula – upír Nosferatu – Posledná nočná
prehliadka bola vyvrcholením leta na Oravskom
hrade.
Kométa C/2020 F3 (NEOWISE) – večerné
pozorovania kométy Neowise organizované
Krajskou hvezdárňou v Žiline.
Staň sa železničiarom – Oravské múzeum P.
O. Hviezdoslava pripravilo na Oravskej lesnej
železnici v Oravskej Lesnej zaujímavý vzdelávací
program pre žiakov materských a 1. stupňa
základných škôl.
Slávnostné otvorenie pobočky Turčianskej
knižnice v Martine – slávnostné otvorenie
zrekonštruovanej Pobočky Sever pre verejnosť,
financovanej z vlastných zdrojov ŽSK.
Nová expozíciu „695 rokov – Cesta dejinami“
- v roku 2020 sme si pripomenuli 695. výročie
udelenia mestských výsad Kysuckému Novému
Mestu. Kysucké múzeum v Čadci túto významnú
udalosť v dejinách regiónu neopomenulo, preto
pre návštevníkov pripravilo novú expozíciu
venovanú starším dejinám mesta.
Matúš Maťátko - Biela-modrá-červená Epopej
- Biela-modrá-červená Epopej je putovným
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výstavným projektom Matúša Maťátka, ktorého
základná idea je postavená na obrazoch
komentujúcich dôležité udalosti z dejín Česka
a Slovenska. Siaha po situáciách a legendách,
ktoré tvoria štátotvorný príbeh Slovákov, ale
vyberá si najmä tie, ktoré nesú v sebe konflikt
rôznych historických a národných interpretácií.
Mikuláš na Oravskom hrade – v tomto roku
múzeum pripravilo pre návštevníkov netradičnú
prehliadku Oravského hradu a na ceste za
Mikulášom museli návštevníci putovať. Na deti
čakali rozprávkové bytosti s pútavými príbehmi,
ktoré sa odohrávali vo vianočne vyzdobenom
Oravskom hrade.

-

Otvorenie novej oddychovej zóny v Múzeu
liptovskej dediny v Pribyline - Liptovské múzeum
v Ružomberku sprístupnilo v expozícii Múzea
liptovskej dediny v Pribyline novú oddychovú
zónu spojenú s náučným chodníkom.
Jedinečnosť novej atrakcie je nielen v prezentácii
krás prírodného dedičstva Slovenska a Liptova,
ale aj v tom, že je určená pre osoby so špeciálnymi
potrebami.

Vzdelávanie
ŽSK mal vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
k 31.12.2020:
•
32 rozpočtových organizácií (31 škôl, 1 jazykovú školu s právnou subjektivitou),
• 28 príspevkových organizácií.
Prenesené kompetencie
V rámci prenesených kompetencií k 31.12.2020
bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 59 organizácií:
 31 rozpočtových organizácií, z toho:
14 gymnázií, 1 konzervatórium, 16 stredných odborných škôl
 28 príspevkových organizácií, z toho:
1 gymnázium, 27 stredných odborných
škôl
Originálne kompetencie
V oblasti vzdelávania hlavnou úlohou je
pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky
vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, ako aj pre vysokoškolské štúdia doma
i v zahraničí. Regionálne školstvo dáva základ pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenie sa do spoločnosti.
K 31.12.2020 bolo v rámci originálnych
kompetencií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja na úseku
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vzdelávania 63 školských zariadení a 4 jazykové školy, z toho 1 jazyková škola s právnou subjektivitou:
 rozpočtové organizácie – 32 školských zariadení a 3 jazykové školy, z toho:
8 školských internátov, 18 školských jedální, 4
výdajné školské jedálne, 1 centrum voľného
času, 1 stredisko odbornej praxe a 3 jazykové
školy (z toho 1 jazyková škola s právnou subjektivitou),
 príspevkové organizácie – 31 školských zariadení a 1 jazyková škola, z toho:
9 školských internátov, 16 školských jedální, 4 výdajné školské jedálne, 2 centrá voľného času a 1
jazyková škola.
ŽSK zároveň poskytoval 4 školám príspevok na
stravovanie žiakov v školských jedálňach alebo výdajných školských jedálňach pri inej škole, prípadne
v inom stravovacom zariadení (rozpočtové organizácie: 1 príspevok na stravovanie; príspevkové organizácie: 3 príspevky na stravovanie).
ŽSK v roku 2020 financoval zriaďovateľov cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl,
jazykových škôl a školských zariadení v zmysle VZN
ŽSK č. 62/2019 v znení neskorších dodatkov.

Sociálne zabezpečenie
V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK k 31.12.2020
bolo 23 rozpočtových a 3 príspevkové organizácie
pôsobiace v oblasti sociálnych služieb.
Sociálne služby v ZSS sú poskytované prostredníctvom 2 317 zamestnancov (prepočítaný stav
k 31.12.2020), celkovo so zaregistrovanou kapacitou pre 3 389 prijímateľov sociálnej služby.
Nakoľko začiatkom roku 2020 prepukla pandémia
koronavírusu, všetky kultúrne, športové a spoločenské akcie zariadení sociálnych služieb boli zrušené.
Tento stav pretrval celý rok 2020. Zrušenie týchto
podujatí bolo z dôvodu obavy nakazenia nielen prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú tou najzraniteľnejšou skupinou, ale aj zamestnancov, bez ktorých
je poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach
nemožné.
Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
Žilinský samosprávny kraj uzatvoril celkovo 57
zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020.
Neverejní poskytovatelia poskytujú sociálne služby
v:
•
8 domovoch sociálnych služieb,
• 13 špecializovaných zariadeniach,
• 1 zariadení podporovaného bývania,
• 3 zariadeniach núdzového bývania,
• 7 útulkoch,
• 2 domovoch na pol ceste.
Ďalej poskytujú:
• tlmočnícku službu pre sluchovo postihnutých
prostredníctvom občianskeho združenia Krajské
centrum nepočujúcich ANEPS so sídlom v Žiline
• sociálnu rehabilitáciu pre cieľovú skupinu:

nevidiacich a slabozrakých
• špecializované sociálne poradenstvo pre cieľovú skupinu:

nevidiacich a slabozrakých, nepočujúce
a nedoslýchavé osoby,
 sociálne znevýhodnené osoby a ľudia bez
domova, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii,
 týrané ženy a osoby, na ktorých je páchané
domáce násilie,
 osobám z marginalizovaného sociálneho
prostredia,
 osobám závislým na návykových látkach,
 ťažko zdravotne postihnutým osobám (a
ich rodinám), ktoré trpia chorobou diabetes mellitus a osobám, ktoré sú potenciálne
ohrozené týmto civilizačným ochorením.

Výročná
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ŽSK poskytol finančný príspevok nasledovne:
• Domov sociálnych služieb: 45 lôžok na celoročnú pobytovú formu, z toho 5 lôžok mimo
územia ŽSK,
• Domov sociálnych služieb:1 lôžko na ambulantnú formu,
• Špecializované zariadenie: 75 lôžok na celoročnú pobytovú formu, z toho 5 lôžok mimo
územia ŽSK,
• Špecializované zariadenie: 50 miest ambulantnou formou,
• Zariadenie podporovaného bývania: 5 lôžok na
celoročnú pobytovú formu.
V oblasti krízovej intervencie poskytol ŽSK finančný
príspevok pre neverejných poskytovateľov na financovanie nasledovnej kapacity:
• Zariadenie núdzového bývania: 51 miest pobytovej formy
• Domov na pol ceste: 25 miest pobytovej formy
• Útulok: 120 miest pobytovej formy
ŽSK taktiež v roku 2020 poskytol finančné príspevky na:
• Špecializované sociálne poradenstvo (33 245
hod),
• Sociálnu rehabilitáciu (5 034 hod),
• Tlmočnícku službu (3 856 hod) prostredníctvom občianskeho združenia Krajské centrum
nepočujúcich ANEPS so sídlom v Žiline),
• Službu včasnej intervencie (17 352 hod) – sociálna služba poskytovaná dieťaťu do 7 rokov
jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu
zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa,
• Podporu samostatného bývania – terénnou
formou prostredníctvom Agentúry podporných
služieb, n. o. (1 680 hod),
• Sprostredkovanie osobnej asistencie prostredníctvom Organizácie muskulárnych dystrofikov
SR (771 hod).
ŽSK v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a VZN ŽSK
č. 20/2010 v roku 2020 uzatvoril 2 zmluvy o poskytovaní finančného príspevku so subjektmi, ktoré
vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately:
vykonávanie opatrení prostredníctvom 2 subjektov
(2 928 hod),
 poradenstvo a konzultácie pre osoby vo
výkone trestu odňatia slobody a po výkone
trestu, osoby s trestnou minulosťou,
 poradenstvo pre deti a pre rodiny s deťmi,
ktoré sa ocitli v nepriaznivej krízovej situácii,
 poradenstvo pre náhradné rodiny.
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Eurofondy
ŽSK mal k 1.1.2020 mal z programového obdobia
2014 - 2020 v realizácii 27 projektov v celkovej hodnote NFP 37 642 508 EUR.
Nasledovný prehľad uvádza realizované projekty
podľa operačných programov:
•
OP PL – SK 2014 - 2020 - 3 projekty
•
OP Technická pomoc - 1 projekt
•
OP SK-CZ 2014 - 2020 - 2 projekty
•
IROP - 20 projektov
•
OP Kvalita životného prostredia - 1 projekt
Z vyššie uvedených projektov, ktoré sa realizovali v priebehu roku 2020, sa podarilo úspešne finančne ukončiť dva projekty v celkovej hodnote
NFP 2 922 392 EUR, pričom realizácia projektu sa
považuje za finančne ukončenú dňom odoslania
poslednej platby zo štátneho rozpočtu SR na účet
prijímateľa v rámci schválenej záverečnej žiadosti
o platbu.
Žilinský samosprávny kraj monitoroval z programového obdobia 2007-2013 k 31.12.2020 celkovo
19 projektov v procese udržateľnosti. ŽSK je povinný

predkladať poskytovateľovi následné monitorovacie správy po finančnom ukončení realizácie aktivít
projektu, a to počas 5 rokov odo dňa finančného
ukončenia realizácie aktivít projektu. V roku 2020
bolo ukončené monitorovanie 11 projektov.
Počas roka 2020 ŽSK v rámci výziev z programového obdobia 2014-2020 podal 15 žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v celkovej hodnote NFP 21 488 185 EUR. Žiadosti
o NFP boli predložené z operačných programov:
•
Integrovaný operačný program: 8
o
Doprava – 6
o
Školstvo – 1
o
Cyklodoprava - 1
•
Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika : 1
o
Kultúra – 1
•
Operačný program Kvalita životného prostredia: 6
K 31.12.2020 bolo schválených a zazmluvnených
32 projektov v celkovej hodnote NFP 28 230 009
EUR.

Oblasť životného prostredia
Samosprávne kraje ako orgány verejnej správy
a zároveň samostatné celky územnej samosprávy
regionálnej úrovne nemajú v zmysle platnej legislatívy žiadne kompetencie v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré majú priamy vplyv na zlepšenie
starostlivosti o životné prostredie na území. Túto
kompetenciu vykonávajú príslušné orgány štátnej
správy.
ŽSK sa v rámci svojich kompetencií v zmysle zákonov 302/2001 Z. z. v platnom znení a 416/2001 Z.
z. v nadväznosti na zákon 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení
zameriava na zlepšenie stavu životného prostredia najmä prostredníctvom napĺňania zásad a záväzných regulatívov záväznej časti územného plánu
regiónu, a to najmä v oblasti:
dobudovania dopravnej a environmentálnej
infraštruktúry v kraji,
budovania cyklodopravných trás,
prípravy integrovaného dopravného systému v kraji a podpory nemotorovej dopravy,
stanovenia zásad rozvoja územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho
dedičstva,
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podpory využívania obnoviteľných zdrojov
energie,
vytvárania podmienok pre rekultiváciu
nevyhovujúcich skládok odpadov a podpora triedenia, recyklácie a zneškodňovania odpadu v kraji.
ŽSK vo svojich strategických rozvojových dokumentoch (územný plán regiónu, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK, Stratégia
rozvoja cestovného ruchu ...) prostredníctvom napĺňania identifikovaných cieľov a opatrení vytvára
podmienky pre ekonomický rozvoj regiónu, ktorý
bude schopný využívať všetky prírodné, kultúrne,
finančné a ľudské zdroje pri zachovaní zdravého životného prostredia.
ŽSK vypracováva stanoviská
k územným zámerom a strategickým rozvojovým dokumentáciám v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom
znení, k návrhom zmien prieskumných území
v zmysle Zákona č. 569/2007 Z. z v platnom znení (geologický zákon), ďalej sa vyjadruje v zmysle Zákonov č. 330/1991 Z. z. v platnom znení
(o pozemkových úpravách), č. 364/2004 Z. z. v platnom znení (vodný zákon)... atď.

3.
Výročná
správa ŽSK
2020

Účtovná závierka
za rok 2020
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3. Účtovná závierka za rok 2020
3.1. Individuálna účtovná závierka

K 31.12.2020 bola v súlade s § 17 Zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov zostavená riadna účtovná závierka za rok
2020 /Príloha č. 1/.
Individuálna účtovná závierka ŽSK obsahuje ekonomické informácie z individuálnej súvahy a individuálneho výkazu ziskov a strát Úradu ŽSK a ďalšie
číselné a slovné komentovanie údajov, ktoré súvaha
a výkaz ziskov a strát nezachytávajú. Individuálnu
účtovnú závierku ŽSK tvorí:
•
•
•

súvaha,
výkaz ziskov a strát,
poznámky.

3.2. Konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovaná účtovná závierka ŽSK za rok
2020 bola zostavená v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17.
decembra 2008 č. MF/27526/2008–31, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe
/Príloha č. 2/.
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje ekonomické informácie z konsolidovanej súvahy
a konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ďalšie
číselné a slovné komentovanie údajov, ktoré súvaha a výkaz ziskov a strát nezachytávajú. Predstavuje súčet všetkých aktív a pasív, nákladov
a výnosov z jednotlivých individuálnych účtovných
závierok organizácií v konsolidovanom celku ŽSK,
kde vzájomné vzťahy týchto organizácií boli eliminované.
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Audit účtovnej závierky Úradu ŽSK uskutočnila
audítorská
firma
ACCEPT
AUDIT
& CONSULTING, s. r. o. Zo správy audítora za
rok 2020 vyplýva, že účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2020
a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zostavujú individuálnu účtovnú závierku obdobne ako Úrad ŽSK. Účtovné závierky Úradu ŽSK a organizácií v jeho pôsobnosti sú
v elektronickej podobe uložené v Registri účtovných
závierok www.registeruz.sk.

Pri konsolidácii ŽSK bola použitá metóda úplnej
konsolidácie, ktorou sa do konsolidovanej účtovnej
závierky zahrnuli údaje z účtovných závierok príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a údaje z účtovných závierok obchodných spoločností.
Konsolidovanú účtovnú závierku ŽSK tvorí:
•
konsolidovaná súvaha,
•
konsolidovaný výkaz ziskov a strát,
•
poznámky.
Audit konsolidovanej účtovnej závierky uskutočnila
audítorská
firma
ACCEPT
AUDIT
& CONSULTING, s. r. o.
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného
celku ŽSK je v elektronickej podobe uložená v Registri účtovných závierok www.registeruz.sk.

4.
Výročná
správa ŽSK
2020

Hodnotenie plnenia
a čerpania rozpočtu
za rok 2020
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4. Hodnotenie plnenia a čerpania rozpočtu za rok 2020
Rok 2020 bol výraznou mierou ovplyvnený pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, čo malo
negatívny vplyv na celkovú finančnú situáciu kraja
vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK. Zníženie príjmov zapríčinené výpadkom dane
z príjmov fyzických osôb, zníženie nedaňových príjmov krajských organizácií v oblasti kultúry, vzdelávania i výpadok príjmov z cestovného v prímestskej autobusovej doprave výrazne ovplyvnili hospodárenie kraja. Prijímané opatrenia na úrade ŽSK
ako aj v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK proti šíreniu koronavírusu si vyžadovali
zvýšené výdavky, ktoré súviseli s odstraňovaním
následkov pandémie a boli vynaložené najmä na
ochranné pracovné pomôcky, hygienické pomôcky,
dezinfekciu, vybavenie karanténnych centier a mobilných odberových miest na testovanie.
Výpadok nedaňových príjmov sa prejavil hlavne
v oblasti vzdelávania a kultúry. S dištančnou formou
vzdelávania priamo súviselo uzatvorenie školských
jedální a školských internátov, obmedzenie činnosti
centier voľného času, ale aj zníženie záujmu o vzdelávanie v jazykových školách. Opatrenia počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu viedli k prerušeniu podnikateľskej činnosti škôl a školských
zariadení. V porovnaní s rokom 2019 bol zaznamenaný pokles nedaňových príjmov škôl a školských
zariadení o 3 061 275 EUR, t. j. o 42 %. Organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v oblasti kultúry
zaznamenali nižšie vlastné príjmy z hlavnej činnosti
oproti roku 2019 o 685 834 EUR.
Vývoj rozpočtového hospodárenia v priebehu roka
2020 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtových
príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa
realizovali na základe schválenia zmien rozpočtu
v Zastupiteľstve ŽSK ako aj v rámci splnomocnenia
predsedníčky ŽSK. Počas roka 2020 bolo schválených v Zastupiteľstve ŽSK 5 zmien rozpočtu a 9
zmien v kompetencii predsedníčky.
Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok
2020 vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti bol schválený uznesením zastupiteľstva č. 5/15 na zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK dňa
25.11.2019 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej
časti vo výške 255 618 957 EUR.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo
výške 8 126 926 EUR v súlade s § 10 ods. 7 zákona
č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kapitálový rozpočet bol
zostavený ako schodkový v sume 38 940 052 EUR,
pričom tento schodok bol krytý prebytkom bežného
rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.
Počas roka 2020 bolo schválených v Zastupiteľstve
ŽSK 5 zmien rozpočtu:
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1. zmena rozpočtu schválená dňa 25.5.2020 uznesením 5/18,
2. zmena rozpočtu schválená dňa 6.7.2020 uznesením 4/19,
3. zmena rozpočtu schválená dňa 21.9.2020 uznesením 8/20,
4. zmena rozpočtu schválená dňa 23.11.2020 uznesením 3/21,
5. zmena rozpočtu schválená dňa 23.11.2020 uznesením 3/21.
Zároveň bolo realizovaných deväť zmien rozpočtu
v právomoci predsedníčky ŽSK, na ktoré bola splnomocnená v zmysle schváleného uznesenia 5/3 zo
dňa 16. februára 2010. Tieto úpravy boli zapracované do úprav rozpočtu a Zastupiteľstvo ŽSK bolo
o nich informované.
V rámci zmien rozpočtu v priebehu roka 2020 bol
rozpočet v príjmovej časti rozpočtu zvýšený
o+
21 598 867 EUR, čím na konci rozpočtového roka
2020 dosiahol sumu 277 217 824 EUR. Výdavková
časť rozpočtu bola zvýšená o + 17 284 841 EUR,
na konci rozpočtového roka 2020 dosiahla objem
272 903 798 EUR.
Rozpočet ŽSK k 31.12.2020 bol zostavený v zmysle
§ 10, ods. 7, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako prebytkový vo výške 4 314 026 EUR.

Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja v roku 2020
Schválený rozpočet 2020

V EUR

Rozpočet k 31.12.2020

Bežné príjmy

205 515 081

211 572 289

Bežné výdavky

197 388 155

211 491 267

Bežný rozpočet

8 126 926

81 022

Kapitálové príjmy

5 637 000

8 029 234

Kapitálové výdavky

44 577 052

49 880 760

Kapitálový rozpočet

-38 940 052

Príjmy ( B+K )

211 152 081

219 601 523

Výdavky (B+K)

241 965 207

261 372 027

Bežný a kapitálový rozpočet

-30 813 126

-41 851 526

-41 770 504

Finančné operácie – príjmové

44 466 876

57 616 301

Finančné operácie - výdavkové

13 653 750

11 531 771

Finančné operácie

30 813 126

46 084 530

Príjmy vrátane FO

255 618 957

277 217 824

Výdavky vrátane FO

255 618 957

272 903 798

0

4 314 026

Príjmy – výdavky vrátane FO

4.1. Bežný rozpočet
Bežný rozpočet vyššieho územného celku sa člení na bežné príjmy a bežné výdavky.

4.1.1. Bežné príjmy
Skutočné bežné príjmy tvoria z celkových príjmov ŽSK 76,97 %. Štruktúra bežných príjmov pozostáva
z troch hlavných oblastí, a to z daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov.
Prehľad plnenia bežných príjmov ŽSK v roku 2020:
Schválený
rozpočet
2020

Upravený
rozpočet
2020

118 921 236

117 000 000

117 977 161

117 977 161

100,00

Nedaňové bežné príjmy

14 513 622

13 618 806

14 143 726

13 942 820

98,58

Granty a transfery

71 585 951

74 896 275

79 451 402

79 604 662

100,19

205 020 809

205 515 081

211 572 289

211 524 643

99,98

Bežné príjmy
Daňové príjmy

Bežné príjmy spolu

Výročná
správa ŽSK
2020

Skutočnosť
2019

Plnenie
príjmov
2020

% plnenia
príjmov
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Podiel plnenia daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov na bežných príjmoch:
•
Daňové príjmy
Rozpočet daňových príjmov od 1. januára 2015
tvorí už len podiel na dani z príjmov fyzických osôb,
ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania výdavkov ŽSK.

117 977 161 EUR. Skutočne dosiahnuté príjmy za
rok 2020 tak predstavujú plnenie ročného rozpočtu
100,00 %.

Na rok 2020 boli daňové príjmy rozpočtované sumou 117 000 000 EUR a upravený rozpočet k 31.12.2020 bol vo výške skutočného plnenia

V porovnaní s rokom 2019 sa výnos daní znížil o 944
075 EUR, čo je pokles o 0,80 %. Z celkových príjmov ŽSK tvoria daňové príjmy 42,93 % a z bežných
príjmov 55,78 %.

Prehľad plnenia daňových príjmov ŽSK v roku 2020:

v EUR

Skutočnosť
2019

Daňové príjmy
Daňové príjmy spolu

118 921 236

Schválený
rozpočet
2020

Upravený
rozpočet
2020

Plnenie
príjmov
2020

117 000 000

117 977 161

117 977 161

% plnenia
príjmov
100,00

Vývoj daňových príjmov ŽSK za jednotlivé roky od začiatku fiškálnej decentralizácie je nasledovný:
Rok

Daň z príjmov fyzických
osôb

Daň z motorových vozidiel

Dane spolu

2005

39 690 666

10 801 899

50 492 565

2006

43 870 643

11 931 089

55 801 732

2007

45 850 428

13 632 875

59 483 303

2008

53 739 129

9 429 895

63 169 024

2009

50 735 931

15 666 954

66 402 885

2010

41 920 839

14 806 571

56 727 410

2011

49 795 822

16 093 425

65 889 247

2012

50 696 234

16 293 291

66 989 525

2013

51 730 456

16 524 323

68 254 779

2014

53 672 123

17 449 196

71 121 319

2015

77 868 873

1 695 400

79 564 273

2016

89 278 901

0

89 278 901

2017

96 330 719

0

96 330 719

2018

107 601 212

0

107 601 212

2019

118 921 236

0

118 921 236

2020

117 977 161

0

117 977 161
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Skutočný výber daňových príjmov za roky 2007 – 2020:

•
Nedaňové bežné príjmy
Rozpočet nedaňových bežných príjmov bol schválený vo výške 13 618 806 EUR, po zmenách
k 31.12.2020 bol upravený na sumu 14 143 726
EUR. Celková výška nedaňových príjmov, ktoré dosiahol ŽSK, predstavuje objem 13 942 820 EUR, t.
j. plnenie 98,58 %. Nedaňové príjmy tvoria 6,59 %
z celkových bežných príjmov.
Plnenie nedaňových bežných príjmov súvisí s činnosťou rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK odvetvia vzdelávanie a sociálne
zabezpečenie, úradu ŽSK a centier zdravotnej starostlivosti (CZS) ŽSK.

Forma hospodárenia

Pandémia koronavírusu mala negatívny dopad aj
na plnenie nedaňových príjmov. Výpadok príjmov
sa prejavil hlavne v oblasti vzdelávania, čo súviselo
najmä s uzatvorením školských jedální, školských
internátov, ale aj s prerušením podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení.
V porovnaní s rokom 2019 pokles nedaňových príjmov bol zaznamenaný o 3 061 275 EUR, t. j. o 42,20
%. Rozpočtové organizácie zaznamenali pokles
o 1 300 833 EUR a príspevkové organizácie pokles
o 1 760 443 EUR.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení
(skutočnosť)

ROZDIEL

2019

2020

príspevkové organizácie

4 221 418

2 460 975

-1 760 443

rozpočtové organizácie

3 030 952

1 730 119

-1 300 833

SPOLU:

7 254 389

4 193 114

-3 061 275

Výročná
správa ŽSK
2020
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Pokles nedaňových príjmov v oblasti sociálnych služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom z dôvodu
pandémie nebol
Nedaňové príjmy, ktoré dosiahol ŽSK (Úrad ŽSK a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK) v období do 31.12.2020 podľa oblastí:

v EUR

Nedaňové príjmy - bežné

Schválený
rozpočet
2020

Skutočnosť
2019

Upravený
rozpočet
2020

Plnenie
príjmov
2020

% plnenia
príjmov

Úrad

434 972

172 800

490 892

949 528

193,43

CZS ŽSK

656 675

670 000

670 000

687 545

102,62

3 178 879

2 729 651

2 725 988

1 823 403

66,89

Sociálne zabezpečenie

10 243 096

10 046 355

10 256 846

10 482 344

102,20

Nedaňové príjmy bežné spolu

14 513 622

13 618 806

14 143 726

13 942 820

98,58

Vzdelávanie

Na plnení bežných nedaňových príjmov ŽSK sa najvyššou mierou 75,18 % podieľajú zariadenia sociálnych
služieb a vzdelávanie 13,08 % (ide najmä o príjmy za služby týkajúce sa školských internátov, stravného
alebo prenájmu priestorov školských zariadení).
Podiel jednotlivých oblastí na plnení nedaňových bežných príjmov ŽSK za rok 2020:

Štruktúra nedaňových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:
Nedaňové príjmy - bežné
210 Príjmy z podnikania
a z vlastníctva
majetku

Skutočnosť
2019

Schválený
rozpočet
2020

v EUR
Upravený
rozpočet
2020

Plnenie
príjmov
2020

% plnenia
príjmov

858 378

830 432

860 482

825 029

95,88

220 Administratívne a iné poplatky
240 Úroky z tuzemských úverov,
pôžičiek a vkladov

12 978 824

12 629 073

12 756 228

11 950 341

93,68

3 198

800

800

803

100,38

290 Iné nedaňové príjmy

673 222

158 501

526 216

1 166 647

221,70

Nedaňové príjmy spolu

14 513 622

13 618 806

14 143 726

13 942 820

98,58
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Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
825 029 EUR
Tieto príjmy boli dosiahnuté z prenájmu pozemkov,
budov, priestorov vo vlastníctve ŽSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Najvyšší
príjem 654 560 EUR je z prenájmu nebytových
priestorov v centrách zdravotnej starostlivosti budovách bývalých polikliník v Bytči, Kysuckom
Novom Meste, Liptovskom Hrádku, Turzovke
a Turčianskych Tepliciach.
Prenájom nebytových priestorov v týchto zariadeniach je uskutočňovaný najmä za účelom prevádzkovania zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti. Časť priestorov sa prenajíma pre
lekárne, dopravnú zdravotnú službu, rehabilitácie a fyzioterapiu, laboratória klinickej biochémie
a zubnej techniky a pobočkám VsZP či ÚPSVaR,
časť živnostníkom (masérske služby, očná optika, kozmetické služby a služby na rekondíciu
prípadne poradenstvo, kancelárske priestory).
-

Administratívne a iné poplatky a platby
11 950 341 EUR
Ide najmä o platby od občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb za poskytované
služby, platby za stravné, za ubytovacie služby,
platby v domovoch mládeže, poplatky v zdravotníctve za vydané povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti, poplatky v doprave za
vydanie licencií, za realizované zmeny cestovných poriadkov, poplatky za vydané stanoviská
etickej komisie ŽSK za posúdenie projektov klinických štúdii, ktoré predkladajú farmaceutické
spoločnosti.
-

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov
803 EUR
Iné nedaňové príjmy
1 166 647 EUR
Plnenie na tejto položke zahŕňa napr. príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov za dodávku tovarov a služieb, z vratiek – zrefundované prostriedky z financovania projektov
a z ostatných príjmov.
-

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu a
štrukturálnych fondov
Rozpočet bežných grantov a transferov na rok 2020
bol schválený v celkovom objeme 74 896 275 EUR
a k 31.12.2020 bol zmenený na sumu 79 451 402
EUR. Skutočné plnenie grantov a transferov k uvedenému dátumu bolo vo výške 79 604 662 EUR,
čo predstavuje 100,19 % z upraveného rozpočtu.
Z bežných príjmov tvoria 37,63 %.
Najdôležitejšou časťou týchto príjmov sú prostriedky poskytnuté z kapitoly Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na financovanie vzdelávania
na stredných školách, ku ktorým zriaďovateľskú
funkciu plní ŽSK.
Bežné granty a transfery zahŕňajú nasledovné príjmy:
• Granty 408 412 EUR - vzdelávanie 324 067
EUR, sociálne zabezpečenie 84 345 EUR.
• Transfery v rámci verejnej správy (z MŠ SR, MF
SR, jednotlivých ministerstiev, z eurofondov,
okresného úradu) v sume 78 386 712 EUR.
• Zahraničné granty 809 538 EUR.

•

V položke grantov a transferov sú zahrnuté aj finančné prostriedky poskytnuté na financovanie
projektov podporených z európskych fondov a prislúchajúce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Prehľad bežných grantov a transferov uvádza nasledovná tabuľka:
Bežné granty a
transfery
Granty

Skutočnosť
2019

% plnenia príjmov

408 412

144,53

0

61 847

61 847

100,00

Doprava

12 514

0

22 987

22 986

100,00

277 533

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

67 660 180

74 675 314

74 886 806

74 886 597

100,00

272 536

140 961

2 156 854

2 184 490

101,28

1 356 358

0

1 230 791

1 230 792

100,00

1 277 014

0

809 539

809 538

100,00

71 585 951

74 896 275

79 451 402

79 604 662

100,19

Vzdelávanie
Sociálne
zabezpečenie
Eurofondy
Zahraničné granty
Bežné granty a
transfery spolu

Výročná
správa ŽSK
2020

282 578

v EUR

Plnenie
príjmov
2020

57 633

Kultúrne služby

80 000

Upravený
rozpočet
2020

Úrad
Zdravotníctvo

672 183

Schválený
rozpočet
2020
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Granty (311) – Patria sem všetky granty, dobrovoľné
príspevky od darcov a sponzorov, ktoré sa používajú na
zmluvne dohodnuté výdavky.
Skutočné plnenie je vo výške 408 412 EUR. Prijaté
granty boli hlavne na úseku vzdelávania v celkovej výške
324 067 EUR, z toho 241 765 EUR tvoria finančné prostriedky zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu – Erasmus. Na úseku sociálneho
zabezpečenia boli dary a granty vo výške 84 345 EUR.
Transfery (312) boli rozpočtované vo výške 78 359
285 EUR, skutočné plnenie je 78 386 712 EUR, t. j. 100,04
%.

Úrad
Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
bola poskytnutá dotácia na úhradu nákladov spojených
s preneseným výkonom štátnej správy – na činnosť metodikov na odbore školstva vo výške 61 847 EUR.
Doprava
V súvislosti s uznesením vlády č. 384 zo 17. júna 2020
a č. 783 zo 16. decembra 2020 bola poskytnutá dotácia
z Ministerstva financií SR na bežné výdavky v celkovej
výške 22 986 EUR na úhradu výdavkov vynaložených
na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri
ochrane dopravnej infraštruktúry.
Vzdelávanie – celková výška rozpočtovanej dotácie
bola vo výške 74 886 806 EUR. Plnenie bolo 74 886 597
EUR.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:
finančné prostriedky na prenesené kompetencie - normatívne
pandémia COVID-19 - normatívne
maturity - normatívne
príspevky na rekreácie - normatívne
dištančné vzdelávanie – normatívne
vzdelávacie poukazy
lyžiarske kurzy
odchodné
mimoriadne výsledky žiakov
asistenti učiteľa
príspevok na učebnice
havarijná situácia sociálnych zariadení – SŠ Tvrdošín
projekt Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania
pedagogických zamestnancov
projekty v rámci OP Ľudské zdroje

74 780 732 EUR
71 257 193 EUR
1 384 694 EUR
10 155 EUR
82 317 EUR
190 500 EUR
468 518 EUR
513 634 EUR
263 429 EUR
28 600 EUR
44 175 EUR
13 381 EUR
25 000 EUR
8 000 EUR
491 136 EUR

Ministerstvo kultúry SR:
Projekt Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Hrádocké arborétum

10 975 EUR
10 975 EUR

Metodicko – pedagogické centrum:
projekty „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

90 139 EUR
90 139 EUR

Štátny inštitút odborného vzdelávania:
projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality“
Okresný úrad Žilina:
krajské kolo olympiády slovenského jazyka, literatúry
a biologickej olympiády

309 EUR
309 EUR
4 651 EUR
4 651 EUR

Sociálne zabezpečenie - upravený rozpočet k 31.12.2020 bol vo výške 2 156 854 EUR.
Plnenie bolo 2 184 490 EUR.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
podpora humanitárnej pomoci
podpora rozvoja sociálnych služieb
mimoriadna odmena za prácu v období 1. vlny pandémie
nákup výživových doplnkov
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1 800 742 EUR
56 366 EUR
102 320 EUR
1 535 816 EUR
106 240 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:
projekt „Bezpečné bývanie v centrách sociálnych služieb ŽSK“
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR:
projekt „Pracuj, zmeň svoj život“– podpora vytvárania pracovných miest 169 911 EUR
príspevky na podporu zamestnanosti (72 H)
príspevok z OP Ľudské zdroje – CSS STUDIENKA, Novoť

20 000 EUR
20 000 EUR
336 112 EUR
150 077 EUR
16 124 EUR

EUROFONDY – rozpočet bežných príjmov bol vo výške 1 230 791 EUR, plnenie bolo 1 230 792 EUR, a to na základe
zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekty zo štrukturálnych fondov financovaných systémom
refundácie alebo zálohovej platby.
•
Euroregión Beskydy - kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (NR)
4 674 EUR
•
Euroregión Beskydy - vzdelávanie PL-SK, ŽSK (NR)
837 EUR
•
Euroregión Tatry - vzdelávanie PL-SK, ŽSK (NR)
367 EUR
•
Euroregión Tatry – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (NR)
4 810 EUR
•
Euroregión Tatry – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (Mikro)
38 897 EUR
•
Euroregión Beskydy – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (Mikro)
12 319 EUR
•
Euroregión Beskydy – vzdelávanie PL-SK, ŽSK (Mikro)
11 328 EUR
•
Partnerstvom k spoločnému rozvoju- Regionálny kontaktný bod
2 675 EUR
•
SORO – ROP RIUS
245 539 EUR
•
Spoločne v harmónii, prírody, tela a duše
270 EUR
•
Na bicykli k susedom
47 381 EUR
•
Regionálne poradenské centrum SK-CZ
2 027 EUR
•
Prevádzkovanie IPC2
60 439 EUR
•
Inteligentný a lepší ŽSK
319 453 EUR
•
Každá história si zaslúži svoj priestor
26 737 EUR
•
Zlepšenie kvality ovzdušia – životné prostredie LIFE
67 920 EUR
•
Každá história si zaslúži svoj priestor
364 764 EUR
•
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam SK-CZ
20 354 EUR
Zahraničné granty (331)
EUROFONDY
•
Euroregión Beskydy - kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (NR)
•
Euroregión Beskydy - vzdelávanie PL-SK, ŽSK (NR)
•
Euroregión Tatry - vzdelávanie PL-SK, ŽSK (NR)
•
Euroregión Tatry – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (NR)
•
Euroregión Tatry – vzdelávanie PL-SK, ŽSK (Mikro)
•
Euroregión Tatry – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (Mikro)
•
Euroregión Beskydy – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (Mikro)
•
Euroregión Beskydy – vzdelávanie PL-SK, ŽSK (Mikro)
•
RUMOBIL
•
Partnerstvom k spoločnému rozvoju- Regionálny kontaktný bod
•
Spoločne v harmónii, prírody, tela a duše
•
Regionálne poradenské centrum SK-CZ
•
Tatry spájajú

Výročná
správa ŽSK
2020

809 539 EUR
55 289 EUR
6 972 EUR
3 800 EUR
39 683 EUR
10 069 EUR
208 272 EUR
277 992 EUR
78 145 EUR
10 818 EUR
22 880 EUR
76 775 EUR
17 233 EUR
1 611 EUR
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4.1.2. Bežné výdavky
Zdrojom financovania bežných výdavkov sú daňové príjmy ŽSK, nedaňové príjmy Úradu ŽSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK, dotácie zo štátneho rozpočtu, štrukturálne
fondy, zostatok prostriedkov z predchádzajúceho
roku, návratná finančná výpomoc z Ministerstva
financií SR určená na kompenzáciu výpadku dane
z príjmu fyzických osôb a rezervný fond. Zákon č.
67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

umožňuje použiť prostriedky rezervného fondu aj na
úhradu bežných výdavkov.
Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške 197 388 155 EUR. V priebehu roka bol päťkrát
zmenený a výsledný stav rozpočtu bežných výdavkov k 31.12.2020 bol v objeme 211 491 267 EUR.
V skutočnosti dosiahnuté výdavky bežného rozpočtu boli v sume 203 629 076 EUR, čo predstavuje
96,28 % z upraveného rozpočtu. Bežné výdavky
tvoria z celkových výdavkov ŽSK 83,26 %.

Zastúpenie jednotlivých oblastí na čerpaní bežných výdavkov:
Bežné výdavky
Úrad

Skutočnosť
2019

Schválený
rozpočet
2020

Upravený
rozpočet
2020

v EUR

Čerpanie
výdavkov
2020

% čerpania
výdavkov

10 553 099

14 377 675

12 656 877

10 353 099

81,80

Centrá zdravotnej
starostlivosti ŽSK

469 673

522 600

522 600

501 693

96,00

Ostatné odvetvia

79 000

0

0

0

0,00

36 810 756

35 068 192

43 624 807

42 983 339

98,53

390 705

150 000

366 388

357 388

97,54

9 056 798

9 992 383

10 092 466

9 994 896

99,03

Vzdelávanie

81 084 777

87 666 458

88 604 269

86 332 862

97,44

Sociálne zabezpečenie

45 239 335

49 237 647

51 778 792

50 989 811

98,48

1 769 847

373 200

3 845 068

2 115 988

55,03

185 453 990

197 388 155

211 491 267

203 629 076

96,28

Doprava
Zdravotníctvo
Kultúrne služby

Eurofondy
Bežné výdavky spolu
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Podiel jednotlivých úsekov na čerpaní bežných výdavkov:
Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Bežné výdavky

Skutočnosť
2019

Schválený
rozpočet
2020

v EUR

Upravený
rozpočet
2020

Čerpanie
výdavkov
2020

% čerpania
výdavkov

610 Mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné
vyrovnania

48 226 707

48 937 240

54 245 775

53 639 637

98,88

620 Poistné a prísp. do poisťovní

17 780 516

18 395 340

19 865 824

19 420 750

97,75

630 Tovary a služby

22 099 839

28 528 280

26 509 731

21 421 641

80,80

640 Bežné transfery

97 045 129

101 027 295

110 369 937

108 855 359

98,62

301 799

500 000

500 000

291 689

58,33

185 453 990

197 388 155

211 491 267

203 629 076

96,28

650 Splácanie úrokov
Bežné výdavky spolu

Štruktúra bežných výdavkov z pohľadu ekonomickej klasifikácie:

Výročná
správa ŽSK
2020
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Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov ŽSK podľa jednotlivých programov
Kategória

Program
1: Plánovanie, manažment
a kontrola

Upravený
rozpočet k
31.12.2020

v EUR
Čerpanie
výdavkov
2020

% čerpania
výdavkov

624 900

4 351 633

2 509 329

57,66

527 000

499 280

187 152

37,48

3: Interné služby

2 064 600

2 006 697

1 678 577

83,64

4: Komunikácie

11 918 192

11 981 155

11 966 923

99,88

5: Doprava

23 150 000

31 511 672

30 884 436

98,00

6: Vzdelávanie

71 270 107

86 769 853

86 332 862

99,49

9 845 383

10 092 466

9 994 896

99,03

48 965 175

51 568 832

50 934 114

98,76

9: Zdravotníctvo

0

357 388

357 388

100,00

10: Administratíva

29 022 798

12 352 291

8 783 399

71,10

197 388 155

211 491 267

203 629 076

96,28

2: Propagácia a marketing

Bežné
výdavky

Schválený
rozpočet
2020

7: Kultúra
8: Sociálne služby

Spolu

4.2. Kapitálový rozpočet
4.2.1. Kapitálové príjmy
Rozpočet kapitálových príjmov ŽSK tvoria nedaňové kapitálové príjmy – z predaja majetku ŽSK,
združené prostriedky, dotácie zo štátneho rozpočtu a prijaté finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov. Kapitálové príjmy k 31.12.2020 boli rozpočtované vo výške 8 029 234 EUR, z toho nedaňové

príjmy - kapitálové vo výške 1 369 052 EUR a granty a transfery vo výške 6 660 182 EUR. Skutočné
plnenie kapitálových príjmov celkom je 8 430 490
EUR, t j. plnenie 105,00 % k upravenému rozpočtu.
Kapitálové príjmy tvoria z celkových príjmov ŽSK
3,07 %.

Štruktúra kapitálových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy
Granty
Transfery

Skutočnosť
2019
475 446

Schválený
rozpočet
2020
100 000

v EUR

Upravený
rozpočet
2020

Plnenie
príjmov
2020

% plnenia
príjmov

1 369 052

1 770 308

129,31

17 455

553

553

100,00

2 270 182

4 688 088

4 688 088

100,00

150 000

150 000

100,00

14 400

14 400

100,00

4 523 688

4 523 688

100,00

1 971 541

1 971 541

100,00

8 029 234

8 430 490

105,00

z toho: Úrad
Zdravotníctvo
Kultúra

40 000

Vzdelávanie

16 559

Sociálne zabezpečenie

29 267

Eurofondy

2 184 356

Zahraničné granty - Eurofondy

1 283 786

Kapitálové príjmy spolu

4 046 869
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5 537 000

5 637 000

•
Kapitálové príjmy
Upravený rozpočet kapitálových príjmov k 31.12.
2020 bol vo výške 1 369 052 EUR. V skutočnosti
boli dosiahnuté príjmy kapitálového rozpočtu vo
výške 1 770 308 EUR, t.j. plnenie na 129,31 %
k upravenému rozpočtu.
Plnenie nedaňových príjmov bolo realizované z odpredajov majetku na základe kúpnych zmlúv v sume
379 793 EUR. Čiastka 43 782 EUR je z refundácie
tých výdavkov, ktorá bola poskytnutá na financovanie projektov z eurofondov organizáciám v oblasti
kultúry. Príjem nedaňových príjmov vo výške 96 733
EUR je z mesta Martin, ktoré refundovalo výdavky

investičnej akcie Atletického a futbalového štadióna
v Martine, hradené v predchádzajúcich rokoch zo
strany ŽSK. Ide o spoluúčasť mesta Martin za už
zrealizované výdavky na projektové práce, inžiniersku činnosť a stavebné práce.
Na výstavbu Atletického a futbalového štadiónu
v Martine v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o združení prostriedkov s mestom Martin boli poukázané z mesta Martin finančné prostriedky vo výške
850 000 EUR. Na ten istý účel v zmysle Zmluva č.
17/NSP/2020 o realizácii národného športového
projektu, Slovenský atletický zväz poskytol finančné prostriedky v objeme 400 000 EUR.

•
Granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov
Granty (321) – darované a sponzorské prijaté dobrovoľné príspevky používané na zmluvne dohodnuté výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia sú vo výške 553 EUR.
Transfery (322)
Upravený rozpočet transferov k 31.12.2020 bol 4 688 088 EUR. Plnenie je 4 688 088 EUR,
t. j. 100,00 %.
•
•
•

Úrad 								
Sociálne zabezpečenie							
EUROFONDY							

Úrad
Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR
na financovanie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavbu:
„Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina Bytča – hranica ŽSK/TSK“.
Sociálne zabezpečenie
Dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
na podporu rozvoja sociálnych služieb

150 000 EUR
14 400 EUR
4 523 688 EUR
150 000 EUR

14 400 EUR

EUROFONDY – Rozpočet v oblasti eurofondov je 4 523 688 EUR. Príjmy z eurofondov v rámci projektov
ŽSK predstavujú výšku 4 523 688 EUR. Uvedené príjmy zahŕňajú zálohové platby na financovanie projektov
ako aj refundácie výdavkov.
Zo strany eurofondov boli refundované kapitálové výdavky, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch čerpané
hlavne z úveru CEB určeného na predfinancovanie projektov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spojená škola Nižná, zvýšenie EHB						
RUMOBIL 66 106 EUR
Každá história si zaslúži svoj priestor					
Euroregión Beskydy – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (Mikro)		
Euroregión Tatry – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (Mikro)			
Tatry spájajú								
Modernizácia odborného vzdelávania, Hotelová akadémia Žilina		
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T Kysuce				
Na bicykli k susedom							
Modernizácia odborného vzdelávania, SOŠ lesnícka 			
a drevárska Liptovský Hrádok
Geopark Megoňky Šaca							
Modernizácia odborného vzdelávania, ŠUP Ružomberok 			
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T Orava				
Modernizácia odborného vzdelávania, SŠ Kysucké Nové Mesto		
Výročná
správa ŽSK
2020

542 450 EUR
49 352 EUR
20 793 EUR
10 006 EUR
36 145 EUR
281 774 EUR
994 346 EUR
117 939 EUR
525 481 EUR
8 220 EUR
456 782 EUR
38 236 EUR
478 233 EUR
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•
•
•
•
•

Modernizácia odborného vzdelávania, SPŠ stavebná Žilina 			
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T Horné Považie II			
Modernizácia odborného vzdelávania, SOŠ technická Čadca 		
Modernizácia odborného vzdelávania, HA Liptovský Mikuláš 		
Inteligentný a lepší ŽSK – EVS
15 747 EUR

Zahraničné granty (332)
EUROFONDY
•
Euroregión Beskydy – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (Mikro)
•
Euroregión Tatry – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (Mikro)
•
Tatry spájajú
•
Euroregión Beskydy – vzdelávanie PL-SK, ŽSK (Mikro)
•
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T Čadca D3

194 562 EUR
2 759 EUR
455 840 EUR
228 917 EUR

1 971 541 EUR
36 785 EUR
106 488 EUR
1 785 709 EUR
1 871 EUR
40 688 EUR

4.2.2. Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky tvoria z celkového čerpania výdavkov ŽSK 11,88 %. Upravený rozpočet
k 31.12.2020 vo výške 49 880 760 EUR bol čerpaný
v sume 29 067 340 EUR, t. j. čerpanie rozpočtu je
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58,27 %. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov rozpočtovaných v roku 2020 boli finančné prostriedky
z nasledovných zdrojov:

Štátny rozpočet								
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – ŠR			
Úver z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB)			
Úver zo SLSP
2 587 874 EUR
Návratná finančná výpomoc z MF SR na dopravu			
Návratná finančná výpomoc z MF SR na vykrytie výpadku daní
Rezervný fond							
Fond udržateľnosti								
Vlastné zdroje ŽSK (daňové a kapitálové príjmy)			

356 090 EUR
10 550 EUR
18 720 375 EUR
10 946 429 EUR
5 943 538 EUR
9 202 344 EUR
44 000 EUR
2 069 560 EUR

Zastúpenie jednotlivých oblastí na čerpaní kapitálových výdavkov:
Kapitálové výdavky

Skutočnosť
2019

Schválený
rozpočet
2020

Upravený
rozpočet
2020

v EUR
Čerpanie
výdavkov
2020

% čerpania
výdavkov

Úrad

444 064

400 000

487 572

315 840

64,78

Centrá zdravotnej
starostlivosti

101 106

0

228 240

162 753

71,31

Doprava

6 986 041

11 683 052

13 260 454

4 575 313

34,50

Zdravotníctvo

5 422 549

2 540 000

3 073 190

2 684 301

87,35

Kultúrne služby

1 043 485

750 000

1 372 262

1 252 333

91,26

Vzdelávanie

5 150 787

3 900 000

9 123 345

8 429 282

92,39

Sociálne zabezpečenie

2 969 718

1 200 000

1 907 454

1 771 470

92,87

Eurofondy

4 925 770

23 262 000

19 711 043

9 520 694

48,30

807 346

842 000

717 200

355 354

49,55

27 850 866

44 577 052

49 880 760

29 067 340

58,27

Projektová dokumentácia
Kapitálové výdavky spolu
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Podiel úsekov na čerpaní kapitálových výdavkov:
Úrad
PD
1,09% CZS
1,22%
0,56%

Doprava
15,74%

Eurofondy
32,75%

Zdravotníctvo
9,24%

Kultúra
4,31%

Vzdelávanie
29,00%

Soc. zab.
6,09%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK podľa jednotlivých programov:
Kategória

Program
1: Plánovanie, manažment
a kontrola

Upravený
rozpočet k
31.12.2020

v EUR
%
čerpania
výdavkov

Čerpanie
výdavkov

24 104 000

20 428 243

9 876 048

48,34

400 000

409 683

238 830

58,29

0

235 769

170 282

72,22

11 683 052

13 260 454

4 575 313

34,50

0

0

0

0

3 900 000

9 123 345

8 429 282

92,39

750 000

1 372 262

1 252 333

91,26

8: Sociálne služby

1 200 000

1 907 454

1 771 470

92,87

9: Zdravotníctvo

2 540 000

3 073 190

2 684 301

87,34

10: Administratíva

0

70 360

69 481

98,75

44 577 052

49 880 760

29 067 340

58,27

2: Propagácia a marketing
3: Interné služby
Kapitálové
výdavky

Schválený
rozpočet
2020

4: Komunikácie
5: Doprava
6: Vzdelávanie
7: Kultúra

Spolu

Výročná
správa ŽSK
2020
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4.3. Finančné operácie
4.3.1. Príjmové finančné operácie
Príjmové finančné operácie slúžia predovšetkým na
doplnenie príjmov rozpočtu. Ide o zdroje z minulých rokov, prevody z peňažných fondov, schválené
úvery, návratné finančné výpomoci z Ministerstva
financií SR. Sú zdrojom krytia predovšetkým kapitálových výdavkov. V roku 2020 bolo možné z dôvodu
pandémie COVID-19 použiť prostriedky z rezervného fondu aj na úhradu bežných výdavkov.

Rozpočet príjmových finančných operácií bol
k 31.12.2020 schválený vo výške 57 616 301 EUR.
Príjmy z príjmových finančných operácii dosiahli
k uvedenému dátumu výšku 54 855 975 EUR, plnenie je 95,21 %. Medzi príjmové finančné operácie
patrí aj zloženie finančnej zábezpeky, ktorá je triedená v položke Iné príjmové finančné operácie. Z celkových príjmov ŽSK tvoria 19,96 %.

Plnenie rozpočtu v príjmových finančných operáciách pozostáva z nasledovných položiek:
•
zostatok prostriedkov z r. 2019 vo výške
1 154 075 EUR, ktoré bolo možné použiť v súlade s
§ 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
•
zostatok účelovo určených finančných prostriedkov rozpočtových organizácií na stravovacích
účtoch, účtoch podnikateľskej činnosti, darovacích
a projektových účtoch vo výške 494 503 EUR, v oblasti vzdelávania 315 993 EUR a v oblasti sociálneho
zabezpečenia 178 510 EUR,
•
nevyčerpaná časť úveru z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) z predchádzajúceho roku v
sume 20 666 527 EUR,
•
zostatok nedočerpanej návratnej finančnej
výpomoci z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu mostných objektov a ciest II. a III. triedy v objeme 1 677 508 EUR,
•
prevod prostriedkov z rezervného fondu vo

výške 12 342 082 EUR za účelom financovania bežných a kapitálových výdavkov,
•
prevod prostriedkov z fondu udržateľnosti
projektu Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky
Sobášneho paláca v Bytči v sume 44 000 EUR,
•
prijaté prostriedky na finančné zábezpeky
pri verejných obchodných súťažiach alebo zábezpeky na viazanosť ponuky podľa zákona o verejnom
obstarávaní 568 320 EUR,
•
úver zo SLSP, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov 2 600 000 EUR,
•
návratná finančná výpomoc z Ministerstva
financií SR na rekonštrukciu mostných objektov
a ciest II. a III. triedy 8 800 000 EUR,
•
návratná finančná výpomoc z Ministerstva
financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v roku 2020 v objeme
6 508 960 EUR.

Prehľad rozpočtu príjmových finančných operácií za rok 2020:
v EUR
Príjmové finančné operácie
Zo splátok tuzemských úverov,
pôžičiek a NFV
Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov
Prevod prostriedkov
z peňažných fondov
Prijaté úvery, pôžičky, návratné
finančné výpomoci

Skutočnosť
2019

Schválený
rozpočet
2020

Upravený
rozpočet
2020

Plnenie príjmov
2020

% plnenia
príjmov

0

10 000

10 000

0

0,00

9 916 826

26 202 412

23 984 104

23 992 613

100,04

16 403 911

9 454 464

15 256 441

12 386 082

81,19

21 900 000

8 800 000

18 365 756

17 908 960

97,51

Iné príjmové finančné operácie

1 000 060

0

0

568 320

0,00

Príjmové fin. operácie spolu

49 220 797

44 466 876

57 616 301

54 855 975

95,21
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Zoznam nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2019 zapojených do rozpočtu v roku
2020:
v EUR
Účel
Štátne fin. prostriedky pre metodikov - mzdy, poistné 12/2019

Nevyčerpaná suma
BV
KV

Spolu
3 878

3 878

Dotácia z Úradu vlády SR – Slanický ostrov

10 550

10 550

Dotácia na vzdelávanie

59 526

59 526

Dotácia z Úradu vlády SR – Gymnázium Martin

11 000

11 000

Projekty z EF RO vzdelávanie - Erasmus

131 728

131 728

Projekty z MŠVVŠ – OP Ľudské zdroje

111 139

111 139

21 099

21 099

Zostatky na samostatných účtoch rozpočtových organizácii

494 503

494 503

628 Euroregión Beskydy – kultúrne dedičstvo - Mikro

306 192

306 192

745 Euroregión Beskydy – kultúrne dedičstvo - NR

51 995

51 995

7601 Euroregión Beskydy – vzdelávanie - Mikro

32 738

32 738

5 777

5 777

580 Euroregión Tatry – kultúrne dedičstvo - Mikro

91 780

91 780

761 Euroregión Tatry – kultúrne dedičstvo - NR

22 398

22 398

599 Euroregión Tatry – vzdelávanie - Mikro

14 102

14 102

2 489

2 489

277 684

277 684

Sociálne zabezpečenie - ostatné

753 Euroregión Beskydy – vzdelávanie - NR

578 Euroregión Tatry – vzdelávanie - NR
158 Fond malých projektov
Úver z CEB
NFV MF na rekonštrukciu mostov a ciest II. a III. triedy
Spolu

1 638 028

20 666 527

20 666 527

1 677 508

1 677 508

22 354 585

23 992 613

4.3.2. Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie boli pre rok 2020 rozpočtovane vo výške 11 531 771 EUR a ich čerpanie bolo
v objeme 11 902 385 EUR, t. j. 103,21%. Z rozpočtu ŽSK tvoria 4,86 %.
Finančné prostriedky boli použité hlavne na splácanie tuzemskej istiny a vrátenie finančnej zábezpeky:
Zmluva o úvere č. 123/CC/17 – SLSP – odklad splátok v súvislosti
0 EUR
•
s výpadkom daňových príjmov spojených s pandémiou koronavírusu
•
Zmluva s CEB
•
Účasť na majetku – vklad Letisková spoločnosť Žilina, a. s.
•
Finančná zábezpeka (vrátenie)
•
Kurzové rozdiely

11 343 750 EUR
1 EUR
558 610 EUR
24 EUR

Vyššie čerpanie rozpočtu je z dôvodu vrátenia finančnej zábezpeky, u ktorej nie je povinnosť rozpočtovania.
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5. Výsledok hospodárenia za rok 2020
K 31.12.2020 je disponibilný zostatok vlastných finančných prostriedkov na bankových účtoch vo výške
11 786 384,31 EUR.
Skutočné príjmy
Bežný rozpočet

Skutočné výdavky

Rozdiel

211 524 642,83

203 629 075,53

8 430 489,97

29 067 340,23

- 20 636 850,26

HV Bežný + kapitálový

219 955 132,80

232 696 415,76

- 12 741 282,96

HV Finančné operácie

54 855 975,49

11 902 385,18

+ 42 953 590,31

274 811 108,29

244 598 800,94

+ 30 212 307,35

Kapitálový rozpočet

HV celkom

Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia je schodok
Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia:

+

-

7 895 567,30

12 741 282,96
1 976 768,19

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa
z prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskych spoločenstiev vo výške 1 861 361,77 EUR, ktoré možno použiť v roku 2021. Finančné prostriedky vo výške 17 134,35
EUR sa odvedú do štátneho rozpočtu v roku 2021.
Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR 2020
768 515,96
Nevyčerpané účelové prostriedy z projektov Erasmus+
212 655,38
Nevyčerpané účelové prostriedky z projektov EÚ 2020
880 190,43
Nedočerpané finančné prostriedky odvedené do ŠR v r. 2020
17 134,35
•

Zostatok finančných prostriedkov na samostatných účtoch
bežného a kapitálového rozpočtu

98 272,07

Po zohľadnení nevyčerpaných bežných a kapitálových dotácií a zostatku
finančných prostriedkov na samostatných účtoch ŽSK vykazuje výsledok
z bežného a kapitálového hospodárenia schodok vo výške

– 14 718 051,15

Bilancia finančných operácií v roku 2020

+ 42 953 590,31

ŽSK v roku 2020 použil cez príjmové finančné operácie 54 855 975,49 EUR v nasledovnom členení:
- nevyčerpané účelové finančné prostriedky z minulých rokov
1 154 075,44
- príjmy na samostatných účtoch
494 503,02
- bankový úver z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) z minulých rokov
20 666 527,42
- návratná finančná výpomoc z MF SR na rekonštrukciu mostných
1 677 507,90
objektov a ciest II. a III. triedy z minulých rokov
- finančné prostriedky z rezervného fondu
12 342 081,71
- finančné prostriedky z fondu udržateľnosti
44 000,00
- finančná zábezpeka
568 320,00
- prijaté bankové úvery a návratná finančná výpomoc
17 908 960,00
Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 11 902 385,18 EUR:
- účasť na majetku – vklad Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
- kurzové rozdiely
- finančná zábezpeka
- splácanie istín úverov
Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií
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1,00
24,18
558 610,00
11 343 750,00
30 212 307,35

V zmysle platného znenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, táto suma sa upravuje o nevyčerpané dotácie zo ŠR z predchádzajúcich rokov, z projektov EÚ a o iné záväzky, spolu vo výške
-18 425 923,04 EUR
• Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR z roku 2020
Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ)
na metodikov
Projekty vzdelávania Erasmus+
Projekty vzdelávania – Operačný program Ľudské zdroje
Dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné – vzdelávanie
Granty – vzdelávanie
Normatívne finančné prostriedky z MŠVVŠ - vzdelávanie
Dotácia z MŠVVŠ SR na rekreačné poukazy - vzdelávanie
Dotácia z MŠVVŠ SR v súvislosti s pandémiou – vzdelávanie
Dotácia z ÚPSVaR SR na projekt „Pracuj, zmeň svoj život“
Dotácia z MPSVaR SR na podporu humanitárnej pomoci – CSS EDEN
Dotácia z MDaV SR na projektovú dokumentáciu pre cyklotrasy
•
•
•
•
•
•
•
•

981 171,34
4 236,00
212 655,38
430 124,81
347,26
6 233,86
43 658,68
3 448,69
29 747,18
95 714,48
5 005,00
150 000,00

Nevyčerpané účelové prostriedky z projektov EÚ z roku 2020
a predchádzajúcich rokov
LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia
Euroregión Beskydy – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK-MIKRO
Euroregión Beskydy – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (NR)
Euroregión Beskydy – vzdelávanie PL-SK, ŽSK (NR)
Euroregión Beskydy – vzdelávanie PL-SK, ŽSK-MIKRO
Euroregión Tatry - kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK – MIKRO
Euroregión Tatry – vzdelávanie PL-SK, ŽSK (NR)
Euroregión Tatry – vzdelávanie PL-SK, ŽSK – MIKRO
Euroregión Tatry – kultúrne dedičstvo PL-SK, ŽSK (NR)
Fond malých projektov
Inteligentný a lepší ŽSK – Efektívna verejná správa
Nedočerpané finančné prostriedky vrátené do ŠR a ostatné
Zostatok finančných prostriedkov na samostatných účtoch
Nedočerapné úverové zdroje z CEB
Nedočerpaná návratná finančná výpomoc z MF SR
Nedočerpané združené prostriedky
Zostatok finančných prostriedkov na účte DSS Novoť
Zostatok na účte - nezapojené

880 190,43
58 351,65
259 961,56
51 995,44
6 932,14
36 908,07
131 946,32
4 251,50
18 873,01
27 752,35
116 472,91
166 745,48
17 134,35
602 485,09
8 994 612,34
8 119 380,47
19 977,76
31 279,68
-1 220 308,42

Spolu

18 425 923,04

Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií
11 786 384,31
po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov,
výnosov a ostatných záväzkov
		
Z prebytku rozpočtu ŽSK za rok 2020 upraveného v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy sa pridelí do rezervného fondu 11 786 384,31 EUR.
Rezervný fond sa použije v prípade potrieb ŽSK na kapitálové výdavky a o jeho použití rozhodne Zastupiteľstvo ŽSK v rámci úprav rozpočtu.
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6. Informácie o údajoch z aktív a pasív
6.1. Informácie o údajoch z aktív a pasív individuálnych účtovných závierok
Pri hodnotení stavu aktív a pasív sa vychádza z údajov, ktoré obsahuje účtovná závierka Úradu ŽSK a účtovné závierky 55 rozpočtových organizácií a 59 príspevkových organizácií

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Nie sú tu zahrnuté údaje z individuálnych účtovných závierok obchodných spoločností. Údaje za minulé obdobie
vychádzajú zo stavu, aký bol k 31.12.2019.

Aktíva ŽSK k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 v netto účtovných hodnotách /v EUR/
2019
Druh majetku

ŽSK spolu

2020
v tom:

úrad

RO

PO

v tom:

ŽSK spolu

úrad

RO

PO

345 617 005

32 690 350

79 485 960

233 440 695

372 617 638

43 219 125

83 202 577

246 195 936

881 832

633 511

4 903

243 418

237 176

75 552

3 064

158 560

344 675 497

32 025 265

79 481 057

233 169 175

372 289 169

43 080 382

83 199 513

246 009 274

59 676

31 574

0

28 102

91 293

63 191

0

28 102

369 083 511

330 750 759

8 218 009

30 114 743

385 605 058

339 451 180

10 508 959

35 644 919

5 449 206

147 803

738 798

4 562 605

7 377 467

717 247

1 197 750

5 462 470

275 715 983

275 715 983

0

0

289 811 802

289 811 791

0

0

392 520

392 121

0

399

359 688

359 688

0

0

Krátkodobé pohľadávky

11 253 616

144 598

354 467

10 754 551

14 770 289

552 572

490 688

13 727 029

Finančné účty

76 187 186

54 265 254

7 124 743

14 797 188

73 285 812

48 009 882

8 820 511

16 455 420

85 000

85 000

0

0

320 579

112 606

103 527

104 446

425 627

228 519

83 227

113 880

715 021 095

363 553 715

87 807 496

263 659 884

758 648 323

382 898 824

93 794 763

281 954 736

NEOBEŽNÝ MAJETOK
v tom:
Dlhodobý nehmotný
majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný
majetok
OBEŽNÝ MAJETOK
v tom:
Zásoby
Zúčtovanie medzi
subjekt. verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté finančné
výpomoci
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
MAJETOK SPOLU

Celková hodnota majetku vzrástla oproti roku 2019 o 43 627 228 EUR, z toho:
•
pri dlhodobom nehmotnom majetku došlo
k zníženiu o 644 656 EUR hlavne v dôsledku riadnych odpisov za rok 2020,
•
dlhodobý hmotný majetok celkovo vzrástol
o 27 613 672 EUR. Najväčší prírastok bol zaznamenaný na Úrade ŽSK a na Správe ciest ŽSK,
•
dlhodobý finančný majetok vzrástol v roku
2020 o 90 478 EUR, na druhej strane boli k finančnému majetku vytvorené opravné položky vo výške
58 861 EUR,
•
pri zásobách došlo k zvýšeniu o 1 928 260
EUR, hlavne na Úrade ŽSK a v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, z dôvodu zvýšeného
obstarávania materiálu a liekov v súvislosti s ochorením COVID-19,
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•
výška zúčtovacích vzťahov z transferov medzi subjektmi verejnej správy vzrástla
o 14 095 819 EUR. Zúčtovacie vzťahy obsahujú:
- predpis budúceho odvodu príjmov rozpočtových organizácií zriaďovateľovi, ktorý sa znížil o 107
428 EUR,
- zúčtovanie transferov z rozpočtu ŽSK s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, ktoré
vzrástlo o 14 205 814 EUR,
- zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej
správy, ktoré sa znížilo o 2 567 EUR, týka sa pohľadávok z vyúčtovaných dotácií,
•
dlhodobé pohľadávky sa znížili o 32 831
EUR, a to na Úrade ŽSK z dôvodu preúčtovania
pohľadávok voči Liptovskej NsP Liptovský Mikuláš
a Športovému klubu Strelec, splatných v roku 2021,
do krátkodobých pohľadávok,

•
krátkodobé pohľadávky sa zvýšili o 3 516
673 EUR, najvyšší nárast bol zaznamenaný v Dolnooravskej NsP Dolný Kubín a v Kysuckej NsP Čadca,
•
hodnota finančného majetku, ktorý tvoria bankové účty, ceniny a zostatok prostriedkov
v pokladni, sa znížila o 2 901 374 EUR, pričom

k najväčšiemu zníženiu došlo na Úrade ŽSK a v Kysuckej NsP Čadca,
•
stav na účtoch časového rozlíšenia (náklady budúcich období a príjmy budúcich období) sa
zvýšil o 105 048 EUR.

Medziročná zmena jednotlivých položiek aktív ŽSK /v EUR/
Aktíva

2019

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Medziročná zmena

237 176

-644 656

344 675 497

372 289 169

27 613 672

59 676

91 293

31 617

Dlhodobý finančný majetok
Zásoby

2020

881 832

5 449 206

7 377 467

1 928 260

275 715 983

289 811 802

14 095 819

392 520

359 688

-32 831

Krátkodobé pohľadávky

11 253 616

14 770 289

3 516 673

Finančné účty

76 187 186

73 285 812

-2 901 374

85 000

0

-85 000

320 579

425 627

105 048

715 021 095

758 648 323

43 627 228

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
Časové rozlíšenie
SPOLU

Pasíva ŽSK k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 /v EUR/
2019
Druh pasív

ŽSK spolu

2020
v tom:

úrad

RO

ŽSK spolu

PO

v tom:
úrad

RO

PO

VLASTNÉ IMANIE

237 572 844

222 832 560

-64 764

14 805 048

238 692 176

219 284 761

388 983

19 018 432

ZÁVÄZKY

394 710 271

87 197 981

80 745 374

226 766 916

421 480 605

96 949 004

86 085 132

238 446 469

2 145 274

1 594 302

196 277

354 695

3 261 101

2 471 441

247 112

542 548

277 292 894

968 432

73 021 316

203 303 145

292 623 303

1 602 690

76 656 460

214 364 153

1 070 536

9 930

273 540

787 066

1 112 894

5 408

324 505

782 981

v tom:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjekt.
verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

30 950 355

1 374 104

7 254 241

22 322 010

34 666 885

3 053 043

8 857 055

22 756 787

Bankové úvery a výpomoci

83 251 212

83 251 212

0

0

89 816 422

89 816 422

0

0

320 579

112 606

103 527

104 446

425 627

228 519

83 227

113 880

715 021 095

363 553 715

87 807 496

263 659 884

758 648 323

382 898 824

93 794 763

281 954 736

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
MAJETOK SPOLU

Celkové pasíva vzrástli oproti roku 2019 o 43 627
228 EUR, z toho:
•
vlastné imanie, ktoré tvorí zákonný rezervný fond príspevkových organizácií a výsledok hospodárenia Úradu ŽSK, príspevkových organizácií a
rozpočtových organizácií, vzrástlo o 1 119 332 EUR.
Na Úrade ŽSK došlo k zníženiu vlastného imania o
3 547 799 EUR, príspevkové organizácie vykázali v
sumáre nárast o 4 213 384 EUR a rozpočtové organizácie vykázali v sumáre nárast o 453 747 EUR. Zo
115 účtovných jednotiek vykázalo záporné vlastne
imanie 31 organizácií,
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•
rezervy oproti roku 2019 vzrástli o 1 115 827
EUR. K zvýšeniu rezerv došlo hlavne na Úrade ŽSK,
pričom najväčší nárast zaznamenala rezerva na
predpokladanú výšku nedoplatku za poskytovanie
výkonov vo verejnom záujme dopravcovi SAD Žilina,
a. s. vo výške 1 071 647 EUR,
•
záväzky vyplývajúce zo vzájomných zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy sa
zvýšili oproti roku 2019 o 15 330 409 EUR. Ide o:
- záväzok príspevkových a rozpočtových organizácií voči ŽSK v dôsledku prijatia kapitálových
transferov z prostriedkov ŽSK a z prevodu sprá47

vy majetku, ktorý sa zvýšil o 14 205 814 EUR,
- predpis budúceho odvodu príjmov rozpočtových organizácií sa znížil o 107 428 EUR,
- záväzky plynúce zo zúčtovania so štátnym rozpočtom sa zvýšili o 974 848 EUR v dôsledku vyšších zostatkov prostriedkov štátneho rozpočtu a
prostriedkov EÚ,
- zúčtovanie s ostatnými subjektmi verejnej správy sa zvýšilo o 257 175 EUR,
•
pri dlhodobých záväzkoch došlo k zvýšeniu
stavu o 42 358 EUR,
•
krátkodobé záväzky sa zvýšili o 3 716 530
EUR. K najväčšiemu nárastu došlo na Úrade ŽSK o
1 678 939 EUR a v Liptovskej NsP Liptovský Mikuláš o 594 378 EUR,
•
bankové úvery na Úrade ŽSK sa zvýšili v
dôsledku prijatia finančných prostriedkov zo Slovenskej sporiteľne, a. s. o 2 600 000 EUR, splátky
úverov v roku 2020 boli vo výške 11 343 750 EUR,
v konečnom dôsledku je medziročný pokles 8 743
750 EUR,

•
v roku 2020 bola z Ministerstva financií SR
prijatá návratná finančná výpomoc vo výške 8 800
000 EUR na rekonštrukciu mostných objektov a
ciest II. a III. triedy v pôsobnosti ŽSK a návratná finančná výpomoc vo výške 6 508 960 EUR na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Nárast
záväzkov z dôvodu prijatia finančných výpomoci za
rok 2020 je spolu 15 308 960 EUR,
•
stav na účtoch časového rozlíšenia sa zvýšil o 15 737 562 EUR. Ide o zúčtovanie bežných
transferov od iných subjektov vo výške nespotrebovaných prostriedkov, o zostatkovú cenu dlhodobého majetku obstaraného z cudzích zdrojov (napr. zo
štátnych prostriedkov, z prostriedkov štrukturálnych
fondov, zo sponzorských prostriedkov), o prijatý
kapitálový transfer z cudzích zdrojov a o výdavky
budúcich období. Najväčší nárast je zaznamenaný
na Úrade ŽSK o 13 142 004 EUR v dôsledku prijatia finančných prostriedkov v zmysle uzatvorených
zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Medziročná zmena jednotlivých položiek pasív ŽSK /v EUR/
Pasíva
Vlastné imanie

2019

2020

Medziročná zmena

237 572 844

238 692 176

1 119 332

2 145 274

3 261 101

1 115 827

277 292 894

292 623 303

15 330 409

1 070 536

1 112 894

42 358

Krátkodobé záväzky

30 950 355

34 666 885

3 716 530

Bankové úvery a výpomoci

83 251 212

89 816 422

6 565 210

Časové rozlíšenie

82 737 980

98 475 542

15 737 562

715 021 095

758 648 323

43 627 228

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Dlhodobé záväzky

SPOLU

Podrobnejšie informácie o údajoch z aktív a pasív obsahuje Záverečný účet ŽSK, ktorý je zverejnený na
webovom sídle ŽSK www.zilinskazupa.sk.
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6.2. Informácie o údajoch z aktív a pasív konsolidovanej účtovnej závierky
Obsah a forma výkazov konsolidovanej účtovnej
závierky vychádza z výkazov individuálnej účtovnej
závierky Úradu ŽSK ako materskej účtovnej jednotky, 55 rozpočtových organizácií a 59 príspevkových

organizácií a z účtovných závierok obchodných
spoločností - Integrovaná doprava Žilinského kraja,
s. r. o. , Sociálno - ekonomický podnik, s. r. o. r. s. p.
a Letisková spoločnosť Žilina, a. s.

Aktíva ŽSK k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 v netto účtovných hodnotách /v EUR/

Druh majetku
NEOBEŽNÝ MAJETOK
v tom:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
OBEŽNÝ MAJETOK
v tom:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjekt. verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
MAJETOK SPOLU

Celkové aktíva vzrástli oproti roku 2019 o 34 261
134 EUR, pričom najvýznamnejšiu zmenu zaznamenali:
•
dlhodobý hmotný majetok, ktorý vzrástol o 31 949 515 EUR. Najväčší prírastok vykazuje
Úrad ŽSK v dôsledku obstarávania majetku pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pričom
väčšinu tvoria investičné akcie spolufinancované
z fondov EÚ,
•
zásoby, u ktorých došlo k nárastu takmer
u všetkých organizácií v dôsledku hmotného zabezpečenia hygienických a bezpečnostných opatrení
proti šíreniu ochorenia COVID-19. Súčasťou zásob
boli aj zásoby bezodplatne obstarané zo Správy
štátnych hmotných rezerv a z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR,

Výročná
správa ŽSK
2020

2019
345 500 403

2020
Medziročná zmena
376 884 128
31 383 725

881 832
344 590 469
28 102
92 969 192

316 042
376 539 984
28 102
95 739 693

-565 790
31 949 515
0
2 770 501

5 449 291
3 578
9 899
11 154 000
76 352 424
261 069
438 730 664

7 383 654
5 321
6 500
14 527 213
73 817 005
367 977
472 991 798

1 934 363
1 743
-3 399
3 373 213
-2 535 419
106 908
34 261 134

•
krátkodobé pohľadávky, kde došlo k zvýšeniu o 3 373 213 EUR. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach majú:
- nemocnice voči zdravotným poisťovniam za platby za zrealizované zdravotné výkony, pohľadávky
voči iným zdravotným zariadeniam za krv a krvné
výrobky a za iné zdravotnícke služby a pohľadávky
za služby pre zahraničných pacientov,
Správa ciest ŽSK voči Slovenskej správe
ciest za opravy ciest I. triedy,
•
finančný majetok, ktorý tvoria bankové účty,
ceniny a zostatok prostriedkov v pokladni, kde došlo k zníženiu hodnoty o 2 535 419 EUR, pričom k
najväčšiemu zníženiu došlo na Úrade ŽSK a v Kysuckej NsP Čadca.
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Pasíva ŽSK k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 /v EUR/
Druh pasív

2019

2020

Medziročná zmena

VLASTNÉ IMANIE

237 644 218

238 925 037

1 280 819

ZÁVÄZKY

118 411 521

131 560 581

13 149 060

Rezervy

2 146 418

3 280 348

1 133 930

Zúčtovanie medzi subjekt. verejnej správy

1 581 194

2 835 485

1 254 291

717 271

784 428

67 157

Krátkodobé záväzky

30 715 426

34 702 159

3 986 733

Bankové úvery a výpomoci

83 251 212

89 958 161

6 706 949

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

82 674 925

102 506 180

19 831 255

438 730 664

472 991 798

34 261 134

v tom:

Dlhodobé záväzky

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Celkové pasíva vzrástli oproti roku 2019 o 34 261
134 EUR, pričom najvýznamnejšiu zmenu zaznamenali:
•
krátkodobé záväzky, pri ktorých došlo
k zvýšeniu o 3 986 733 EUR. Najväčšiu časť záväzkov tvoria neuhradené faktúry vo výške 9 781 432
EUR a predpis miezd za mesiac december 2020
pozostávajúci zo záväzkov voči zamestnancom,
orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a daňových záväzkov. Najväčší podiel na vykázaných
krátkodobých záväzkoch majú nemocnice. Ide
o neuhradené záväzky voči dodávateľom za lieky
a špeciálny zdravotnícky materiál, krv, potraviny, za
elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné,
•
bankové úvery na Úrade ŽSK sa zvýšili
v dôsledku prijatia finančných prostriedkov zo Slovenskej sporiteľne, a. s. o 2 600 000 EUR, splátky
úverov v roku 2020 boli vo výške 11 343 750 EUR,
v konečnom dôsledku je medziročný pokles 8 743
750 EUR. Letisková spoločnosť Žilina, a. s., ktorá
patrí od roku 2020 do konsolidovaného celku ŽSK,
vykazuje bežný bankový úver vo výške 141 739
EUR,
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návratné finančné výpomoci, kde došlo
k zvýšeniu o 15 308 960 EUR. V roku 2020 bola
z Ministerstva financií SR prijatá návratná finančná
výpomoc vo výške 8 800 000 EUR na rekonštrukciu
mostných objektov a ciest II. a III. triedy v pôsobnosti ŽSK a návratná finančná výpomoc vo výške
6 508 960 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19,
•
stav na účtoch časového rozlíšenia sa zvýšil o 19 831 255 EUR. Najväčší nárast je zaznamenaný na Úrade ŽSK v dôsledku prijatia finančných
prostriedkov v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Väčší
nárast bol zaznamenaný v Hornooravskej NsP Trstená v dôsledku prijatia kapitálovej dotácie z Ministerstva zdravotníctva SR a prijatia prostriedkov z EÚ
v rámci projektu Modernizácia infraštruktúry Hornooravská NsP Trstená.

•

7.
Výročná
správa ŽSK
2020

Náklady a výnosy
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7. Náklady a výnosy
7.1. Náklady a výnosy príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku
hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté
od iných subjektov.

Náklady príspevkových organizácií /v EUR/
Náklady
Spotrebované nákupy

Služby

Celkové náklady pred zúčtovaním dane z príjmu
za rok 2020 činili 182 773 153 EUR, z toho náklady v rámci hlavnej činnosti sú vo výške 174 722
478 EUR a v rámci podnikateľskej činnosti vo výške
8 050 675 EUR. V porovnaní s rokom 2019 náklady
vzrástli o 6 950 245 EUR, pričom jednotlivé položky
nákladov zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:
2019

2020

37 839 648

35 776 860

-2 062 788

112 400 221

121 043 573

8 643 352

11 282 007

Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné prevádzkové náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Finančné náklady

Medziročná zmena

10 384 793

-897 214

437 019

473 407

36 388

1 539 553

965 301

-574 252

11 788 532

13 443 872

1 655 340

535 928

685 163

149 235

Mimoriadne náklady

0

0

0

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov

0

184

184

175 822 908

182 773 153

6 950 245

Spolu

Nárast zaznamenali osobné náklady, ktoré zahŕňajú mzdové náklady, zákonné a ostatné sociálne poistenie a zákonné a ostatné sociálne náklady). K zníženiu nákladov došlo pri spotrebovaných nákupoch, pri
nákladoch na služby a pri ostatných prevádzkových nákladoch.
Výnosy za rok 2020 činili 186 993 971 EUR, z toho výnosy z hlavnej činnosti 178 736 606
EUR a z podnikateľskej činnosti 8 257 365 EUR. V porovnaní s rokom 2019 výnosy vzrástli
o 1 955 872 EUR, pričom jednotlivé položky výnosov zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:
Výnosy príspevkových organizácií /v EUR/
Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné prevádzkové výnosy

2019

2020

Medziročná zmena

95 259 795

96 947 159

1 687 364

2 006 043

1 755 027

-251 016

0

0

0

-83

-1

82

10 144 050

2 178 205

-7 965 845

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek a zúčtovanie
čas. rozlíšenia

166 068

657 916

491 848

Finančné výnosy

291 766

213 324

-78 442

29 513

0

-29 513

77 140 947

85 242 341

8 101 394

185 038 099

186 993 971

1 955 872

Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
Spolu

Najvyšší nárast zaznamenali tržby z predaja služieb,
výnosy z  bežných transferov z rozpočtu ŽSK a zo
štátneho rozpočtu.
Pokles v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.
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Sumárny výsledok hospodárenia po zdanení
v hlavnej činnosti je za všetky príspevkové organizácie vo výške 3 974 503 EUR. Z 59 príspevkových
organizácií dosiahlo záporný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 27 organizácií.

Podnikateľskú činnosť vykonávalo 18 príspevkových organizácií, všetkých 5 zdravotníckych zariadení, Správa ciest ŽSK, Slovenské komorné divadlo
v Martine a 11 škôl. Tie dosiahli za rok 2020 spolu kladný hospodársky výsledok vo výške 155 369
EUR.
Správa ciest ŽSK realizuje podnikateľskú činnosť
v oblasti zimnej údržby na miestnych komunikáciách a cestách I. triedy, vrátane mostných objektov (údržba povrchu ciest plúžením a posypom)
a v oblasti letnej údržby na miestnych komunikáciách a cestách I. triedy, vrátane mostných objektov
(osadzovanie, údržba a opravy zvislého a vodorovného dopravného značenia, osadzovanie a oprava zábradlia a zvodidiel, čistenie priekop a krajníc
cestných komunikácií, kosenie trávnatých porastov,
orezávanie krovín a stromov).
Zdravotnícke zariadenia vykonávajú podnikateľskú
činnosť prevažne v týchto činnostiach: prenájom
nehnuteľností a nebytových priestorov, prenájom
hnuteľných vecí a služieb, nakladanie s odpadom
(zber a odvoz nebezpečného odpadu), prevádzka
parkovísk, pranie a oprava bielizne, prevádzkovanie
lekární a bufetov.
Z 22 kultúrnych organizácií vykonáva podnikateľskú
činnosť Slovenské komorné divadlo Martin. Podni-

ká v činnostiach kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť
v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, hnuteľných
vecí a zariadení, cestná motorová doprava – nepravidelná autobusová a nákladná cestná doprava,
prenájom automobilov a iných ďalších pozemných
dopravných prostriedkov, predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných
mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh
ako aj bezmäsitých jedál a v reklamnej činnosti.
Zo školských príspevkových organizácií vykonávalo
podnikateľskú činnosť so súhlasom zriaďovateľa 11
príspevkových škôl. Na podnikateľskú činnosť využívajú predovšetkým nevyužité priestory a voľné kapacity a podnikajú prevažne v týchto činnostiach:
prenájom nebytových priestorov, stravovanie, predaj výrobkov a služieb, kurzy, prevádzkovanie školských bufetov, autoškola, údržba a oprava motorových vozidiel.
Podrobnejšiu analýzu hospodárenia príspevkových
organizácií obsahuje Záverečný účet ŽSK za rok
2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle ŽSK
www.zilinskazupa.sk.

7.2. Náklady a výnosy Úradu ŽSK a rozpočtových organizácií
Celkové náklady pred zúčtovaním dane z príjmu za
rok 2020 činili 241 732 476 EUR, z toho náklady za
hlavnú činnosť 241 655 420 EUR a za podnikateľskú činnosť 77 056 EUR. V porovnaní s rokom 2019

sa náklady zvýšili o 22 049 059 EUR, pričom jednotlivé položky nákladov zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:

Náklady Úradu ŽSK a rozpočtových organizácií /v EUR/
2019

2020

Spotrebované nákupy

Náklady

11 152 026

11 323 179

5 497 797

-1 547 343

Osobné náklady

68 794 532

76 280 436

7 485 904

Služby

Dane a poplatky

7 045 140

Medziročná zmena
171 153

216 515

226 832

10 317

Ostatné prevádzkové náklady

1 119 762

1 929 154

809 392

Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie
časového rozlíšenia

5 244 103

5 860 428

616 325

558 367

488 968

-69 399

0

0

0

125 552 972

140 125 682

14 572 710

219 683 417

241 732 476

22 049 059

Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
Spolu

Výročná
správa ŽSK
2020
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Najvyšší nárast v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím zaznamenali osobné náklady, ktoré zahŕňajú mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie
a zákonné sociálne náklady a náklady na transfery,
konkrétne na transfery poskytnuté z rozpočtu ŽSK
príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a subjektom mimo verejnej správy. Pokles zaznamenali náklady na služby.

Výnosy za rok 2020 sú vo výške 238 655
529 EUR, z toho výnosy z hlavnej činnosti sú
283 573 052 EUR a výnosy z podnikateľskej činnosti 82 477 EUR. V porovnaní s rokom 2019 výnosy
vzrástlo 9 524 601 EUR, pričom jednotlivé položky
výnosov zaznamenali pohyby vykázané v nasledujúcej tabuľke:

Výnosy Úradu ŽSK a rozpočtových organizácií /v EUR/
Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia

2019

2020

12 752 252
0

Medziročná zmena

11 796 523

225

-955 729

225

155 951

160 315

4 364

118 953 037

118 011 345

-941 692

Ostatné prevádzkové výnosy

1 323 182

2 872 991

1 549 809

Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek a zúčtovanie čas.
rozlíšenia

3 595 386

2 082 898

-1 512 488

5 393

7 623

2 230

2 776
92 342 951
229 130 928

3 008
103 720 601
238 655 529

232
11 377 650
9 524 601

Daňové výnosy a výnosy z poplatkov

Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
Spolu

Najvyšší nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali výnosy z prevádzkovej činnosti, výnosy z bežných transferov z rozpočtu ŽSK a
výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu.
Najvyšší úbytok zaznamenali výnosy zo zúčtovania rezerv z prevádzkovej činnosti, daňové výnosy
a tržby z predaja služieb.
Sumárny výsledok hospodárenia po zdanení z hlavnej činnosti je -3 082 774 EUR, z toho Úrad ŽSK vykazuje hospodársky výsledok vo výške – 3 530 947
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EUR, hospodársky výsledok za všetky rozpočtové
organizácie spolu je 448 173 EUR. Podnikateľskú
činnosť vykonávajú iba školy a školské zariadenia.
Za rok 2020 dosiahli zisk 4 478 EUR.
Z rozpočtových škôl vykonávalo podnikateľskú
činnosť so súhlasom zriaďovateľa 9 škôl. Na podnikateľskú činnosť využívajú predovšetkým nevyužité priestory a voľné kapacity. Podnikajú prevažne
v týchto činnostiach: počítačové a jazykové kurzy,ubytovacie a stravovacie služby.

7.3. Náklady a výnosy z konsolidovanej účtovnej závierky ŽSK
Pri hodnotení nákladov a výnosov sa vychádza
z údajov konsolidovaného výkazu ziskov a strát konsolidovaného celku ŽSK. Konsolidovaný celok ŽSK
zahŕňa Úrad ŽSK ako materskú účtovnú jednotku,
55 rozpočtových organizácií a 59 príspevkových

organizácií, obchodné spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., Sociálno - ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r.s.p. a Letisková spoločnosť
Žilina, a.s..

Náklady konsolidovaného celku ŽSK /v EUR/
Náklady
Spotrebované nákupy

2019

2020

Medziročná zmena

49 064 194

47 167 253

15 653 711

-2 404 207

Osobné náklady

181 586 139

197 906 670

16 320 531

Dane a poplatky

656 314

707 347

51 033

2 646 084

2 916 990

270 906

16 943 633

19 599 880

2 656 247

1 098 107

1 196 183

98 076

0

0

0

30 248 897

38 108 128

7 859 231

300 301 286

323 256 162

22 954 876

Služby

18 057 918

Ostatné prevádzkové náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
Spolu

Po eliminácií vzájomných nákladov konsolidovaného celku ŽSK sú celkové náklady k 31.12.2020
pred zdanením vo výške 323 256 162 EUR, z toho
v rámci hlavnej činnosti sú náklady vo výške
313 833 155 EUR a v rámci podnikateľskej činnosti
sú náklady vo výške 9 423 007 EUR. Oproti roku
2019 celkové náklady vzrástli o 22 954 876 EUR.
Najvyšší nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali:
•
osobné náklady, ktoré zahŕňajú mzdové
náklady, zákonné sociálne poistenie a zákonné so-

-1 896 941

ciálne náklady, celkovo o 16 320 531 EUR, pričom
najvyšší nárast vykazujú Kysucká NsP Čadca, Hornooravská NsP Trstená, Liptovská NsP Liptovský
Mikuláš a Centrum sociálnych služieb Letokruhy
v Žiline,
•
náklady na transfery poskytnuté z rozpočtu
Úradu ŽSK subjektom mimo verejnej správy, hlavne
transfery poskytnuté autobusovým dopravcom za
poskytovanie výkonov vo verejnom záujme.
Najväčší pokles bol zaznamenaný na službách
a spotrebovaných nákupoch.

Výnosy konsolidovaného celku ŽSK /v EUR/
Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia

Daňové výnosy a výnosy z poplatkov

Ostatné prevádzkové výnosy

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek a
zúčtovanie čas. rozlíšenia
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
Spolu

Výročná
správa ŽSK
2020

2019

2020

Medziročná zmena

107 704 093

108 570 063

865 970

-82

224

306

2 161 994

118 953 491
11 522 941
3 475 879

1 915 342

118 011 095

-246 652

-942 396

5 046 992

-6 475 948

2 730 769

-745 110

297 159

220 947

-76 212

32 288
74 593 833
318 741 596

3 008
88 123 122
324 621 563

-29 280
13 529 289
5 879 967
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Po eliminácií vzájomných výnosov KC ŽSK
sú celkové výnosy k 31.12.2020 vo výške
324 621 563 EUR, z toho v rámci hlavnej činnosti
vo výške 315 572 805 EUR a v rámci podnikateľskej
činnosti sú výnosy vo výške 9 048 758 EUR. Oproti
roku 2019 výnosy vzrástli o 5 879 967 EUR.
Väčší nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali:
•
tržby z predaja služieb o 1 578 230 EUR,
•
výnosy z transferov o 13 529 289 EUR, konkrétne výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu o 13 468 998 EUR.

Najväčší úbytok zaznamenali ostatné prevádzkové
výnosy o 6 475 949 EUR, pričom k najväčšiemu
úbytku oproti roku 2019 došlo v nemocniciach. Vysoké výnosy z prevádzkovej činnosti v roku 2019
boli spôsobené zúčtovaním výnosov z procesu II.
a III. etapy oddlženia zdravotníckych zariadení, ako
aj oddlžením záväzkov, ktoré boli postúpené na
spoločnosť Debitum, a. s.

Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku ŽSK /v EUR/
Konsolidovaný celok ŽSK
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov /-/

Výsledok hospodárenia po zdanení
Pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek

Konsolidovaný celok ŽSK dosiahol k 31.12.2020
kladný hospodársky výsledok vo výške 1 273 107
EUR, z toho v rámci hlavnej činnosti vo výške
1 699 620 EUR a v rámci podnikateľskej činnosti
vo výške -426 512 EUR. Oproti roku 2019 sa hospodárky výsledok konsolidovaného celku ŽSK znížil
o 17 016 872 EUR. Záporný výsledok hospodárenia
z podnikateľskej činnosti vznikol z dôvodu eliminácií nákladov na transfery poskytnuté obchodným
spoločnostiam a výnosov obchodných spoločností z týchto transferov. Náklady boli eliminované
na Úrade ŽSK v rámci hlavnej činnosti, ale výnosy
obchodných spoločností boli eliminované v rámci
podnikateľskej činnosti.
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2019

2020

300 301 286
318 741 596
18 440 310
150 331
18 289 979
-369

323 256 162
324 621 563
1 365 401
92 294
1 273 107
9 606

Negatívny vplyv na finančnú situáciu ŽSK mal výpadok výnosu dane z príjmov fyzických osôb, čo spolu
s nárastom minimálnej mzdy a ďalšou valorizáciou
platov viedlo k nárastu nákladov na výšku transferov poskytnutých organizáciám v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK. Negatívny dopad malo zvýšenie
nákladov v oblasti prímestskej autobusovej dopravy,
čo viedlo k nárastu nákladov na transfery poskytnuté dopravcom ARRIVA Liorbus, a. s. Ružomberok a SAD Žilina, a. s. a zvýšené náklady spojené
s opatreniami v súvislosti s pandémiou.
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8. Stav a vývoj dlhu
K 31. decembru 2020 má ŽSK uzatvorené úverové
zmluvy so Slovenskou sporiteľňou, a. s. a úverovú
zmluvu s Rozvojovou bankou Rady Európy.
Dňa 19. marca 2014 bola uzatvorená Zmluva o úvere č. 47/AUOC/2014 medzi ŽSK a Slovenskou sporiteľňou, a. s. na splatenie zostatkov troch dlhodobých úverov poskytnutých Prima bankou Slovensko, a. s.. Výška úverového rámca bola 40 439 962
EUR. V roku 2017 došlo uzatvorením Dodatku č.
123/CC/17 k zmene číselného označenia úverovej
zmluvy z pôvodného čísla: 47/AUOC/2014 na nové
číslo Úverovej zmluvy: 123/CC/17.
ŽSK úver spláca podľa splátkového kalendára. Deň
splatnosti Splátkového úveru je 31.marca 2034.

Dňa 11.10.2019 bola uzatvorená so Slovenskou
sporiteľňou, a. s. Zmluva o úvere č. 730/CC/19
s výškou úverového rámca 2 500 000 EUR a Zmluva o úvere č. 731/CC/19 s výškou úverového rámca
1 500 000 EUR, za účelom financovania / refinancovania kapitálových investícií ŽSK, schválených
zastupiteľstvom ŽSK.
Dňa 16.12.2015 bola uzatvorená Zmluva o úvere
medzi ŽSK a Rozvojovou bankou Rady Európy:
•
termínovaný úver vo výške 21,5 mil. EUR
s dohodnutým účelom na financovanie cestnej infraštruktúry a zdravotníctva,
•
preklenovací úver vo výške 28 mil. EUR
s dohodnutým účelom na refinancovanie zdrojov
z EÚ.

8.1. Bankové úvery ŽSK (v EUR)
SLSP č. 123/
CC/2017
Výška úveru

SLSP č. 730/
CC/19

40 439 962

SLSP č. 731/
CC/19

2 500 000

1 500 000

CEB č.
LD 1869
1. tranža

CEB č.
LD 1869
Eurofondy
2. tranža

CEB č.
LD 1869
2. tranža

10 000 000

11 500 000

CEB č.
LD 1869
Eurofondy
3. tranža

10 000 000

18 000 000

Poskytnutý

01.04.2014

17.10.2019

21.10.2020

01.04.2016

01.06.2017

01.06.2017

29.03.2019

Prvá splátka

30.04.2014

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2018

28.06.2019

01.06.2020

29.06.2021

Aktuálna výška splátky
Frekvencia splácania

995 000
30.4. a 31.10.

Posledná splátka

31.03.2034

Splatnosť úrokov

30.6. a 31.12.

Výška nesplateného úveru
k 31.12.2020
Z toho splatný v r. 2021

125 000
30.6. a 31.12.
31.12.2030

75 000

625 000

718 750

10 000 000

18 000 000

30.6. a 31.12.

30.6.

30.6.

_

_

31.12.2030

30.06.2033

30.06.2034

01.06.2020

29.06.2021

30.6. a 30.12.

30.6. a 30.12.

_

_

31 819 962

2 500 000

1 500 000

8 125 000

10 062 500

0

18 000 000

1 990 000

250 000

150 000

625 000

718 750

0

18 000 000

Výška nesplateného úveru
spolu

72 007 462

Splatný v r. 2021 spolu

21 733 750

Splácanie istiny úverov /v EUR/
Stav k 1.1.2020
Splátky istiny

Úver CEB

730/CC/19

47 531 250

31 819 962

1 400 000

-11 343 750

0

0
36 187 500

Navýšenie úveru
Stav k 31.12.2020

123/CC/17

731/CC/19

Spolu
0

80 751 212

0

0

-11 343 750

0

1 100 000

1 500 000

2 600 000

31 819 962

2 500 000

1 500 000

72 007 462

Bankové úvery podľa zostatkovej doby splatnosti /v EUR/
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Výška k 31.12.2019

Výška k 31.12.2020

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

13 333 750

21 733 750

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov

35 918 750

18 668 750

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

31 498 712

31 604 962

Spolu /riadok súvahy č. 174 + 175/
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80 751 212

72 007 462

Prehľad výšky úrokových sadzieb na úveroch v r. 2020
Výsledná úroková
sadzba v %

Bankový úver

Úroky z úveru
v eur

Zmluva o úvere č. 123/CC/17 SLSP

0,88

284 683

Zmluva o úvere č. 730/CC/19 SLSP

0,25

4 994

Zmluva o úvere č. 731/CC/19 SLSP

0,5

1 479

Zmluva o úvere s Rozvojovou bankou Rady Európy /č. LD
1869/2. tranža

0,007

358

Slovenská sporiteľňa, a. s. a Rozvojová banka Rady Európy nevyžadovali pri poskytnutí úveru žiaden spôsob zabezpečenia.
Bankový úver – Letisková spoločnosť Žilina, a. s.
Úrok
Prevádzkový úver

Dátum
splatnosti

Euribor + 3% p.a.

Suma istiny k
31.12.2019

21.03.2021

Letisková spoločnosť Žilina, a. s. vykazuje bežný
bankový úver vo výške 141 739 EUR, poskytnutý
Slovenskou záručnou rozvojovou bankou, a. s. na
financovanie prevádzkových potrieb spoločnosti.
Dňa 16.9.2020 uzatvorila Letisková spoločnosť Žilina, a. s. s bankou Dohodu, v zmysle ktorej sa splatnosť úveru posúva na 21.3.2021.

Suma istiny k
31.12.2020

148 239

141 739

Prevádzkový úver je ručený záložným právom na
nehnuteľnosti – Výpravná budova č. 490 a pozemky, parcely č. 1222/34 a 1223/6, zapísané na LV č.
1019, okres Žilina, katastrálne územie Dolný Hričov.

8.2. Prijaté návratné finančné výpomoci
Dňa 6.5.2019 bola s Ministerstvom financií Slovenskej republiky uzatvorená Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č. 2019/079 zo štátnych
aktív v sume 15 000 000 EUR.
Účel: rekonštrukcia mostných objektov a ciest II.
a III. triedy v pôsobnosti ŽSK.

Dňa 21.10.2020 bola s Ministerstvom financií Slovenskej republiky uzatvorená Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/2931
zo štátnych aktív v sume 6 508 960 EUR na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Prijaté návratné finančné výpomoci /v EUR/
Zmluva číslo

2019/079

2020/128/2931

Výška úveru

15 000 000

6 508 960

Čerpané do 31.12.2020

11 300 000

6 508 960

do 30.11.2023

do 31.10.2024

Prvá splátka
Výška splátky
Frekvencia splácania
Posledná splátka
Úroky

Výročná
správa ŽSK
2020

1 500 000,00

1 627 240,00

do 30.11. príslušného roka

do 31.10. príslušného roka

do 30.11.2032

do 31.10.2027

bezúročne

bezúročne
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8.3. Výška dlhu (v EUR)
Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“)
z toho:
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania
bez záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov
Skutočné bežné príjmy roka 2019 podľa §17 ods. 6 a) zákona
Podiel celkových záväzkov z úverov ku skutočným bežným príjmom roka 2019
Skutočné bežné príjmy roka 2019 znížené o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy, EÚ, zahraničia a iné podľa §17 ods. 6 b) zákona
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania bez sumy jednorazového
predčasného splatenia úveru.
Suma úhrady úrokov z úveru
Spolu
Podiel ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov,
ku skutočným bežným príjmom roka 2019
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Skutočnosť
k 31.12.2020
89 816 422,00

71 816 422,00
0,00
205 020 809,53
35,03%
133 434 857,48
11 343 750,00
291 514,27
11 635 264,27
8,72%

9.
Výročná
správa ŽSK
2020

Predpokladaný
budúci vývoj

61

9. Predpokladaný budúci vývoj
Od mája 2020 prebieha na úrade Žilinského samosprávneho kraja a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti projekt Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj v rámci operačného projektu
Efektívna verejná správa. Implementácia projektu
by mala byť ukončená v októbri 2022.
Realizácia projektu smeruje k podpore dosiahnutia
štyroch základných prierezových strategických cieľov:
- hospodársky a sociálny udržateľný rozvoj Žilinského samosprávneho kraja,
- hospodárne riadenie a efektívnejšie rozhodovanie
úradu ŽSK,
- rozvoj ľudských zdrojov,
- kontrola a transparentnosť.
Cieľmi ekonomického projektu je posilnenie a zlepšenie prístupu k informáciám, ku komunikačným
technológiám, zlepšenie ich využívania a kvality, investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania, posilnenie inštitucionálnych kapacít
a efektivity verejnej správy.
ŽSK sa dlhodobo a systematicky venuje problematike cyklodopravy. Spolupracuje pri tom s mestami,
združeniami miest a obcí, ako aj obcami a inými
združeniami na svojom území. Budovanie cyklistic-
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kej infraštruktúry na území Žilinského samosprávneho kraja ako aj vytvorenie optimálnych podmienok
pre prevádzkovanie cyklistickej dopravy je cieľom
ŽSK aj v ďalších rokoch. Nové cyklotrasy budú slúžiť nielen na podporu cestovného ruchu, ale aj na
zlepšenie zdravého cestovania za prácou.
Cieľom ŽSK v ďalších rokoch je prostredníctvom
spoločnosti Integrovanej dopravy Žilinského kraja
postupné prepájanie dopravy. Zámerom je jednotná
integrovaná doprava na celom území kraja s cieľom
lepšej nadväznosti nielen autobusových, ale aj vlakových spojov.
Žilinský samosprávny kraj v roku 2019 začal s transformáciou rozpočtových organizácií na príspevkové,
z dôvodu efektívnejšieho využívania financií. V roku
2021 ŽSK nebude mať v zriaďovateľskej pôsobnosti
žiadnu rozpočtovú organizáciu.
Aktuálny vývoj v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom prináša so sebou celú radu negatívnych
vplyvov. S určitosťou možno predpokladať veľmi
negatívny vplyv na ekonomiku. Vzhľadom na rýchlo meniacu sa situáciu, predpokladať vývoj plnenia
naplánovaných príjmov, ako aj vývoj výdavkov je
takmer nemožné.
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10. Ďalšie významné skutočnosti
•
ŽSK ako subjekt verejného záujmu v zmysle
§ 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov má zriadený
výbor pre audit, ktorý bol schválený na 14. zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK konaného dňa 16. septembra
2019. Pre funkčné obdobie od 1. októbra 2019 do
30. septembra 2022 boli schválení nasledovní členovia výboru pre audit:
Ing. Marta Rešetková, PhD. – predseda
Ing. Elena Šuteková – člen
Ing. Martina Harichová – člen
V roku 2020 sa uskutočnilo 11 zasadnutí výboru
pre audit, ktorých obsahom bola kontrola procesu
zostavovania individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, sledovanie priebehu

a výsledkov štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, vypracovanie Správy výboru pre audit o výsledku štatutárneho auditu z overenia individuálnej účtovnej
závierky, Správy výboru pre audit o výsledku štatutárneho auditu z overenia konsolidovanej účtovnej
závierky a iné, v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z.
o štatutárnom audite a zmene a doplnení zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v zmysle uzatvorených dohôd.
• ŽSK počas účtovného obdobia nemal žiadne
náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
ŽSK nemá organizačnú zložku v zahraničí.
ŽSK k 31.12.2020 eviduje prebiehajúce súdne
spory, kde ŽSK je žalovanou stranou:

•
•

a) Súdne spory nevyčíslené
Navrhovateľ

Predmet
súdneho
sporu.

Ing. Ľubomír
Čupka

Žaloba
o zaplatenie
náhrady

Obec Liptovský
Ján

Žaloba
o preskúmanie
zákonnosti
rozhodnutia
– správy
o zistenej
nezrovnalosti

MUDr. Ján
Gazdačko

64

Žaloba proti
inému zásahu
orgánu verejnej
správy

Dátum
vzniku súd.
sporu

04.12.2015

16.12.2019

Žalovaná
istina

Štádium konania
k 31.12.2020

Predpoklad
skončenia/
úspešnosti

nevyčíslená

Vlastník pozemku v areáli Liptovskej
galérie P. M. Bohúňa zaslal predžalobnú
výzvu na majetkovoprávne vysporiadanie
pozemku. Ak k dohode nedôjde, je
predpoklad, že môže podať žalobu titulom
náhrady za zákonné vecné bremeno podľa
zákona č. 66/2009 Z. z. alebo titulom
vydania bezdôvodného obohatenia (tzv.
ušlé nájomné).

2022/50%

nevyčíslená

Spor sa týka poskytnutého NFP na
projekt „Revitalizácia námestia v obci
Liptovský Ján“. ŽSK v Správe o zistenej
nezrovnalosti konštatoval nezrovnalosť
a žiadal o vrátenie časti príspevku
v sume 117 501,52 Eur. Krajský súd
žalobu odmietol a žalobca podal voči
tomuto rozhodnutiu dňa 31.8.2017
kasačnú sťažnosť, o ktorej doposiaľ nie je
rozhodnuté.

2021/50%

nevyčíslená

Spor sa týka určenia zákazu
v rozpisovaní žalobcu do rozpisov
zubno-lekárskej pohotovostnej
služby a určenia povinnosti zmeniť
už vydané rozpisy podľa žalobného
návrhu.

2021/50%

b) Súdne spory vyčíslené (v EUR)
Navrhovateľ

DSI DATA, a.s.

ODEKO družstvo

Viliam Belák

Predmet
súdneho
sporu.

Žaloba o
zaplatenie

Žaloba o
zaplatenie

Dátum
vzniku súd.
sporu

14.5.2020

16.7.2020

Žaloba o
zaplatenie

•
Na základe uznesení zastupiteľstva došlo k
schváleniu nasledovných zmien:
Uznesenie 10/21
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schválilo
návrh na vyradenie Školského internátu, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok ako súčasti
Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok, zo siete škôl
a školských zariadení SR k 31.8.2021,
Uznesenie 11/21
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schválilo
návrh na vyradenie Školského internátu, Československej armády 22, 036 01 Martin ako súčasti
Spojenej školy, Československej armády 22, 036
01 Martin, zo siete škôl a školských zariadení SR
k 31.8.2021,
Uznesenie 12/21
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schválilo
a) návrh na vyradenie Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Medvedzie
Výročná
správa ŽSK
2020

Žalovaná
istina

Štádium konania
k 31.12.2020

1 252,00

Žalobca nárok na zaplatenie žaluje titulom
nároku na náhradu škody, ktorá mu vznikla
tým, že zhotoviteľ stavby cesty pretrhol
optický kábel vo vlastníctve žalobcu. Vo veci
bude nariadené pojednávanie.
Spor pokračuje.

7 430,52

Žaloba o zaplatenie opakovanej odplaty
za zriadenie zákonného vecného bremena
podľa zákona č. 66/2009 Z. z. – právo
stavby cesty III/2332, ktorá je vo vlastníctve
ŽSK na pozemku navrhovateľa v kat. území
Liptovský Mikuláš. ŽSK nárok na opakovanú
náhradu rozporuje.

59 567,60

Právna zástupkyňa p. Beláka doručila ŽSK
dňa 23. 10. 2020 mimosúdnu výzvu 2020,
v ktorej vyzýva ŽSK na zaplatenie sumy
59 567,60 EUR s prísl. titulom opakovanej
odplaty za zriadenie zákonného vecného
bremena podľa zákona č. 66/2009 Z. z. –
právo stavby cesty, ktorá je vo vlastníctve
ŽSK na pozemku navrhovateľa v kat. území
Kysucké Nové Mesto.
ŽSK nárok rozporuje.
V roku 2021 možno očakávať doručenie
žaloby zo strany súdu.

133/1, 027 44 Tvrdošín a Stredná priemyselná
škola informačných technológií Ignáca Gessaya
Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín, zo siete škôl
a školských zariadení SR k 31.8.2021,
b) návrh na vyradenie Školskej jedálne, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín ako súčasti Spojenej
školy, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Medvedzie
133/1, 027 44 Tvrdošín a Stredná priemyselná škola
informačných technológií Ignáca Gessaya Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín, zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2021,
c) návrh na vyradenie Školského internátu, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín ako súčasti Spojenej
školy, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Medvedzie
133/1, 027 44 Tvrdošín a Stredná priemyselná škola
informačných technológií Ignáca Gessaya Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín, zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2021,
d) návrh na zaradenie Strednej priemyselnej školy
informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín, do siete škôl a školských zariadení SR k 01.09.2021,
e) návrh na zaradenie Školskej jedálne, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín ako súčasti Strednej
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priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín, do
siete škôl a školských zariadení SR k 01.09.2021,
f)
návrh na zaradenie Školského internátu, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín ako súčasti Strednej
priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín, do
siete škôl a školských zariadení SR k 01.09.2021,
Uznesenie 13/21
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schválilo
s účinnosťou od 1.1.2021 zmenu hospodárenia 32
škôl z rozpočtovej formy na príspevkovú,

Dátum

27.1.2020

27.4.2020

Uznes.
číslo

4/16

Obstarávacia
cena
1 454,16

1 454,16

327,20

327,20

1,93

1,93

87,73

87,73

80,99

80,99

17/17
1483,93

5 322,14

5 322,14

23 206,64

18 769,27

8 570,29

8 570,29

301,67

301,67

458,07

458,07

7/18

8 659,76

0,00

10/18

8 922,50

8 922,50

11/18

1 095,60

25.5.2020

247 453,99
6 809,63
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6/19

Predajná
cena

Poznámka
1,00 KZ - Obec Žabokreky

1 851,85 KZ - Mesto Turč. Teplice
174,30 KZ - Branislav Večerík
2 254,75

KZ - Ing. Peter Kozáčik
vklad povolený v roku 2021

1,00 KZ - Obec Benice
1,00

1483,93

8/18

6.7.2020

Zostatková
cena

Uznesenia 14/21 až 36/21
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schválilo
s účinnosťou od 1.1.2021 zmenu hospodárenia 23
zariadení sociálnej starostlivosti z rozpočtovej formy
na príspevkovú,
•
V priebehu roka boli zastupiteľstvom prijaté
uznesenia na schválenie predaja prebytočného nehnuteľného majetku ŽSK:

bez finančného
vyrovnania
2,00

bez finančného
vyrovnania

KZ - Obec Kláštor pod Znievom
zatiaľ nezrealizované
ZZ - Mesto Dolný Kubín
KZ - Obec Divinka
(kultúrna pamiatka)

ZZ - Obec Bešeňová

1,00 KZ - Obec Turč. Peter
1,00 KZ - Mesto Trstená

25 000,00 KZ - Ján Slivka
bez finančného
1 095,60
ZZ - Malá Praha s.r.o.
vyrovnania
146 654,77
171 000,00 KZ - Staton s.r.o.
6 809,63

2 465,91

356,29

135,54

135,54

15 000,00 KZ - Husárik oz
640,00 KZ - Juraj Jaššo

250,74

250,74

1 184,00 KZ - Margita Ilková

21.9.2020

17/20

20/20

23.11.2020

211,22

211,22

3 300,00

KZ - Kvorková Božena
vklad povolený v roku 2021

375,16

375,16

2 926,70

KZ - Jozef Bajdich a manž.
vklad povolený v roku 2021

44,37

44,37

338,85

KZ - Mária Hrušková
vklad povolený v roku 2021

496,00

KZ - Vilma Hulková - podiel 3/6
vklad povolený v roku 2021

248,00

KZ - Marián Frolo - podiel 1/4
vklad povolený v roku 2021

248,00

KZ - Ing. Barbora Frolová-podiel 1/4
vklad povolený v roku 2021

210,08

210,08

189.75

189,75

896,00

KZ - Peter Máca
vklad povolený v roku 2021

155,87

155,87

736,00

KZ - Ing. Ján Starinský
vklad povolený v roku 2021

26 679,70

26 679,70

1,00

KZ - Obec Huty
vklad povolený v roku 2021

140,58

140,58

172,97

KZ - Martina Krajčová
vklad povolený v roku 2021

14 016,03

826,98

634,69

634,69

65 100,00

KZ - OXAM s.r.o.
vklad povolený v roku 2021

58 100,00

KZ - Igor Lichardus
vklad povolený v roku 2021

83 525,00

KZ - Ing. Róbert Kollár
vklad povolený v roku 2021

44/21

KZ - Peter Kučera a manž.
vklad povolený v roku 2021
KZ - Mondi SCP, a.s.
220 000,00
vklad povolený v roku 2021
1 384,29

549 497,84

0,00

KZ – kúpna zmluva
ZZ – zámenná zmluva
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11. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po dni, ku ktorému sa zostavovala konsolidovaná
účtovná závierka za rok 2020, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Rok 2020 bol výraznou mierou ovplyvnený pandémiou spôsobenou ochorením COVID – 19 ŽSK, ako
subjekt územnej samosprávy, bol vyhlásením núdzového stavu a prijatými protiepidemiologickými
opatreniami proti šíreniu nákazy dotknutý najmä vo
finančnej oblasti. ŽSK musel čeliť výrazne zvýšeným výdavkom a na druhej strane výpadkom príjmov. V záujme predchádzania vzniku a šírenia pandémie mal ŽSK zvýšené náklady na zabezpečenie
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dezinfekčných a ochranných pomôcok exponovaným zamestnancom a osobám, ktoré predstavovali
najzraniteľnejšiu skupinu, náklady na vybavenie karanténnych centier a mobilných odberových miest
na testovanie. Výpadky v príjmoch ŽSK boli zapríčinené najmä výpadkom dane z príjmov fyzických
osôb, výpadkom nedaňových príjmov v oblasti kultúry a vzdelávania a výpadkom tržieb z cestovného
v prímestskej autobusovej doprave.
Negatívne dopady na finančnú situáciu v súvislosti
s ochorením COVID 19 ŽSK neustále sleduje a priebežne vyhodnocuje.

Záver
Najvyšším cieľom ŽSK je poskytovať kvalitné a efektívne služby obyvateľom kraja a vytvárať
vhodný systém nástrojov pre zmiernenie nepriaznivého demografického vývoja.
I napriek tomu, že rok 2020 bol výraznou mierou ovplyvnený pandémiou spôsobenou ochorením
COVID-19, čo malo negatívny vplyv na celkovú finančnú situáciu kraja, ŽSK aj v roku 2020 plnil
zákonom stanovené úlohy vo všetkých oblastiach
samosprávnych kompetencií, zabezpečoval výkon
a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho
zabezpečenia, dopravy, zdravotníctva a kultúry.
Pri svojom hospodárení v roku 2020 postupoval v súlade s platnými predpismi, čo potvrdzuje aj
správa audítora, ktorá je súčasťou Konsolidovanej
výročnej správy za rok 2020. •
Erika Jurinová
predsedníčka ŽSK
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Zoznam príloh
Príloha č. 1
Individuálna účtovná závierka Úradu ŽSK vrátane
Správy nezávislého audítora z overovania účtovnej
závierky Úradu ŽSK
		
Príloha č. 2
Individuálna účtovná závierka za rozpočtové organizácie a Úrad ŽSK
Príloha č. 3
Individuálna účtovná závierka za príspevkové organizácie
Príloha č. 4
Konsolidovaná účtovná závierka ŽSK vrátane Správy nezávislého audítora z overovania konsolidovanej závierky Úradu ŽSK
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