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             Príloha 29 

 

Hodnotenie plnenia programov TTSK za rok 2018 
 

Legislatívny rámec  

 

Programový rozpočet TTSK na rok 2018 bol schválený uznesením č. 14/2017/02 na riadnom zasadnutí 

Zastupiteľstva TTSK dňa 20.12.2017. 

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona 583/2004 

Z. z.“) a inými právnymi predpismi  a internými smernicami.  

Programový rozpočet  bol zostavený – v štruktúre štrnástich programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné 

oblasti TTSK. 

 

Úpravy rozpočtu  

V priebehu roka 2018 bolo schválených päť úprav rozpočtu, z čoho tri úpravy boli schválené predsedom TTSK 

v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 254/2007/15, dve úpravy rozpočtu v roku 2018 boli schválené 

Zastupiteľstvom TTSK. 

 

Úpravy vo výdavkovej časti programového rozpočtu boli vykonávané súčasne s úpravami rozpočtu podľa 

ekonomickej a funkčnej klasifikácie.  

 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zmenách rozpočtu v roku 2018 podľa programov. 
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Program 

Schválený  

rozpočet 2018 

podľa 

programov  

Úprava  

rozpočtu 2018  

podľa 

programov  

Upravený  

rozpočet 

2018 podľa 

programov  

 Výdavky celkom               160 929 913 9 182 122                                          170 112 035 

Bežné výdavky   122 066 410 7 776 455 129 842 865 

z toho:      

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 2 489 916 27 000 2 516 916 

Program 2: Cestovný ruch a propagácia 148 000 0 148 000 

Program 3: Propagácia a marketing 449 340 -200 000 249 340 

Program 4: Interné služby  2 583 922 0 2 583 922 

Program 5: Bezpečnosť  0 0 0 

Program 6: Komunikácie  10 799 186 700 000 11 499 186 

Program 7: Doprava  13 500 000 2 997 815 16 497 815 

Program 8: Vzdelávanie 51 879 886 3 446 233 55 326 119 

Program 9: Šport 60 000 130 000 190 000 

Program 10: Kultúra  5 987 919 133 000 6 120 919 

Program 11: Sociálne služby 22 249 862 1 444 375 23 694 237 

Program 12: Prostredie pre život 0 0 0 

Program 13: Zdravotníctvo  1 544 000 -606 000 938 000 

Program 14: Administratíva                 10 374 379 -295 968 10 078 411 

Kapitálové výdavky  38 863 503 1 405 667 40 269 170 

z toho:       

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 19 927 201                 0 19 927 201 

Program 2: Cestovný ruch a propagácia  0                                0 0 

Program 3: Propagácia a marketing 0                                0 0 

Program 4: Interné služby  10 889 755 -7 872 755 3 017 000 

Program 5: Bezpečnosť  0                                0 0 

Program 6: Komunikácie  0 2 240 293 2 240 293 

Program 7: Doprava 0                               0                           0 

Program 8: Vzdelávanie 7 816 547 4 304 047           12 120 594 

Program 9: Šport 0 0                           0 

Program 10: Kultúra 230 000 1 514 582      1 744 582 

Program 11: Sociálne služby                                 0                  1 218 500             1 218 500 

Program 12: Prostredie pre život                   0 0                            0 

Program 13: Zdravotníctvo  0                                                                       0                                               0 

Program 14: Administratíva                      0 1 000                                1 000 
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Údaje o výške schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu a o jeho plnení v členení podľa programov sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

 

Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet celkom 

Program 
Schválené 

bežné výdavky 

na rok 2018 

Upravené 

bežné výdavky 

na rok 2018 

Plnenie 

bežných 

výdavkov  

k 31.12.2018  

Schválené 

kapitálové  

výdavky  

na rok 2018 

Upravené 

kapitálové 

výdavky  

na rok 2018 

Plnenie 

kapitálových 

výdavkov 

k 31.12.2018  

Schválené 

výdavky  

spolu  

na rok 2018 

Upravené 

výdavky 

spolu  

na rok 2018 

Plnenie 

výdavkov 

spolu 

k 31.12.2018  

          Výdavky  122 066 410 129 842 865 121 495 096,14 38 863 503 40 269 170 8 560 626,89 160 929 913 170 112 035 130 055 723,03 

z toho:                   

   Program 1   Plánovanie, manažment a kontrola 2 489 916 2 516 916  993 296,01 19 927 201 19 927 201 567 594,40 22 417 117 22 444 117 1 560 890,41 

   Program 2   Cestovný ruch a propagácia 148 000 148 000 47 657,32 0 0 0,00 148 000 148 000 47 657,32 

   Program 3   Propagácia a marketing 449 340 249 340 16 831,56 0 0 0,00 449 340 249 340 16 831,56 

   Program 4   Interné služby 2 583 922 2 583 922 2 181 520,57 10 889 755 3 017 000 1 557 759,06 13 473 677 5 600 922 3 739 279,63 

   Program 5   Bezpečnosť 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

   Program 6   Komunikácie 10 799 186 11 499 186 10 915 376,15 0 2 240 293 2 178 532,65 10 799 186 13 739 479 13 093 908,79 

   Program 7   Doprava 13 500 000 16 497 815 16 297 595,90 0 0 0,00 13 500 000 16 497 815 16 297 595,90 

   Program 8   Vzdelávanie  51 879 886 55 326 119 52 644 023,09 7 816 547 12 120 594 2 848 850,64 59 696 433 67 446 713 55 492 873,73 

   Program 9   Šport 60 000 190 000 169 118,17 0 0 0,00 60 000 190 000 169 118,17 

   Program 10 Kultúra 5 987 919 6 120 919 6 073 014,00 230 000 1 744 582 843 012,69 6 217 919 7 865 501 6 916 026,69 

   Program 11 Sociálne služby 22 249 862 23 694 237 22 838 448,17 0 1 218 500 563 877,46 22 249 862 24 912 737 23 402 325,63 

   Program 12 Prostredie pre život 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

   Program 13 Zdravotníctvo 1 544 000 938 000  785 502,76 0 0 0,00 1 544 000 938 000 785 502,76 

   Program 14 Administratíva 10 374 379 10 078 411 8 532 712,44 0 1 000 1000,00 10 374 379 10 079 411 8 533 712,44 
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Plnenie výdavkov rozpočtu TTSK 2018 podľa programov 

Program 
Bežné výdavky v 

EUR  

Kapitálové 

výdavky 

v EUR   

Spolu 

v EUR 

Percentuálny 

podiel výdavkov 

na celkovom 

objeme 

výdavkov TTSK  

Program 1:     Plánovanie, manažment a kontrola  993 296 567 594 1 560 890 1,2 

Program 2:     Cestovný ruch a propagácia  47 657 0 47 657 0,0 

Program 3:     Propagácia a marketing  16 832 0 16 832 0,0 

Program 4:     Interné služby  2 181 521 1 557 759 3 739 280 2,9 

Program 5:     Bezpečnosť 0 0 0 0,0 

Program 6:     Komunikácie 10 915 376 2 178 533 13 093 909 10,1 

Program 7:     Doprava 16 297 596 0 16 297 596 12,5 

Program 8:     Vzdelávanie 52 644 023 2 848 851 55 492 874 42,7 

Program 9:     Šport 169 118 0 169 118 0,1 

Program 10:   Kultúra 6 073 014 843 013 6 916 027 5,3 

Program 11:   Sociálne služby 22 838 448 563 878 23 402 326 18,0 

Program 12:   Prostredie pre život 0,00 0 0 0,0 

Program 13:   Zdravotníctvo 785 503 0 785 503 0,6 

Program 14:   Administratíva 8 532 712 1 000 8 533 712 6,6 

Program 14:   Administratíva 8 532 712 1 000 8 533 712 6,6 

Spolu 121 495 096 8 560 627 130 055 723  
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Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 
Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu  

 

Podprogram 1.1:  Výkon funkcie predsedu     
Cieľom podprogramu je budovať konkurencieschopný a všestranne rozvinutý región schopný efektívne využívať 

všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok regiónu a životného 

prostredia, mobilizácia vnútorných zdrojov regiónu a získanie mimo-regionálnych zdrojov nevyhnutných pre 

financovanie rozvojových zámerov. 
  

PPrrvvookk  11..11..11::  OOrrggaanniizzáácciiaa  aakkttiivvíítt    pprreeddsseedduu    

Výdavky celkom..................................................................................................68 480 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Účasť predsedu kraja 

na najvýznamnejších podujatiach 

v TTSK 

počet naplánovaných podujatí 

s účasťou na najvyššej úrovni za rok 

spolu 

200 260 

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity kancelárie predsedu TTSK pri príprave týždenného časového 

harmonogramu predsedu, v rámci transferov jednotlivcom ide o zabezpečenie darov, ocenení, 

občerstvenia a prislúchajúcich administratívnych činností kancelárie predsedu.  

Bežné výdavky.............................................................................................................................. ......................................68 480 € 

° transfery jednotlivcom a organizovanie akcií (v zmysle VZN 13/2007); finančná spoluúčasť "Olympiáda detí a mládeže s 

medzinárodnou účasťou - Kalokagatia 2018", oceňovanie osobností TTSK, pedagógov v oblasti vzdelávania, pracovníkov 

v oblasti kultúry, sociálnej pomoci, súťaže študentov;    

  

V roku 2018 kancelária predsedu zabezpečila účasť na 260 akciách regionálneho a nadregionálneho významu, na 

ktorých boli odovzdané ocenenia a rôzne nefinančné dary a finančné ocenenia. 

 

PPrrvvookk  11..11..22::    GGrraannttoovvýý  pprrooggrraamm  pprreeddsseedduu  TTTTSSKK    

Výdavky celkom.................................................................................................52 400  € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podporiť individuálne aktivity 

subjektov regiónu 

počet podporených subjektov za rok 

spolu 
50 52 

Prvok predstavuje podporu športových, kultúrnych, sociálnych a zdravotníckych  aktivít žiadateľov 

o finančný príspevok na základe projektov v zmysle  VZN č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní 

dotácie z rozpočtu TTSK. 

Bežné výdavky .............................................................................................................................. ....................................52 400  € 

° transfery na podporu a rozvoj aktivít v sociálnej, kultúrnej, športovej a spoločenskej sfére a diania v kraji - v zmysle VZN č. 

7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK v znení neskorších dodatkov občianskemu združeniu, nadácii, obciam;    

 

 

 

Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu  

Zámer: Profesionálne fungujúci úrad  

Výdavky celkom.......................................................................................................... 0 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Účinné riadenie odborných útvarov 

Úradu TTSK 

počet pravidelných týždenných 

porád vedenia úradu 
1 

viac ako jedna 

porada týždenne 

Podprogram je zameraný na riadenie a organizáciu práce úradu cez odborné a iné útvary a ich vedúcich 

zamestnancov. Riaditeľ Úradu TTSK je stálym členom poradných orgánov predsedu a zúčastňuje sa 

zasadnutí zastupiteľstva a jeho porád.  
  

V roku 2018 bolo uskutočnených 61 porád vedenia Úradu TTSK, t.j. viac ako jedna porada týždenne.  

Všetky výdavky súvisiace s riadením a organizáciou práce riaditeľa úradu TTSK sú zahrnuté v podpornom 

programe 14. Administratíva.  
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Podprogram 1.3: Strategické a územné plánovanie  

Zámer: Vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj regiónu   

PPrrvvookk  11..33..11::  SSttrraatteeggiicckkéé  ddookkuummeennttyy  aa  PPHHSSRR  TTTTSSKK  

Výdavky celkom...........................................................................................................0 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Ideálne podmienky/služby pre trvalo 

udržateľný vyvážený hospodársky, 

vzdelanostný a sociálny rozvoj kraja 

počet vypracovaných  strategických 

dokumentov za rok spolu 
1 2 

PHSR TTSK  ako podklad pre 

koncepčné materiály a významný 

komunikačný nástroj pre 

informovanie odbornej i laickej 

verejnosti o smerovaní subjektu 

samosprávy a výsledkoch práce 

(výkonnosti jej orgánov 

a zamestnancov). 

počet vypracovaných koncepčných 

materiálov podľa programovej časti 

PHSR TTSK 

0 1 

počet informačných a propagačných 

akcií podľa programovej časti PHSR 

TTSK 

5 6 

materiály, štúdie, analýzy, interné 

dokumenty- podklady pre 

efektívnejšie napĺňanie cieľov PHSR  

TTSK a využitie verejných zdrojov 

1 3 

V rámci prvku sú spracované strategické dokumenty. Predstavuje aktualizáciu strategických dokumentov 

v oblastiach rozvoja TTSK – ekonomické, environmentálne štúdie a rozvojové dokumenty, ich zverejnenie 

na webovej stránke a verejné prezentácie, spracovávanie koncepčných materiálov jednotlivých projektov 

definovaných v programovej časti PHSR TTSK, ktoré obsahujú čiastkové analýzy a návrhy riešenia 

problémových oblastí. Ďalej predstavuje informačné a propagačné aktivity súvisiace so strategickými 

dokumentmi, respektíve monitorovacími a hodnotiacimi správami. Súčasťou tohto prvku sú tiež štúdie, 

analýzy a iné  materiály a interné dokumenty.     

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020“ (ďalej 

len „PHSR“) bol spracovaný a predložený do Zastupiteľstva TTSK a schválený dňa 13.04.2016 uznesením 

č.280/2016/16. Financovaný bol z vlastných zdrojov.  

V roku 2018 boli vypracované 

- strategické dokumenty:  

„Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018-2022“  

Stratégia bola spracovaná a v októbri začalo pripomienkovanie stratégie. Všetky pripomienky boli 

vnesené do pripomienkového formulára a čaká sa na vyjadrenie odborníkov z oblasti cyklodopravy. Po 

vyjadrení odborníkov budú pripomienky zapracované do stratégie.  

„Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy pre Trnavský kraj“  

Dokument vypracoval odbor školstva, vedy výskumu a regionálneho rozvoja. Vypracováva sa vždy na 

kalendárny rok a predkladá sa na schvaľovanie Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a následne sa 

predkladá na Radu vlády pre odborné vzdelávanie. Uvedený dokument je podkladom pre PHSR resp. iné 

dokumenty. 

- koncepčné materiály: 

 Odbor sociálnej pomoci vypracoval: 

Vyhodnotenie za rok 2017 – opatrenia (jún 2018) 

Dodatok č. 1 ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2015 – 2020 

- informačné a propagačné akcie: 

Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia zabezpečoval účasť TTSK na 

veľtrhoch CR (REGIONTOUR Brno, REGION TOUR EXPO Trenčín, HOLIDAY WORLD Praha). 

Odbor kultúry a športu organizoval podujatia: 

- XII. ročník Župnej olympiády stredoškolskej mládeže (podujatie určené pre stredoškolskú mládež), 

- Župný festival spevu hudby a tanca (podujatie určené pre stredoškolskú mládež), 

- Detská tour Petra Sagana (odbor pomáhal s organizovaním, TTSK poskytol finančný príspevok a na 

akcii mal vlastný propagačný stánok) 

OvZP TTSK organizujú informačné a propagačné akcie  vyplývajúce z predmetu ich činnosti. 

TTSK v roku 2018 spoluorganizoval konferenciu o efektívnej prevádzke malých letísk na Letisku Piešťany 

a zadal zákazku na propagáciu zariadení v oblasti gastroprevádzok v TTSK. 

- materiály, štúdie, analýzy, interné dokumenty: 

„Analýza činnosti príspevkových organizácií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK za rok 2017“ 
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„Monitoring sociálno-ekonomickej situácie TTSK za rok 2017“ - napĺňanie priorít a opatrení  

  hospodárskeho a sociálneho rozvoja  kraja,  

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK 2016 – 2020 Vyhodnotenie za rok  2017“ 

 

Vyhodnotenie bolo spracované  podľa jednotlivých oblastí a priorít, definovaných v PHSR TTSK 2016 – 2020, 

a to v troch prioritných oblastiach – Hospodárska prioritná oblasť, Sociálna prioritná oblasť, Environmentálna 

prioritná oblasť, a v 21 špecifických cieľoch, deklarovaných v strategickom dokumente kraja. Prioritné oblasti 

a špecifické ciele boli vyhodnocované textovo, graficky i tabuľkovo po jednotlivých špecifických cieľoch. 

Aktivity realizované obcami a mestami boli vyhodnocované aj po okresoch. 

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe č. 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady 

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).    

 

PPrrvvookk  11..33..22::  ÚÚzzeemmnnýý  pplláánn    

Výdavky celkom...........................................................................................................0 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Spracovanie nového územného plánu 

regiónu 

počet spracovaných etáp územného 

plánu regiónu 
0 0 

Monitoring k územným plánom obcí 
počet pripomienkovaných územných 

plánov obcí za rok spolu 
80 71 

Cieľom tejto aktivity je zabezpečenie činností v oblasti regionálneho plánovania v zmysle zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Obstarávanie, 

prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu regiónu, zabezpečovanie územnoplánovacích podkladov 

a rozvíjanie spolupráce s inými regiónmi. Odbor vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov 

obcí TTSK. Cieľom tejto práce je plánovité využívanie územia regiónu.    

Počet pripomienkovaných územných plánov obcí za rok sa odvíja od počtu podaní. V zmysle legislatívnej 

úpravy „Územný plán regiónu“ sa vypracováva spravidla každé štyri roky a zatiaľ nevznikol dôvod na 

vypracovanie zmien a doplnkov k platnému územnému plánu regiónu.  

 
Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe č. 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady 

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).    

 

PPrrvvookk  11..33..33::  RReeggiioonnáállnnyy  ggeeooggrraaffiicckkýý  ssyyssttéémm  ––  RREEGGIISS,,  GGIISS    

Výdavky celkom...........................................................................................................0 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Využiteľnosť GIS pre potreby TTSK 

a jeho organizácií 

počet výstupov z GIS operatívne 

poskytovaných podľa požiadaviek 
80 160 

Realizácia predmetného prvku umožňuje interaktívne využívanie GIS dát pre potreby Úradu TTSK, 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a obce. Vytvára údajovú a softwarovú bázu pre poskytovanie 

elektronických služieb verejnosti.   

Regionálny geografický informačný systém (REGIS) bol využívaný pre potreby Úradu TTSK, organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, regionálnej rozvojovej agentúry na zefektívnenie a racionalizovanie  práce 

formou poskytnutia rôznych mapových podkladov.   

Priaznivé plnenie merateľného ukazovateľa je odrazom aktualizácie a implementácie nových funkcionalít 

softvérového vybavenia REGIS GIS z predchádzajúcich rokov.  

 

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe č. 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady 

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).    

 
 

Podprogram 1.4:  Regionálny rozvoj TTSK 

PPrroojjeekktt  11..44..1144::    EElleekkttrroonniizzáácciiaa  sslluužžiieebb  VVÚÚCC    

Výdavky celkom..........................................................................................153 012,92 €   
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Sprístupnenie elektronických služieb 

VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej  

použiteľnosti 

počet nových alebo inovovaných 

služieb verejnej správy 

poskytovaných občanom 

40 0 
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počet obcí s osídlením  
78 0 

marginalizovaných rómskych 

komunít (MRK), ktoré využívajú 

výsledky projektu 

  

počet zavedených elektronických 

služieb aj pre zdravotne postihnuté 

osoby a ďalšie znevýhodnené 

skupiny dostupné  online 

49 0 

Projekt zabezpečuje sprístupnenie elektronických služieb VÚC pre obyvateľov kraja a ich všeobecnú 

použiteľnosť. 

Bežné výdavky ............................................................................................................... .............................................153 012,92 € 

° výdavky na servisnú podporu prevádzky ISS (informačného systému služieb) VÚC za obdobie december 2017, výdavky na 

servisnú podporu prevádzky a údržbu komunikačnej štruktúry; servisné služby súvisiace s obnovou a podporou HW a SW 

v roku 2018;  

Nulová hodnota plnenia cieľovej hodnoty vyplýva zo skutočnosti,  že uvedené ciele boli splnené a vyhodnotené  

v Hodnotení plnenia programov TTSK za rok 2015, nakoľko realizácia projektu bola ukončená ku dňu 

30.10.2015. V priebehu roka 2016 boli elektronické služby spustené do produkčnej prevádzky. Finančné 

prostriedky vynakladané na tento projekt v roku 2018 súvisia so zabezpečením udržateľnosti tohto projektu.  

 

Projekt 1.4.21: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný 

program TTSK 

Výdavky celkom..........................................................................................274 878,20  €   
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zabezpečenie činnosti (personálnej 

a prevádzkovej) Sprostredkovateľského 

orgánu pre Integrovaný  regionálny 

operačný program TTSK   (SO  

pre IROP  TTSK). 

počet zamestnancov 14 13 

Na základe projektu technickej pomoci budú refundované personálne a prevádzkovo-technické výdavky 

Odboru SO pre IROP, ktorý plní úlohy Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre 

Integrovaný regionálny operačný program. Ide o administratívnu a technickú podporu činnosti SO pre 

IROP TTSK formou zabezpečenia personálneho a prevádzkovo-technického vybavenia. 

Bežné výdavky ......................................................................................... ...................................................................274 878,20 € 

° výdavky súvisiace so zabezpečením personálneho a prevádzkovo-technického vybavenia SORO pre ROP v TTSK, mzdy, 

odvody, poistné do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, nákup PHM do služobného motorového vozidla pre ROP, 
oprava motorového vozidla pre IROP TT 182 FJ, telefónne poplatky, odmeny; 

Dňa 10.02.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským 

orgánom, uzatvorená medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvojom vidieka SR ako Riadiacim orgánom 

pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“). Zmluva upravuje vzťahy, práva a 

povinnosti medzi SO pre IROP TTSK a RO pre IROP.  

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je stanovená v zmysle aktuálne platnej Organizačnej štruktúry TTSK, 

ktorou organizačne vznikol „Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK“.  

Na základe  zmluvy o poskytnutí NFP pre schválený projekt „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci 

IROP v TTSK“ je projekt realizovaný a financovaný do konca roka 2019. 

 

Projekt 1.4.23: Digitalizácia kultúrneho dedičstva 

Výdavky celkom.............................................................................................44 530,80 €   
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Digitalizácia najvýznamnejších 

kultúrnych objektov v zbierkovom 

fonde múzeí a galérií Trnavského 

samosprávneho kraja 

počet digitalizovaných objektov 0 0 

počet zverejnených 

zdigitalizovaných objektov 
0 0 

počet vytvorených pracovných miest 0 0 

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde 

múzeí a galérií Trnavského samosprávneho kraja. 
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Špecifické ciele projektu:  

- vybudovanie technického zázemia Trnavského samosprávneho kraja pre oblasť digitalizácie kultúrneho 

a historického dedičstva,  

- digitalizácia významných objektov kultúrneho dedičstva.  

 
Bežné výdavky ................................................................................................................................................... ...........44 530,80 € 

° výdavky súvisiace s technickou podporou hardvérovej a softvérovej infraštruktúry projektu Digitalizácia kultúrneho 

dedičstva rezortných a mimo-rezortných pamäťových a fondových inštitúcií za rok 2018;  

Nulová hodnota cieľových ukazovateľov na rok 2018 a neplnenie merateľných  ukazovateľov vyplýva zo 

skutočnosti, že projekt bol splnený a vyhodnotený v hodnotiacej správe za rok 2015. Zároveň bola spustená 

webová stránka projektu www.digitalizacia.trnava-vuc.sk, kde bolo zverejnených 30% zdigitalizovaných 

objektov.  

Výdavky v roku 2018 vznikli z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti projektu, ktoré bude pokračovať aj 

v nasledujúcim období až do roku 2020. 

 

PPrroojjeekktt  11..44..2255::  DDeeiinnššttiittuucciioonnaalliizzáácciiaa  DDSSSS  vv  OOkkooččii  ––  OOppaattoovvsskkýý  SSookkoolleecc  

Výdavky celkom.............................................................................................38 809,20 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb – prechod poskytovania 

sociálnych služieb z inštitucionálnej 

formy na komunitnú - 

deinštitucionalizácia 

vybudovanie 3 samostatných 

rodinných domov v lokalitách  Okoč 

I.,  Okoč II., Okoč III., 1  

samostatného rodinného domu 

v Topoľníkoch a rekonštrukcia 

existujúceho objektu MŠ 

na samostatný rodinný dom 

v lokalite Opatovský Sokolec. 

5   0 

Cieľom projektu je  vytvoriť dôstojné, stimulujúce prostredie pre samostatné bývanie a nezávislý život 

klientov “DSSpDD Okoč” s rešpektovaním ich individuálnych potrieb prostredníctvom vybudovania 4 

nových samostatných rodinných domov a rekonštrukcie 1 existujúceho objektu materskej školy v 

Opatovskom Sokolci. 

 
Kapitálové výdavky .................................................................................................................................... ..................38 809,20 € 

° kapitálové výdavky na úhradu projektovej dokumentácie "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči-

Opatovský Sokolec";     

 

Projekt je pripravovaný v súlade s podmienkami prioritnej osi 2 Integrovaného regionálneho operačného 

programu na roky 2014 – 2020 s cieľom zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v deinštitucionalizovanom 

prostredí. TTSK zakúpilo v roku 2017 do svojho vlastníctva budovu pre administratívne kapacity, a tiež priľahlé 

pozemky pre vozový park DSSpDD Okoč.  Do budovy pre administratívu bolo premiestnené sídlo DSSpDD 

v Okoči. V priebehu rokov 2017 – 2018 bola zabezpečená aktualizácia časti pôvodnej a zhotovenie novej 

projektovej dokumentácie. Tieto projektové dokumentácie zohľadňujú legislatívne a technické požiadavky na 

projektovanie a kapacitu spolu 10 bytových jednotiek v 5 rodinných domoch, ktoré budú výsledkom projektu.  

Plnenie merateľného ukazovateľa je nulové z toho dôvodu, že žiadosť o poskytnutie NFP bola schválená v marci 

2019 (predložená v máji 2018), momentálne sa pripravuje VO na dodávateľa stavebných prác.  

 

PPrroojjeekktt  11..44..2277::  PPooddppoorraa  ttaalleennttůů  vv  ppřříírrooddoovvěěddnnýýcchh  oobboorreecchh  vv  sslloovveennsskkoo  ––  ččeesskkéémm  

ppřřííhhrraanniiččíí  

Výdavky celkom....................................................................................................8 807 €   
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podpora talentovaných žiakov 

vo vybraných odboroch - chémia, 

biológia, fyzika, logika -matematika, 

zvýšenie kvalifikácie pedagógov 

organizovanie kempu pre žiakov 

stredných škôl 

1 1 

Cieľom projektu je podpora talentovaných stredoškolákov prírodovedných a technických 

odborov/predmetov v slovensko-českom pohraničí, rozšírenie rozhľadu žiakov o svojej budúcej 

uplatniteľnosti aj v cezhraničnom prostredí. 

  
Bežné výdavky ............................................................................................................... .................................................... 8 807 € 

http://www.digitalizacia.trnava-vuc.sk/
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° výdavky súvisiace s organizačným zabezpečením letného kempu pre študentov stredných škôl so zameraním na fyziku v 

rámci udržateľnosti projektu;    

 

V roku 2018 bol v rámci udržateľnosti projektu zorganizovaný „Kemp pre žiakov stredných škôl“. Tematicky 

bol zameraný na fyziku, na praktické bloky plné experimentov a pokusov s využitím prírody na mieste konania 

kempu, v rámci ktorého si žiaci SŠ vyskúšali prácu vedcov a odborníkov, zoznámili sa s množstvom 

zaujímavých úloh so zameraním na uplatnenie sa na vysokej škole. 

PPrroojjeekktt  11..44..3344::    CCoooonnRReegg  SSKK--AATT  

Výdavky celkom.............................................................................................35 053,09 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Platforma spolupracujúcich subjektov 

samospráv 
vytvorenie platformy 1 1 

Databáza spolupracujúcich subjektov 

v oblasti sociálnych služieb 
vytvorenie databázy 1 1 

Cieľ projektu je posilnenie spolupráce a kapacít kľúčových cezhraničných partnerov pre efektívny rozvoj 

prihraničných oblastí popri využívaní dostupných nástrojov pre procesy plánovania územného rozvoja  a 

regionálneho ekonomického rozvoja. Hlavným  cieľom projektu je rozvoj, skvalitnenie a podpora ďalšej 

spolupráce inštitúcií verejného charakteru s dôrazom na samosprávne zložky pôsobiace na území 

partnerov. Projekt napomáha prehĺbiť už existujúce kontakty a otvoriť nové témy spolupráce za účelom 

dosiahnutia interkultúrneho porozumenia, integrácie a kohézie prihraničných regiónov. 

Bežné výdavky .............................................................................................................................................................35 053,09  € 

° výdavky na výpočtovú techniku, multifunkčné zariadenie, fotoaparát, púzdro na fotoaparát, stánok, stôl, stolička pre 

potreby projektu "Connecting Regions SK-AT", mzdy, odvody, poistné do VŠZP,  občerstvenie – v rámci úvodného  podujatia 

a workshop v rámci projektu ConnReg SK-AT, výdavky na preklad, konzekutívne tlmočenie, zabezpečenie tlmočenia 

(simultánne a konzekutívne) z/do nemeckého jazyka pre potreby projektu ConnReg SK-AT, výdavky na zahraničné pracovné 

cesty, mobilný telefón, výdavky na organizačné zabezpečenie úvodného podujatia  v rámci projektu,    prezentáciu výstupov a 

odporúčaní z dokumentov "Komparatívna analýza rozvoja regiónov, sídiel a komunít v TTSK a Dolnom Rakúsku", na 

úvodnom stretnutí projektu ConnReg SK-AT, prenájom priestorov reštaurácie (vrátanie ozvučenia, zapožičania servisu a 

dopravy občerstvenia do objektu),na ubytovanie, banner - prenosný reklamný roll-up banner, dopravu účastníkov exkurzie 

do regiónu Hermagor a Tarvisia;  

 

Od začiatku implementácie projektu sa uskutočnili viaceré verejné obstarávania, potrebné k naplneniu 

schválených aktivít projektu. Platforma spolupracujúcich subjektov samospráv sa začala kreovať na úvodnom 

podujatí projektu ConnReg SK-AT v januári 2018. K napĺňaniu merateľného ukazovateľa „databáza 

spolupracujúcich subjektov v oblasti sociálnych služieb“ prišlo na Úvodnom podujatí pracovného balíka 4 

„Rozvoj cezhraničných kooperácií medzi sociálnymi zariadeniami“, ktoré sa uskutočnilo v Zavare dňa 8. júna 

2018. Platforma aj databáza je priebežne dopĺňaná o ďalšie subjekty v závislosti od zrealizovaných aktivít.  

 

PPrroojjeekktt  11..44..3355::  LLáávvkkaa  cceezz  rriieekkuu  MMoorraavvaa  IIII..  

Výdavky celkom...........................................................................................279 570,47 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Hlavnou aktivitou projektu je stavba 

lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú 

rieku Moravu a vybudovanie 

nadväzujúcich prístupových 

komunikácií  v celkovej dĺžke 3,1 km 

s vyznačením 8,5 km novej 

cyklotrasy, ktorá sa napojí na už 

existujúcu infraštruktúru. 

celková dĺžka novovybudovaných 

alebo zmodernizovaných 

cyklistických ciest a turistických 

chodníkov v km 

 

2,6 

 

0 

Cieľom projektu je zatraktívnenie kultúrneho dedičstva prostredníctvom vybudovania bezpečného 

prepojenia medzi Mikulčicami a Kopčanmi pre cyklistov, peších návštevníkov i miestnych obyvateľov v 

rámci unikátnej lokality pamiatok slovanského hradiska Veľkej Moravy spojených s počiatkami 

kresťanstva. Hlavnou aktivitou projektu je stavba lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú rieku Moravu a 

vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 3,1 km s vyznačením 8,5 km novej 

cyklotrasy, ktorá sa napojí na už existujúcu infraštruktúru. 

Bežné výdavky ............................................................................................................... ..............................................36 230,42  € 

° veľkoplošné panely pre projekt "Lávka cez rieku Moravu", tlačená inzercia pre účely projektu, mzdy, odvody do sociálnej 

a zdravotnej poisťovne, prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu vrátane prístupovej 
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komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany", notebook, taška, software, antivírus, fotoaparát, puzdro na 

fotoaparát;   

 

Kapitálové výdavky......................................................................................................... ...........................................243 340,05  € 

° stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - 

Kopčany projektu "Lávka cez rieku Moravu, vrátane  prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany, 

stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-

Kopčany;        

Projekt sa realizuje od septembra 2017. V roku 2018 boli vyhlásené verejné obstarávania na investície schválené 

v projekte. V termíne do 30.07.2018 boli ukončené verejné obstarávania na investičné výdavky. V auguste 2018 

a v septembri 2018 boli odovzdané staveniská vysúťaženým firmám, ktoré začali realizovať stavebné aktivity 

projektu. Realizácia stavebných aktivít je naplánovaná až do jesene 2019.  

Z uvedeného dôvodu neprišlo v roku 2018 k naplneniu cieľovej  hodnoty merateľného ukazovateľa. Stavebné 

práce prebiehajú a budú ukončené odovzdaním zrealizovanej stavby až na jeseň 2019. 

 

PPrroojjeekktt  11..44..3366::  VVyyttvvoorreenniiee  aa  pprreevvááddzzkkoovvaanniiee  iinntteeggrroovvaanneejj  ssiieettee  iinnffoorrmmaaččnnoo  --

ppoorraaddeennsskkýýcchh  cceennttiieerr    

Výdavky celkom.............................................................................................98 249,81 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Vytvorenie a prevádzkovanie 

informačno-poradenských centier 

(IPC) v Trnavskom samosprávnom 

kraji 

počet záujemcov o EŠIF 

v spravovanej databáze 

430 447 

počet konzultácií IPC TTSK 
400 671 

Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o európskych 

štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regióne prostredníctvom systematického 

a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných informácií, vrátane 

zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného 

poradenstva. IPC sú verejnosti k dispozícii 40 hodín týždenne za účelom poskytovania osobných, 

telefonických a e-mailových konzultácií, ďalej spravujú databázu záujemcov o EŠIF, spolupracujú pri 

informačných aktivitách s Riadiacimi orgánmi a vykonávajú prieskumy o EŠIF na území kraja. 

 

Projekt „Vytvorenie a prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier“ bol v rámci TTSK 

realizovaný od 1.9.2016 do 31.12.2018. Realizáciou projektu boli naplnené stanovené merateľné ukazovatele. 

Konečný počet konzultácií bol oveľa vyšší ako nastavená cieľová hodnota, čo bolo spôsobené tým, že pracovníci 

IPC poskytovali poradenstvo nielen žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, ale aj prijímateľom k procesu 

implementácie projektov. Vo väzbe na pozitívne hodnotenie činnosti IPC zo strany klientov, Riadiacich 

a Sprostredkovateľských orgánov IPC TTSK (informačno-poradenské centrum TTSK) zorganizovalo v roku 

2018 15 informačných dní a odborných seminárov v priemere pre 40 účastníkov k výzvam na predkladanie 

projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EŠIF (európskych štrukturálnych 

investičných fondov). 

 
Bežné výdavky.......................................................................... ......................................................................... ............98 249,81 € 

° mzdové výdavky, odvody na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, odmeny, cestovné náhrady, notebook, tablet, myš, 

software, antivírusový systém, občerstvenie, školenie prezentačných zručností, školenie efektívnej komunikácie, seminár 

zameraný na verejné obstarávanie pri projektoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, školenie: 

"Propagácia v sieti Linkedln", propagačné materiály (proj.IPC), zabezpečenie informačnej kampane pre IPC TTSK, 

interiérové vybavenie - skriňa, stôl, kontajner, stoličky, vešiak, chladnička, kávovar, rýchlovarná kanvica, tonery pre potreby 

projektu IPC, kancelárske potreby, cestovné náhrady na zahraničné služobné cesty;  

 

PPrroojjeekktt  11..44..3377::  RReekkoonnššttrruukkcciiaa  cciieesstt  vv  kkrraajjii    

Výdavky celkom...................................................................................................1 304 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Rekonštrukcia, modernizácia a 

zlepšenie dopravno-technického stavu 

úsekov ciest  II. a III. triedy.  

Zvýšenie dostupnosti obyvateľov 

do pólov rastu a zlepšenie podmienok 

pre mobilitu za prácou 

dĺžka zrekonštruovaných ciest v km 11,36 0 
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Cieľom projektu je dosiahnuť zlepšenie stavebno-technického stavu, priepustnosti cestnej dopravy, 

zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie hlučnosti a prašnosti, predĺženie životnosti cestného 

telesa, zníženie vibrácie vznikajúce v úsekoch s poškodeným povrchom, čo pri predpokladanom 

dopravnom zaťažení bude prínosom z hľadiska environmentálnych aspektov. Realizáciou projektu sa 

optimalizuje dopravná obslužnosť obcí, ktoré nie sú pólmi rastu do obcí pólov rastu.  

Kapitálové výdavky.................................................................................................................................................... .........1 304  € 

° geodetické zameranie a geometrický plán parcely v k.ú. Ratnovce – Rekonštrukcia cesty II/499, horský priechod Havran, 

znalecký posudok - k.ú. Ratnovce, úhrada kúpnej ceny  za nehnuteľnosť  - Horský priechod Havran v  k.ú  Ratnovce; 

V roku 2017 boli v zmysle výzvy riadiaceho orgánu predložené tieto žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy: 

- Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch – I. etapa 

- Rekonštrukcia a modernizácia  cesty II/572 Lehnice, km 21,000 – 25,956 

- Modernizácia cesty II/572 Dolné Orešany, km 39,145-44,800. 

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu vyššie uvedených projektov boli 

schválené. Dôvodom nulových  hodnôt plnenia merateľných ukazovateľov  je skutočnosť,  že projekty sú vo fáze 

verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Predpoklad ukončenia VO je jún 2019. 

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom, km 4,850-9,400 

- Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, km 6,823 – 10,321 

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu vyššie uvedených projektov pôvodne 

neboli schválené z dôvodu nedostatočných disponibilných finančných prostriedkov v rámci Výzvy. Projekty sú 

v zásobníku projektov riadiaceho orgánu, čo je  dôvodom nulových  hodnôt plnenia merateľných ukazovateľov 

tohto projektu.  

Na základe výzvy RO Pre IROP bolo v 02/2019 začaté konanie o zmene rozhodnutia. Po splnení podmienok 

poskytovateľa NFP bude môcť RO pre IROP vydať rozhodnutie o schválení uvedených projektov. 

 

Nulová hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2018 vyplýva zo skutočnosti, že žiadosť o NFP na projekt 

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom bola schválená v marci 2019, taktiež 

ostatné projekty sú vo fáze verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Predpoklad ukončenia VO je jún 2019. 

 

PPrroojjeekktt  11..44..3399::  OObbjjaavvttee  MMaallýý  aa  MMooššoonnsskkýý  DDuunnaajj  nnaa  bbiiccyykkllii  aa  nnaa  ččllnnee    

Výdavky celkom...........................................................................................155 375,95 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Udržateľný cestovný ruch 

nárast v očakávanom počte návštev 

na podporovaných lokalitách 

kultúrneho a prírodného dedičstva 

a atrakciách  za rok 

 

9 500 

 

0 

Rekonštrukcia budovy historického 

vodného mlyna 
zrekonštruovaná  plocha v m2 166,9 m2 166,9 m2 

Cieľom projektu je využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a 

vytvorením  unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Vnútrozemská 

delta Dunaja“, ktorá prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej 

oblasti. V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac 

ako 30 miestach na Slovensku a v Maďarsku, bude zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke, 

postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, založené Korzo v Zálesí a vytvorí sa stratégia 

cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia samostatnej marketingovej značky. 

Bežné výdavky.................................................................................................................................. ............................13 375,56 € 
° výdavky na mzdy,  odmeny, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné;                       

Kapitálové výdavky................................................................ ....................................................................................142 000,39  €  

° výdavky na rekonštrukciu vodného mlyna Jelka, odborný autorský dohľad "Rekonštrukcia vodného mlyna v Jelke" pre 

projekt  Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne; 

Implementácia projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ sa začala 1.11.2017. 

Rekonštrukcia Vodného mlyna prebiehala v období od 10.08.2018 do 09.11.2018. Celková rekonštruovaná 

plocha vodného mlyna je 166,9m2. Plnenie ukazovateľa vzťahujúceho sa na nárast v očakávanom počte návštev 

je nulové, nakoľko bude hodnotené po oficiálnom otvorení vodného mlyna. Predpokladaný termín otvorenia 

vodného mlyna je máj 2019. 
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PPrroojjeekktt  11..44..4411::  „„SSaaccrraaVVeelloo““  ––  cceezzhhrraanniiččnnéé  ccyykklloottrraassyy  ssppáájjaajjúúccee  mmiieessttaa  ppoozzddĺĺžž  

ttookkuu  DDuunnaajjaa  

Výdavky celkom.............................................................................................37 273,28 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Výstavba, značenie cyklotrasy 

zrekonštruovaná plocha pre 

cyklotrasy v m² 
6 633,0 m² 0 

dĺžka cyklotrás v km 4,4 0 

Organizácia cyklistického podujatia počet zorganizovaných  podujatí 1 0 

Cieľom projektu je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou 

prezentácie bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území  4 regiónov pozdĺž rieky 

Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky cirkevného a 

aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej tak aj na medzinárodnej 

úrovni. Sieť pútnických trás pre cyklistov sa výborne napája na existujúce medzinárodné EuroVelo 

cyklotrasy. Projekt SacraVelo realizuje novú maďarsko – slovenskú atraktivitu rozvojom cyklotrás, 

výstavbou cyklocentier a prepojením sakrálnych pamiatok.  

Bežné výdavky................................................................................................................ ...............................................15 673,28 € 

° výdavky na mzdy, odvody a príspevky na poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne; grafický návrh - Logo a dizajn 

manuál pre projekt SacraVelo, občerstvenie - stretnutie partnerov projektu "SacraVelo-Network " 

Kapitálové výdavky.................................................................................... ......................................................................21 600  € 

° spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na vybudovanie cyklistickej trasy "SacraVelo" - úsek kompa 

Kyselica-Báč-Šamorín, vrátane inžinierskej činnosti;                         

Implementácia projektu „SacraVelo“ – cezhraničné cyklotrasy spájajúce miesta pozdĺž toku Dunaja“ sa začala 1. 

11. 2017. Nulová hodnota merateľných ukazovateľov vyplýva zo skutočnosti, že realizácia výstavby cyklotrasy 

bude prebiehať v lete v roku  2019.  

 

PPrroojjeekktt  11..44..4422::  UUddrržžaatteeľľnnéé  vvyyuužžíívvaanniiee    rreeggiioonnáállnnyycchh  zzddrroojjoovv  --  NNAARREEGG  

Výdavky celkom...............................................................................................7 605,83 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Optimalizácia nakladania s odpadmi, 

predchádzanie ich vzniku 

a zhodnocovanie odpadu, hľadanie 

inovatívnych riešení na slovenskej aj 

rakúskej strane. Vytvorenie logistiky 

odpadových tokov tak, aby bolo 

z hľadiska ekológie ekonomicky 

jednoduchšie a efektívnejšie 

zhodnocovanie odpadov. 

vypracovanie analýzy zameranej na 

porovnanie súčasného stavu triedenia 

odpadu v cezhraničnom regióne 

Rakúsko – Slovensko 

1 0 

Projekt má poskytnúť okrem legislatívneho rámca nakladania s odpadmi v SR a EÚ aktuálny stav 

spracovania odpadov v regióne, vytvorenie systémového katalógu skládok regiónu TTSK s možnosťou 

použitia progresívnych technológií spracovania odpadu a podklady pre vzdelávanie v oblasti nakladania 

s odpadmi v rámci stredných škôl. 
 

Bežné výdavky............................................................................................................................. ....................................7 605,83 €  

° mzdy, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, konzekutívne tlmočenie pre potreby projektu "Udržateľné využívanie 

regionálnych zdrojov", občerstvenie pre potreby projektu, výdavky na dohody o vykonaní prác, výdavky na pracovné cesty;  

 

V júni 2018 bola podpísaná Zmluva o NFP. Z tohto dôvodu sa skoršie plánované aktivity projektu posunuli 

v harmonograme o niekoľko mesiacov. V decembri 2018 bolo schválené prijatie odborného garanta pre projekt a 

dohoda o pracovnej činnosti odborného garanta  na obdobie 1/2019 – 12/2019. V súčasnosti prebieha príprava 

VO ohľadom hlavnej aktivity „Vypracovanie analýzy zameranej na porovnanie súčasného stavu triedenia 

odpadu v cezhraničnom regióne Rakúsko-Slovensko“. Predpoklad podpisu zmluvy so zhotoviteľom na 

vypracovanie analýzy je máj/jún 2019, zhotovenie diela a teda naplnenie merateľného ukazovateľa je plánované 

na december 2019.  

 



17 

 

PPrroojjeekktt  11..44..4433::  VVyypprraaccoovvaanniiee  PPlláánnuu  uuddrržžaatteeľľnneejj  mmoobbiilliittyy    TTrrnnaavvsskkééhhoo  

ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa  

Výdavky celkom..................................................................................................514,96 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zvyšovanie atraktivity 

a konkurencieschopnosti verejnej 

osobnej dopravy 

vypracovanie strategického 

dokumentu pre oblasť dopravy 
1 0 

Cieľom projektu je spracovanie regionálneho Plánu udržateľnej mobility pre územie Trnavského kraja 

vrátane Plánu dopravnej obslužnosti TTSK a to za účelom zvyšovania atraktivity 

a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Tento dokument bude tvoriť východiskový 

strategický rámec pre intervencie do dopravného systému na území kraja. 

 

Bežné výdavky................................................................................................................ ...................................................514,96 € 

° výdavky na mzdy, odvody do poisťovní;    

Dňa 2. júla 2018 bola podpísaná zmluva o dielo s úspešným uchádzačom - spracovateľom strategického 

dokumentu. Spracovanie strategického dokumentu prebieha, dodaný bude v roku 2020, čo je dôvodom uvedenia 

nulovej  hodnoty plnenia merateľného ukazovateľa.  

 

PPrroojjeekktt  11..44..4444::  PPaarrttnneerrssttvvíí  aa  aakkttiivvnníí  iinnssttiittuucciioonnáállnníí  ssííttěě  ccyyrriilloommeettoodděějjsskkéé  sstteezzkkyy  

vv  mmoorraavvsskkoo--sslloovveennsskkéémm    ppřřííhhrraannííččíí    

Výdavky celkom.............................................................................................21 046,62 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Vytvorenie partnerstva verejného 

a súkromného sektora pri nastavení 

spoločných nástrojov 

zabezpečujúcich jednotný prístup 

udržateľného rozvoja Cyrilo-

metodskej cesty v prihraničnom 

území. 

spracovanie regionálneho akčného 

plánu rozvoja a riadenia Cyrilo-

metodskej cesty 

1  0 

Cieľom projektu je vytvorenie partnerstva verejného a súkromného sektora s cieľom jednotného prístupu 

k udržateľnému rozvoju Cyrilo-metodskej cesty (CM) v prihraničnom území, koncentrácia na zlepšovanie 

inštitucionálnych kapacít na regionálnej a miestnej úrovni pre riadenie CM kultúrneho dedičstva, 

podpora príležitostí využívajúcich CM kultúrne dedičstvo prostredníctvom strednodobých regionálnych 

akčných plánov. 

 
Bežné výdavky.............................................................................................................. .................................................21 046,62 € 

° výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, propagačné predmety, notebook, taška, software, antivírus, USB, fotoaparát, 

puzdro na fotoaparát, pamäťová karta, statív k fotoaparátu, občerstvenie pre účastníkov pracovných rokovaní pre potreby 

projektu, cestovné náhrady na tuzemské a zahraničné pracovné cesty;   

Projekt je realizovaný v období 01/2018 – 12/2019. Je zameraný na zlepšovanie inštitucionálnych kapacít v 

oblasti verejného a súkromného sektora pre riadenie CM kultúrneho dedičstva. Plnenie merateľného  

ukazovateľa  bude hodnotené (k 31.12.2019) za rok 2019. 

 

PPrroojjeekktt  11..44..4455::  RReeggiioonnáállnnee  ppoorraaddeennsskkéé  cceennttrruumm  SSKK  --  CCZZ    

Výdavky celkom.............................................................................................21 142,90 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne 

cezhraničnej spolupráce miestnych 

a regionálnych aktérov 

spracovanie spoločnej databázy / 

databáza projektových partnerov 

a databáza projektových zámerov/ 

2 2 

usporiadanie spoločných školení 8 3 

 Cieľom projektu je prostredníctvom spolupráce Trnavského samosprávneho kraja a Juhomoravského 

kraja napomáhať pri rozvoji cezhraničnej spolupráce. V rámci projektu budú poskytované informácie 

o možnostiach cezhraničnej spolupráce a poskytovaní podpory pri realizácii cezhraničných aktivít 

všetkým zainteresovaným subjektom. Poskytované školenia a vytvorené databázy zvýšia informovanosť 

v území. 

 
 Bežné výdavky................................................................................................................ ...............................................21 142,90 € 



18 

 

° výdavky na mzdy, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, cestovné náhrady; mobilný telefón SONY XPERIA, 
notebook, taška, software, antivírus, USB, prezentér, dataprojektor, statívové plátno pre dataprojektor, občerstvenie pre 

potreby projektu Regionálne poradenské centrum SK-CZ, inzercia pre účely projektu "Regionálne poradenské centrum SK-

CZ", telefónne poplatky, cestovné náhrady;  

 

Spoločná databáza – Databáza projektových zámerov je pravidelne aktualizovaná v zmysle získavaných 

podkladov. Databáza potenciálnych projektových partnerov poslúži k hľadaniu projektových partnerov z druhej 

strany hranice a bude podliehať priebežnej aktualizácii. Spoločné školenia zabezpečujú lepšiu informovanosť 

v území, podporujú a posilňujú zručnosti pri písaní projektov, zvyšujú kvalitu predkladaných projektov, ako 

i znižujú riziko komplikácií pri realizovaných projektoch.  Všetky školenia sú usporiadané v úzkej súčinnosti 

s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Školenia v rámci programu Interreg V-A Slovenská 

republika – Česká republika na ÚTTSK sa uskutočnili v máji, septembri a decembri 2018. 

 

 Projekt 1.4.46: Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy  

Výdavky celkom...............................................................................................4 372,45 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podpora rozvoja environmentálneho 

vzdelávania vrátane budovania 

infraštruktúry pre environmentálne 

vzdelávanie v rámci Školy v prírode 

Piesočná (vybudovanie učebne pre eko-

výchovu a vonkajšej školiacej zóny, 

zriadenie eko-prístrešku pre separovaný 

odpad, spracovanie Programu aktivít a 

pilotného školiaceho materiálu, 

zrealizovanie environmentálneho kempu). 

vybudovanie prvkov 

infraštruktúry pre 

environmentálne vzdelávanie 

2 0 

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy („3E“-Morava Nature) prostredníctvom 

manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v eko-centrách. V  

katastrálnom území obce Moravský Sv. Ján sa nachádza Škola v prírode Piesočná, v rámci ktorej sa 

prostredníctvom projektu podporí rozvoj environmentálneho vzdelávania, ako aj infraštruktúra pre eko-

výchovu. Cezhraničný potenciál zariadenia školy v prírode je daným jej lokalizáciou priamo pri štátnej 

hranici medzi Slovenskou republikou a Rakúskom, čo vytvára priestor pre rozvoj cezhraničných 

kooperácií s prioritným zameraním na environmentálne vzdelávanie. Vybuduje sa učebňa pre eko-

výchovu s vonkajšou školiacou zónou, revitalizuje sa vonkajší areál a zriadi eko-prístrešok pre 

separovaný odpad, zrealizuje sa environmentálny kemp a spracuje Program aktivít kombinujúci teóriu a 

prax a pilotný školiaci materiál pre školu v prírode.  

 
Bežné výdavky........................................................................................... ......................................................................4 372,45 € 

° výdavky na mzdy,  odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, cestovné náhrady;  

 

V sledovanom období sa v súvislosti s vybudovaním prvkov infraštruktúry pre environmentálne vzdelávanie 

opakovane realizoval prieskum trhu na projektovú dokumentáciu, pričom z oslovených potenciálnych 

dodávateľov nepredložil cenovú ponuku ani jeden. Z uvedených dôvodov nebolo dané VO v sledovanom období 

akceptované. Z uvedeného dôvodu plnenie merateľného  ukazovateľa k 31.12.2018 je nulové,  realizácia 

projektu je plánovaná v  ďalšom období. 

 

Projekt 1.4.47: Kultúrno-kreatívne centrum   

Výdavky celkom...............................................................................................2 419,20 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Stimulovanie podpory udržateľnej 

zamestnanosti a tvorby nových 

pracovných miest v kultúrnom 

a kreatívnom priemysle. 

vybudovanie infraštruktúry 

kreatívneho centra (budova, 

priestory, technológie, vybavenie, 

personál) 

áno 0 

podlahová plocha renovovaných 

verejných budov 
min. 2 000m2 0 

Cieľom projektu je vybudovanie špecifickej infraštruktúry kreatívneho centra (budova, priestory, 

technológie, vybavenie, personál), ktorá bude zabezpečovať aktivity a služby s cieľom podporiť 

zamestnanosť a udržateľnú tvorbu nových pracovných miest prostredníctvom zakladania podnikov. 

Pripravovaný projekt „Kultúrno-kreatívne centrum v Trnave“ vychádza z podmienok prioritnej osi č. 3 

Integrovaného regionálneho operačného programu. Jeho úlohou je stimulovanie podpory udržateľnej 
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zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom 

vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.  

 
Bežné výdavky................................................................................................................ .................................................2 419,20 € 

°  vypracovanie Expertízneho stanoviska - predpokladanej hodnoty zákazky (stavebné úpravy bývalého Tatraskla a Hlavnej 

17 v centre Trnavy);                     

 

Nulová hodnota plnenia cieľovej hodnoty vyplýva zo skutočnosti, že Vyhlásenie 1. kola výzvy plánuje 

Ministerstvo kultúry SR v druhom kvartáli v roku 2019. Trnavský samosprávny kraj v súčasnosti pripravuje 

projektový zámer a podklady, ktoré sú potrebné pre zapojenie sa do výzvy.  

 

PPrroojjeekktt  11..44..4488::  FFoonndd  mmaallýýcchh  pprroojjeekkttoovv  pprree  zzááppaaddnnúú  ččaassťť  pprrooggrraammoovvééhhoo  úúzzeemmiiaa      

Výdavky celkom...........................................................................................................0 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zvýšenie atraktívnosti prihraničného 

územia cez podporu lokálnych a 

regionálnych projektov zameraných na 

prírodu a kultúru v rámci časti projektu 

Prioritná os 1. 

počet zamestnancov 0,5 0 

Podporu cezhraničnej spolupráce orgánov 

verejnej správy  s cieľom zvýšenia úrovne 

cezhraničnej medzi inštitucionálnej 

spolupráce a rozšírenia cezhraničnej 

spolupráce medzi obyvateľmi v rámci 

projektu Prioritná os 4. 

počet zamestnancov 1,5 0 

Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilnenie sociálnej cezhraničnej súdržnosti, a to 

prostredníctvom podpory spolupráce na lokálnej úrovni  medzi účastníkmi na oboch stranách hraníc cez 

podporu lokálnych a regionálnych projektov zameraných na:  

-  prírodu a kultúru s cieľom zvýšenia atraktívnosti prihraničného územia v rámci projektu Prioritná 

os 1.  

- podporu cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 

s cieľom zvýšenia úrovne cezhraničnej medzi inštitucionálnej spolupráce a rozšírenia cezhraničnej 

spolupráce medzi obyvateľmi v rámci projektu Prioritná os 4. 

Výstupom budú úspešne zrealizované malé projekty v západnej časti programového územia v rámci 

projektovej aktivity „Fond malých projektov“. 

 

Merateľné ukazovatele majú nulovú hodnotu, nakoľko s realizáciou projektu sa uvažuje v roku 2019. 

PPrroojjeekktt  11..44..4499::  VVáážžsskkaa  ccyykklloommaaggiissttrráállaa::  ččaassťť  HHoorrnnýý  ČČeeppeeňň--SSiillaaddiiccee--ŠŠuulleekkoovvoo      

Výdavky celkom..................................................................................................25 878 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zvýšenie atraktivity a prepravnej 

kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) 

na celkovom počte prepravených 

osôb 

dĺžka nových úsekov cyklistických 

komunikácií v m2 
14,739 km 0 

počet vybudovaných prvkov 

upokojovania dopravy: 
0 0 

počet vytvorených prvkov 

doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry 

5 0 

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 

cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Vybudovanie úseku plnohodnotnej a 

bezpečnej cyklodopravnej trasy, ktorá spojí centrá osídlenia s priemyselnou zónou bude alternatívou k 

motorizovanej doprave. 

 
Kapitálové výdavky..................................................................................................................... .......................................25 878 € 

° projektová dokumentácia a výkon odborného autorského dohľadu "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň-Siladice-

Šulekovo", geodetické zameranie Vážskej cyklomagistrály: časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo; 

Projekt budovania Vážskej cyklomagistrály: časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo s ohľadom na podmienky 

výzvy RO pre IROP bol rozčlenený na 9 samostatných úsekov/žiadostí o poskytnutie NFP. Všetky (v súlade s 

prioritnou osou č. 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifickým cieľom 1.2.2) napĺňajú základný 

cieľ, a to zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) 
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na celkovom počte prepravených osôb. Vybudovanie úseku plnohodnotnej a bezpečnej cyklodopravnej trasy, 

ktorá spojí centrá osídlenia s priemyselnou zónou bude alternatívou k motorizovanej doprave, keďže mnoho 

obyvateľov regiónu využíva na cestu do práce cyklodopravu aj po frekventovaných cestách, alebo po súčasnom 

nespevnenom povrchu hrádze rieky Váh. Navrhované úseky Vážskej cyklomagistrály: časť Horný Čepeň-

Siladice-Šulekovo vedú najmä koridorom rieky Váh, kde ležia jednak najväčšie sídla kraja a priemyselné parky, 

poskytujúce pracovné príležitosti, a zároveň sú tu hlavné železničné a autobusové koridory. Projekt prispeje 

veľkou mierou k posilneniu systému regionálnej cyklodopravy, na ktorú nadväzujú lokálne cyklotrasy blízkeho i 

vzdialenejšieho okolia. 

Plnenie merateľných ukazovateľov  za rok 2018 je nulové, nakoľko v roku 2018 bolo predložených 8 žiadostí 

o poskytnutie NFP (v jednej žiadosti boli riešené 2 úseky), ktoré sú v administratívnom hodnotení.  

 

PPrroojjeekktt  11..44..5500::  KKuullttúúrraa  aa  pprríírrooddaa  nnaa  zzeelleennoomm  ppáássee      

Výdavky celkom...............................................................................................1 114,68 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Posilnenie spoločných prístupov s 

cieľom zhodnocovania prírodného a 

kultúrneho dedičstva udržateľným 

spôsobom. 

vybudovanie cykloodpočívadla 

Piesočná 

1 0 

zriadenie parkovacieho systému pre 

bicykle 
1 0 

Cieľom projektu je odhalenie, užívanie a uvedenie na trh doposiaľ skrytých kultúrnych a prírodných 

pamätihodností pozdĺž Zeleného pásu v oblasti rieky Moravy prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k 

životnému prostrediu. Zhodnotenie kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu medzi 

Slovenskom a Rakúskom sa sprístupní, zviditeľní a zatraktívni. 

 
Bežné výdavky................................................................................................................ .................................................1 114,68 € 

° výdavky na zahraničné služobné cesty; 

 

V roku 2018 boli obstarané letenky, nakoľko sa členovia projektového tímu zúčastnili Exkurzie do 

benchmarkingového regiónu s odborným doprovodom. Súčasťou bežných výdavkov boli aktivity súvisiace 

s realizáciou exkurzie do Nemecka, Belgicka a cestovné  náklady.  

Nulové plnenie merateľných ukazovateľov k 31.12.2018 vyplýva zo skutočnosti, že žiadosť o NFP bola 

schválená 25.10.2018, v roku 2019 sa spustilo verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu 

cykloodpočívadla a parkovacieho systému pre bicykle. Realizácia projektu bude pokračovať v roku 2019. 

 

PPrroojjeekktt  11..44..5511::  VVáážžsskkaa  ccyykklloommaaggiissttrráállaa::  ččaassťť  ŠŠuulleekkoovvoo--hhrraanniiccaa  TTTTSSKK//TTSSKK,,  úússeekk  

mmoossttaa  BBooddoonnaa--hhrraanniiccaa  TTTTSSKK//TTSSKK      

Výdavky celkom..................................................................................................10 520 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zvýšenie atraktivity a prepravnej 

kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) 

na celkovom počte prepravených 

osôb 

dĺžka nových úsekov cyklistických 

komunikácií 
3.6002 km 0 

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 

cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Vybudovanie úseku plnohodnotnej a 

bezpečnej cyklodopravnej trasy, zlepší podmienky pre mobilitu obyvateľov a spojí centrá osídlenia s 

priemyselnou zónou.   

 
Kapitálové výdavky.......................................................................... ..................................................................................10 520 € 

° geodetické zameranie trasy a projektová dokumentácia: "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo - hranica TTSK/TSK, úsek 

most Bodona - hranica TTSK/TSK" ; 
 

Cieľ projektu Vážskej cyklomagistrály: časť Šulekovo-hranica TTSK/TSK, úsek mosta Bodona-hranica 

TTSK/TSK  je v súlade s prioritnou osou č. 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifickým cieľom 

1.2.2 – jeho realizácia prispeje k  zvýšeniu atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 

cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.  Vybudovanie úseku plnohodnotnej a bezpečnej 

cyklodopravnej trasy prispeje k vybudovaniu kompaktnej siete cyklotrás  pri meste Piešťany a k lepším 

podmienkam pre  mobilitu obyvateľov do mesta Piešťany a do obce Horná Streda, spojí centrá osídlenia s 

priemyselnou zónou a bude alternatívou k motorizovanej doprave, keďže mnoho obyvateľov regiónu využíva na 

cestu do práce cyklodopravu aj po frekventovaných cestách. Projekt prispeje veľkou mierou k posilneniu 

systému regionálnej cyklodopravy, na ktorú nadväzujú lokálne cyklotrasy blízkeho i vzdialenejšieho okolia. 
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Merateľný ukazovateľ za rok 2018 nie plnený, nakoľko v decembri roku 2018 bola predložená žiadosť 

o poskytnutie NFP a je predmetom administratívnej kontroly. Pokračovanie realizácie projektu sa predpokladá 

v roku 2019. 

 

PPrroojjeekktt  11..44..5522::  VVooddoozzááddrržžnnéé  ooppaattrreenniiaa  vvoo  vvyybbrraannýýcchh  zzaarriiaaddeenniiaacchh  TTTTSSKK  

Výdavky celkom..................................................................................................22 680 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

 - - - 

Cieľ projektu momentálne nie je známy, viď. komentár. 

 
Bežné výdavky................................................................................................................ ....................................................22 680 € 

° vypracovanie "Štúdie uskutočniteľnosti vodo-zádržných opatrení vo vybraných zariadeniach Trnavského samosprávneho 

kraja"; 

 

Vzhľadom na podmienky výzvy OPKZP-PO2_SC211-2018-40 bol pôvodne pripravovaný projekt rozdelený 

do 6 samostatných projektov. Od novembra 2018 prebieha spracovanie prípravnej projektovej dokumentácie, 

na základe ktorej bude možné vypracovať a predložiť žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na projekt. 

Predpokladaný termín predloženia žiadostí o NFP je druhý kvartál 2019. Konkrétne ciele a Merateľné 

ukazovatele budú známe a v programovom rozpočte uvedené až po spracovaní žiadostí o NFP. 

 

PPrroojjeekktt  11..44..5533::  IInntteeggrroovvaannéé  ppaarrkkoovviisskkoo--LLeettiisskkoo  PPiieeššťťaannyy  

Výdavky celkom.............................................................................................84 142,76 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zvýšenie kapacity, modernizácia, 

revitalizácia a vybudovanie 

integrovaného bodu dopravy v areáli 

pred budovami Letiska Piešťany, a. s. 

- - - 

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity, modernizácia, revitalizácia a vybudovanie integrovaného bodu 

dopravy v areáli pred budovami Letiska Piešťany, a. s. Projekt bude pripravovaný v súlade s 

Integrovaným regionálnym operačným programom, Prioritnou osou: 1 – Bezpečná a ekologická doprava 

v regiónoch, Investičnou prioritou: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane 

nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a 

námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory 

udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifickým cieľom: „Zvyšovanie atraktivity a 

konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“. 

 
Kapitálové výdavky................................................................................................................. .....................................84 142,76 € 

° úhrada kúpnej ceny - pozemok Piešťany; 

 

V roku 2018 začalo majetkovo – právne vysporiadanie nehnuteľností pre projekt. Predpokladaný termín 

predloženia žiadosti o NFP je tretí kvartál 2019. Z uvedeného dôvodu momentálne nie sú známe Merateľné 

ukazovatele,  budú doplnené po spracovaní žiadostí o NFP. 

 

 

Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych 

združeniach 

Zámer: Záujmy kraja hájené vo všetkých strategických oblastiach regionálneho aj 

nadregionálneho významu  

Výdavky celkom.............................................................................................32 106,29 €    
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zabezpečiť záujmy TTSK pri rozvoji 

kraja 

počet združení, účelových fondov 

a RRA, s účasťou TTSK 
27 27 

Podprogram predstavuje zabezpečenie záujmov TTSK prostredníctvom účasti v  záujmových, 

občianskych, medzinárodných združeniach a účelovom fonde.    

Bežné výdavky ............................................................................................................... ...............................................32 106,29 € 
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° členské príspevky do združení právnických osôb,  napr. Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje,  EZÚS Rába - 

Dunaj – Váh, členské príspevky do regionálnych agentúr (RRA Senica,  Dunajskostredská regionálna  rozvojová agentúra, 

RRA Šamorín, RRA Galanta, RRA Hlohovec,  Piešťanská regionálna rozvojová agentúra), ďalej príspevok pre  Slovenský 

dom Centrope, Združenie Životnými cestami J. Palárika,  Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji,              

Celkový počet združení,  regionálnych rozvojových agentúr, medzinárodných združení, klastrov a účelových 

fondov do ktorých bol poukázaný príspevok v roku 2018, bol  v počte 12.      

 

 

Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť  

Zámer: Legitímne fungujúci kraj  

PPrrvvookk  11..66..11::  HHllaavvnnýý  kkoonnttrroollóórr  

Výdavky celkom...........................................................................................................0 €   
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zabezpečiť pravidelnú kontrolu 

výkonu kompetencií Úradu 

a zariadení TTSK 

počet kontrol za rok spolu 56 61 

Prvok predstavuje kontrolnú činnosť Útvaru hlavného kontrolóra TTSK realizovanú v zmysle plnenia  

úloh samosprávneho kraja: hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja, 

hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zvereným do správy 

alebo prenechaným do užívania, nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami.  

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku, napr. režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby)  sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.   

 

PPrrvvookk  11..66..22::  PPeettíícciiee,,  ssťťaažžnnoossttii  aa  ppooddaanniiaa  

Výdavky celkom...........................................................................................................0 €   
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Dosiahnuť klesajúci trend v počte 

prijatých petícií, sťažností 

a podaní vybavovaných v súlade 

s legislatívou 

počet petícií, sťažnosti a podaní 

vybavovaných v zákonných 

lehotách 

105 111 

Prvok predstavuje vybavovanie petícií, sťažností a podaní na TTSK v súlade s právnymi predpismi, 

vrátane vybavovania petícií, sťažností a podaní na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie. 

Oddelenie právne a sťažností ÚTTSK v roku 2018 prijalo od občanov celkovo 111 podaní - sťažností.  Z toho na 

úseku zdravotníctva bola vybavená 1 sťažnosť. Sťažnosti  boli vybavované v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v lehotách, ktoré určujú platné právne predpisy.  V roku 2018 TTSK 

neboli doručené žiadne petície. 

 

Bežné výdavky súvisiace s realizáciou predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva 

a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do 

poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie. 

 

 

Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky 
Podprogram Manažment ekonomiky zahŕňa činnosti a aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného 

stavu majetku a záväzkov TTSK, plynulý priebeh rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné 

napomáhanie plnenia politiky TTSK. V rámci podprogramu sa realizuje posudzovanie a hodnotenie schopnosti 

TTSK plniť si svoje záväzky, udržiavanie si udeleného ratingu, revízie účtov a kontrola účtovníctva.   

PPrrvvookk  11..77..11::  AAuuddiitt    

Výdavky celkom..................................................................................................71 034 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Objektívne hodnotenie ekonomického 

riadenia TTSK 

povinný audit hospodárskej činnosti 

s výrokom „bez výhrad“ 
áno áno 

finančné a daňové poradenstvo áno - 
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Realizácia prvku zahŕňa posudzovanie a hodnotenie schopnosti TTSK plniť si svoje záväzky, udržanie si 

ratingu, revízie účtov a zabezpečenie správnosti a transparentnosti účtovníctva, vypracovanie priaznivého 

hodnotenia v kategórii finančných transakcií.  

Bežné výdavky ............................................................................................................... ....................................................71 034 € 

° výdavky za poradenské služby pre finančné riadenie, daňové poradenstvo, poskytovanie daňového, ekonomického a 

finančného poradenstva, audit individuálnej účtovnej závierky, audit výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej 

závierky; 

 

PPrrvvookk  11..77..22::  RRoozzppooččttoovváá  ppoolliittiikkaa  aa  úúččttoovvnnííccttvvoo  

Výdavky celkom....................................................................................................8 568 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Kontinuálna orientácia TTSK 

na výstupy a výsledky 

počet vykonaných hodnotení plnenia 

rozpočtu za rok 
3 3 

rozpočet v programovej štruktúre 

schválený v zastupiteľstve TTSK 

do konca kalendárneho roka 

 

áno 

 

áno 

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov 

TTSK a plynulý priebeh rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie 

plnenia hospodárskej a sociálnej politiky TTSK. 
 

Bežné výdavky ...................................................................................................................................................................8 568 €  

° výdavky za poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva (Lucia Sandtner, Senica);;  

 

Bežné výdavky na realizáciu prvku sú zahrnuté v podpornom programe 14: Administratíva a predstavujú režijné 

výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).  

 

 

  

Program 2: CESTOVNÝ RUCH A PROPAGÁCIA 
Zámer: TTSK – kraj známy bohatstvom termálnych prameňov a kúpeľov       

Program Cestovný ruch a propagácia predstavuje činnosti a aktivity TTSK smerujúce k rozvoju cestovného 

ruchu v TTSK. Sú zamerané predovšetkým na históriu, kúpeľníctvo, letnú turistiku, agroturistiku 

a cykloturistiku. Výskyt termálnych a liečivých prameňov vytvára priestor pre rozvoj kúpeľného turizmu nielen 

pre domácich, ale i zahraničných turistov. Kúpeľníctvo dosahujúce európske parametre, je sústredené 

v kúpeľoch Piešťany a Smrdáky, ktoré ponúkajú nielen liečebné pobyty, ale aj relaxačné tzv. wellness.  

 

 

Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji   

Zámer: Účinne prezentované krásy a zaujímavosti kraja    

PPrrvvookk  22..11..11::  ÚÚččaassťť  TTTTSSKK  nnaa  vveeľľttrrhhoocchh  ddoommaa    aa  vv  zzaahhrraanniiččíí  

Výdavky celkom............................................................................................47 497,84  € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Prezentácia  kraja na 

najvýznamnejších odborných 

podujatiach cestovného ruchu 

počet účastí na týchto 

podujatiach za rok spolu 
4 3 

Podpora spolupráce verejného 

a súkromného sektora v rámci rozvoja 

cestovného ruchu v kraji 

počet  subjektov 

participujúcich na spoločnej 

expozícií TTSK za rok spolu 

20 20 

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje pravidelná účasť TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu 

doma i v zahraničí – Slovakiatour Bratislava, Holidayworld Praha, Regiontour Brno, Region Tour Expo 

Trenčín,.  
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V spolupráci s partnermi (mikroregióny, združenia, mestá, obce aj  podnikateľské subjekty pôsobiace 

v cestovnom ruchu) sú vo výstavnom stánku prezentované turistické zaujímavosti. V rámci sprievodného 

programu majú návštevníci možnosť ochutnať regionálne produkty, vyskúšať atraktivity (napr. minigolf) 

a verbálne komunikovať s prítomnými vystavovateľmi. 
 

Bežné výdavky ................................................................................................................. .................................... ........47 497,84 € 

° výdavky na občerstvenie a realizáciu výstavnej expozície vrátane grafiky na veľtrhu cestovného ruchu REGIONTOUR 2018 

Brno, výdavky na zabezpečenie účasti TTSK na veľtrhu cestovného ruchu Holiday World Praha (prenájom priestorov, 

občerstvenie), technické zabezpečenie (prenájom výstavného priestoru), služby na prezentáciu regiónu TTSK a občerstvenie 

na výstavu Región Tour Expo  v Trenčíne, výdavky na  návrh a realizáciu výstavnej ATYP expozície vrátane grafiky, výstavný 

stánok pre TTSK - zaškolenie montáže stánku, vybavenie stánku;   

  

V  roku 2018 sa TTSK zúčastnil a prezentoval na troch odborných prezentačných podujatiach cestovného ruchu 

- Regiontour Brno, Holiday  World Praha  a Region Tour Expo Trenčín, teda o jedno podujatie menej. Všetky sa 

konali v priestoroch vlastnej výstavnej expozície, kam boli k prezentácii prizvaní aj spolu-vystavovatelia. Na 

propagácii turistických cieľov kraja sa spoločne s TTSK podieľalo 20 zástupcov verejného a súkromného sektora 

z oblasti turizmu.   

 

PPrrvvookk  22..11..22::    PPrrooppaaggaaččnnéé  mmaatteerriiáállyy  aa    oossttaattnnéé  aakkcciiee  cceessttoovvnnééhhoo  rruucchhuu  

Výdavky celkom................................................................................................ 159,48  € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Cielená propagácia Trnavského 

samosprávneho kraja 

počet propagačných akcií za rok 

spolu 

2 5 

počet  novo vydaných propagačných 

materiálov o TTSK 

2 7 

V rámci prvku sa realizuje podpora rozvoja kraja využívaním rôznych propagačných materiálov 

a prezentačných  aktivít, ktoré sú súčasťou akcií propagačného charakteru.  

Bežné výdavky .................................................................................................................. ...................................... ......... 159,48 € 

° výdavky za prednášku o architektúre technických pamiatok v meste Trnava pre zamestnancov ÚTTSK, zabezpečenie 

domény  "zelenykraj.sk" na obdobie 1 rok, doména bude určená na propagáciu TTSK;                           

 

V roku 2018 bol turistický potenciál kraja prezentovaný na 5-tich kultúrno - spoločenských podujatiach 

organizovaných na území kraja (Cibulafest Holíč, Tradičný Trnavský jarmok, Župný deň stredných škôl, Deň 

otvorených dverí, Skalické dni). 

V sledovanom roku bolo vydaných spolu sedem propagačných materiálov. 2 brožúry - Top 15 kaviarní 

v Trnavskom kraji a Múzeá, galérie a hvezdáreň. 5 tematických letákov/skladačiek – Tipy na zážitky, Tipy na 

výlety za kultúrnymi pamiatkami, Kam s deťmi, Tipy na výlety za vodou a prírodou, Tipy na výlety za relaxom 

a wellness v Trnavskom kraji 

 

Ostatné bežné výdavky na organizačné a materiálne zabezpečenie aktivít prvku sú zahrnuté vo výdavkoch 

projektov a režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary 

a služby) sú súčasťou výdavkov v  podpornom programe 14: Administratíva  

 

 

Podprogram 2.2: Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu 

v TTSK 

Výdavky celkom...........................................................................................................0 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Priebežné monitorovanie  potrieb 

účastníkov regionálneho cestovného 

ruchu 

počet  štúdií prieskumového 

charakteru (expertízy, posudky) 

realizovaných k rozvoju cestovného 

ruchu 

 

1 

 

0 

Školenia, semináre a iné vzdelávacie 

programy v rámci profesionalizácie 

pracovníkov v cestovnom ruchu 

počet uskutočnených školení, 

seminárov a iných akcií tohto typu 

za rok 

1 

 
4 

Cieľom podprogramu sú činnosti a aktivity smerujúce k systematickému rozvoju cestovného ruchu 

v TTSK  - monitoring vývoja CR, vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich v CR. 
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V roku 2018 nebola vypracovaná žiadna štúdia. Monitoring vývoja cestovného ruchu je spracovávaný 

každoročne. 

V rámci profesionalizácie zamestnancov sa pracovníci odboru zúčastnili nasledovných školení: 

 Podpora vidieckeho rozvoja (február, 2 zamestnanci) 

 Study tour bike&boat, projekt zameraný na podporu CR na vode a na bicykli (apríl/máj, 1 zamestnanec) 

 Study tour - organizované Mestom Mošonmagyaróvár,  marketing oblastí s potenciálom  na cykloturistiku 

a vodnú turistiku (júl, 1 zamestnanec), 

 SEO Google reklama, kraj zážitkov (začiatočník + pokročilý), 2 pracovníčky  (december, 4 zamestnanci) 

 

Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v   podpornom programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky 

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).  

 

 

 

Program 3: PROPAGÁCIA  A MARKETING 
Zámer: Maximálne prezentovaný kraj   

Výdavky celkom ............................................................................................16 831,56 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Spektrum informácií o TTSK  pre 

občanov v krajskom časopise 

počet vydaných a distribuovaných 

čísel za rok 
0 0 

náklad 1 čísla v ks 
0 0 

Publicita kraja prostredníctvom 

externých médií (TV, rozhlas, tlač) 

percento zvýšenia  príspevkov 

v printových médiách oproti 

minulému roku 

+1 +2 

priemerný počet príspevkov 

v elektronických médiách za mesiac 
 5 7 

Uchovanie významných okamihov 

z akcií TTSK 

priemerný počet zdokumentovaných 

akcií za mesiac 
11 16 

Program Propagácia a marketing predstavuje všetky činnosti a aktivity TTSK orientované na maximálnu 

a aktuálnu propagáciu a prezentáciu všetkých dôležitých informácií o činnosti Úradu TTSK, dianí v kraji, 

významných osobnostiach kraja a informovanie o  poskytovaných službách a pod. 

Bežné výdavky ........................................................................................................................... ...................................16 831,56 € 

° výdavky za fotografie pre podporu cestovného ruchu TTSK - dodané elektronicky na e-mail,  vysielanie relácie "Streda v 

župane" (stretnutie vedenia Trnavského samosprávneho kraja s primátormi a starostami okresov, zverejnenie inzerátu na 

výberové konanie v regionálnych novinách,  inzerátu - ponuka majetku do nájmu (Zemianske Sady),  reklama v oblasti 

cestovného ruchu na Facebooku,                     

 

Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v podpornom programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky 

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).  

 
 

 

Program 4: INTERNÉ SLUŽBY  
Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy v kraji 

 

Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb TTSK - právnych 

služieb, zasadnutí orgánov kraja – Rady TTSK, Zastupiteľstva TTSK, komisií TTSK, Správu a evidenciu 

hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu TTSK vo všetkých jeho aspektoch, maximálne profesionálne 

pripravených zamestnancov, archivovanie a registratúru všetkých potrebných dokumentácií a spisov, funkčné, 

bezpečné a pre potreby zamestnancov prispôsobené informačné prostredie, prevádzkovanie vozového parku 

a zabezpečenie maximálnej ochrany a bezpečnosti zamestnancov a majetku TTSK.       
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Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok  

Zámer: Kvalitné a operatívne právne služby v riadiacom systéme TTSK 

Výdavky celkom..................................................................................................78 960 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Právne spôsobilé zmluvy a interné 

predpisy 

priemerný počet pripomienkovaných 

interných predpisov, návrhov zmlúv 

a materiálov do Zastupiteľstva TTSK 

za   týždeň spolu 

30 60 

Plnenie zákonných požiadaviek na 

zverejňovanie zmlúv 

počet zverejnených zmlúv na web 

stránke TTSK za rok 
1 200 1 207 

Dôsledné a kvalifikované 

zastúpenie TTSK v súdnych 

sporoch 

účasť na pojednávaniach 

a komunikáciách so súdmi a 

inštitúciami 

áno áno 

Podprogram predstavuje zabezpečenie kompletných právnych služieb pre zamestnancov Úradu TTSK 

a poradenstvo pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, prípravu materiálov 

a pripomienkovanie materiálov na zasadnutia Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK, pripomienkovanie 

zmlúv, vypracovávanie právnych stanovísk, interných právnych predpisov, zastupovanie TTSK internými 

zamestnancami a  prostredníctvom advokátskej kancelárie, vedenie centrálnej evidencie  zmlúv 

a zverejňovanie zmlúv na webovom sídle TTSK. 

Bežné výdavky ................................................................................................................... ................................................78 960 €  

° výdavky za právne služby za rok 2018 v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb, poradenská činnosť - právne služby 

v súvislosti s vypracovaním a dodaním "Analýzy potreby štátnej pomoci pre Letisko Piešťany";  

 

Ostatné bežné výdavky na realizáciu prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné 

výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).  

 

 

Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja 

Výdavky celkom .........................................................................................................0  €   
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Pravidelná činnosť orgánov  

samosprávy 

počet zasadnutí Rady TTSK za rok 

spolu 
6 6 

počet zasadnutí Zastupiteľstva TTSK 

za rok spolu 
6 6 

Včasná distribúcia materiálov na 

zasadnutia orgánov TTSK 

materiály distribuované  podľa 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva 

TTSK 

áno áno 

Operatívne spracovanie výstupov  

zo zasadnutí  orgánov TTSK 

spracované, distribuované a zverejnené 

výstupy  podľa Rokovacieho poriadku 

Zastupiteľstva TTSK v elektronickej aj 

printovej podobe 

áno áno 

Podprogram zahŕňa technické spracovanie materiálov na zasadnutia Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK, 

distribúciu materiálov prostredníctvom portálu TTSK, distribúciu materiálov a výstupov z rokovaní 

elektronicky a poštou, rozmnožovanie podkladov a výstupov (kopírovanie, skenovanie), zaznamenávanie 

počas rokovaní, realizáciu zasadnutí a pod..  

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú 

režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na 

jeho zabezpečenie. 
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Podprogram 4.3: Správa a evidencia hnuteľného majetku Úradu 

TTSK 
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity TTSK realizované v súvislosti s obstarávaním majetku, ktorého 

opodstatnenie je relevantné v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, dodávky tovarov na základe 

objednávok, prípadne výber dodávateľa prostredníctvom verejnej súťaže. Zabezpečuje plynulé zásobovanie 

pracovníkov, eliminuje vytváranie zbytočných skladových zásob.  

Ďalej predstavuje zabezpečenie poistenia hnuteľného majetku TTSK - operatívne nahlasovanie zmien pri 

zaradení a vyradení majetku do a z užívania. Jeho obsahovou náplňou sú  tiež  činnosti a aktivity pri nakladaní s 

prebytočným a neupotrebiteľným majetkom v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom TTSK. 

Finančné prostriedky predstavujú rozpočtované bežné výdavky nevyhnutné pre nakladanie s majetkom a 

vyradenie hnuteľného majetku.  

 

Výdavky celkom...........................................................................................824 539,22 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Hospodárnosť pri obstarávaní 

majetku 

% podiel majetku obstaraného 

zmluvou v súlade so zákonom o VO 

z celkového objemu obstaraného 

majetku 

25 10 

% podiel majetku obstaraného  

objednávkou v súlade so zákonom 

o VO z celkového objemu 

obstaraného majetku 

75 90 

Plynulé komplexné materiálové 

zásobovanie  Úradu TTSK 

časový limit  na dodanie tovaru, 

resp. služby podľa požiadaviek 

pracovníkov v dňoch 

2  2 

Maximálna  poistná ochrana  majetku 

TTSK 

časový  limit operatívneho 

zaevidovania  pohybov v majetku v 

dňoch 

30 30 

% poisteného hnuteľného majetku 

z celkového objemu hnuteľného 

majetku 

100 100 

Efektívnosť v nakladaní s vyradeným, 

prebytočným a neupotrebiteľným 

majetkom 

podiel vyradeného majetku 

zvereného do správy OvZP 

z celkového objemu vyradeného 

majetku v % 

60 30 

Cieľom podprogramu je zabezpečiť efektívne nakladanie s vyradeným, prebytočným a neupotrebiteľným 

majetkom, maximálnu poistnú ochranu majetku TTSK, hospodárne a transparentné obstarávanie 

majetku, plynulé materiálové zabezpečenie prevádzky úradu.  

Bežné výdavky ............................................................................................................................................................796 423,96 € 

°  výdavky na obstaranie zariadenia: meracie koliesko GWM 40, laserové meracie zariadenie, kombinovaná chladnička 

CANDY CCTOS  mikrovlnka, rýchlo varné kanvice, rádioprijímač, televízor, rádioprehrávač, drvič na fľaše, plošinový 

vozík, drobný nákup pre potreby prevádzky úradu, kávovar, externý disk, pamäťová karta, výdavky na všeobecný materiál 

pre technické zabezpečenie chodu úradu- tonery, kancelárske potreby, zhotovenie nálepiek na služobné motorové vozidlá, - 

výstavná stena ROUND Line exteriérová s výrezom, vlajky stolové národné, vizitky a pozvánky, letáky,  čistiace 

a hygienické potreby, propagačné predmety, pitná voda, úradná tabuľa,  rozkladací propagačný stánok, spotrebný materiál 

pre potreby údržby ÚTTSK, informačné tabule, identifikačné karty pre zamestnancov, zakúpenie mobilných telefónov pre 

služobné účely, zakúpenie odborných publikácií, predplatné odborných časopisov a online časopisov, propagačné 

a reprezentačné predmety, protokolárne predmety, kancelársky nábytok, údržba klimatizačných zariadení, údržba 

kávovarov, údržba hasiacich prístrojov na Úrade TTSK, oprava vzduchotechniky v priestoroch kuchyne na Úrade TTSK, 
Finančná spoluúčasť pri oprave veľkého organu Baziliky sv.Mikuláša v Trnave, oprava  diskového poľa na hardware 

Úradu TTSK, za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie, vypracovanie štúdie "Zastavovacia a objemová 

štúdia Letiska Piešťany", výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov, štúdií a expertíz ako podkladov k efektívnemu 

nakladaniu s majetkom TTSK, aktualizácia cyklostratégie TTSK, za služby informačných technológií poskytnutých  pri 

odstávke elektrickej  energie na Ú TTSK, geodetické a kartografické práce, grafický návrh brožúr - príprava a spracovanie 

textových materiálov a grafiky pre brožúru TOP 15 najlepších kaviarní v TTSK, 

 

 Kapitálové výdavky.............................................................................................................................................. ........28 115,26 € 

 ° výdavky na zakúpenie výstavného stánku pre TTSK;       
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Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu 

TTSK 

Výdavky celkom........................................................................................2 044 708,96 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Optimalizácia  kúpy a predaja  

nehnuteľného majetku Úradu TTSK 

% podiel priamych predajov 

z celkového objemu predajov majetku 

Úradu TTSK 

 15 100 

% podiel predaja formou obchodnej 

verejnej súťaže 
 85 0 

Presná  evidencia  nehnuteľného 

majetku Úradu TTSK 

odchýlky skutočného a účtovného 

stavu zistené inventarizáciou 
 0 0 

Maximálna  poistná ochrana  

nehnuteľného majetku TTSK 

% poisteného majetku z celkového 

objemu majetku 
100 100 

Optimálne využitie priestorov Úradu 

TTSK 

% podiel   plochy využívanej Úradom 

TTSK z celkovej plochy výmeru 
100 100 

Cieľom podprogramu je realizácia kúpy a predaja nehnuteľností v súlade so Zásadami o hospodárení 

s majetkom TTSK, vedenie presnej a aktuálnej evidencie nehnuteľného majetku TTSK, popísanie 

možných odchýlok pri inventarizácii, operatívne poistenie nehnuteľného majetku. Finančné prostriedky 

predstavujú bežné výdavky určené na údržbu budov, upratovanie, služby, vypracovanie znaleckých 

posudkov, geometrických plánov, kolkových známok, úhradu správnych poplatkov, poistenie majetku,  

vypracovanie projektovej dokumentácie. Ďalej zahŕňa starostlivosť o budovy TTSK, ich vzhľad, 

funkčnosť a využiteľnosť Úradom TTSK, v prípade voľných priestorov formou krátkodobých nájmov. 

 
Bežné výdavky ............................................................................................................... .............................................594 861,54 € 

° výdavky na  vodné stočné a energie pre  – SOŠ Holíč- bývalý internát, (16 748,03), elektrická energia pre bývalé SOU 

Zemianske Sady (3 374,71), energie a vodné stočné pre SPŠE Piešťany, elektrická energia pre klimatizáciu Úradu TTSK 

(28 429,35), dodávka elektriny, tepla a teplej vody pre Úrad TTSK (114 475,68), vodné-stočné, zrážková voda, plyn, 

upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet (7 283,-),  výdavky v rámci údržby 

a opráv budovy Úradu TTSK (dodávka a montáž vertikálnych žalúzií, oprava zariadenia dochádzkového systému, 

vodoinštalačné práce, oprava svietidiel,  servis hliníkových okien a dverí, oprava výťahu, oprava čerpadiel  klimatizácie), 

výdavky vo forme nájomného za DSS a ZPS Senica, nájom za parkovanie v parkovacom dome, za prenájom priestorov na 

akcie, prenájom nebytových priestorov  pre  registratúrne stredisko, za vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ 

v bývalom internáte SOŠ v Holíči, poistenie majetku za rok 2018, odborné prehliadky a skúšky /revízie/ bleskozvodu, 

požiarnych uzáverov,  ručného náradia, pracovných strojov, deratizačné práce, strážna služba, daň z nehnuteľnosti, poplatok 

za komunálny odpad, poplatok za monitorovanie poplachového systému v bývalom  SOU Zemianske Sady a budove bývalej 

SPŠE Piešťany;   

Kapitálové výdavky..................................................................................................................................................1 449 847,42 € 

° účelová dotácia pre obec Dolné Saliby, Horné Saliby, Jahodná, Matúškovo, Kráľov Brod, Mostová, Trstice, Vozokany pre:    

„cyklotrasa Čierna Voda – Dudváh“, účelová dotácia pre obec Suchá nad Parnou – „Vinohradnícka cyklotrasa, časť Suchá 

nad Parnou“, stavebné práce "Cyklotrasa Kráľov Brod-Dolný Chotár I. etapa“, stavebný dozor "Cyklotrasy bez hraníc - 

Mikroregión Medzičilizie" - obec Sap, stavebné úpravy „Cyklotrasy bez hraníc, - mikroregión Medzičilizie-Dolný Štál -

Topoľníky –I. etapa“, stavebný dozor na diele „Cyklotrasa Dolná Streda“, stavebný dozor a stavebné úpravy na diele 

„Cyklotrasa Jahodná“, Cyklotrasa Tomášikovo“, stavebné úpravy na diele „Cyklotrasa Váhovce“, účelová dotácia pre obec 

Cífer „Cyklotrasy v obci Cífer“, účelová dotácia pre obec Dolné Lovčice, Lehnice, Madunice, Popudlinské Močidlany, 

Prietržka, Vrádište, Trnovec, Slovenská Nová Ves, Veľké Úľany, Zvončín, účelová dotácia pre mesto Holíč „Cyklotrasa 

Holíč – Skalica“,  účelová dotácia pre mesto Senica „Cyklotrasa ŽS Sotina“, 

posuvné dvere, interiérové dvere, zhotovenie sadrokartónového stropu a priečky, technické zhodnotenie - vnútorná 

klimatizačná jednotka, projektová dokumentácia rekonštrukcie vstupnej haly do objektu TTSK,  

 

 

Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov  

Zámer: Zamestnanci Úradu TTSK schopní kvalifikovane a odborne vykonávať svoju 

prácu 

Výdavky celkom.............................................................................................31 079,75 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Profesionalita  zamestnancov vo 

všetkých oblastiach potrebných pre 

výkon funkcie 

počet školení za rok spolu 40 54 

počet zamestnancov, ktorí sa 

zúčastnili školení za rok spolu 
230 207 
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Cieľom je zabezpečenie účasti zamestnancov na školeniach. Školenia sú realizované externými 

spoločnosťami na základe objednávok podľa priebežných ponúk. Odbor ľudských zdrojov a miezd 

posúdi podľa predpísaných kvalifikačných požiadaviek na zamestnanca vhodnosť príslušného školenia. 

Bežné výdavky ..............................................................................................................................................................31 079,75 € 

 ° školenie používateľov na funkcionalitu "Automatizácia a zefektívnenie porovnania zúčtovania kapitálových transferov 

medzi Úradom TTSK a /OvZP TTSK, Odborný seminár "Diplomatický protokol, biznis protokol, spoločenská etiketa",  

akreditovaný kurz " Podvojné účtovníctvo pre VÚV ", Seminár " Elektronická komunikácia so súdmi v civil. Procese“, 

školenie – „Elektronická  komunikácia a podpis“, metodická podpora a školenie iSPIN a SPIN2,  seminár –„ Podrobne o 

dlhodobom majetku“, „Inventarizácia majetku a záväzkov“, školenie "Koučing vedúcich zamestnancov", výdavky na ďalšie 

školenia, kurzy, odborné semináre zamestnancov k novelizovaným právnym normám v oblasti účtovníctva, rozpočtu, mzdovej 

agendy,  zákonníka práce, vedenia referentských vozidiel, verejného obstarávania, finančnej kontroly, finančného 

výkazníctva, sociálnych služieb;                     

 

 

Podprogram 4.6:  Archív a registratúra 

Výdavky celkom..........................................................................................................0  € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Sofistikovaná archivácia a registratúra 

počet uzatvorených spisov  za rok 

spolu 
2 500 6 213 

počet  spisov uložených 

v registratúrnom stredisku Úradu 

TTSK za rok spolu 

2 500 1 881 

Skartačný proces v súlade s platnou 

legislatívou 

počet  vyradených spisov za rok 

spolu 
1 800 2 103 

Cieľom je efektívne využívanie registratúrneho softvéru za účelom zefektívnenia a  transparentnosti práce 

s dokumentmi na Úrade TTSK a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti. Zabezpečuje adresné 

a operatívne triedenie a kolobeh korešpondencie došlej a vnútornej v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o 

archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

 

Počet spisov uložených v registratúrnom stredisku sa mení v závislosti od počtu uzatvorených spisov 

spracovateľmi, zamestnancami TTSK.  

 

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú 

režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na 

jeho zabezpečenie. 

 

 

Podprogram 4.7: Správa informačných technológií 

Zámer: Bezpečné a priateľské informačné prostredie    

Výdavky celkom..........................................................................................532 893,03  €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Dostupné  a prehľadné informačné 

prostredie 

počet spravovaných PC za rok spolu 604 623 

počet spravovaných aplikačných 

softvérov a portálov za rok spolu 
37 37 

Cieľom je  zabezpečenie operatívnosti, plynulosti a dostupnosti  informačného prostredia pre pracovníkov 

Úradu TTSK, kde patrí ekonomický systém, administratívny systém, dochádzkový systém, personálny 

a mzdový systém, právny systém, systém pre verejné obstarávanie, regionálny geografický systém  a pod. 

Bežné výdavky ..................................................................... ......................................................................................453 096,65 € 

° servisné služby pre údržbu softvéru a komunikačnej infraštruktúry, ročný balíček INDIVIDUAL CUSTOMER  (rozhranie  

pre tvorbu web stránok), MS Office Standard - softvérový balík na vytváranie dokumentov (grafika,vytváranie obrázkov), 

ročné aktualizačné poplatky (RAP,ORACLE, SPIN) pre OvZP TTSK, Ú TTSK, podpora mzdového a personálneho 

informačného systému, upgrade systému Fabasoft - inštalácia najnovšej verzie informačného systému Fabasoft eGov, ročná 

aktualizácia licencií Fabasoft Componentsm, aktualizácia „V.O.SYSTEM“;   

Kapitálové výdavky ............................................................................................................................. .........................79 796,38 € 

° zakúpenie  softvéru SPIN automatizácia a zefektívnenie porovnania zúčtovania kapitálových transferov medzi Úradom 

TTSK a OvZP TTSK, program VEMA - modul ODBC DRIVER - nasadenie a sprevádzkovanie programového vybavenia 

dochádzkového systému, nákup softvéru – import zo mzdového systému VEMA do systému SPIN;                        
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Počet spravovaných PC sa k 31.12.2018 oproti cieľovej hodnote zmenil, nakoľko prišlo k zmene stavu 

zamestnancov TTSK. Počet  aplikačných softvérov a portálov sa nezmenil.  

 

 

Podprogram 4.8: Autodoprava 

Zámer: Optimalizácia a efektívnosť autodopravy 

Výdavky celkom ..........................................................................................226 122,27 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Hospodárnosť pri prevádzke 

služobných motorových vozidiel 

% podiel PHM obstaraných formou 

bezhotovostnej platby z celkového 

objemu PHM 

99 99 

pravidelné kontrolné prehliadky 

služobných  motorových vozidiel 
áno áno 

Účelom je  nákup pohonných hmôt (vrátane nákupu prostredníctvom platobných kariet) s cieľom 

zefektívnenia činnosti minimalizáciou hotovostného spôsobu platby, pravidelná údržba a kontrola 

služobných motorových vozidiel pre bezporuchovú a bezpečnú prevádzku.  

Bežné výdavky ................................................................................................................. ...........................................226 122,27 € 

° výdavky na servis, technické kontroly, opravy a údržbu služobných motorových vozidiel a príslušenstva, aktualizácia 

navigačného prístroja, nákup pohonných hmôt, umývanie vozidiel, servisné poplatky, prevádzkové náplne, diaľničné 

poplatky, diaľničné známky, obstaranie montáž a demontáž pneumatík, diagnostika vozidiel, GPS monitoring, poistenie 

KASKO, poistenie PZP;    

Povinnosť pravidelných kontrolných prehliadok služobných motorových vozidiel súvisí so zabezpečením 

bezpečnosti zamestnancov úradu v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel  

v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

 

 

Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK  

Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK  

Výdavky celkom................................................................................................. 976,40 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Odborná  pripravenosť zamestnancov  

zabezpečujúcich ochranu zdravia 

a majetku Úradu TTSK 

opakované školenia vedúcich 

zamestnancov pre oblasť 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci“ (BOZP) v zmysle § 7 zák. č. 

124/2006 Z. z. o BOZP 

0 0 

Ochrana zamestnancov pri výkone 

povolania 

počet pracovníkov vybavených 

osobnými ochrannými pracovnými 

prostriedkami 

150 212 

Cieľom je realizácia školení riadiacich pracovníkov a zamestnancov Úradu v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdravia zamestnancov pri práci v zmysle legislatívnych noriem pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

zamestnancov pri práci a protipožiarnej ochrany. Výdavky na vykonávanie zákonom stanovených 

odborných prehliadok a revízií technických zariadení (elektro, plyn, tlak, zdvih), kancelárskej techniky, 

pracovných náradí, protipožiarnych zariadení vrátane ich obmeny.  

Bežné výdavky ...................................................................................................................................................................976,40 € 

° výdavky na vstupné lekárske prehliadky, vyšetrenie zraku zamestnancov TTSK;                 

Plnenie merateľného ukazovateľa „opakované školenia vedúcich zamestnancov pre oblasť Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci“ v zmysle § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. o BOZP“ za rok 2018 je nulové, nakoľko školenie BOZP 

sa podľa zákona NR SR 124/2006 Z.z. o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci (§ 7) vykonáva v periodicite 1x 

za dva roky. Naposledy bolo školenie pre vedúcich zamestnancov vykonané v novembri 2017. Ďalšie riadne 

školenie bude vykonané v novembri 2019. 

Počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len OOPP) sa 

pohybuje na konštantnej úrovni vplyvom rovnomernej fluktuácie pracovných síl. Táto povinnosť pre 

zamestnávateľa vyplýva z NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri práci so zobrazovacími jednotkami v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
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zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého tiež špeciálny korekčný prostriedok 

na prácu so zobrazovacou jednotkou, dioptrická pomôcka – okuliare sú posudzované ako OOPP zamestnanca. 

Ostatné bežné výdavky - výdavky na dioptrickú pomôcku – okuliare a rámy na okuliare ako OOPP 

pre zamestnanca a výdavky na revízne kontroly technických zariadení a výdavky na pracovnú zdravotnú službu 

sú zahrnuté v programe Administratíva. 

 

 
 

Program 5: BEZPEČNOSŤ 
Zámer: Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v čase krízových situácií  

Výdavky celkom...........................................................................................................0 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Pripravenosť  pre záchranné 

práce po mimoriadnej udalosti 

alebo v krízovej situácii 

počet vyškolených osôb preberajúcich 

zodpovednosť za zverené osoby 

v prípade mimoriadnej udalosti  -  za 

obdobie  jedného roka 

80 2 

Metodická pomoc a poradenstvo  

na sebaochranu a  vzájomnú 

pomoc (POSVP) 

počet  konzultácií a kontrol  k POSVP 

(príprava obyvateľstva na seba ochranu a 

vzájomnú pomoc)  v OvZP 

25 15 

Program zabezpečuje pripravenosť TTSK ako orgánu územnej samosprávy na participáciu s orgánmi 

krízového riadenia štátnej správy pri zabezpečení ochrany obyvateľstva a hospodárstva kraja, aktivity na 

dosiahnutie maximálneho stupňa pripravenosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK zvládnuť 

mimoriadne situácie, vrátane prípravy riaditeľov a zamestnancov zodpovedných za plnenie úloh civilnej 

ochrany v OvZP vyplývajúcich právnickým osobám z ustanovenia § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. 

Plnenie merateľného ukazovateľa “počet vyškolených osôb preberajúcich zodpovednosť za zverené osoby v 

prípade mimoriadnej udalosti  -  za obdobie  jedného roka“ je nízke z dôvodu odkladu vykonania školenia do 

obdobia  II. polroka  2019 po dohode so školiteľmi z OÚ Trnava. 

V oblasti metodická pomoc a poradenstvo na sebaochranu a vzájomnú pomoc (POSVP). Odborná spôsobilosť na 

úseku civilnej ochrany obyvateľstva je upravená v § 18a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z. Podrobnosti sú ustanovené vo vyhláške MV RS č. 7/2012 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku CO. 

Plnenie mmerateľného ukazovateľa „počet konzultácií a kontrol k POSVP“ je nízke z dôvodu optimalizácie 

počtu kontrol zapríčinenej zmenou organizačnej štruktúry a pracovných náplní zamestnancov referátu. Pôvodný 

termín sa neuskutočnil, neskorší bol nedostupný z dôvodu školiteľov. Konzultácie a kontroly sa plánujú 

uskutočniť v II. polroku 2019. OvZP sú právnické osoby, ktoré majú odborne spôsobilých pracovníkov 

na vykonanie prípravy. Samosprávnemu kraju školenie riaditeľov OvZP v oblasti CO zákon nestanovuje. 

  

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú 

režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby).  

 

 

Program 6: KOMUNIKÁCIE  
Zámer: Maximálne dostupná a kvalitná sieť komunikácií v kraji 

Program komunikácie predstavuje komplexnú správu, údržbu, rekonštrukciu a výstavbu komunikácií v TTSK. 

TTSK vlastní cesty o celkovej dĺžke 1 585,151 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 525,106 km a cesty III. triedy 

v dĺžke 1 060,045 km.  

Na cestách II. triedy sa nachádza 158 mostov a na cestách III. triedy 229 mostov, spolu 387 mostov. Okrem ciest 

vo vlastníctve TTSK sa na území kraja nachádzajú diaľnice, ktoré spravuje Národná diaľničná spoločnosť a  

cesty I. triedy, ktoré spravuje Slovenská správa ciest. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí a miest. 
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Správu a údržbu ciest II. a III. triedy zabezpečuje organizácia Správa a údržba ciest TTSK, v zmysle 

Technického predpisu č. 08/2013 Prehliadky,  údržba a oprava cestných komunikácií. 

 

 

Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií 

Zámer: Komunikácie udržiavané 365 dní v roku  

Výdavky celkom .....................................................................................10 915 376,15 €   
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Operatívna zimná údržba ciest 

podľa operačného plánu 

dĺžka ciest II. triedy udržiavaná 

v zimnom období v km spolu 
525 525 

dĺžka ciest III. triedy udržiavaná 

v zimnom období v km spolu 
1 044 1 061 

Zjazdnosť komunikácií po zimnej 

sezóne 

plocha opravených výtlkov 

po zimnom období v m²  

(vysprávky výtlkov penetračným 

spôsobom) 

10 000 10 989,40 

 

objem  opravených výtlkov 

po zimnom období v tonách  

(vysprávky výtlkov asfaltovou 

emulziou a obaľovanými 

zmesami – teplé a studené) 

900 777,20 

Cieľom tejto činnosti je udržiavať zjazdnosť komunikácií a spravovať prostredníctvom organizácie 

Správa a údržba ciest TTSK cesty II. a III. triedy za účelom bezpečnej a plynulej cestnej premávky. Tieto 

cesty sú vo vlastníctve TTSK a ich údržba sa realizuje formou údržby zvislého a vodorovného dopravného 

značenia, vysprávkami a opravami asfaltového koberca, úpravou zelených plôch popri ceste, čistením 

priekop a podobne. Cesty I. triedy, ktoré nie sú vo vlastníctve TTSK sú udržiavané a spravované na 

základe zmluvy so SSC – IVSC Bratislava.  

Bežné výdavky .............................................................................................................................................. .........10 915 376,15 € 

° bežné výdavky v celkovej výške 10 915 376,15 € boli  použité na mzdy (3 881 901,88 €), odvody (1 411 963,16 €), na tovary 

a služby, materiál a rutinnú údržbu  (5 593 457,25 €), predovšetkým na pohonné hmoty, náhradné diely, zvislé a vodorovné 

dopravné značenie, vysprávky výtlkov na cestách, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, pracovné odevy, 

obuv a pracovné pomôcky, energie, vodné stočné, diaľničné známky, ochranné pracovné pomôcky, na transfery (28 053,86 €) 

ako  odchodné, odstupné, nemocenské dávky;   
Zdrojom bežných výdavkov boli prostriedky zriaďovateľa; 

 

Z celkového objemu bežných výdavkov v roku 2018 vo výške 10 915 376,15 € bola použitá na  údržbu a opravu 

ciest I. triedy (vrátane miezd a materiálneho zabezpečenia) čiastka 1 548 272,38 €, kde zdrojom krytia boli 

prostriedky od SSC, a na správu, údržbu (zimnú a letnú) a opravy ciest II. a III. triedy boli použité  prostriedky 

v celkovej výške 9 367 103,77 €, (z toho 9 299 186,-- € z daňových príjmov TTSK a 67 917,77 € z nedaňových 

príjmov).  

Bežné výdavky celkom vo výške 10 915 376,15 €  v roku 2018 boli použité:  

- na zimnú údržbu ciest I., II. a III. triedy v kraji (za obdobie I. - III. a XI. - XII. 2018) vo výške  4 741 914,53 € 

(z toho zimná údržba ciest I. triedy predstavovala čiastku 585 232,58 ; 

- na letnú údržbu ciest I.,II. a III. triedy v kraji (za obdobie IV. - VIII. 2018) vo výške 6 173 461,62 € (vysprávky 

ciest a okolia ciest).   

 

V rámci výdavkov na letnú údržbu ciest II. a III. triedy bol vyčíslený: 

- celkový náklad na cesty II. a III. triedy ( 10 989 m²) opravené po zimnom období vysprávkami penetračným 

spôsobom vo výške 170 329,57 €, čo je 15,50 € na 1 m²;  

- celkový náklad na vysprávky výtlkov asfaltovou emulziou a obaľovanými zmesami za tepla a za studena ( 

777,20 ton), vo výške 446 425,43 €, čo je  574,40 € na 1 tonu. Náklad na vysprávky výtlkov na cestách  II. 

a III. triedy v objeme 133,47 ton asfaltovou emulziou a obaľovanými zmesami predstavuje 63 449,70 €, čo je 

475,39 € na 1 tonu; celkový náklad na vysprávky výtlkov na cestách I. triedy v objeme 643,73 ton asfaltovou 

emulziou a obaľovanými zmesami predstavuje 382 975,73 €, čo je 594,93 € na 1 tonu; 

- okrem uvedených technológií sa vysprávky ciest realizujú aj zalievaním sieťových trhlín, v roku 2018 to bolo 

na cestách II. a III. triedy v objeme 8 114,50 m ², v hodnote 73 835,11 € (9,10 €/m²).  
 

Všetky prijaté pripomienky a podnety od občanov k zjazdnosti udržiavaných ciest boli neodkladne vybavené 

Správou a údržbou ciest TTSK. Plnenie merateľných ukazovateľov udržiavaných úsekov ciest zabezpečuje 
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organizácia Správa a údržba ciest TTSK v zmysle schváleného Operačného plánu  zabezpečenia zimnej údržby 

ciest v správe TTSK  

 

 

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia komunikácií 

Zámer: Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny 

Výdavky celkom........................................................................................2 178 532,64 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Eliminovať havarijné úseky v 

cestnej sieti kraja 

dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy  

v km za rok spolu 
    24 5,55 

priemerné náklady na 1 km 

rekonštruovanej cesty II. triedy v EUR 
250 000 66 046,57 

dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy 

v km za rok spolu 
10 3,20 

priemerné náklady na 1 km 

rekonštruovanej cesty III. triedy v EUR 
240 000 332 354,43 

Cieľom podprogramu je rekonštrukcia ciest II. a III. triedy na území kraja a odstránenie kritických 

nehodových lokalít na cestách II. a III. triedy rekonštrukciou a výstavbou križovatiek.  
    

Kapitálové výdavky .......................................................................................................... .......................................2 178 532,64 €  

° kapitálové výdavky z celkového objemu 2 178 532,64 boli použité na obstaranie posýpacích vozidiel v počte 3 kusy, 

v celkovej hodnote 748 440,- €, na rekonštrukciu cesty III/1400 Dolný Štál –Topoľníky vo výške 1 063 534,16 €,  na 

rekonštrukciu cesty II/507 Dunajská Streda vo výške 190 129,98 €, na rekonštrukciu cesty  II/507 Mostová, prieťah obcou, 

a rekonštrukciu cesty II/561 Dolné Saliby-Kráľov Brod v celkovej výške 176 428,50 €; zdrojom týchto výdavkov boli 

prostriedky zriaďovateľa;  

 

Účelom  je odstránenie známych alebo predvídateľných bezpečnostných rizík a obnova prvkov zaručujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. V úsekoch ciest II. a III. triedy boli realizované dopravné zariadenia zamerané na 

bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, výmena krytu vozovky, dosypanie a zrezanie krajníc, prehĺbenie 

a úprava priekop a modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia. Cieľom doplnenia dopravného 

značenia, zariadení a záchytných systémov je odstránenie nehodových lokalít, zlepšenie kvality a zjazdnosti ciest 

II. a III. triedy, skvalitnenie protišmykovej odolnosti asfaltov, dlhodobej reflexnosti vodorovného dopravného 

značenia a inštalácia moderných prvkov pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, tlmiče nárazov, 

dopravné gombíky a podobne). 

 

Neplnenie merateľného ukazovateľa dĺžka rekonštruovaných  ciest II. a III. triedy bolo spôsobené skutočnosťou, 

že v roku 2018 prebiehala technická príprava rekonštrukcií jednotlivých úsekov ciest. Zároveň nebolo v rozpočte 

v kapitálových výdavkoch dostatočné množstvo finančných prostriedkov. V roku 2018 sa riešil nákup strojnej 

techniky pre Správu a údržbu ciest TTSK. 

Prekročenie ukazovateľa priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty III. triedy bolo z dôvodu rozsahu 

stavebných prác, tj. realizácie komplexnej rekonštrukcie vozovky vrátane úprav krajníc a odvodňovacích 

zariadení. Zároveň bola realizovaná modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia. Výška 

nákladov zahŕňa realizáciu uvedených prvkov, čo nebolo zahrnuté v cieľovej hodnote merateľného ukazovateľa.  

Neplnenie ukazovateľa priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty II. triedy bolo z dôvodu realizácie 

menšieho rozsahu stavebných prác, bez úpravy podložia vozovky, spevňovania krajníc, riešenia odvodňovacích 

zariadení a modernizácie dopravného značenia.. 

 

 
 

Program 7: DOPRAVA 
Zámer: Optimálny dopravný systém a kvalitné služby vo verejnej pravidelnej 

prímestskej autobusovej doprave na území kraja 

Program Doprava predstavuje zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja verejnou pravidelnou autobusovou 

dopravou na území TTSK tromi dopravcami, schvaľovanie zmien cestovných poriadkov, udeľovanie a 
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odnímanie dopravných licencií, vypracovanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov, riešenie požiadaviek 

a sťažností občanov a obcí na zabezpečenie optimálnej verejnej pravidelnej autobusovej dopravy. 

 

Výdavky celkom......................................................................................16 297 595,90 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Kvalitná   preprava  osôb v kraji 

optimalizáciou cestovných 

poriadkov a objednaných služieb 

u dopravcov 

počet podporených dopravcov 

zabezpečujúcich verejnú 

pravidelnú autobusovú dopravu 

za rok spolu 

3 3 

počet objednaných 

kilometrických výkonov v tis. 

km za rok spolu 

19 755 19 715 

počet vozidiel - autobusov 

u dopravcov zabezpečujúcich 

verejnú pravidelnú autobusovú 

dopravu 

360 361 

Optimalizácia cestovných 

poriadkov podľa požiadaviek 

obyvateľov 

počet schválených zmien 

cestovných poriadkov  za rok 

spolu 

40 41 

počet vyjadrení k zmenám 

cestovných poriadkov a 

udeleniam resp. odňatiam 

dopravných licencií za rok spolu 

60 49 

TTSK v rámci predmetného programu zabezpečuje výkon kompetencií vyplývajúci zo zákona č. 56/2012 

Z.z. o cestnej doprave – povoľuje podnikanie v pravidelnej autobusovej doprave (udeľovanie, resp. 

odnímanie dopravných licencií). V súlade s vyššie citovaným zákonom sa schvaľujú cestovné poriadky 

a ich zmeny, pri ktorých TTSK dbá, aby boli čo najmenej dotknuté záujmy obyvateľov regiónu. 

Program zabezpečuje verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu na území TTSK realizovanú 

prostredníctvom troch dopravcov: ARRIVA Trnava a.s., SAD Dunajská Streda a.s. a SKAND Skalica 

s.r.o. TTSK je objednávateľom služieb vo verejnom záujme a s dopravcami uzatvára zmluvný vzťah na 

jeden rok. Rozhodujúce ukazovatele v pravidelnej autobusovej doprave sú ubehnuté kilometre a počet 

prepravených osôb za vyhodnotené obdobie. 

 
Bežné výdavky .......................................................................................... .............................................................16 297 595,90 € 

° zdrojom výdavkov v celkovej výške 16 297 595,90 € sú daňové príjmy TTSK; predstavujú výdavky na úhradu straty 

vznikajúcu poskytovaním výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na základe zmlúv o výkone vo 

verejnom záujme s  dopravcami  v zmysle ustanovení zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 

vo výške 16 097 595,90 €; súčasťou bežných výdavkov v tomto programe je tiež účelová dotácia  vo výške 200 000 €  pre 

Letisko Piešťany a.s., a bola použitá v zmysle zmluvy na financovanie prevádzkových nákladov priamo súvisiacich 

s udržaním a rozvojom prevádzkyschopnosti letiska v roku 2018;    

Pokles ukazovateľa v počte objednaných kilometrických výkonov u dopravcov verejnej pravidelnej prímestskej 

autobusovej dopravy vznikol zmenou trasovania a zlúčením vybraných spojov. Počet vozidiel – autobusov 

u dopravcov podlieha rovnomernej obnove, staré autobusy sú vyradené a nahradené novými, resp. novšími 

autobusmi tak, aby bol zabezpečený turnusový obeh vozidiel s primeranou zálohou. K optimalizácii cestovných 

poriadkov podľa požiadaviek obyvateľov – v  roku 2018 bolo menej pripomienok od cestujúcej verejnosti, čím 

klesol počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov a udeleniam  resp. odňatiam dopravných licencií. 

 

Ostatné bežné výdavky na realizáciu programu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné 

výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby). 

 

 

 

Program 8: VZDELÁVANIE 
Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie 

TTSK vytvára podmienky na výchovu, vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných 

školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami,  detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom  v školách a v školských 

zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Vzdelávanie sa uskutočňuje na úrovni gymnázií a stredných odborných 



35 

 

škôl. Program Vzdelávanie predstavuje činnosti a aktivity v rámci podprogramov Stredné školy, Zariadenia 

školského stravovania, Školské internáty, Jazykové školy, Školské hospodárstva, Školy v prírode a centrum 

voľného času Dunajská Streda, Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže a Súkromné a cirkevné 

 školské zariadenia a rezerva programu Vzdelávanie.   

 

 

Podprogram 8.1: Stredné školy  

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce 

PPrrvvookk  88..11..11::  GGyymmnnáázziiáá    

Výdavky celkom .....................................................................................12 646 355,02 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Lepšia pripravenosť žiakov gymnázií 

pre prijímacie konanie na vysokých 

školách 

podiel úspešných žiakov gymnázií 

v prijímacom konaní na VŠ zo 

všetkých žiakov gymnázií v % 

100 86 

Kvalitný vzdelávací systém 

pripravujúci pre štúdium na vysokých 

školách 

počet gymnázií zriadených TTSK 16 16 

počet študentov gymnázií za rok 

spolu 
5 332 5 097 

V rámci prvku Gymnáziá sa realizuje poskytovanie formálneho vzdelávania skupine najnadanejších detí  

a mládeže, u ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom 

štvorročnom gymnáziu, do ktorého žiaci prichádzajú po skončení základnej školy, je TTSK 

zriaďovateľom aj osemročných  a športových gymnázií. Osemročné gymnáziá vznikli s cieľom poskytnúť 

žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej školskej 

dochádzky. Športové gymnáziá navyše ponúkajú nadaným deťom popri všeobecnom štúdiu rozvíjať svoje 

nadanie v určitom druhu športu. 

Bežné výdavky ............................................................................................................... ......................................11 971 716,35 € 

° z celkového objemu bežných výdavkov (11 971 716,35 €)  boli  prostriedky  čerpané na mzdy vo výške 7 366 587,23  €, na 

odvody vo výške 2 597 307,04 €, na prevádzku vo výške 1 933 158,12 € (zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho 

procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, výpočtová technika, odborné 

školenia, kurzy, semináre, revízie), na odchodné, odstupné a nemocenské dávky vo výške 74 663,96 €. Zdrojom týchto 

výdavkov ( 11 971 716,35 €) boli prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 11 336 941,78 €,  daňové príjmy zriaďovateľa 

(TTSK) vo výške 481 990,01 €, zdroje z podnikateľskej činnosti vo výške 20 749,76 €, a ostatné príjmy vo výške 132 034,80 €.   

Kapitálové výdavky............................................................................................................. ....................................... 674 638,67 €  

° zdrojom kapitálových výdavkov v celkovej  674 638,67 € boli  príjmy od zriaďovateľa (654 952,16 €) a  prostriedky 

z predchádzajúcich rokov  (19 686,51 €); finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu sociálnych zariadení pre 

Gymnázium J.B.Magina Vrbové vo výške 18 100,20 €; na obstaranie traktorovej kosačky a rekonštrukciu telocvične pre 

Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín v celkovej výške 127 167,60 €; na rekonštrukciu telocvične a vybudovanie prepojovacej 

chodby pre Športové gymnázium J. Herdu Trnava v celkovej výške 85 985,40 €; na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove 

školy - 3. etapa, a obstaranie el. panvice liatinovej v celkovej hodnote 75 031,15 € pre Gymnázium A. Vámbéryho s VJM 

Dunajská Streda; na rekonštrukciu strechy nad kuchyňou a jedálňou v  hodnote 100 442,78 € pre Gymnázium Z. Kodálya 

s VJM Galanta; na rekonštrukciu telocvične v hodnote 57 236,68 € pre Gymnázium F.V. Sasinka Skalica; na zateplenie 

objektu II. etapa v hodnote 153 061,54 € pre Gymnázium I. Kupca Hlohovec; na zateplenie strechy v hodnote 57 613,32 € 

pre Gymnázium L. Novomeského Senica; 

 

V časti Gymnáziá – rozpočtové organizácie je prvým cieľom lepšia pripravenosť žiakov gymnázií pre prijímacie 

konanie na vysokých školách, kde merateľným ukazovateľom je percentuálny podiel úspešných žiakov gymnázií 

v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých žiakov gymnázií. Plnenie cieľovej  hodnoty k 31.12.2018 je vo výške 86 

%. Uvedená percentuálna hodnota oproti predchádzajúcemu roku (2017) je nižšia o 12%, čo je v absolútnom 

počte 190 žiakov. Jedným z dôvodov zníženia percenta je pokles populačnej krivky. Ďalším dôvodom je 

skutočnosť, že absolventi gymnázií majú čoraz väčší záujem o nadväzujúce formy odborného vzdelávania 

a prípravy, ktorými sú nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium a skrátené štúdium. Absolvovaním týchto 

foriem štúdia majú tak žiaci gymnázií väčšiu pravdepodobnosť skôr sa uplatniť na trhu práce.  
Nižší počet študentov gymnázií v roku 2018 súvisí s nepriaznivým demografickým vývojom v kraji. Klesajúca 

fáza bude trvať do roku 2020. 
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PPrrvvookk  88..11..22::  SSttrreeddnnéé  ooddbboorrnnéé  šškkoollyy  ––  rroozzppooččttoovvéé  oorrggaanniizzáácciiee  

Výdavky celkom......................................................................................16 929 923,75 € 

 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zvýšiť podiel úspešných žiakov 

v prijímacom konaní na vysoké školy 

% prijatých uchádzačov na VŠ  

z celkového počtu uchádzačov na VŠ 
100 56,40 

Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu 

žiakov SOŠ pre uplatnenie na trhu 

práce 

počet stredných odborných škôl 

zriadených TTSK 
17 17 

počet žiakov  SOŠ za rok spolu 6 072 5 239 

Stredné odborné školy pripravujú žiakov najmenej v dvojročnom a najviac v päťročnom vzdelávacom 

programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy týchto škôl sú zamerané predovšetkým 

na výkon povolaní a odborných činností. Zabezpečujú prípravu absolventov pre prácu v podnikoch, v 

službách a ďalších pracoviskách tak, aby vedeli odborne vykonávať činnosti a plniť úlohy vyplývajúce z 

funkcie stredných kvalifikovaných pracovníkov, môžu zároveň aj pripravovať na nadväzujúce formy 

odborného vzdelávania a prípravy na ďalšie štúdium. V školách tohto typu pretrváva ako podstatná 

požiadavka koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety 

a potreby trhu práce. Podľa rozmanitosti vzdelávania a prideľovania finančných prostriedkov sa stredné 

odborné školy členia na stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, obchodné akadémie, hotelové 

akadémie a stredné zdravotnícke školy. 

Bežné výdavky ............................................................................................................... ........................................16 170 860,82 €  

° finančné prostriedky v celkovej výške 16 170 860,82 € boli použité na mzdy vo výške  9 290 884,61 € (z toho zo zdrojov ŠR 

vo výške 8 997 224,06 €, zo zdrojov zriaďovateľa vo výške  178 293,86 €, z ostatných zdrojov vo výške 115 366,69 €), na 

odvody vo výške 3 295 753,25 €, na výdavky určené na zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu ako energie, 

vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, pohonné hmoty, servis a údržba majetku, vo výške 

3 399 332,55 € (z toho zo zdrojov ŠR vo výške 1 922 656,55 €, zo zdrojov zriaďovateľa vo výške 771 890,40 €, zo zdrojov 

z podnikateľskej činnosti, z darov a  ostatných zdrojov vo výške 704 785,60 €) ; na odchodné, odstupné, nemocenské dávky 

a členské príspevky vo výške 184 890,41€; 

 

Kapitálové výdavky........................................................................................................ ............................................ 759 062,93 €  

° na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie strechy a bleskozvodu a obstaranie hliníkových okien pre SOŠ záhradnícku 

Piešťany v hodnote 134 168,60 €; na rekonštrukciu školského internátu a stavebný dozor, pre SZŠ Trnava v hodnote 

208 291,15 €; na projektovú dokumentáciu pre projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby pre SPŠ dopravnú Trnava 

v hodnote 4 500 €; na rekonštrukciu a modernizáciu budovy-obstaranie a montáž plastových okien, obstaranie malotraktora 

s čelným nakladačom, zriadenie učebne IKR (informačno- komunikačných technológií), obstaranie špeciálnych technológií-

virtualizačné desktopové riešenie SINO ZERO-klient pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava v celkovej 

hodnote  66 718,40 €; na obstaranie nákladného motorového vozidla, gastro-technológií do cvičných kuchyniek (v hodnote 

72 870 €) a obstaranie strojov, prístrojov a zariadení pre účely „Projekt slow food na hotelke“ (v hodnote 9 340 €) 

z prostriedkov štátneho rozpočtu pre Hotelovú akadémiu Ľ.W. Piešťany v celkovej hodnote 82 210 €; výdavky na projektovú 

dokumentáciu a rekonštrukciu strechy na telocvični z prostriedkov štátneho rozpočtu  ( 34 391,94 €) vybudovanie rampy pre 

bezbariérový vstup a obstaranie schodolezu ( 8 672 €) pre Obchodnú akadémiu Sereď v celkovej hodnote 43 063,94 €; 

výdavky na prípravné práce na rekonštrukciu kotolne vo výške 9 004,92 € pre SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda; 

na obstaranie šikmej schodiskovej sedačky z prostriedkov ŠR (7 760 €) a z prostriedkov zriaďovateľa ako spolufinancovanie 

(388 €)  v celkovej hodnote 8 148 € pre SOŠ Jozefa Čabelku Holíč; výdavky na projektovú dokumentáciu, stavebný dozor 

a zateplenie objektu – okná III. etapa v celkovej hodnote 48 120 € pre SZŠ Skalica; obstaranie veľkokapacitnej mrazničky, 

kosačky a geostanice v celkovej hodnote 10 207 € pre SPŠ stavebnú Trnava; výdavky na projekty a inžinierska činnosť pre 

zateplenie budovy školy (8 640 €), odvlhčenie základov budovy (105 876,12 €), v celkovej hodnote 114 516,12 € pre 

Obchodnú akadémiu Trnava; na rekonštrukciu bleskozvodových sústav na objekte dielní v hodnote 28 214,80 € pre SPŠ 

Trnava; na obstaranie tlačiarne pre potreby školy v hodnote 1 900 € pre Obchodnú akadémiu Senica; zdrojom týchto 

výdavkov sú v prevažnej miere prostriedky zriaďovateľa ( asi 97 % ), zbytok predstavujú prostriedky zo ŠR; 

 

Podiel úspešných žiakov v prijímacom konaní na vysoké školy k 31.12.2018 je vo výške 56,40% čo v absolútnej 

hodnote predstavuje 258 žiakov z celkového počtu žiakov. Merateľný ukazovateľ: počet žiakov SOŠ a jeho 

plnenie je podmienené demografickým vývojom a distribučnými pomermi v sústave škôl. Populačný vývoj 

určuje stupeň záťaže školského systému a spolu so sociálno-ekonomickými faktormi aj mieru dopytu po danom 

type školy. Na základe demografického vývoja predpokladáme do konca roka 2020 klesajúci trend v počte 

žiakov SOŠ. Vzhľadom na nepriaznivý populačný vývoj a meniace sa potreby trhu práce za predchádzajúce 

roky, bude potrebné pristúpiť k prehodnoteniu študijných odborov ktoré školy ponúkajú a následne pristúpiť 

k optimalizácii v počte stredných odborných škôl.   

  

PPrrvvookk  88..11..33::  SSttrreeddnnéé  ooddbboorrnnéé  šškkoollyy  ––  pprrííssppeevvkkoovvéé  oorrggaanniizzáácciiee    

Výdavky celkom......................................................................................17 629 369,28 €     
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Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Kvalitná príprava žiakov pre výkon 

robotníckych povolaní a odborných 

činností 

počet stredných odborných škôl – 

príspevkových organizácií 

zriadených TTSK 

17 17 

počet študentov za rok spolu 6 559 5 310 

Realizáciou prvku Stredné odborné školy – príspevkové organizácie sa žiaci pripravujú na výkon 

robotníckych povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Žiakom sa 

zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania, resp. môže sa 

zabezpečovať len teoretické vyučovanie a výchova mimo vyučovania alebo praktické vyučovanie a 

výchova mimo vyučovania. V školách tohto typu je podstatou - koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s 

praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce.  

Bežné výdavky ................................................................................................................................. ......................16 417 359,84 € 

° finančné prostriedky poskytnuté vo forme bežných transferov  boli  čerpané na mzdy, odvody, tovary a služby (energie, 

vodné stočné, cestovné, pohonné hmoty, údržba budov, objektov a  zariadení, za nájom budov, školenia, kurzy, semináre, 

dane, služby komunikačnej infraštruktúry a podobne), ktorých zdrojom v prevažnej miere (asi 95 % z celkových bežných 

výdavkov) sú prostriedky zo ŠR;  

Kapitálové výdavky..................................................................................................... .............................................1 212 009,44 € 

°  boli použité: na rekonštrukciu telocvične a fasády dielní pre SOŠ technickú Hlohovec v celkovej výške 262 513,68 €;  na  

vypracovanie projektovej dokumentácie  a stavebné práce -"Rekonštrukcia budovy sociálnych zariadení – zateplenie“ pre 

SOŠ automobilovú Trnava v celkovej výške 33 353,05 €; na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu: "Zateplenie 

obvodového plášťa a výmena copilitových stien telocvične“, rekonštrukcia striech školy a prepojovacej chodby, výmena 

bleskozvodov, rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies v telocvični školy pre  SOŠ elektrotechnickú v Trnave 

v celkovej výške 144 839,55; na rekonštrukciu strechy nad kuchyňou, obstaranie  elektrickej  statickej troj-pece v celkovej 

výške 63 798,77 € pre SOŠ elektrotechnickú Gbely; na rekonštrukciu telocvične, dodávku a montáž kamerového a 

monitorovacieho systému a obstaranie traktora v celkovej hodnote 23 531,60 € pre SOŠ technickú Galanta; výdavky za 

účelom modernizácie SOŠ v Holíči pre potreby praktického vyučovania vo výške 31 056,51 €; na rekonštrukciu telocvične 

kuchyne a sociálnych zariadení, obstaranie zariadenia a prístrojov do školskej jedálne (plynový sporák, ,krájač chleba, 

chladiaca skriňa), na realizáciu projektu z prostriedkov MŠVVaŠ SR „Zdravie na tanieri“ (zo zdrojov štátneho rozpočtu 

4 824 € ) pre SOŠ obchodu a služieb Trnava v celkovej hodnote 97 077,53 €; na rekonštrukciu školského internátu, 

obstaranie konvektomatu a chladiacej skrine v celkovej hodnote 42 359,59 € pre SOŠ Senica; na rekonštrukciu strechy 

viacúčelovej budovy stravovacieho zariadenia, rekonštrukciu strechy školy, obstaranie mraziacej nerezovej skrine, 

elektrického varného kotla, na projekt z prostriedkov MŠVVaŠ SR „Zdravie na tanieri“ v celkovej hodnote 130 757,68 € pre 

SOŠ Rakovice; na rekonštrukciu laboratórií v hodnote 112 995,56 € pre SOŠ Hlohovec; na rekonštrukciu budovy školy, 

obstaranie a montáž plastových okien, rekonštrukciu strechy telocvične a statické zabezpečenie objektu, na obstaranie 

kondenzačného kotla v celkovej hodnote 269 725,92 € pre SOŠ obchodu a služieb Galanta; zdrojom týchto výdavkov 

v celkovej výške 1 212 009,44,€ boli v prevažnej miere (89,7%) prostriedky zriaďovateľa, zvyšnú časť tvoria prostriedky zo 

ŠR ( MŠVVaŠ SR);                                                             

 

Plnenie merateľného ukazovateľa - počet študentov za príslušný rok, vykazuje pokles o 1 249 žiakov. Príčiny 

tohto poklesu sú rovnaké ako u stredných odborných škôl – rozpočtových a gymnázií, ďalšou príčinou je 

i nezáujem žiakov o robotnícke profesie.  

 

 

Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania 

Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania 

Výdavky celkom .......................................................................................4 188 091,25 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zdravé a plnohodnotné stravovanie 

v školských jedálňach a výdajných 

školských jedálňach 

počet zariadení školského 

stravovania a výdajných  školských 

jedální zriadených TTSK 

36 36 

počet stravujúcich sa žiakov za rok 

spolu 
7 500 7 407 

Podprogram predstavuje zabezpečenie školského stravovania študentov počas ich pobytu v škole alebo 

v školskom zariadení prostredníctvom školských jedální a výdajní stravy. Školské jedálne sa  zriaďujú na 

prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov.  

 
Bežné výdavky ............................................................................................................... .............. ...........................4 165 502,45 € 

° finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov predstavujú transfery pre zariadenia školského stravovania 

príspevkových organizácií v celkovej výške 379 317,- €, ďalej výdavky zariadení školského stravovania rozpočtových 

organizácií v celkovej výške 3 786 185,45 €; zdrojom týchto výdavkov  boli daňové príjmy zriaďovateľa (1 889 557,75 €) a 

vlastné príjmy jedální (2 275 944,71 €); bežné výdavky rozpočtových organizácií školského stravovania v celkovej výške 3 
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786  185,45 € boli použité na mzdy (951 102,70  €),  odvody (343 503,56 €), tovary a služby – potraviny, poistné, energie, 

vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, výdavky na všeobecný materiál ako náhradné diely, pohonné hmoty, 

osobné ochranné pracovné prostriedky, na údržbu a opravy (2 477 843,49 €), na odstupné, odchodné a nemocenské dávky 

pre zariadenia školského stravovania rozpočtových organizácií (13 735,70 €);  

Kapitálové výdavky.......................................................................................................................................................22 588,80 € 

° boli použité na obstaranie plynového varného kotla v hodnote 13 566 € pre Gymnázium J. Hollého Trnava; obstaranie 

smažiacej panvice nerezovej v hodnote 3 982,80 € pre školskú jedáleň pri Gymnáziu F.V. Sasinka Skalica; obstaranie 

mrazničky v hodnote 2 100 € pre školskú jedáleň pri SPŠ stavebnej Trnava; obstaranie elektrickej panvice v hodnote 2 940 € 

pre školskú jedáleň pri Gymnáziu M.R. Štefánika Šamorín;  

 

Nižší počet stravujúcich sa žiakov súvisí s nižším počtom žiakov na gymnáziách  a stredných odborných 

školách. 

 

Podprogram 8.3: Školské internáty 

Zámer: Moderné ubytovacie kapacity rešpektujúce požiadavky študentov  

Výdavky celkom........................................................................................1 781 321,47 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Dostupné ubytovacie kapacity pre 

žiakov v školských internátoch 

celková vyťaženosť školských 

internátov v % 
70 84 

počet školských internátov  

zriadených TTSK 
13 13 

počet ubytovaných žiakov   

a klientov verejnosti za rok spolu 
1 200 1 289 

V rámci podprogramu TTSK zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie pre 

študentov v školských internátoch. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb 

a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít.  

Bežné výdavky ............................................................................................................... ........................................1 781 321,47 € 

° finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov predstavujú transfery pre zariadenia školských internátov 

príspevkových organizácií (v počte 5 ŠI) v celkovej výške 403 200,- € a výdavky na zabezpečenie prevádzky školských 

internátov pri rozpočtových organizáciách (v počte 8 ŠI) vo výške 1 378 121,47 €, z toho na mzdy 762 931,57 €, na odvody 

264 445,20  €, na prevádzku (energie, vodné  stočné, poštovné a telekomunikačné služby, rutinnú a štandardnú údržbu budov, 

objektov a zariadení, všeobecný materiál ako náhradné diely, pohonné hmoty) 343 196,03 €, na odchodné, odstupné 

a nemocenské dávky pre zamestnancov školských internátov 7 548,67 €; zdrojom celkových výdavkov na školské internáty 

(1781 321,47 €) sú daňové príjmy zriaďovateľa vo výške 1 568 691,96 € a  vlastné príjmy školských internátov vo výške 

212 629,51 €;  

Ukazovateľ celková vyťaženosť školských internátov vykazuje mierny nárast o 14 %, čo je v počte žiakov nárast 

o 89. Je to celkový počet ubytovaných osôb v sledovanom období do 31. 12. 2018. V snahe  efektívneho využitia 

voľných kapacít počas školských prázdnin školské internáty poskytujú ubytovanie nielen pre žiakov stredných 

škôl, ale aj pre vysokoškolákov a inú verejnosť. 

 

 

Podprogram 8.4: Jazykové školy 

Zámer: Jazykovo zdatní občania kraja 

Výdavky celkom...........................................................................................151 179,60 €   
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Nárast počtu jazykovo pripravených 

občanov 

počet aktívnych  jazykových škôl 

zriadených TTSK spolu 
5 3 

počet jazykov, ktoré sa vyučujú  na 

jazykových školách spolu 
3 3 

počet absolventov jazykových škôl 

spolu za rok 
400 280 

Podprogram Jazykové školy zahŕňa poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch podľa 

vzdelávacieho programu, organizovanie aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním 

a prípravu na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Jazykové školy organizujú vyučovanie cudzích 

jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých. 
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Bežné výdavky ..................................................................................................... ........................ ..............................151 179,60 € 

 ° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti 

jazykových škôl a výučby cudzích jazykov ako sú výdavky na mzdy vo výške 76 593,70 €,   na odvody vo výške 28 111,34 €, na 

prevádzku, služby, údržbu, nájomné, odmeny vo výške 46 397,22 €, nemocenské dávky vo výške 77,34 €; zdrojom krytia 

týchto výdavkov sú príspevky od zriaďovateľa vo výške 143 436,20 € a  vlastné príjmy vo výške 7 743,40€; 
 
Plnenie merateľného ukazovateľa „počet aktívnych jazykových škôl“ je vykázané v počte  3, v čom je zahrnutá  

Jazyková škola v Dunajskej Strede a jazykové školy zriadené priamo v stredných školách ako Jazyková škola pri 

SPŠ dopravnej Trnava, a Jazyková škola a SPŠ Trnava, zriadené pre ďalšie zdokonaľovanie sa žiakov najmä 

v anglickom jazyku a prípravu na maturitné skúšky. Zaradené v sieti škôl a školských zariadení avšak 

v súčasnom období neaktívne sú Jazyková škola pri SOŠ Rakovice, Jazyková škola pri SOŠ obchodu a služieb 

Galanta a Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Hollého Trnava sú zaradené v sieti škôl, avšak v súčasnom období 

neaktívne. 

Pokles absolventov zaznamenávame z toho dôvodu, že boli zaradené do siete škôl tri bilingválne triedy 

s vyučovacím jazykom anglickým pri Gymnáziu J. Hollého Trnava, Gymnázium P. d. Courbetina Piešťany a s 

 vyučovacím jazykom nemeckým pri Gymnáziu Janka Matúšku Galanta. V jazykových školách v 

 zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sa vyučujú tri cudzie jazyky – anglický, nemecký, ruský  jazyk. 

 

 

Podprogram 8.5: Školské hospodárstva 

Zámer: Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania  

Výdavky celkom...........................................................................................830 287,05 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zabezpečiť podmienky pre 

odbornú prax  žiakov SOŠ  v  

oblasti  poľnohospodárstva 

počet zariadení zriadených 

TTSK pre odbornú prax 
   2 2 

počet žiakov s odbornou praxou 

za rok spolu 
250 165 

Školské hospodárstva  /do 1. 9. 2008 školské majetky/ sú školskými zariadeniami, ktoré zabezpečujú 

praktické vyučovanie žiakov stredných odborných škôl. Školské hospodárstva poskytujú vedomosti, 

praktické zručnosti, návyky a získanie schopností pre výkon povolania, pričom nadväzujú na vedomosti, 

zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas vzdelávania v stredných odborných školách.  

 
Bežné výdavky ............................................................................................................................. .................... ..........801 048,51 € 

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na mzdy, odvody na energie, vodu, 

telekomunikačné služby, stravné, údržba, nájom, pohonné hmoty a podobne na odchodné a nemocenské dávky v  celkovej 

výške 801 048,51 €, ktorých zdrojom sú  prostriedky od zriaďovateľa 308 610 €, vlastné príjmy 405 204,42 €, a dotácie 

zo štátneho rozpočtu vo výške  87 234,09 €; 

Kapitálové výdavky.................................................................................................................... ...................................29 238,54 € 

° boli použité na obstaranie traktorovej kosačky, fekálnej cisterny a kamerového systému v celkovej výške 29 238,54 € pre 

Školské hospodárstvo Trnava;  

 

Neplnenie merateľného ukazovateľa „počet žiakov s odbornou praxou“ s trendom   neustále klesajúceho počtu 

žiakov za posledných päť rokov je spôsobený jednak nezáujmom žiakov o štúdium v poľnohospodárskych 

odboroch a zároveň školské hospodárstva nie sú už pripravené na zmeny poskytovania odbornej praxe pre 

novovznikajúce študijné odbory. Školské hospodárstvo Trnava poskytuje odbornú prax len pre študijný odbor 

4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena, chov hospodárskych zvierat a Školské hospodárstvo Piešťany 

poskytuje odbornú prax len pre študijný odbor 4228 M záhradnícka výroba a služby. Stredná odborná škola, 

Rakovice nevyužíva ani jedno zo školských hospodárstiev. 

Nízky počet žiakov s odbornou praxou vyplýva hlavne z  nízkeho záujmu mládeže o  štúdium odborov  

poľnohospodárskeho a veterinárneho zamerania.  

 

 

Podprogram 8.6: Školy v prírode  

Zámer: Vyučovanie a voľno časové  aktivity v zdravom prostredí    

Výdavky celkom...........................................................................................696 29,68 € 
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Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Vyhovujúce priestory a kvalitné 

 služby pre žiakov v školách v prírode 

počet škôl v prírode TTSK spolu 2 2 

počet žiakov, ktorí využijú školy 

v prírode  za rok spolu 
14 000 21 361 

TTSK prostredníctvom škôl v prírode (Moravský sv. Ján a Dobrá Voda) umožňuje deťom a žiakom 

posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a vzdelávania. Školy v prírode sa zriaďujú 

v ekologicky čistom prostredí, pričom spĺňajú požadované hygienické, bezpečnostné, materiálno-technické 

a priestorové podmienky na výchovu, vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie.   

Bežné výdavky .............................................................................................................................. .......... .................545 517,42 € 

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú  výdavky na mzdy (195 763,52 €),  odvody (71 

169,43 €), bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky  škôl v prírode ako energie, potraviny, prevádzkový materiál a materiál 

na bežnú údržbu objektov a zariadení (275 485,80 €), výdavky na odstupné a odchodné (3 098,67 €); zdrojom týchto 

výdavkov sú príspevky od zriaďovateľa (502 727,04 €) a  podnikateľská činnosť (42 790,38 €);  

Kapitálové výdavky........................................................................................................... ..........................................151 312,26 €  

° boli použité na  rekonštrukciu strechy v hodnote 151 312,26 € pre Škola v prírode Moravský sv. Ján;  

 

Počet žiakov, ktorí navštívili školy v prírode v Moravskom sv. Jáne a v Dobrej Vode sa oproti minulému roku 

zvýšil o 7 361 žiakov percentuálne o 52,57 %. Pobyty v školách v prírode využívajú najmä deti z materských 

škôl, žiaci zo základných škôl a špeciálnych škôl. Školu v prírode Dobrá voda využívajú žiaci stredných škôl 

z celkového počtu ubytovaných detí vo výške 11 % a školu v prírode v Moravskom sv. Jáne využívajú žiaci 

stredných škôl približne vo výške 40 % z celkovej využiteľnosti. Školy v prírode okrem ubytovacích 

a stravovacích služieb poskytujú pobyty v rámci podnikateľskej činnosti na sústredenia športových klubov, 

kultúrne a vzdelávacie podujatia, porady, školenia, semináre, kurzy, pomaturitné stretnutia, výročné schôdze, 

firemné športové dni, stravovanie zamestnancov iných organizácií a dôchodcov. 

 

 

Podprogram 8.8: Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie 

mládeže - Festival hudby, spevu a tanca    

Zámer: Atraktívne využívanie voľného času detí a mládeže  

Výdavky celkom .........................................................................................................0  €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podpora mladých  talentov v oblasti 

hudby, spevu a tanca 

počet mladých talentovaných žiakov  

účinkujúcich na Festivale hudby,  

spevu a tanca spolu 

50 25 

počet  návštevníkov Festivalu hudby, 

spevu a tanca spolu 
180 1000 

Prvok zahŕňa organizáciu akcie Župný festival hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK. Jeho 

cieľom je prezentovať študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK v oblastiach hudby – 

hudobné skupiny, spevu – speváci populárnej, ľudovej piesne, tanca – moderný, spoločenský, ľudový 

tanec, prípadne ďalších kreatívnych činností.   

Koncepcia podujatia sa od roku 2018 transformovala s dôrazom na kvalitu a rôznorodosť, nie na kvantitu 

účinkujúcich. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Mestského amfiteátra v Trnave. 

Bežné výdavky na organizačné a materiálne zabezpečenie festivalu, podobne ako režijné výdavky (mzdy, platy 

a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby), sú zahrnuté v programe 

14: Administratíva.  

 

 

Podprogram 8.9: Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rezerva 

programu Vzdelávanie 

Výdavky celkom................................................................................................624 657 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zabezpečiť kvalitné stravovanie, 

ubytovanie, mimoškolské aktivity, 

súťaže, pedagogicko-psychologické 

počet zariadení školského 

stravovania spolu 
10 10 

počet školských internátov spolu 3 3 



41 

 

poradenstvo a prevenciu pre žiakov 

nad 15 rokov v súkromných 

a cirkevných školských zariadeniach 

počet jazykových škôl spolu 1 1 

Zabezpečiť kvalitné stravovanie, 

ubytovanie, mimoškolské aktivity, 

súťaže, pedagogicko-psychologické 

poradenstvo a prevenciu pre žiakov 

nad 15 rokov v súkromných 

a cirkevných školských zariadeniach 

počet centier voľného času 3 3 

počet škôl v prírode spolu 1 1 

počet základných umeleckých škôl 

spolu 
5 4 

počet centier pedagogicko-

psychologického poradenstva  

a prevencie 

1 1 

počet súkromných stredísk odbornej 

praxe spolu 
1 1 

počet centier špeciálno-

pedagogického poradenstva 
4 4 

Cieľom podprogramu je zabezpečiť kvalitné stravovanie, ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, 

pedagogicko- psychologické poradenstvo a prevenciu pre žiakov nad 15 rokov v súkromných v 

základných umeleckých školách a súkromných a cirkevných školských zariadeniach. Trnavský 

samosprávny kraj v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 27/2013 o poskytovaní 

príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským 

zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií 

zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v znení Dodatku č. 1 poskytuje na základe žiadosti súkromného zriaďovateľa finančné 

prostriedky na bežné výdavky súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným 

školským zariadeniam.  

 
Bežné výdavky .................................................................................................................................................................624 657 € 

 ° bežné výdavky sú poskytované vo forme transferov ako  dotácie  základným umeleckým školám, zariadeniam súkromných 

a cirkevných škôl (školské jedálne, jazykové školy, internáty, súkromné stredisko záujmovej činnosti, centrum špeciálneho 

pedagogického poradenstva, centrum voľného času, stredisko odbornej praxe) v regióne na prevádzkové náklady a mzdy, 

z toho cirkevným školským zariadeniam 117 559 €  a súkromným školským zariadeniam 507 098 €;  

 

 

Podprogram 8.99: Projekty EŠIF realizované OvZP 

Výdavky celkom.............................................................................................14 859,63 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Cieľom projektu SOŠ technická Galanta je 

modernizácia školy v rozsahu dovybavenia 

dielní a odborných učební modernými 

pomôckami a modernizácia priestorov školy 

 
 

 

 

 

Cieľom projektu SOŠ Holíč  je zvýšenie počtu 

žiakov na praktickom vyučovaní a zvýšenie 

kvality poskytovaných služieb v oblasti 

odborného vzdelávania pre lepšie uplatnenie 

absolventov na trhu práce modernizáciou 

vybavenia pracovísk pre praktické vyučovanie 

 

 

 

 

 

                        

 

Cieľom podprogramu v prípade projektu SOŠ technická Galanta “Kvalitné odborné vzdelávanie pre 

potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante“ je zlepšenie technického vybavenia, 

 rekonštrukcia odborných učební a dielní odborného výcviku a zvýšenie energetickej hospodárnosti 

hlavnej budovy odborného výcviku. Cieľom v prípade projektu „Modernizácia školy pre potreby 

praktického vyučovania realizovaného SOŠ Holíč“ je rozšírenie a modernizácia materiálno-technického 

vybavenia pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik a prax.  

Bežné výdavky .................................................................................................... ..........................................................14 859,63 € 

 ° bežné výdavky čerpané na úhradu osobných nákladov vo výške 6 161,63 € v rámci projektu „Kvalitné odborné vzdelávanie 

pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante“ pre SOŠ technickú Galanta; výdavky vo výške 8 698 €  boli 

čerpané na verejné obstarávanie v rámci projektu „Modernizácia školy pre potreby praktického vyučovania“ pre SOŠ Holíč; 

 
Realizácia projektov bude pokračovať v roku 2019, merateľné ukazovatele, ich cieľové hodnoty a plnenie sú 

predmetom monitoringu realizácie projektov na školách.  
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Program 9: ŠPORT 
Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja   

V rámci programu Šport TTSK podporuje upevňovanie  fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového 

rozvoja obyvateľov. Prioritou je zjednotiť športové hnutie v Trnavskom kraji pri riešení aktuálnych problémov 

a hľadať spoločné východiská pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja športu. 

 Cieľom zostáva zintenzívnenie činnosti a aktívne pôsobenie na všetky zainteresované subjekty a vytvorenie 

lepšieho materiálno-technického zabezpečenia pre telesnú aktivitu občanov. Hlavné zameranie:  školská telesná 

výchova, šport pre všetkých, športovo talentovaná mládež, materiálno technické zabezpečenie a výkonnostný 

šport, vrcholový šport a krajská športová reprezentácia. 

 

 

Podprogram 9.1:  Organizácia športových podujatí  

  

PPrrvvookk  99..11..11::    ŽŽuuppnnáá  oollyymmppiiááddaa  ssttrreeddoošškkoollsskkeejj  mmllááddeežžee  

Výdavky celkom ..........................................................................................................0 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Rozvoj  olympijskej myšlienky u 

stredoškolskej mládeže 

počet zúčastnených stredných škôl 

za rok spolu 
40 34 

počet zúčastnených študentov  na 

župnej olympiáde za rok spolu 
1 000 1 100 

počet športových disciplín  na župnej 

olympiáde 
8 8 

Cieľom je realizácia Župnej olympiády stredoškolskej mládeže Trnavského samosprávneho kraja, ktorej 

sa zúčastňujú študenti nášho kraja aj mladí športovci zo zahraničia. Cieľom olympiády je rozvíjať 

športové majstrovstvo a prehĺbiť výchovné pôsobenie medzi stredoškolskou mládežou v duchu 

olympijských myšlienok. Olympiáda je celoročným vyvrcholením súťaží v kalendári Slovenskej asociácie 

športu na školách vo viacerých športoch: futbal, atletika, volejbal, hádzaná, basketbal, stolný tenis, šach, 

silový päťboj, judo, kolky a karate. V rámci Dohody o vzájomnej spolupráci TTSK so župami a regiónmi 

v rámci Európskej únie sa olympiády zúčastňujú i  športovci z týchto regiónov a  žúp s cieľom rozvíjať 

súťaženie a  priateľstvo medzi mladými ľuďmi zo spriatelených regiónov. 

 

Bežné výdavky na organizáciu a materiálne zabezpečenie olympiády sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.    

 

 

PPrrvvookk  99..11..22::  VVyyhhlláásseenniiee  nnaajjlleeppššíícchh  ššppoorrttoovvccoovv  TTTTSSKK  

Výdavky celkom..........................................................................................................0  € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Odmeniť najlepších športovcov kraja 

bez ohľadu na vekovú hranicu 
počet udelených ocenení spolu 50 

11 jednotlivcov 

4 tímy 

Prvok zahŕňa organizáciu podujatia s cieľom poďakovať úspešným športovcom počnúc kategóriou 

mládeže až po dospelých za vzornú a úspešnú reprezentáciu nášho kraja. Každoročne dosahujú športovci 

nášho samosprávneho kraja vynikajúce výsledky na domácich vrcholových podujatiach, európskej 

a svetovej úrovni. Ocenení budú najlepší v týchto kategóriách: žiaci, dorastenci, juniori a dospelí v súťaži 

jednotlivcov a tri kolektívy v jednotlivých vekových kategóriách. Ďalej najúspešnejší tréner a Objav roka. 

Slávnostné podujatie s kultúrnym programom je spojené s vecným ocenením pre najlepších športovcov.  

 

Bežné výdavky na realizáciu a organizáciu oceňovania (odmeny, kvety, medaily, občerstvenie)  a tiež ostatné 

bežné výdavky ako  režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do 

poisťovní, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.    
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Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu  

Zámer: Šport pre všetkých  

Výdavky celkom ..........................................................................................169 118,17 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podporiť neformálne športové 

aktivity v kraji grantovým 

programom 

počet podporených subjektov za rok 

spolu 
250 248 

Realizáciou podprogramu TTSK podporuje športové a pohybové aktivity a mládež TTSK v súlade s VZN 

č. 7/2006 o poskytovaní dotácii z rozpočtu TTSK.  

Bežné výdavky ............................................................................................................... .............................................169 118,17 € 

° z bežných výdavkov boli formou transferov financované projekty na základe Výzvy č. 3/2018 ( VZN TTSK č. 7/2006 

o poskytovaní dotácií z prostriedkov TTSK) „Podpora športových aktivít a mládeže“; z uvedených prostriedkov bolo  

podporených 248 projektov; 

Počet podporených subjektov sa odvíja od predmetu projektu a výšky príspevku na jednotlivé projekty pri 

stanovenom objeme finančných prostriedkov na daný účel.   

 

 

 

Program 10: KULTÚRA 
Zámer: Kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou 

V rámci činností v oblasti kultúry a kultúrnej politiky TTSK vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj 

kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít – prostredníctvom 18 organizácií kultúry vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti a tiež prostredníctvom grantového systému na podporu kultúrnych aktivít.  

Program Kultúra zabezpečuje  financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti: divadla, knižníc, múzeí, 

galérií, osvetových stredísk, hvezdárne a planetária, a tiež aktivity: Grantový program na podporu kultúrnych 

a umeleckých aktivít. 

 

 

Podprogram 10.1: Divadlá 

Zámer: Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom 

Výdavky celkom........................................................................................1 403 771,82 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Záujem obyvateľov o divadelné 

predstavenia 

počet repríz inscenácií za rok spolu 200 230 

počet premiér za rok spolu 4 5 

Cieľom je vytvoriť priestor pre vznik a verejné šírenie divadelných diel so zameraním na tvorbu pre deti 

a mládež, ako aj dramatických diel určených najširšiemu okruhu divákov v Divadle Jána Palárika 

v Trnave.  

Bežné výdavky ............................................................................................................... .... ..........................................1 142 701 € 

° na mzdy (746 181,07 €), na odvody (253 743,09 €), na prevádzku (energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby), opravy 

a  údržbu budov a zariadení, na kultúrnu činnosť a  mládežnícke podujatia (125 619,76 €) a prostriedky na mzdy a odvody za 

december 2018 (17 157,08 €); 

 

Kapitálové výdavky........................................................................................................... ..........................................261 070,82 € 

° boli použité na rekonštrukcia budovy – okien a fasády, rekonštrukciu klampiarskych výrobkov v celkovej hodnote  

61 070,82 €;               

 

Divadlo Jána Palárika v Trnave dosiahlo v roku 2018 v plnení merateľných ukazovateľov kladné výsledky, čo 

súvisí so zohľadnením požiadavky návštevníkov pri vytváraní divadelného plánu, nástupom novej riaditeľky 

a úpravy celkového systému komunikácie s návštevníkom. 
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Podprogram 10.2: Knižnice 

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby  

PPrrvvookk  1100..22..11::  KKnniižžnniiccaa  JJ..  FFáánnddllyyhhoo  vv  TTrrnnaavvee  

Výdavky celkom................................................................................................655 677 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Záujem občanov o informácie 

a čítanie 

počet návštevníkov knižnice za rok 

spolu 
100 000 125 018 

počet výpožičiek za rok spolu 250 000 264 017 

Komplexné knižnično-informačné 

služby pre obyvateľov kraja 

počet knižničných prírastkov za rok 

spolu 
4 000 6 046 

Cieľom je poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Trnava. Knižnica získava, 

spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond, poskytuje špeciálne knižnično-informačné služby 

a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.  

 
Bežné výdavky .................................................................. ..............................................................................................653 277  € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy 346 378,79 €, odvody 137 914,13 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné, 

telekomunikácie a  infraštruktúra (160 959,59 €), na odchodné a  nemocenské dávky (3 292,28 €) a prostriedky na mzdy 

a odvody za december 2018 (4 732,21 €);   

 

Kapitálové výdavky.............................................................................................................................................................2 400  € 

° kapitálové výdavky boli použité na sanáciu muriva a odvlhčenie základov budovy v hodnote 2400 €;; 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave dosiahla v  roku 2018 plánované hodnoty vo všetkých ukazovateľoch.     

 

PPrrvvookk  1100..22..22::  ŽŽiittnnoooossttrroovvsskkáá  kknniižžnniiccaa  vv  DDuunnaajjsskkeejj  SSttrreeddee  

Výdavky celkom................................................................................................250 758 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Záujem občanov o informácie 

a čítanie 

počet návštevníkov knižnice za rok 

spolu 
38 000 33 158 

počet výpožičiek za rok spolu 115 000 118 887 

Komplexné knižnično-informačné 

služby pre obyvateľov kraja 

počet knižničných prírastkov za rok 

spolu 
1 400 2 040 

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Dunajská Streda. 

Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond, poskytuje špeciálne knižnično-

informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, odborne spracúva regionálnu bibliografiu, 

zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy na území okresu Dunajská Streda, vykonáva 

metodickú pomoc pre 68 verejných knižníc v okrese Dunajská Streda.   

 
Bežné výdavky ................................................................................................................................................................250 758 €  

° boli použité na osobné náklady (mzdy 113 832,27 €, odvody 42 030,27 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné 

telekomunikácie a infraštruktúra (77 560,15€), na odchodné a nemocenské dávky (3 114,39 €) a prostriedky na mzdy 

a odvody za december 2018 (14 220,92 €); 

 

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede dosiahla v roku 2018 plánované hodnoty v merateľných 

ukazovateľoch počet výpožičiek a v počte prírastkov. Počet návštevníkov sa nepodarilo naplniť. V súčasnosti 

mnoho čitateľov preferuje virtuálne služby knižnice pred fyzickou návštevou.  

 

PPrrvvookk  1100..22..33::  GGaallaannttsskkáá  kknniižžnniiccaa  vv  GGaallaannttee  

Výdavky celkom................................................................................................227 189 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Záujem občanov o informácie 

a čítanie 

počet návštevníkov knižnice za rok 

spolu 
38 000 37 063 

počet výpožičiek za rok spolu 130 000 137 114 

Komplexné knižnično-informačné 

služby pre obyvateľov kraja 

počet knižničných prírastkov za rok 

spolu 
1 400 1 895 

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Galanta. Organizuje 

kultúrno-vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, 
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odborne spracúva regionálnu bibliografiu, poskytuje metodickú pomoc pre 33 verejných knižníc v tomto 

okrese. 

 
Bežné výdavky .................................................................................................................. ....................... ......................227 189  €  

° boli použité na osobné náklady (mzdy 127 194,39 €, odvody 44 475,59 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné 

telekomunikácie a  infraštruktúra (38 707,32 €), na odchodné a  nemocenské dávky (1 283,32 €) a prostriedky na mzdy 

a odvody za december 2018 (15 528,38 €);  

Galantská knižnica dosiahla v roku 2018 plánované hodnoty v merateľných ukazovateľoch počet výpožičiek 

a v počte prírastkov. Počet návštevníkov sa nepodarilo naplniť. V súčasnosti mnoho čitateľov preferuje virtuálne 

služby knižnice pred fyzickou návštevou.  

 

PPrrvvookk  1100..22..44::  ZZááhhoorrsskkáá  kknniižžnniiccaa  vv  SSeenniiccii  

Výdavky celkom................................................................................................357 122 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zabezpečiť záujem občanov 

o informácie a čítanie 

počet návštevníkov knižnice za rok 

spolu 
40 000 44 733 

počet výpožičiek za rok spolu 165 000 176 721 

Komplexné knižnično-informačné 

služby pre obyvateľov kraja 

počet knižničných prírastkov za rok 

spolu 
1 400 2 063 

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Senica. Poskytuje 

metodickú pomoc pre 50 verejných knižníc v okrese.  

Bežné výdavky ............................................................................................................... ..................................................357 122 € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy 201 127,49 €, odvody 73 164,63 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné 

telekomunikácie a  infraštruktúra (82 369,98 €), na odchodné a nemocenské dávky (858,61 €) a prostriedky prechádzajúce 

do nasledujúceho roka (398,71 €);   

Záhorská knižnica v Senici zaznamenala v roku 2018 prekročenie vo všetkých merateľných ukazovateľoch.   

 

 

Podprogram 10.3: Múzeá 

Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie 

PPrrvvookk  1100..33..11::  ŽŽiittnnoooossttrroovvsskkéé  mmúúzzeeuumm  vv  DDuunnaajjsskkeejj  SSttrreeddee  

Výdavky celkom...........................................................................................409 154,09 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Ochrana kultúrneho dedičstva 

v regióne Dunajská Streda 
počet zbierkových predmetov spolu 10 626 11 064 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 

a návštevníkov TTSK 

počet výstav za rok spolu 12 8 

počet návštevníkov múzea za rok 

spolu 
14 000 12 368 

Prvok predstavuje zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Dunajská Streda. 

Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje 

a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti. 

Zabezpečuje ochranu, ošetrenie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Bežné výdavky ............................................................................................................... ..................................................211 543 € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy 113 249,52 €, odvody 38 992,84 €), prevádzkové náklady-energie, vodné-stočné 

telekomunikácie a  infraštruktúra (54 755,36 €), na odchodné  a  nemocenské dávky (620,10 €) a prostriedky prechádzajúce 

do nasledujúceho roka  

( 3 925,18 €);   

 

Kapitálové výdavky........................................................................................................................................ .............197 611,09 € 

° kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu budovy kaštieľa, na rekonštrukciu vlastivedného domu v Šamoríne - II. 

etapa, na rekonštrukciu elektronického zabezpečovacieho systému vo Vlastivednom dome v Šamoríne, na rekonštrukciu 

elektronického zabezpečovacieho systému v Žltom kaštieli v celkovej hodnote 197 611,09 €;                       

 

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede zaznamenalo v roku 2018 pokles pri merateľnom ukazovateli „počet 

výstav za rok“ a počte návštevníkov. Uvedený pokles súvisí s rekonštrukčnými aktivitami múzea v roku 2018, 

kedy prebiehala rekonštrukcia priestorov Vlastivedného domu v Šamoríne. 
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PPrrvvookk  1100..33..22::  VVllaassttiivveeddnnéé  mmúúzzeeuumm  vv  GGaallaannttee  

Výdavky celkom...........................................................................................364 962,30 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Ochrana kultúrneho dedičstva 

v regióne Galanta 
počet zbierkových predmetov spolu 23 992 24 544 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 

a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet 

návštevníkov múzeí 

počet výstav za rok spolu 12 9 

počet návštevníkov múzea za rok 

spolu 
12 000 13 018 

Prvok predstavuje zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Galanta. Múzeum 

nadobúda,  ochraňuje a  sprístupňuje zbierkové predmety. 

Bežné výdavky ................................................................................... .............................................................................325 868  € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy 154 815,85 €, odvody 52 145,32 €), prevádzkové náklady - energie, vodné stočné 

telekomunikácie a infraštruktúra (100 951,79 €), na odchodné a nemocenské dávky (1 503,41 €), prostriedky na mzdy 

a odvody za december 2018 (5 057,38 €), nepoužité prostriedky prechádzajúce do nasledujúceho roka (11 394,25 €); 

Kapitálové výdavky.............................................................................................................................................. ........39 094,30 € 

° kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu parkoviska, rekonštrukciu Ľudového domu Matúškovo a rekonštrukciu 

vodného mlynu Tomášikovo II. etapa; 

 

Múzeum zaznamenalo v roku 2018 pokles pri počte výstav. Uvedený údaj súvisel so zmenou riaditeľa a úpravou 

výstavného programu, ako aj s prioritným zameraním múzea v danom roku na rekonštrukciu vodných kolových 

mlynov v Jelke a Tomášikove.  

PPrrvvookk  1100..33..33::  ZZááhhoorrsskkéé  mmúúzzeeuumm  vv    SSkkaalliiccii  

Výdavky celkom................................................................................................296 800 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Ochrana kultúrneho dedičstva 

v regióne Skalica 

počet zbierkových predmetov 

spolu 
64 486 66 033 

Prezentácia histórie pre 

obyvateľov a návštevníkov TTSK 

a zvýšenie  počtu návštevníkov 

múzeí 

počet výstav za rok spolu 13 17 

počet návštevníkov múzea za 

rok spolu 
25 000 24 018 

V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná komplexná múzejná dokumentácia v regióne okresu 

Skalica. Múzeum nadobúda, ochraňuje a  sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti.  

Bežné výdavky ........................................................................ ........................................................................................296 800 € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy 161 222,52 €, odvody 58 462,35 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné 

telekomunikácie a infraštruktúra (73 199,92 €), na  nemocenské dávky (915,21 €) a účelovo určené prostriedky zo ŠR, ktoré 

boli použité na  vyhotovenie kópie sokolskej zástavy v hodnote 3 000 €; 

Priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov múzea v roku 2018 vyplýva z efektívnosti múzea pri využívaní 

grantov z Fondu na podporu umenia, tiež z vhodnej formy komunikácie s návštevníkmi a z dlhodobej spolupráce 

múzea s Mestom Skalica. 

 

PPrrvvookk  1100..33..44::  ZZááppaaddoosslloovveennsskkéé  mmúúzzeeuumm  vv    TTrrnnaavvee  

Výdavky celkom...........................................................................................654 735,37 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Ochrana kultúrneho dedičstva 

v regióne Trnava 
počet zbierkových predmetov spolu 170 364 171 281 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 

a návštevníkov TTSK a zvýšenie  

počtu návštevníkov múzeí 

počet výstav za rok spolu 22 38 

počet návštevníkov múzea za rok 

spolu 
13 000 17 111 

Prvok zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Trnava. Sprístupňuje zbierkové 

predmety, zabezpečuje ochranu, ošetrenie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Bežné výdavky .................................................................................................................. .................... ..........................577 054 € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy 262 821,11 €, odvody 94 001,11 €), prevádzkové náklady - energie, vodné stočné 

telekomunikácie a infraštruktúra (199 746,64 €), na odchodné a nemocenské dávky (2 107,12 €); zostatok prostriedkov 

(16 613,80 €) si organizácia prenáša do budúceho roka; 
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Kapitálové výdavky.................................................................................................................................. .................... 77 681,37 € 

°  kapitálové výdavky boli použité na realizáciu odvlhčenia základov budovy knižnice (v hodnote 77 581,37 €) a akvizíciu 

starých a vzácnych tlačí;  

 

Západoslovenské múzeum v Trnave v roku 2018 zaznamenalo nárast pri všetkých merateľných ukazovateľoch. 

Kladné plnenie dosiahlo múzeum v dôsledku obsadenia pozície múzejný pedagóg a úpravy spôsobu 

komunikácie múzea s návštevníkom. 

 

PPrrvvookk  1100..33..55::  VVllaassttiivveeddnnéé  mmúúzzeeuumm  vv  HHlloohhoovvccii  

Výdavky celkom...........................................................................................358 120,60 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Ochrana kultúrneho dedičstva 

v regióne Hlohovec 
počet zbierkových predmetov spolu 126 969 127 526 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 

a návštevníkov TTSK a zvýšenie  

počtu návštevníkov múzeí 

počet výstav za rok spolu 12 16 

počet návštevníkov múzea za rok 

spolu 
20 000 20 630 

Múzeum nadobúda, ochraňuje a  sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade 

so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrenie, odborné uloženie a kategorizáciu 

zbierkových predmetov. 

Bežné výdavky ...............................................................................................................  ..............................................320 601 € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy 160 914,20 €, odvody 58 912,22 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné 

telekomunikácie a  infraštruktúra (83 751,27 €), na odchodné a  nemocenské dávky (2 266,90 €); €) a prostriedky na mzdy 

a odvody za december (14 756,41 €);  

Kapitálové výdavky.................................................................................................................... .................................. 37 519,60 € 

° kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu objektu Robotnícky dom - II. etapa; 

 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci zaznamenalo v roku 2018 nárast pri všetkých merateľných ukazovateľoch. 

Kladné plnenie dosiahlo múzeum v dôsledku úpravy spôsobu komunikácie múzea s návštevníkom 

a sprístupnenia atraktívnych priestorov veže kostola a Hlohoveckého zámku. 
 

PPrrvvookk  1100..33..66::  BBaallnneeoollooggiicckkéé  mmúúzzeeuumm  IImmrriicchhaa  WWiinntteerraa  vv  PPiieeššťťaannoocchh  

Výdavky celkom................................................................................................234 352 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Ochrana kultúrneho dedičstva 

v regióne Piešťany 
počet zbierkových predmetov spolu 64 126 66 461 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 

a návštevníkov TTSK a zvýšenie 

počtu návštevníkov múzeí 

počet výstav za rok spolu 7 8 

počet návštevníkov múzea za rok 

spolu 
17 000 18 050 

Prvok zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Piešťany. Múzeum zabezpečuje 

ochranu, ošetrenie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

  Bežné výdavky .............................................................................................................................................................215 354  € 

° boli použité na osobné náklady ako mzdy (114 619,56 €), odvody (42 138,74 €), režijné náklady - energie, vodné stočné, 

telekomunikácie, údržbu budov a objektov,  na bežnú činnosť organizácie (57 890,20 €), na nemocenské dávky (705,50 €) 

z prostriedkov zriaďovateľa; 

 

Kapitálové výdavky.................................................................................................... ........................................................18 998 € 

° kapitálové výdavky boli použité na elektronickú požiarnu signalizáciu a kamerový systém, obstaranie  zbierkového  

predmetu, akvizíciu súboru zbierkových predmetov;  

 

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch zaznamenalo kladné plnenie pri všetkých  ukazovateľoch 

za rok 2018, čo súvisí s formou komunikácie s návštevníkmi. 
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Podprogram 10.4: Galérie 

Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie  

PPrrvvookk  1100..44..11::  ZZááhhoorrsskkáá  ggaalléérriiaa  JJáánnaa  MMuuddrroocchhaa  vv  SSeenniiccii  

Výdavky celkom...........................................................................................308 326,52 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Ochrana kultúrneho dedičstva 

v regióne okresov Senica a Skalica 
počet zbierkových predmetov spolu 3 177 3 181 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 

a návštevníkov TTSK a zvýšenie 

počtu návštevníkov galérií 

počet výstav za rok spolu 17 33 

počet návštevníkov galérie za rok 

spolu 
7 000 8 653 

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje galerijná dokumentácia v regióne Záhoria. Galéria nadobúda 

a sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti. Zabezpečuje ochranu, ošetrenie, 

odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.  

 
Bežné výdavky ........................................................................... ......................................................................................214 263 € 

° boli použité na osobné náklady ako mzdy (121 751,68 €), odvody (40 037,92 €), režijné náklady - energie, vodné stočné, 

telekomunikácie, údržbu budov a objektov,  na bežnú činnosť organizácie (35 107,50  €), na nemocenské dávky (100,- €) 

a prostriedky na mzdy a odvody za december 2018 (17 265,90 €) z prostriedkov zriaďovateľa; 

Kapitálové výdavky...................................................................................................................... .................................94 063,52 € 

° kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu fasády budovy; 

 

Galéria zaznamenala kladné plnenie vo všetkých ukazovateľov za rok 2018. Tento stav je výsledkom vhodnej 

komunikácie s návštevníkmi, predovšetkým školami a kvalitnej stavby výstavného programu. 
 

PPrrvvookk  1100..44..22::  GGaalléérriiaa  JJáánnaa  KKoonniiaarrkkaa  vv  TTrrnnaavvee    

Výdavky celkom...........................................................................................399 124,99 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Ochrana kultúrneho dedičstva 

v regióne Trnavského kraja 
počet zbierkových predmetov spolu 4 820 4 828 

Prezentácia výtvarného umenia pre 

obyvateľov a návštevníkov TTSK 

počet výstav za rok spolu 15 20 

počet návštevníkov galérie za rok 

spolu 
8 000 13 487 

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje galerijná dokumentácia v regióne Trnavského kraja. Galéria 

nadobúda, ochraňuje a  sprístupňuje zbierkové predmety.  

 
Bežné výdavky ............................................................................................................... ..................................................301 891 € 

° boli použité na osobné náklady ako mzdy (136 470,90 €), odvody (45 447,67 €), režijné náklady - energie, vodné stočné, 

telekomunikácie, údržbu budov a objektov, na bežnú činnosť organizácie (98 230,43 €), na nemocenské dávky (1 197,49 €), 

prostriedky na mzdy a odvody za december 2018 (18 844,51 €); zvyšok prostriedkov od zriaďovateľa organizácia vrátila ako 

nepoužitú dotáciu vo výške 1 700 €; 

Kapitálové výdavky........................................................................................................... ............................................97 233,99 €     
° kapitálové výdavky v celkovej výške 97 233,99 € boli použité na rekonštrukciu strechy, štúdiu sadrovej hlavy Pribinu, 

obstaranie zbierkových predmetov: A. Čierny „Prv, než bude horieť parlament“, a E. Masarovičová: „Matka“, olejomaľba 

„Dóm sv. Mikuláša v Trnave“;     

            

Galéria zaznamenala za rok 2018 pozitívny nárast pri všetkých sledovaných ukazovateľoch. Tento nárast súvisí 

s optimálnou skladbou výstav a predovšetkým s vhodnou komunikáciou s návštevníkmi, ako aj s realizáciou 

medzinárodnej súťažnej prehliadky Trienále plagátu Trnava 2018. 

 

 

Podprogram 10.5: Osvetové strediská 

Zámer: Atraktívny priestor pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a voľnočasových 

aktivít v oblasti kultúry  

PPrrvvookk  1100..55..11::  ŽŽiittnnoooossttrroovvsskkéé  oossvveettoovvéé  ssttrreeddiisskkoo  vv  DDuunnaajjsskkeejj  SSttrreeddee  

Výdavky celkom................................................................................................157 652 € 
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Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podpora pre zmysluplné trávenie 

voľného času obyvateľov regiónu 

počet súťaží záujmovo-umeleckej 

činnosti (ZUČ) za rok spolu 
17 15 

Udržiavať ľudové tradície 

s autenticitou ich prejavu v regióne 

počet tradičných podujatí 

usporiadaných v osvetových 

strediskách (OS) za rok spolu 

35 85 

Prvok zahŕňa činnosti, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej  

oblasti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehlbujú vzťah ku kultúrnej 

identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením 

a k umeniu, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú 

a ľudovú kultúru. 

 
Bežné výdavky ................................................................................................................. ........................................ .......155 312 € 

° boli použité na osobné náklady ako mzdy (73 174,76 €), odvody (26 436,61 €), režijné náklady - energie, vodné-stočné, 

telekomunikácie, údržbu budov a objektov,  na bežnú činnosť organizácie (42 413,07 €) a prostriedky na mzdy a odvody za 

december 2018 (13 287,56 €); 

Kapitálové výdavky........................................................................................................... ...................................................2 340 € 

° kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa na rekonštrukciu plynovej kotolne;   

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede v roku 2018 nenaplnilo merateľný ukazovateľ „počet 

súťaží ZUČ“, čo súvisí s počtom súťaží, ktoré vyhlásilo Národné osvetové stredisko. 

 

PPrrvvookk  1100..55..22::  GGaallaannttsskkéé  oossvveettoovvéé  ssttrreeddiisskkoo  vv  GGaallaannttee  

Výdavky celkom................................................................................................124 339 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podpora pre zmysluplné trávenie 

voľného času obyvateľov regiónu 
počet súťaží ZUČ za rok spolu 20 21 

Udržiavať ľudové tradície 

s autenticitou ich prejavu v regióne 

počet tradičných podujatí 

usporiadaných v OS za rok spolu 
25 48 

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.1.   

Bežné výdavky ............................................................................................................... .................................................124 339 € 

° boli použité na osobné náklady ako mzdy (71 396,37 €), odvody (26 803,39 €), režijné náklady - energie, vodné stočné, 

telekomunikácie, údržbu budov a objektov,  na bežnú činnosť organizácie (18 869,67 €), na odchodné a nemocenské dávky 

(70,- €) a prostriedky na mzdy a odvody za december 2018 (7 199,57 €);  

Galantské osvetové stredisko v roku 2018 naplnilo všetky merateľné  ukazovatele. Na ich plnení má podiel 

predovšetkým záujem verejnosti o tradičnú kultúru, osveta napomáha k rozvoju kultúry vo svojej územnej 

pôsobnosti. Skladba podujatí je výsledkom úspešnosti v grantových schémach. 

 

PPrrvvookk  1100..55..33::  TTrrnnaavvsskkéé  oossvveettoovvéé  ssttrreeddiisskkoo  vv  TTrrnnaavvee  

Výdavky celkom................................................................................................178 415 €  
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podpora pre zmysluplné trávenie 

voľného času obyvateľov regiónu 
počet súťaží ZUČ za rok spolu 23 23 

Udržiavať ľudové tradície 

s autenticitou ich prejavu v regióne 

počet tradičných podujatí 

usporiadaných v OS za rok spolu 
17 17 

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2. 

Bežné výdavky ................................................................................................................ ...............................................178 415 € 

° boli použité na osobné náklady ako mzdy (95 577,27 €), odvody (38 487,70 €), režijné náklady - energie, vodné stočné, 

telekomunikácie, údržbu budov a objektov,  na bežnú činnosť organizácie (32 825,09 €), na odchodné a nemocenské dávky 

(246,91,- €); a prostriedky na mzdy a odvody za december 2018 (11 278,03 €);  

Priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov Trnavského osvetového strediska za rok  2018 súvisí so záujmom 

verejnosti o kultúrno-osvetové aktivity, osvetové stredisko vykonáva odborno-poradenskú, metodickú 

a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia v Trnavskom kraji.  

 

PPrrvvookk  1100..55..44::  ZZááhhoorrsskkéé  oossvveettoovvéé  ssttrreeddiisskkoo  vv  SSeenniiccii  

Výdavky celkom....................................... ........................................................182 980 € 
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Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podpora pre zmysluplné trávenie 

voľného času obyvateľov regiónu 
počet súťaží ZUČ za rok spolu 22 23 

Udržiavať ľudové tradície 

s autenticitou ich prejavu v regióne 

počet tradičných podujatí 

usporiadaných v OS za rok spolu 
25 27 

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2. 

Bežné výdavky ................................................................................................................ ...............................................182 980 € 

° boli použité na osobné náklady ako mzdy (88 271,03 €), odvody (31 548,10 €), režijné náklady - energie, vodné stočné, 

telekomunikácie, údržbu budov a objektov,  na bežnú činnosť organizácie (44 902,57 €), na odchodné a nemocenské dávky 

(161,31 €) a prostriedky na mzdy a odvody za december 2018 (18 096,99 €), zdrojom týchto výdavkov boli  prostriedky 

zriaďovateľa;  

Priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov Záhorského osvetového strediska v Senici za rok 2018 súvisí 

s úspešnosťou osvetového strediska pri organizovaní kultúrno-osvetovej činnosti, uchovávaní, podporovaní 

a rozvíjaní hodnôt miestnej kultúry a tradícií, voľnočasových aktivít a celoživotného vzdelávania v okrese 

Senica a Skalica.  
 

 

Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava 

Štefánika v Hlohovci 

Výdavky celkom................................................................................................153 327 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zabezpečiť popularitu astronómii 

a výskumu vesmíru 

počet návštevníkov za rok spolu 20 000 22 870 

počet zorganizovaných podujatí  

za rok spolu 
490 538 

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity špecializovaného osvetového zariadenia, ktoré vykonáva odborno-

poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie, popularizáciu najnovších poznatkov z oblasti 

astronómie a výskumu vesmíru. 

Bežné výdavky ................................................................................................................. ........................ .......................153 327 € 

° boli použité na osobné náklady ako mzdy (81 656,62€), odvody (29 160,51 €), režijné náklady - energie, vodné stočné, 

telekomunikácie, údržbu budov a objektov,  na bežnú činnosť organizácie (26 287,03 €), na odchodné a nemocenské dávky 

(257,83 €) a prostriedky na mzdy a odvody za december 2018 (14 117,01 €), na bežné výdavky z prostriedkov EŠIF vo výške 

1 848 €; zdrojom týchto výdavkov boli   prostriedky  zriaďovateľa; 

Hvezdáreň v roku 2018 zaznamenala naplnenie a prekročenie plánovaných merateľných ukazovateľov.  

 

 

Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych 

a umeleckých aktivít a mládeže  

Výdavky celkom................................................................................................164 220 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zabezpečiť podporu pre kultúrne  

aktivity občanov TTSK 

počet podporených projektov 

v oblasti kultúry za rok spolu 
230 226 

Podprogram zabezpečuje finančnú podporu kultúrnym  umeleckým aktivitám občanov a mládeže TTSK 

organizovaným mimo inštitucionálnej sféry, je priamym nástrojom kultúrnej politiky regionálnej 

samosprávy. 

Bežné výdavky ......................................................................................................... ........................................................164 220 € 

° bežné výdavky boli použité vo forme dotácie  na základe predložených projektov v zmysle VZN TTSK 7/2006 a Výzvy TTSK 

č. 1/2018 pre  organizácie v rámci verejne správy ako sú obce, príspevkové a rozpočtové organizácie v celkovej výške 50 146 

€, ďalej pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie v celkovej výške 114 074 €;  
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Podprogram 10.99: Projekty EŠIF realizované  OvZP 

Výdavky celkom..................................................................................................35 000 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Tvorba, zavádzanie a overovanie 

nových a inovovaných spoločných 

vzdelávacích programov pre stredné 

a vysoké školy 

počet účastníkov cezhraničných 

programov spoločného vzdelávania 
1 625 0 

Projekt „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných 

a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“ zahŕňa činnosti a aktivity so študentami stredných a 

vysokých škôl za účelom zisťovania záujmu a potrieb informácií v oblasti prírodovedných a technických 

kompetencií s cieľom vytvorenia nových vzdelávacích programov pre stredné a vysoké školy.  

Bežné výdavky ................................................................................................................... ...............................................20 000 €  

° výdavok predstavuje transfer z TTSK za účelom financovania projektu z EŠIF (európskych štrukturálnych investičných 

fondov) pre Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci; čerpanie prostriedkov na realizáciu tohto projektu v roku 2018 je 

zobrazené v čerpaní bežných výdavkov (vo výške 1 848 €) organizácie Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci (podprogram 

10.6.);  

 

Kapitálové výdavky ...........................................................................................................................................................15 000 €  

° výdavok predstavuje čerpanie prostriedkov na automatizáciu kupoly a ďalekohľadu, v rámci realizácie uvedeného projektu;  

Dôvodom neplnenia merateľného ukazovateľa je skutočnosť, že realizácia projektu bude pokračovať v roku 

2019. 

 

 

Program 11: SOCIÁLNE  SLUŽBY 
Zámer: Komplexný sociálny systém pre obyvateľov kraja  

 
Program Sociálne služby predstavuje zabezpečenie všetkých kompetencií TTSK na úseku sociálnych služieb – 

výkony, ktoré vyplývajú z platnej právnej legislatívy, kontrola v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) 

zriadených TTSK, kontrola použitia finančného príspevku poskytnutého neverejným poskytovateľom sociálnych 

služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a subjektom 

v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších 

predpisov (ďalej len SPO), kontrola úrovne poskytovaných sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi 

a kontrola vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vedenie registra a evidencie 

sociálnych služieb v územnom obvode TTSK, odborné poradenstvo pre právnické a fyzické osoby, metodické 

usmerňovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a subjektov SPO  a pod. 

V rámci programu Sociálne služby sú realizované a financované nasledujúce podprogramy: Starostlivosť 

o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Manažment 

sociálnej infraštruktúry, Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci. 

 

Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím 

a seniorov  

Zámer: Dostupné sociálne služby pre obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc 

  

PPrrvvookk  1111..11..11::  ZZaarriiaaddeenniiaa  ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb  pprree  ZZŤŤPP  oobbččaannoovv  aa  sseenniioorroovv    

Výdavky celkom......................................................................................21 527 612,61 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Komplexná a nepretržitá 

sociálna starostlivosť 

počet zariadení sociálnych služieb (ZSS)  

spolu 
20 20 

počet klientov – detí umiestnených v ZSS 

spolu 
15 16 

počet klientov – dospelých  umiestnených  v 

ZSS spolu 
1 682 1631 
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Dosiahnuť menšiu závislosť 

klientov od cudzej pomoci 

počet klientov, u ktorých sa zlepšila 

samoobslužná činnosť 
210 213 

Zabezpečiť kvalitu života 

klientov  v ZSS 

počet klientov (z celkového počtu v ZSS),  

ktorí sa zúčastňujú terapie za rok 
1 270 1352 

počet klientov, ktorí sa zúčastnili   

rekreačných pobytov a výletov za rok  spolu 
730 864 

V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná sociálna starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých 

a o seniorov v 20 ZSS zriadených TTSK v nasledujúcej štruktúre: 

 8 domovov sociálnych služieb (DSS) pre dospelých s celoročným pobytom, 

 3 kombinované ZSS - domov sociálnych služieb + zariadenie pre seniorov –+ špecializované 

zariadenie   

 6 DSS pre deti a dospelých s celoročným pobytom,  

 3 DSS pre deti a dospelých s denným  týždenným a celoročným pobytom. 

 

V ZSS sa občanom so zdravotným postihnutím a seniorom poskytuje nevyhnutná starostlivosť (stravovanie, 

bývanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby) a ďalšia starostlivosť, ktorou je výchova, 

záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, pracovná terapia, muziko-, animo-, kanis-, hypo-terapia a pod. 

 
Bežné výdavky .......................................................................................................................... ...............................20 963 735,15 € 

° výdavky na prevádzku zariadení, energie, voda, teplo, strava, bežná údržba strojov, prístrojov a zariadení (5 730 558,58 €), 

mzdy (11 099 478,10 €),  odvody (4 030 740,52 €), odchodné, odstupné, nemocenské dávky (102 957,95 €); zdrojom  krytia 

uvedeného objemu čerpaných výdavkov sú dotácie od zriaďovateľa (16 327 896,21 €), vlastné zdroje (4 437 751,93 €), zdroje 

z príjmov za stravné (65 508,51 €),  prostriedky zo štátneho rozpočtu vo forme finančného príspevku z ÚPSVR SR  a dotácie 

z MPSVaR (132 023,80 €) pre Krízové stredisko Trnava a DSS Skalica a prostriedky od BSK (Bratislavský samosprávny 

kraj) ako príspevok na klienta z BSK v DSS Zavar výške 554,70 €; 

Kapitálové výdavky................................................................................ .....................................................................563 877,46 € 

° kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu vnútro-areálovej kanalizácie a prípojky v hodnote 2 880 € a na 

obstaranie elektrického varného kotla, umývačky riadu a konvektomatu v hodnote 16 998 € pre DSS Holíč; zavedenie 

systému „tiesňové volanie v pavilóne C a D v hodnote 29 760,61 € a obstaranie stroja na umývanie podláh v hodnote 3 000 

€, pre DSS Sereď; obstaranie varného kotla v hodnote 3 822 € pre DSS Senica; obstaranie smažiacej panvice v hodnote 

2 941,39 € a rekonštrukcia - prístavba hlavnej budovy DSS v hodnote 2 160 € pre DSS Medveďov; zateplenie hlavnej budovy 

v hodnote 41 376,47 € pre DSS Galanta; obstaranie protipožiarnych dverí v hodnote 36 300,71€ pre DSS Jahodná; 

obstaranie veľkokapacitnej pračky v hodnote 5 124 € pre DSS Pastuchov; na rekonštrukciu elektroinštalácie v hodnote 

41 439,42 €, obstaranie traktorovej kosačky v hodnote 5 736 € a obstaranie gastro-zariadenia do kuchyne v hodnote 

5 994,24 € pre DSS Rohov; na vybudovanie bezbariérového vstupu a vybudovanie spojovacích chodieb v hodnote 91 216,49 

€; na dodávku a osadenie obytných typových kontajnerov v hodnote 40 495,97 €, na obstaranie troj-pece a umývačky riadu 

v hodnote 7 097,22 € pre DSS Šoporňa Štrkovec; na obstaranie traktorovej kosačky v hodnote 4 700 € pre DSS Bojková; na 

zateplenie budovy objektu - rekonštrukcia okien – I. etapa v hodnote 91 000,51 € pre DSS Horný Bar; na vybudovanie 

vstupnej brány v hodnote 12 480,01 € a obstaranie pračky v hodnote 8 070 € pre DSS Borský sv. Jur; na projektovú 

dokumentáciu k rekonštrukcii kuchyne a prístavby v hodnote 10 600 €, obstaranie priemyselnej pračky v hodnote 5 124 € pre 

DSS Košúty; na obstaranie konvektomatu a traktora v hodnote 6 692 € pre DSS Lehnice; na vybudovanie oplotenia 

v hodnote  27 108,86 €, vybudovanie bezbariérového vstupu v hodnote 2 880 €, na obstaranie sprchového kresla v hodnote 

7 615,33 € pre DSS Moravský Svätý Ján; na vybudovanie prístrešku pre motorové vozidlá a sklad komunálneho odpadu 

v hodnote 35 702,63 €, vybudovanie chladiaceho boxu v hodnote 5 984,40 €, obstaranie pračky v hodnote 5 653,20 € pre 

DSS Veľký Meder; na obstaranie sušičky prádla v hodnote 3 924 € pre DSS Zavar;    

 

Plnenie merateľného ukazovateľa – samoobslužnosť klientov a počet klientov, ktorí sa zúčastňujú terapie sa 

odvíja od zdravotného stavu klientov a počet klientov, ktorí sa zúčastňujú rekreačných pobytov a výletov, 

ovplyvňuje ich finančná situácia.  

 

PPrrvvookk  1111..11..22::  ZZddrraavvoottnnéé  ppoossuuddkkyy  pprree  úúččeellyy  zzáákkoonnaa  čč..  444488//22000088  ZZ..zz..    

aa  ppssyycchhoollooggiicckkéé  ppoossuuddkkyy  zzaammeessttnnaannccoovv  zzaarriiaaddeenníí  ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb    

Výdavky celkom....................................................................................................8 200 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Objektívnosť pri posudzovaní potrieb 

sociálnych služieb v ZSS 

počet posudkov vydaných 

posudzujúcim lekárom TTSK 

v zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách 

500 453 

počet uhradených zdravotných 

výkonov (zdravotných posudkov) 

na účely posúdenia odkázanosti na 

sociálnu službu v zmysle § 81 zák. č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

5 0 
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počet posudkov vypracovaných 

psychológom  pre uchádzačov 

o zamestnanie v ZSS  TTSK 

40 29 

Predmetný prvok obsahuje náklady na: 

 činnosť psychológa - posudky pre nových zamestnancov do zariadení sociálnych služieb;  

 vydanie zdravotných posudkov o odkázanosti - v zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách - posudzujúci lekár vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti 

fyzickej osoby  na pomoc inej fyzickej osoby;  

 úhrada zdravotných výkonov - v zmysle § 81 písm. x) zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – 

vyšší územný celok uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely 

posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vystavenie Lekárskej správy o zdravotnom stave 

žiadateľa). 

 
Bežné výdavky ................................................................................................................. .................. ..................................8 200 € 

° výdavky na financovanie posudkov zamestnancov, (psychologických  vyšetrení zamestnancov) DSS v súlade s právnymi 

predpismi, preplatenie vypracovaných zdravotných posudkov a psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS za rok 2018; 

zdrojom týchto výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa;  

Plnenie týchto merateľných ukazovateľov závisí od počtu prijatých žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu a od počtu novoprijatých zamestnancov do ZSS  (posudok psychológa). Zníženie ukazovateľa „počet 

posudkov vydaných posudzujúcim lekárom TTSK“ súvisí so zmenou v zákone, v zmysle ktorého TTSK 

posudzuje žiadateľov o sociálnu službu v DSS (produktívny vek) a žiadateľov o sociálnu službu 

v špecializovanom zariadení (občan s vážnou psychiatrickou diagnózou) 

 

Dôvodom nulového plnenia ukazovateľa počet zdravotných výkonov v zmysle § 81 písm. x) zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách je skutočnosť, že TTSK neevidoval predloženie tzv. “Lekárskej správy o zdravotnom 

stave žiadateľa“ k preplateniu výdavkov na jej vypracovanie v zmysle citovaného ustanovenia zákona.  

 

Ostatné bežné výdavky súvisiace s uvedenou problematikou sú zahrnuté v programe 14. Administratíva 

a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,  poistné, príspevok do poisťovní, 

tovary a služby); 

 

 

PPrrvvookk  1111..11..44::  FFiinnaannččnnéé  pprrííssppeevvkkyy  nneevveerreejjnnýýmm  ppoosskkyyttoovvaatteeľľoomm  ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb  

Výdavky celkom.......................................................................................1 253 102,98  € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Zabezpečiť ponuku nedostatkových 

sociálnych služieb v regióne 

zvýšenie počtu miest v ZSS oproti 

minulému roku 
23 23 

počet podporených neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb 
41 43 

Prvok zahŕňa podporu činností a aktivít neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Financovanie 

predmetných   subjektov vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov, ktorý ustanovuje vyšším územným  celkom povinnosť finančne podporovať sociálne služby, 

ktoré sú v zmysle uvedeného zákona v pôsobnosti VÚC.  

 
Bežné výdavky .........................................................................................................................................................1 253 102,98 € 

° výdavky predstavujú poskytované finančné prostriedky vo forme transferov na mzdové náklady a prevádzkové náklady 

zariadení neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre obyvateľov trnavského regiónu,  ako sú cirkevné a náboženské 

spoločnosti (37 990 €), neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby (147 837 €), neštátne organizácie - rodina a deti 

(294 948,16 €), občianske združenia (536 919 €) a rozpočtové organizácie (235 408,82 €) podľa platných právnych noriem 

(štandardov); tieto prostriedky boli smerované predovšetkým na financovanie oblasti invalidity a ťažkého zdravotného 

postihnutia, zdrojom týchto výdavkov sú daňové príjmy TTSK; 

Merateľný ukazovateľ „zvýšenie počtu miest v ZSS v roku 2018 bol plnený, nakoľko v roku 2017 bol 

zaregistrovaný  neverejný poskytovateľ s kapacitou 23 miest v špecializovanom zariadení, avšak službu začal 

poskytovať od 1.1.2018.  
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Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

Zámer: Chránené práva detí a dospelých 

  

PPrrvvookk  1111..22..11::  PPooddppoorraa  ssuubbjjeekkttoovv  aa  pprrooggrraammoovv  vv  oobbllaassttii  ssoocciiáállnnoopprráávvnneejj  oocchhrraannyy  

ddeettíí  aa  ssoocciiáállnneejj  kkuurraatteellyy  

Výdavky celkom ...............................................................................................602 046 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podpora pre akreditované subjekty  

s výkonom opatrení v oblasti  sociálno-

právnej ochrany detí a sociálnej kurately 

počet podporených subjektov 

za rok spolu 
23 20 

Predmetný prvok predstavuje poskytovanie podpory – finančnej, poradenskej – poradenstvo 

a usmerňovanie fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú, resp. majú záujem vykonávať opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (resocializačné strediská, poradenstvo, krízové 

strediská), metodické návštevy v resocializačných strediskách, ktoré sú akreditovanými subjektmi 

v regióne TTSK a pod.  

 
Bežné výdavky ............................................................................................................... ..................................................602 046 € 

° výdavky predstavujú finančné prostriedky  poskytované formou transferu neštátnym organizáciám (občianske združenia, 

neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby pre rodiny a deti, cirkvi, náboženskej spoločnosti) na prevádzkové 

a mzdové náklady  akreditovaných subjektov do oblasti podpory sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; zdrojom 

krytia týchto výdavkov sú daňové príjmy TTSK;  

V rámci tohto prvku sú akreditované subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately financované podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

 v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN TTSK č. 30/2014 a VZN TTSK č. 38/2015. 

 

 

PPrrvvookk  1111..22..33::  ZZaarriiaaddeenniiaa  ppeessttúúnnsskkeejj  ssttaarroossttlliivvoossttii  

Výdavky celkom.............................................................................................11 364,04 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Plnohodnotný život deťom 

umiestneným v zariadeniach 

pestúnskej starostlivosti 

počet  zariadení pestúnskej 

starostlivosti spolu 
1 1 

počet detí umiestnených v ZPS spolu 1 1 

počet aktivít  zorganizovaných pre 

deti vo voľnom čase spolu za rok 
2 2 

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti deťom 

(najmä súrodencom), ktoré sú zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu 

o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. Uvedená starostlivosť sa poskytuje do 18 roku veku 

dieťaťa. 

V rámci TTSK zostalo zriadené jedno zariadenie pestúnskej starostlivosti (ZPS): 

1. ZPS Šaštín-Stráže.    

Bežné výdavky ............................................................................................................... ...............................................11 364,04 €  

° výdavky na prevádzku, energie, bežnú údržbu zariadenia, výdavky súvisiace so starostlivosťou o zdravý vývin detí, odmeny 

pestúnom; zdrojom týchto výdavkov je príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (2 655,51  €) a prostriedky 

zriaďovateľa (8 708,53  €); 

 

 

Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry 

Výdavky celkom...........................................................................................................0 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Aktuálna informovanosť 

o poskytovateľoch sociálnych služieb 

v rámci TTSK 

počet poskytovateľov sociálnych 

služieb  v kraji vedených v registri 
203 216 

Podprogram predstavuje predovšetkým nasledujúce činnosti odboru sociálnej pomoci: vedenie 

a aktualizácia zoznamov poskytovateľov sociálnych služieb registrovaných odborom sociálnej pomoci 

TTSK, poskytovanie odborného poradenstva právnickým a fyzickým osobám k podmienkam registrácie, 
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k získaniu oprávnenia poskytovať sociálne služby a k poskytovaniu finančného príspevku podľa zákona 

o sociálnych službách. 

Bežné výdavky na realizáciu predmetného podprogramu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva 

a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do 

poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie 

 

 

 

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 
Zámer: Zdravé životné prostredie pre súčasný a budúci život v regióne  

Výdavky celkom..........................................................................................................0  € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Proregionálne a environmentálne 

riadenie činností s dopadom na 

životné prostredie 

priemerný počet vydaných stanovísk 

za mesiac 
10 15 

Program zahŕňa činnosti a aktivity TTSK zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia na území 

kraja. TTSK sa prostredníctvom vydávania stanovísk v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie, usiluje o minimalizáciu 

negatívnych vplyvov navrhovaných činností na kvalitu životného prostredia. 

Priemerný počet vydaných stanovísk sa odvíja od počtu doručených žiadostí príslušných orgánov o vydanie 

stanoviska.  

Bežné výdavky na realizáciu predmetného programu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú 

režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na 

jeho zabezpečenie.  

 

 

Program 13: ZDRAVOTNÍCTVO 
Zámer: Vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti na území TTSK  

V rámci programu zdravotníctvo TTSK rozhoduje o vydaní povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, špecializovaných zariadeniach ambulantnej starostlivosti, lekárňach, 

výdajniach zdravotníckych pomôcok v rámci TTSK, vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností 

poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, spracováva štatistické údaje a vedie register zdravotníckych zariadení, 

schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľom ZS a prevádzkový čas v lekárňach, pobočkách a vo výdajniach 

zdravotníckych pomôcok, zbavuje mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, poskytuje informácie z „Registra 

zdravotníckych zariadení“ (web stránka TTSK), koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku zdravotníctva 

a humánnej farmácie a pod. 

 

 

Podprogram 13.1: Grantový program na podporu zdravia, prevenciu 

chorôb obyvateľstva a aktivity zamerané na podporu sociálne 

odkázaných občanov 

Výdavky celkom...........................................................................................158 024,65 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Podporovať zdravotné uvedomenie 

obyvateľstva grantovým programom 

počet úspešných, finančne 

podporených projektov 
150 146 

Cieľom podprogramu je v zmysle VZN 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK finančne 

podporovať predložené projekty na podporu zdravia,  prevenciu chorôb obyvateľstva a aktivít 

zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov v TTSK.  
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Bežné výdavky ............................................................................................. ..................... .........................................158 024,65 € 

° výdavky vo forme transferu v zmysle Výzvy č. 2/2018 „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc 

pre sociálne odkázaným občanom“ pre obce, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, nadácie na 

základe predložených projektov; 

 

V roku 2018 v rozpočte vyčlenené prostriedky na financovanie projektov v zmysle VZN 7/2006, boli použité na 

finančnú podporu projektov v počte 146. 

 

 

Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej 

starostlivosti 

 

PPrrvvookk  1133..22..11::  DDoozzoorr  nnaadd  pprreevvááddzzkkoovvaanníímm  zzddrraavvoottnníícckkyycchh  zzaarriiaaddeenníí  vvrrááttaannee  

lleekkáárreennsskkeejj  sslluužžbbyy    

Výdavky celkom.......................................................................................... 627 478,11 € 
Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Monitorovanie kvality služieb 

zdravotníckych zariadení 

a ozdravenie finančného riadenia 

počet vykonaných dozorov za rok 

spolu 
50 64 

úhrada prevzatých záväzkov 

za zdravotnícke zariadenia 

v plánovanej výške 

áno  áno  

V rámci predmetného prvku je zabezpečované vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností 

poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti vrátane lekárenskej služby pre monitorovanie a zvyšovanie 

kvality poskytovaných služieb. V rámci finančného riadenia sú realizované výdavky na úhradu 

prevzatých záväzkov zdravotníckych zariadení na základe rámcovej dohody o reštrukturalizácii dlhu 

a Dohody o novácii záväzkov.    

Bežné výdavky ..........................................................................................................................................................  627 478,11 € 

° výdavky súvisiace s reštrukturalizáciou dlhu zdravotníckych zariadení na základe dohôd o pristúpení k záväzkom medzi 

TTSK a jednotlivými nemocnicami (NsP Dunajská Streda, NsP Galanta, NsP Skalica) – príspevkovými organizáciami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré predstavujú úhrady záväzkov z minulých období týchto nemocníc, v celkovom 

objeme 627 478,11 €; ide o úhradu záväzkov z titulu neuhradených energií, materiálu, služieb za údržbu budov a zariadení, 

ako aj záväzkov voči veriteľom nemocníc (sociálna poisťovňa, banka), splácanie úrokov, pokút z omeškania úhrad, trov 

z exekúcie, z konania právneho zástupcu, poplatky a penále; zdrojom týchto výdavkov sú daňové príjmy TTSK; 

V roku 2018 odbor zdravotníctva vykonal celkovo 64 dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

a u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. U poskytovateľov lekárenskej starostlivosti bolo vykonaných 

celkovo 24 dozorov, z toho 3 dozory boli vykonané na základe doručeného podnetu, 21 dozorov bolo 

vykonaných z vlastnej iniciatívy odboru zdravotníctva, pričom pri výkone dozorov nebolo zistené porušenie 

povinností v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. U poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti bolo celkovo vykonaných 40 dozorov, z toho 1 dozor bol vykonaný na základe 

doručeného podnetu, 39 dozorov bolo vykonaných z vlastnej iniciatívy odboru zdravotníctva, z toho v 6 

prípadoch boli zistené nedostatky v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Ostatné bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva 

a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do 

poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie. 

 
 

PPrrvvookk  1133..22..22::  EEttiicckkáá  kkoommiissiiaa  pprrii  TTTTSSKK    

Výdavky celkom ..........................................................................................................0 € 

Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2018 

Implementácia nových 

diagnostických a terapeutických 

postupov 

počet predložených podaní v rámci 

schvaľovacieho procesu 

biomedicínskeho výskumu 

a dokumentácie na vedomie 

700 203 
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počet vydaných kladných stanovísk 

ku klinickému skúšaniu 

biomedicínskeho výskumu 

40 54 

Dozor nad etickou spôsobilosťou 

poskytovateľov zdravotnej  

starostlivosti 

počet zasadnutí komisie za rok  

spolu 
7 7 

Predstavuje činnosti komisie na úseku povoľovania klinického skúšania liekov registrovaných 

v Slovenskej republike pre zadávateľov klinických štúdií. Komisia sa vyjadruje k žiadostiam zadávateľov 

o posúdenie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a k žiadostiam o schválenie 

biomedicínskeho výskumu v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej starostlivosti pôsobiacich na 

území TTSK.   

Stanovisko etickej komisie má podľa prijatých legislatívnych opatrení zásadný význam v procese povoľovania 

realizácie konkrétneho projektu biomedicínskeho výskumu alebo protokolu klinického skúšania. V prípade 

negatívneho stanoviska príslušnej etickej komisie sa daný výskum nesmie realizovať.  

Plnenie merateľného ukazovateľa v počte predložených podaní a dokumentácie na vedomie je ťažko 

predvídateľné, cieľová hodnota uvedeného merateľného ukazovateľa na rok 2018 bola stanovená približne na 

úrovni skutočného plnenia v roku 2017.  

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú 

režijné výdavky – odmeny členom komisie a výdavky na tovary a služby pre zabezpečenie činností v rámci 

Etickej komisie pri TTSK.  

 
 

 

Program 14: ADMINISTRATÍVA 
    

Výdavky celkom.......................................................................................8 533 712,44  € 
Program Administratíva predstavuje predovšetkým personálne zabezpečenie všetkých činností a aktivít 

Úradu TTSK, úverovú politiku TTSK a podobne. 

Bežné výdavky ..................................................................................................................................... ..................8 532 712,44 € 
° bežné výdavky vo výške 8 532 712,44 €  zahŕňajú:  

- v  podprograme  014 01 (Školský úrad) - výdavky na prenesený výkon (zo ŠR) na  mzdy, odmeny a prevádzku z dotácie  pre  

zamestnancov úradu TTSK (školský úrad) vo výške 36 300 €; 

- v  podprograme  014 02 (Mzdové náklady) v celkovej výške 5 747 031,36 € sú zahrnuté –  výdavky na mzdy, (3 267 958,57 

€), odvody (1 409 822,14 €),   výdavky  na tuzemské a zahraničné služobné cesty (37 176,38 €), ochranné pracovné pomôcky 

– okuliare (3 955,44 €), odmeny (277 761,83 €), stravné lístky zamestnancom (111 519,24 €), tvorba sociálneho fondu 

(46 473,66 €), odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (84 024,50 €), paušálne náhrady poslancom zastupiteľstva 

(106 039,47 €), odchodné, odstupne, dôchodkové dávky zo starobného poistenia (402 300,13 €);  

- v podprograme 014 06 (Transfery pre SMS) v celkovej výške 937 162,94 €, sú zahrnuté výdavky na služby dodávateľským 

spôsobom  (ROPOS paušál), odborné prehliadky a skúšky-revízie, výkon správy ciest II. a III. triedy, upratovacie služby (895 

386,25 €), výdavky za strážnu službu (34 482,06 €), za prenájom parkoviska (7 294,63); 

- v podprograme 014 08 (Akcie TTSK) v celkovej výške 101 118,81 € sú zahrnuté výdavky za služby, občerstvenie a technické 

zabezpečenie pri príležitosti akcií ,,Športový deň zamestnancov TTSK", podujatie Roadshow, kncoročné posedenie 

zamestnancov, podujatie „Vianočná kapustnica“, podujatie „Kam na strednú.“, oslavy 74. výročia SNP, I. Župný 

Medzinárodný deň detí, XII.Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK, propagačný materiál na akcie "Mladý tvorca 

2018", "Do práce na bicykli", „Športovec roka“, Deň rodiny“, „XI.Župný festival hudby, spevu a tanca stredoškolskej 

mládeže TTSK“, „Oceňovanie osobností TTSK“, „Oceňovanie zdravotníckych pracovníkov“, "Oceňovanie pracovníkov v 

sociálnej oblasti", „Oceňovanie pracovníkov v oblasti školstva“, výsadba 100. kusov líp pri príležitosti 100. výročia vzniku 

ČSR, preprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK, „Cena slobody Antona Srholca“, "Mesiac úcty k starším", 

brožúra "Kávičkári" na propagáciu kraja, XI. Župná paralympiáda TTSK, výdavky na reprezentačné predmety;  

- podprogram 014 99 (Ostatná podporná činnosť) v celkovej výške 1 711 099,33 € obsahuje výdavky, ktoré nie je možné 

alokovať do iných programov; obsahuje výdavky na telekomunikačné poplatky za služby, za poštové služby, internet 

(656 019,08 €); výdavky na reprezentačné pre jednotlivé odbory (23 722,20 €), zabezpečenie verejnej pravidelnej 

autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov (16 073,01€), ročný poplatok - podporné produkty 

VUCNET, registrácia domény vuctt.sk, doménové služby  

 (33 585,92 €), finančná spoluúčasť pri obnove Pomníka padlým v 1.svetovej vojne v Skalici (5 500 €), finančná spoluúčasť - 

rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center, finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK, 

finančná spoluúčasť na rôznych kultúrnych a športových podujatiach a akciách regionálneho a nadregionálneho významu 
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(41 485 €); personálne poradenstvo pre OvZP TTSK, výdavky na reprezentačné a občerstvenie pre potreby pracovných 

stretnutí a rokovaní s domácimi a zahraničnými partnermi, zasadaní manažmentu, pre účastníkov VII. ročníka sympózia 

,,Návzájom v sociálnych službách", na zasadnutie Riadiaceho výboru združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila 

a Metoděje, pri príležitosti rokovaní SK8, stretnutia župana TTSK so starostami a primátormi Trnavského okresu, 

za prenájom reprografických zariadení, výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií 

(57 936,54 €), formou transferu bola poskytnutá účelová dotácia pre obec Vojka nad Dunajom na zabezpečenie dopravnej 

obslužnosti územia pre obyvateľov obcí Vojka nad Dunajom, Dobrohošť a Bodíky do zamestnania, školy, zdravotníckych 

zariadení a pod.(7 000 €). Súčasťou výdavkov v tomto podprograme sú aj výdavky na splácanie úrokov bankám v celkovej 

výške 869 777,58 €. 

    

Kapitálové výdavky........................................................................................................... ...................................................1 000 €  

° kapitálové výdavky z MF SR boli zaslané mestu Skalica a použité v súlade s ich účelovým určením na vyhotovenie pamätnej 

tabule na budove radnice v Skalici pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou 

republikou; 

 

V Trnave, 24.04.2019 

Vypracovala: Ing. Darina Ambrušová – referent oddelenia rozpočtu a financovania  

Zdroj:             podklady od subjektov rozpočtového procesu  

                       údaje z ekonomického informačného systému SPIN   

                      

Predkladá:      Ing. Marcela Horáková  

          riaditeľka odboru financií TTSK  


