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Úprava č. 1

• Iniciátor úpravy č.1: mesto Trnava

• Časť strategického dokumentu dotknutá zmenou: Indikatívny
časový a finančný harmonogram realizácie RIÚS TTK a IÚS UMR
MFO Trnava

• Úprava spočíva v presune zostatku alokácie vyčlenenej pre
Udržateľný mestský rozvoj vo výške 385 806,- Eur zo špecifického
cieľa 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy do špecifického cieľa: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
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Špecifický cieľ Pôvodná alokácia RIÚS

verzia 3.0

Alokácia po úprave
RIÚS

verzia 3.1

1.2.1 - VOD 1 075 000 689 194

1.2.2 - Cyklotrasy 3 600 000 3 985 806
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Úprava č. 1



Úprava č. 1

• Aktuálna výška zdrojov EÚ mestskej funkčnej oblasti by sa z výšky
3 600 000,- Eur navýšila v špecifickom cieli na výšku
3 985 806,- Eur.

• Zostatková alokácia v rámci špecifického cieľa 1.2.1 je vo výške
zdrojov EÚ 689 194 Eur.

Dôvody presunu:

pripravenosť žiadateľov – plán predloženia ŽoNFP v rámci
špecifického cieľa 1.2.2 v celkovom objeme
3 135 000 Eur,

nezáujem subjektov mestskej funkčnej oblasti zapojiť sa
a realizovať projekty v rámci špecifického cieľa 1.2.1.
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Úprava č. 2

• Iniciátor úpravy č. 2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky ako člen RP

• Časť strategického dokumentu dotknutá zmenou: úprava
textu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v celom materiály

• Úprava vykonaná v nadväznosti na účinnosť zákona č.61/2018
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.305/2015 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých predpisov. Aktualizácia materiálu je
potrebná v súvislosti s legislatívnymi zmenami.
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Úprava č. 2

• V súčasnosti je v platnosti „Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych
rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na
roky 2016-2020/Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej
starostlivosti“, a nie „Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v
detských domovoch na roky 2012-2015 s výhľadom do roku 2020 – Plán
transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“.

• Zmena v časti „Zoznam samostatných projektových zámerov IÚS UMR MFO
Trnava“ – presun projektu „Deinštitucionalizácia Centra pre deti a rodiny v
Trnave“ do časti „Indikatívny zoznam projektových zámerov RIÚS TTK“.

Úpravy boli pred riadnym zasadnutím Rady Partnerstva dané na pripomienkovanie
všetkým kompetentným členom Odbornej pracovnej skupiny pre oblasť sociálnej
infraštruktúry (RIÚS) a Odbornej poradnej skupiny pre oblasť sociálnu a zdravotníctva
(UMR).
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Úprava č. 3

• Iniciátor úpravy č.3: SO pre IROP TTSK

• Časť strategického dokumentu dotknutá zmenou: Indikatívny
časový a finančný harmonogram realizácie RIÚS TTK a IÚS
UMR MFO Trnava

• zmena už realizovaná - zmena výšky alokácií/zdrojov EFRR v
rámci prioritnej osi č. 2, špecifického cieľa 2.2.3 Zvýšenie
počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní.
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Špecifický cieľ Pôvodná alokácia RIÚS

verzia 3.0

Alokácia po úprave
RIÚS

verzia 3.1

2.2.3 – SOŠ - RIÚS 10 200 000 7 914 636,24

2.2.3 – SOŠ - UMR 1 275 000 3 560 363,76
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Úprava č. 3



Úprava č. 3

• Dôvody presunu:

 podpora troch stredných škôl v rámci územia MFO mesta
Trnava, ktoré sa nachádzali v zásobníku projektov z
dôvodu neschválenia podľa § 19 ods.9, písm. b) Zákona
č.292/2014 Z. z. - Zákon o príspevku poskytovanom z
Európskych štrukturálnych fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

 slabší záujem subjektov z oblasti RIÚS.

Úprava bola vykonaná v rámci aktualizácie č.7 výzvy s kódom
IROP-PO2-SC223-2016-14 dňa 12. decembra 2018
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Úprava č. 4

• Iniciátor úpravy č.4: Trnavský samosprávny kraj

• Časť strategického dokumentu dotknutá zmenou: Indikatívny
časový a finančný harmonogram realizácie RIÚS TTK a IÚS
UMR MFO Trnava

• Zníženie regionálnych alokácií pre územie RIÚS TTK, ktoré s
veľkou pravdepodobnosťou v PO 2014 - 2020 nebudú čerpané
v rámci doteraz platných alokácií IROP pre RIÚS TTK (bez IÚS
UMR MFO Trnava).

• Úpravou prichádza k zníženiu pri ŠC 2.1.1 Podporiť prechod
poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú (poskytovanú
na komunitnej úrovni)
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Úprava č. 4

• TTSK navrhuje túto alokáciu vyhradenú na realizáciu projektov
zameraných na deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb a
zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
pre územie RIÚS TTK znížiť o 3 000 000 Eur, t.j. z 9 214 000 na
6 214 000 Eur,

• ďalej alokáciu pre územie RIÚS TTK pri ŠC 2.1.2 Modernizovať
zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti, kde TTSK navrhuje alokáciu EFRR znížiť o 6 000 000 Eur,
t. j. z 11 918 700 Eur na 5 918 700 Eur.

Spolu zníženie  predstavuje celkovú čiastku 9 000 000 Eur 
na prerozdelenie do prioritizovaných oblastí  záujmu TTSK.
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Úprava č. 4

• TTSK žiada presun uvedených čiastok v celkovom objeme
9 000 000 Eur do špecifických cieľov nasledovne:

1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám
I. triedy s dôrazom na vývoj multimodálneho dopravného
systému - navýšenie terajšej alokácie o 3 000 000 Eur,

1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb – navýšenie terajšej
alokácie o 3 000 000 Eur,

2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom
vyučovaní - navýšenie terajšej alokácie o 3 000 000 Eur
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Úprava č. 4

Úprava alokácií pre RIÚS:
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Špecifický cieľ Pôvodná alokácia 
RIÚS

verzia 3.0

Alokácia po úprave
RIÚS

verzia 3.1

Š.C. 1.1 (cesty) 20 443 111 Eur 23 443 111 Eur

Š.C. 1.2.2 (nemotorová doprava) 15 300 000 Eur 18 300 000 Eur

Š.C. 2.1.1 (sociálna oblasť) 19 550 000 Eur 16 550 000 Eur

Š.C. 2.1.2 (zdravotníctvo) 11 918 700 Eur 5 918 700 Eur

Š.C. 2.2.3 (stredné školy) 7 914 636 Eur 10 914 636 Eur



Úprava časového harmonogramu  realizácie RIÚS TTK a IÚS UMR MFO Trnava

• S úpravou finančného harmonogramu úzko súvisí aj časový harmonogram
realizácie RIÚS TTK a IÚS UMR MFO Trnava.

• Časový harmonogram bol reálnejšie nastavený v nadväznosti na aktuálny
stav implementácie projektov, resp. s ohľadom na plánované projekty v
rámci územia RIÚS TTK a MFO krajského mesta Trnava.
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Úprava  Prílohy č. 8 Zoznam a zloženie odborných poradných skupín

• Na žiadosť dvoch členov Rady Partnerstva bolo aktualizované zloženie v
dvoch odborných poradných skupinách podieľajúcich sa na tvorbe RIÚS a
IÚS UMR MFO Trnava:

1. v odbornej poradnej skupine č. 2 - pre oblasť sociálnej infraštruktúry

2. v odbornej poradnej skupine č. 5 - pre oblasť kultúry a kreatívny priemysel

Ďalšie nevyhnutné informácie



Ďakujem za pozornosť
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