
 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov projektu: Posilnenie administratívnych kapacít Trnavského  

samosprávneho kraja v oblasti napĺňania 

horizontálnych priorít 

 
Operačný program: Operačný program Technická pomoc 

Prioritná os: Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie 

administratívnych kapacít  v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

Opatrenie: Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci 

Aktivity opatrenia: 1.4.1. Financovanie platov  oprávnených zamestnancov štátnej služby, verejnej 

služby zabezpečujúcich plnenie úloh CKO a RO OP TP, riadiacich a koordinačných orgánov 

horizontálnych priorít (HP IS a TUR, HP MRK), 1 zamestnanca na každej VÚC pre oblasť 

horizontálnych priorít.  

Partneri projektu:    nie sú 

Trvanie projektu:    60 mesiacov, začiatok realizácie: 01.01.2009, koniec realizácie: 31.12.2013 

Rozpočet projektu:   

Celkové náklady projektu: 66 387,84 € 

Zdroje financovania projektu: 

85% Európsky fond regionálneho rozvoja: 56 429,67 €   

10% štátny rozpočet SR: 6 638,78 € 

5 % vlastné zdroje žiadateľa: 3 319,39 €   

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:  

Úlohou projektu je priebežné zabezpečovanie výkonu úloh pre oblasť horizontálnych priorít  za 

TTSK, spolupráca s Úradom vlády SR a príslušnými ministerstvami. Výsledkom jeho aktivít je 

zabezpečený monitoring a hodnotenie implementácie horizontálnych priorít v rámci TTSK. 

Hlavné ciele projektu a cieľové skupiny:   

Efektívny výkon administratívnych úloh pre oblasť horizontálnych priorít na území Trnavského 

samosprávneho kraja (NUTS III). 

Hlavné aktivity a výstupy projektu:  

Výsledkom realizácie projektu je priebežné zabezpečovanie výkonu úloh pre oblasť horizontálnych 

priorít  za Trnavský samosprávny kraj.  

Aktuálna situácia v realizácii projektu:  projekt sa realizuje 

Projektový manažér:   Mária Behúlová, 033/5559615, behulova.maria@trnava-vuc.sk 
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Ďalšie informácie o projekte:   

Aktivity projektu prispievajú k reálnemu naplneniu globálneho cieľa OPTP, a to: „zabezpečiť 

efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit štrukturálnych 

fondov  a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013 na Slovensku“.  

Horizontálna priorita (HP) Národného strategického referenčného rámca (NSRR) je priorita, ktorá 

komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR, a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre 

ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len 

prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci 

viaceré špecifické priority, resp. projekty. 

Na implementácii horizontálnych priorít spolupracujú koordinátori horizontálnych priorít, ktorí 

zabezpečujú na základe poverenia vlády SR koordináciu HP, ktoré vplývajú na ciele NSRR.  

Podrobné informácie o problematike štyroch horizontálnych priorít (HP) sú k dispozícii na týchto 

internetových stránkach:  

HP Trvalo udržateľný rozvoj: http://www.sepavs.gov.sk/ 

HP Rovnosť príležitostí: www.gender.gov.sk  

HP Informačná spoločnosť: http://www.sepavs.gov.sk/ 

HP Marginalizované rómske komunity: http://romovia.vlada.gov.sk/ 
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