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           Príloha 27 

 

Hodnotenie plnenia programov  TTSK za rok 2014 
 

Legislatívny rámec 

 
Programový rozpočet TTSK na rok 2014  bol schválený unesením č.727/2013/25  na  riadnom zasadnutí Zastupiteľstva 
TTSK dňa  2.10. 2013. V súlade s legislatívnou úpravou zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy bol zostavený   v štruktúre  štrnástich programov so zámermi a cieľmi,   ktoré kopírujú základné kompetenčné 
oblasti a ciele TTSK. 

 

Úpravy  rozpočtu  

V priebehu roka 2014 bolo  schválených  šesť   úprav rozpočtu, z čoho päť  úprav  bolo  schválených  predsedom TTSK 
v zmysle uznesenia TTSK č. 254/2007/15  a jedna úprava bola schválená 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 2014 podľa programov. 
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Program  

Schválený  
rozpočet 2014 

podľa 
programov  

Úprava  
rozpočtu 2014  

podľa 
programov  

Upravený  
rozpočet 2014 

podľa 
programov  

Výdavky celkom                    117 249 019                    - 6 090 612                                    111 158 407 

2 Bežné výdavky   101 350 569 3 107 326 104 457 895 

3 z toho:       

4 Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 2 967 936 -1 432 320 1 535 616 

5 Program 2:   Cestovný ruch a propagácia 77 500 0  77 500 

6 Program 3:   Propagácia a marketing 410 840 -22 579 388 261 

7 Program 4:   Interné sužby  1 706 200 0 1  706 200 

8 Program 5:   Bezpečnosť  0                0  0 

9 Program 6:   Komunikácie  7 261 390 1 205 813 8 467 203 

10 Program 7:   Doprava  11 120 885 1 156 012 12 276 897 

11 Program 8:   Vzdelávanie 43 299 878 2 769 274 46 069 152 

12 Program 9:   Šport 25 000 0 25 000 

13 Program 10: Kultúra  4 268 530 214 252 4  482 782 

14 Program 11: Sociálne služby 17 064 609 454 510 17 519 119 

15 Program 12: Prostredie pre život 0 0  0 

16 Program 13: Zdravotníctvo  4 325 507   -1 191 308 3 134 199 

17 Program 14: Administratíva                         8 822 294                         - 46 328 8 775 966 

18 Kapitálové výdavky  15 898 450 -9 197 938 6 700 512 

19    z toho:       

20 Program 1:    Plánovanie, manažment a kontrola 13 188 464                   -10 700 843 2 487 621 

21 Program 2:    Cestovný ruch a propagácia  0                                     0 0 

22 Program 3:    Propagácia a marketing 0                                     0 0 

23 Program 4:    Interné sužby  1 967 703 111 200 2 078 903 

24 Program 5:    Bezpečnosť  0                                      0 0 

25 Program 6:    Komunikácie  222 000 530 422 752 422 

26 Program 7:    Doprava 0                                     0                                    0 

27 Program 8:   Vzdelávanie 310 500 456 758                          767 258 

28 Program 9:   Šport 0 0                                    0 

29 Program 10: Kultúra 67 983 29 125                           97 108 

30 Program 11: Sociálne služby 
                                  

118 400      375 400                         493 800 

31 Program 12: Prostredie pre život                           23 400 0                            23 400 

32 Program 13: Zdravotníctvo   0                                                                                0                                                      0 

33 Program 14: Administratíva                           0                                      0 0 

34 Finančně operácie výdavkové  4 608 667                                     0 4 608 667 

 v tom        

35  splácanie istín  úverov 4 608 667                                    0  4 608 667 
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Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu a jeho plnenie v členení podľa programov   je 

uvedená v nasledovnej  tabuľke:  „Sumarizácia rozpočtu podľa programov a jeho plnenie za rok 2014. 

 
 
 
 

     

  
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet celkom 

  

Schválené bežné 
výdavky na rok 

2014 

Upravené 
bežné 

výdavky na 
rok 2014 

Plnenie bežných 
výdavkov  k 
31.12.2014  

Schválené 
kapitálové  

výdavky  na 
rok 2014 

Upravené 
kapitálové 

výdavky  na 
rok 2014 

Plnenie 
kapitálových 
výdavkov k 
31.12.2014  

Schválené 
výdavky  spolu 

na rok 2014 

Upravené 
výdavky spolu na 

rok 2014 

Plnenie 
výdavkov spolu 
k 31.12.2014  

           1 Výdavky  101 350 569 104 457 895 100 852 309,14 15 898 450 6 700 512 5 733 175,65 117 249 019 111 158 407 106 585 484,79 

2 z toho:                   

3    Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 2 967 936   1 535 616 1 464 119,96 13 188 464 2 487 621 2 143 394,00 16 156 400 4 023 237 3 607 513,96 

4    Program 2 Cestovný ruch a propagácia 77 500 77 500 21 351,12 0 0 0 77 500 77 500 21 351,12 

5    Program 3 Propagácia a marketing 410 840 388 261 191 654,06 0 0 0 410 840 388 261 191 654,06 

6    Program 4 Interné služby 1 706 200 1 706 200 1 356 201,14 1 967 703 2 078 903 1 742 553,01 3 673 903 3 785 103 3 098 754,15 

7    Program 5 Bezpečnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8    Program 6 Komunikácie 7 261 390 8 467 203 8 055 365,40 222 000 752 422 566 650,40 7 483 390 9 219 625 8 622 015,80 

9    Program 7 Doprava 11 120 885 12 276 897 12 276 897,00 0 0 0 11 120 885 12 276 897 12 276 897,00 

10    Program 8 Vzdelávanie  43 299 878 46 069 152 45 116 441,07 310 500 767 258 705 301,87 43 610 378  46 836 410 45 821 742,94 

11    Program 9 Šport 25 000 25 000 22 118,49 0 0 0 25 000 25 000 22 118,49 

12    Program 10 Kultúra 4 268 530 4 482 782 4 482 078,00 67 983 97 108 72 081,54 4 336 513 4 579 890 4 554 159,54 

13    Program 11 Sociálne služby 17 064 609 17 519 119 17 471 201,73 118 400 493 800 479 989,83 17 183 009 18 012 919 17 951 191,56 

14    Program 12 Prostredie pre život 0 0 0 23 400 23 400 23 205,00 23 400 23 400 23 205,00 

15    Program 13 Zdravotníctvo 4 325 507 3 134 199 2 511 733,40 0 0 0 4 325 507 3 134 199 2 511 733,40 

16    Program 14 Administratíva 8 822 294 8 775 966 7 883 147,77 0 0 0 8 822 294 8 775 966 7 883 147,77 
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Plnenie výdavkov rozpočtu TTSK 2014 podľa programov 

 

ROK 2014 

 

Bežné výdavky 
v EUR  

Kapitálové 
výdavky v 

EUR   

Spolu 
v EUR 

VÝDAVKY CELKOM: 

     100 852 309 5 733 176 106 585 485 

 106 585 485 

   z toho: 

Program 

   

Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 1 464 120 2 143 394 3 607 514 

Program 2:   Cestovný ruch a propagácia  21 351 0 21 351 

Program 3:   Propagácia a marketing  191 654 0 191 654 

Program 4:   Interné služby  1 356 201 1 742 553 3 098 754 

Program 5:   Bezpečnosť 0 0 0 

Program 6:   Komunikácie 8 055 365 566 650 8 622 016 

Program 7:   Doprava 12 276 897 0 12 276 897 

Program 8:   Vzdelávanie 45 116 441  705 302 45 821 743 

Program 9:   Šport 22 119 0 22 118 

Program 10:   Kultúra 4 482 078 72 082 4 554 160 

Program 11:   Sociálne služby 17 471 202 479 990 17 951 192 

Program 12:   Prostredie pre život 0 23 205 23 205 

Program 13:   Zdravotníctvo 2 511 733 0 2 511 733 

Program 14:   Administratíva 7 883 148 0 7 883 148 
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PPPrrrooogggrrraaammm   111:::         PPPLLLÁÁÁNNNOOOVVVAAANNNIIIEEE,,,   MMMAAANNNAAAŽŽŽMMMEEENNNTTT   AAA   

KKKOOONNNTTTRRROOOLLLAAA   
 

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.........................................................................................................   12 573,00 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
Účasť predsedu kraja na 

najvýznamnejších podujatiach v TTSK 

 počet  naplánovaných 

podujatí s účasťou na 

najvyššej úrovni za rok 

spolu 

 180  195 

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity  kancelárie predsedu TTSK pri príprave týždenného časového harmonogramu 
predsedu, zabezpečenie darov, ocenení,  občerstvenia a prislúchajúcich administratívnych  činností kancelárie 
predsedu.  

Bežné výdavky ....................................................................................................................................................................................12 573 € 

° organizovanie akcií v zmyslse VZN 13/2007; oceňovanie pedagógov v oblasti vzdelávania, pracovníkov v oblasti kultúry, sociálnej 
pomoci; propagácia, reklama, inzercia; medzinárodné sympózium, súťaže študentov, finančná spoluúčasť na akcii „Župný festival kultúry 
2014“ a podobne;    
  

V roku 2014  kancelária predsedu zabezpečila účasť na   akciách regionálneho a nadregionálneho významu, na ktorých boli 
odovzdané ocenenia a rôzne nefinančné dary a finančné ocenenia. V rámci oceňovaní bolo odovzdaných 299 ocenení 
občanom a iným inštitúciám TTSK  (pamätné medaile, pamätné listy, čestné občianstvo a cena TTSK). 

  

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

Výdavky celkom................................................................................................................12 500  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
Podporiť  individuálne aktivity subjektov 

regiónu 

 počet  podporených 

subjektov za rok spolu  

 50  35 

Prvok predstavuje podporu športových, kultúrnych, sociálnych a zdravotníckych  aktivít žiadateľov o finančný 
príspevok na základe projektov v zmysle Čl. III. bod 5 dodatku č. 1 k VZN  7/2006 o poskytovaní dotácie z rozpočtu 
TTSK. 

Bežné výdavky .....................................................................................................................................................................................12 500 € 

° 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;    

 

Nižšie plnenie ukazovateľa v počte podporených subjektov sa odvíja od  výšky poskytnutého príspevku  na jednotlivé 

projekty žiadateľov pri stanovenom objeme  finančných prostriedkov na daný účel.  
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Podprogram 1.2:  Výkon funkcie riaditeľa Úradu  

Zámer:  Profesionálne fungujúci úrad  

Výdavky celkom............................................................................................................... ....... 0 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
Účinné riadenie odborných útvarov Úradu 

TTSK 

 počet  pravidelných 

týždenných  porád  vedenia 

úradu    

 1  1 

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 2014 bolo uskutočnených 57  porád, z toho 49 riadnych  (jedna týždenne) a 8  operatívnych porád vedenia Úradu 
TTSK. 
 

Výdavky súvisiace s riadením a organizáciou práce riaditeľa úradu TTSK  sú zahrnuté v podpornom programe 14. 
Administratíva;  

 

 

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 31.12.2014 

Ideálne podmienky/služby pre trvalo 
udržateľný vyvážený hospodársky, 
vzdelanostný a sociálny rozvoj kraja  

 počet vypracovaných  

strategických dokumentov 

za rok spolu 

 11  0 

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 

 2  0 

 

 počet informačných 

a propagačných akcií podľa 

programovej časti PHSR 

TTSK 

 11  0 

 

 materiály, štúdie, analýzy, 

interné dokumenty- 

podklady pre efektívnejšie 

napĺňanie cieľov PHSR  

TTSK a využitie verejných 

zdrojov 

 3  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 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.     
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V roku 2014 boli na  základe vyhlásenej výzvy predložené návrhy na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 7 
strategických dokumentov, z toho 5 žiadostí na strategické dokumenty bolo schválených. Bolo zverejnené verejné 
obstarávanie a podaná žiadosť o zmenu projektu. Realizácia projektu a plnenie merateľných ukazovateľov bude prebiehať  
v roku 2015.  

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 31.12.2014 

Zahájiť spracovanie nového územného 
plánu regiónu 

 počet spracovaných 

etáp územného plánu 

regiónu 

 1  1 

Zabezpečiť monitoring k územným 

plánom obcí 

 počet pripomienkovaných 

územných plánov obcí za 

rok spolu 

 80  124 

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. 
 
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 31.12.2014 

Zabezpečiť  využiteľnosť  GIS pre potreby 
TTSK  a  jeho organizácií 

 počet výstupov z  GIS 

operatívne poskytovaných  

podľa požiadaviek 

 20  25 

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.    

Plnenie merateľného ukazovateľa sa odvíja od počtu požiadaviek zo strany Úradu TTSK a iných inštitúcií pre potreby 
prezentácií a iných dokumentov, a tiež ako podklad k menežérskemu rozhodovaniu na úrovni Úradu TTSK a iných inštitúcií 
a subjektov 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, tovary a služby).    
 

 

Podprogram 1.4:  Regionálny rozvoj TTSK 

PPrroojjeekktt  11..44..11::    TTrrnnaavvsskkýý  kkrraajj  ––  rreeggiióónn  pprree  vvššeettkkýýcchh      

Výdavky celkom.................................................................................................................831,27 € 
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Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2014 

Komplexné vytvorenie podmienok pre 
rozvoj cestovného ruchu na území 
Trnavského samosprávneho kraja 

 

 analytický dokument, 

propagačné 

materiály,internetový portál,  

workshopy 

 áno   áno 

Cieľom projektu je komplexné vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu (ďalej len CR) na území 
Trnavského samosprávneho kraja. Podpora budovania nových a posilnenie existujúcich partnerstiev v CR. 
Zabezpečenie efektívnej propagácie a vytvorenie nových produktov za účelom rozvoja CR.  
 
Bežné výdavky ................................................................................................................................... ................................................831,27 € 

° bežné výdavky na  školenia, kurzy, semináre, workshopy, konferencie a sympóziá, propagačné predmety;   
 

V rámci projektu bol vytvorený analyticko-strategický dokument a komplexný internetový informačný portál. Boli vyrobené a 

dodané propagačné materiály a zrealizovalo sa 6 workshopov (Trnava, Piešťany, Galanta, Hlohovec, Dunajská Streda, 

Šaštín-Stráže). Posledný workshop (a zároveň posledná aktivita projektu) sa konal 12.6.2014 v reštaurácií LAGUNA BAR v 

Šaštín-Strážach. Cieľom workshopu bolo predstavenie projektu Trnavský kraj-región pre všetkých a jeho výstupov, zvýšenie 

informovanosti turistickej verejnosti, propagácia cestovného ruchu v meste Šaštín-Stráže a jeho okolí, posilnenie kooperácie 

verejného a súkromného sektora za účelom vytvárania nových partnerstiev a posilnenia existujúcich. Realizácia projektu je 

ukončená.  

 

  

PPrroojjeekktt  11..44..22::    LLáávvkkaa  cceezz  rriieekkuu  MMoorraavvuu  vv  aarrcchheeoollooggiicckkoomm  ppaarrkkuu  MMiikkuullččiiccee  aa  KKooppččaannyy,,  vvrrááttaannee  pprrííssttuuppoovvýýcchh  kkoommuunniikkáácciiíí  pprree  

nneemmoottoorroovvúú  ddoopprraavvuu  aa  ppeeššiiuu  ttuurriissttiikkuu  

Výdavky celkom.........................................................................................................................0  €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie k 31.12.2014 

Zvýšenie dostupnosti archeologicky 
významnej pamiatky Veľkej Moravy 

národného a európskeho významu 
v cezhraničnom území, spojením oboch 
brehov rieky Moravy mostnou lávkou 
s cieľom rozvíjať cestovný  ruch, turistickú 

infraštruktúru a nemotorovú dopravu. 

 projektová štúdia pre 

podporu dopravnej 

infraštruktúry 

 0  0 

Cieľom projektu je vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby Lávky cez rieku Moravu, za účelom 
zvýšenej dostupnosti archeologicky významnej pamiatky Veľkej Moravy národného a európskeho významu, rozvíjať 
cestovný ruch, turistickú infraštruktúru a nemotorovú dopravu v prihraničných regiónoch v lokalite Mikulčice – 
Kopčany. 

Projekt bol k 31.12. 2012 zrealizovaný, v  roku 2014  prebehlo jeho  finančné zúčtovanie. Projekt je ukončený. 
 

  

PPrroojjeekktt  11..44..33::    RReekkoonnššttrruukkcciiaa  aa  mmooddeerrnniizzáácciiaa  bbuuddoovvyy  ZZááppaaddoosslloovveennsskkééhhoo  mmúúzzeeaa  vv  TTrrnnaavvee      

  

Výdavky celkom............................................................................................................32 952,15 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie k 31.12.2014 

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb 
kultúrneho zariadenia prostredníctvom 

rekonštrukcie a modernizácie.   

 zníženie energetickej 

náročnosti budovy v % 

 33  0 

Cieľom projektu je  prinavrátiť pamiatke jej dobový vzhľad, očistiť ju od nevhodných novodobých zásahov 
a prezentovať ju v koncepčnom slohovom výraze určenom na základe výsledkov reštaurátorského výskumu. 

Bežné výdavky ................................................................................................................................................................................19 872,15 € 
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° výdavky na analýzu a projekty pre Rekonštrukciu a modernizáciu Západoslovenského múzea v Trnave,  súčasťou týchto výdavkov sú 

tiež vrátené prostriedky v súvislosti s finančným vyúčtovaním projektu „cyklotasy“ meadzi riadiacim orgánom projektu a TTSK ;    

 

Kapitálové výdavky ........................................................................................................................................................................13 080,00 € 

° kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu k projektu Rekonštrukcia a modernizácia Západoslovenského múzea v Trnave;    

 

V roku 2014 bola realizovaná príprava podkladov pre skompletizovanie žiadosti o NFP a zmluvy o NFP. Zmluva o NFP bude 
podpísaná v apríli 2015. Merateľný ukazovateľ nebol splnený, nakoľko realizácia projektu bude prebiehať v roku 2015, medzi 
plánované aktivity projektu na rok 2015 patrí tiež sprístupnenie pivnice, výmena okien, reštaurátorské práce a zavedenie 
výťahu.  

 

PPrroojjeekktt  11..44..44::    RREECCOOMM  SSKK--AATT  

Výdavky celkom............................................................................................................61 710,43 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Vytvorenie a sprevádzanie sietí  
a zabezpečenie koordinovaného 
cezhraničného regionálneho  rozvoja    

 vytvorenie siete, v rámci nej 

počet seminárov,  

workshopov 

 2  2 

Projekt bol zameraný na podporu a upevnenie cezhraničnej regionálnej spolupráce a akceptovanie cezhraničných 
aktivít v hraničných oblastiach Slovensko – Rakúsko. Tieto sa realizovali napĺňaním aktivít jednotlivých pracovných 
balíkov. V úvodnej fáze projektu bola vytvorená sieť „Inovačné technológie“, za dopĺňanie, aktualizáciu a realizáciu 
konkrétnych aktivít počas celého obdobia implementácie zodpovedal TTSK ako partner projektu RECOM SK-AT.  

 
Bežné výdavky ................................................................................................................................................................................61 710,43 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu vo forme výdavkov na mzdy, odvody, výdavky na kancelársky materiál,  úhrada nákladov lead 

partnerovi – Regionalmanagement Niederosterreich,  výdavky na organizačné a obsahové zabezpečenie iniciačných stretnutí, vydanie 

publikácie „Best practice“,  propagačné predmety; 

V rámci napĺňania aktivít vytýčených v jednotlivých pracovných balíkoch boli v roku 2014 zrealizované viaceré iniciačné 
stretnutia k príprave budúcich projektových zámerov a usporiadané PracTours medzi TTSK a Burgenlandom, slávnostné 
odovzdávanie ocenení najúspešnejším projektom (Cena za inovácie), realizovaným v Programe cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Projekt RECOM SK-AT bol spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej 
konferencie a seminára na tému „Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť“, ktorý sa konal v októbri na 
akademickej pôde MTF STU v Trnave. TTSK ako hlavný cezhraničný partner projektu bol aj organizátorom záverečnej 
konferencie, z príležitosti ktorej bola vydaná publikácia „Best practice“ o najlepších projektoch realizovaných v uplynulom 
programovom období v slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráci. Začiatkom roka 2014 boli zakúpené kancelárske 
potreby a tonery pre potreby projektu. Všetky aktivity projektu boli do 31.12.2014 zrealizované, projekt nie je finančne 
ukončený. V roku 2015 bude prebiehať jeho finančné zúčtovanie. 

 

PPrroojjeekktt  11..44..55::    PPrreessttaavvbbaa  aa  vvýýssttaavvbbaa  vvýýssttaavvnneejj  ssiieennee  VVllaassttiivveeddnnééhhoo  mmúúzzeeaa  vv  HHlloohhoovvccii    

Výdavky celkom...........................................................................................................16 628,10  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Odstránenie nevyhovujúcich podmienok 

pre uchovávanie kultúrnych hodnôt 
a knižného fondu, skvalitnenie 
poskytovaných služieb verejnosti   

 Žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok  a jej 

schválnie  

 áno  áno 

Projekt je zameraný na  prestavbu a dostavbu Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci s cieľom 
odstrániť nevyhovujúce podmienky pre uchovávanie kultúrnych hodnôt a knižného fondu, skvalitnenie 
poskytovaných služieb verejnosti. 
 

Bežné výdavky ................................................................................................................................................................................ 368,10 € 
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° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na „analýzu – vyjadrenie k územiam Natura 2000“, tiež výdavky ako vrátenie  príjmov 

z minulých rokov  v rámci zúčtovania za projekt „Podpora spolupráce JMK a TTSK v oblasti regionálneho rozvoja“ medzi riadiacim 

orgánom a TTSK; 

 

Kapitálové výdavky ......................................................................................................................................................................16 260,00 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu prestavby a výstavby 

výstavnej siene Vlastivedného múzea Hlohovec;   výdavky na inžiniersku činnosť „Prestavba a výstavba výstavnej siene Robotníckeho 

domu Vlastivedného múzea Hlohovec; 

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená 2.9.2014. Realizácia projektu pokračuje v roku 2015. 

 

  

PPrroojjeekktt  11..44..66::    PPrreeddssttaavveenniiee  rreeggiioonnáállnnyycchh  eenneerrggeettiicckkýýcchh  kkoonncceeppcciiíí  

Výdavky celkom............................................................................................................30 734,74 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podpora a propagácia obnoviteľných 
zdrojov energií a ich rôznorodé využitie  

 participácia na spločných 

aktivitách s partnermi –

vypracovaní metodiky 

nevyhnutnej na 

zabezpečenie koncepčných 

dokumetnov     

 áno  áno 

Cieľom tohto projektu  je podpora a propagácia obnoviteľných zdrojov energií a ich rôznorodé využitie. Aktivitami 
tohto projektu sú: vizualizácia a kvantifikácia potreby/dopytu energie na regionálnej úrovni, mobilizácia endogénnej 
energie a zhodnotenie podnikateľského energetického potenciálu ako garancia udržateľnej dodávky/ponuky energie 
v regióne, podpora diskusie o ponuke a dopyte regionálnej energie a stanovenie následnej stratégie regionálnej 
energetickej rovnováhy, podpora nástroja Regionálnej Energetickej Koncepcie ako podmienky pre udržateľnú 
dodávku energie na regionálnej  úrovni a následne na úrovni krajiny a Strednej Európy. 

Bežné výdavky ................................................................................................................................................................................30 734,74 € 

° výdavky na mzdy, odvody, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, zahraničné služobné cesty, súvisiace s realizáciou  projektu;   

V roku 2014 TTSK participovalo na spoločných aktivitách. Z dôvodu dlhotrvajúceho procesu VO bola aktivita „vytvorenie 
koncepčných dokumentov“ presunutá na iného partnera projektu. Boli zorganizované podujatia (semináre, odborné fóra), 
uzavreté mentoringové tandemy a zabezpečené propagačné materiály v súlade so schválenou Žiadosťou o NFP, 
publikované tlačové správy, články a newslettre, bola vytvorená webstránka a zrealizovaná súťaž o najinovatívnejší projekt. 
Údaje z vytvorených koncepčnýh materiálov jednotlivých partnerov budú využité pre potreby všetkých projektových partnerov 
v rámci porovnávacích štúdií. 

  

PPrroojjeekktt  11..44..77::    RReekkoonnššttrruukkcciiaa  aa  mmooddeerrnniizzáácciiaa  SSyynnaaggóóggyy  ––  CCeennttrraa  ssúúččaassnnééhhoo  uummeenniiaa  GGaalléérriiee  JJáánnaa    KKoonniiaarrkkaa    vv  TTrrnnaavvee  

Výdavky celkom............. ...................................................................................... ........11 024,89 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Rekonštrukcia a modernizácia objektu 

prostredníctvom stavebných úprav 

 

 

 Žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok  a jej 

schválenie 

 áno  nie 

Cieľom tohto projektu  je obnovenie historicko-kultúrnej pamiatky, zníženie energetickej náročnosti budovy, 
skvalitnenie poskytovaných služieb verejnosti, bezbariérové prístupy. 

 
Bežné výdavky .......................................................................................................................................................................................24,89 € 
° výdavky na vypracovanie dokumentu  „Analýza  - vyjadrenia k územiam Natura 2000“;  

  

Kapitálové výdavky ..........................................................................................................................................................................11 000,00 € 
° výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom stavebného povolenia a realizácie stavby  - „Synagóga Trnava“, 
inžinierska činnosť na stavbe „Reknštrukcia a modernizácia Synagógy Trnava“;  
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Dôvodom neplnenia merateľného ukazovateľa „ schválenie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok“ v roku 2014 bolo 
Rozhodnutie MPRV SR ako riadiaceho orgánu pre ROP o neschválení  žiadosti z dôvodu vyčerpania finančných 
prostriedkov  určených vo výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Schválenie žiadosti a realizácia 
projektu bude pokračovať v roku 2015. 

PPrroojjeekktt  11..44..88::    SSEEEERRIISSKK      

Výdavky celkom..........................................................................................................42 228,86  €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Rozvíjať a plánovať adaptačné opatrenia 

a znížiť zraniteľnosť partnerských štátov 
vo vzťahu ku klimatickým zmenám  

 v spolupráci s SHMU 
vypracovať Dotazník 

hodnotenia rizík a Matrice 
rizika povodňovej situácie 
na zlepšenie metodológie 
hodnotenia rizika  

 1  1 

 
 zorganizovanie workshopov   1  1 

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať a plánovať adaptačné opatrenia a znížiť zraniteľnosť partnerských štátov vo 
vzťahu ku klimatickým zmenám, vypracovanie protipovodňových opatrení. V projekte je  zapojených  15 
projektových partnerov krajín juhovýchodnej Európy.  

Bežné výdavky ..............................................................................................................................................................................42 228,86 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na mzdy, odvody, cestovné náhrady,školenia,  workshop,  reklamné, propagačné a informačné 
materiály, výrobu a tlač posterov, tlačové služby, občerstvenie, digitálne mapové vrstvy pe spracovanie máp pre oblasť Senica, odmeny na 
dohody o vykonaní práce;  

 
Vo februári 2014 bol zorganizovaný  workshop na národnej úrovni  v priestoroch Úradu TTSK a bol zameraný na 
oboznámenie verejnosti s výstupmi projektu SEERISK. V rámci projektu boli vypracované  kapitoly o pilotnej oblasti Senica 
do usmernenia s názvom “Guideline on climate change adaptation and risk assessment in the Danube Macro-Region“ a bola 
zorganizovaná interaktívna putovná výstava o projekte SEERISK, venovaná záplavám v pilotnej oblasti Senica. Účastníkom 
bola rozdaná brožúra vypracovaná v rámci tohto projektu s názvom „Usmernenie na hodnotenie rizík vyplývajúcich zo zmeny 
klímy (vybrané časti)“. Interaktívna putovná výstava ostáva  v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici aj po skončení 
projektu SEERSIK. 

PPrroojjeekktt  11..44..99::    PPoossiillnneenniiee  aaddmmiinniissttrraattíívvnnyycchh  kkaappaaccíítt  TTTTSSKK  vv  oobbllaassttii  nnaappĺĺňňaanniiaa  hhoorriizzoonnttáállnnyycchh  pprriioorríítt    

Výdavky celkom............................................................................................................18 775,37 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Efektívny výkon administratívnych úloh 
pre oblasť horizontálnych priorít na území 
TTSK 

 

 vypracované dokumenty 

podľa priebežných 

požiadaviek riadiaceho 

orgánu horizontálnych 

priorít 

 áno  áno. 

Cieľom realizácie projektu je zabezpečenie výkonu úloh pre oblasť horizontálnych priorít  TTSK. Činnosť  vykonáva  
jeden pracovník  formou   monitorovania horizontálnych priorít za TTSK, spoluprácou  s koordinátorom 
horizontálnych priorít (HP) pri  hodnotení implementácie HP a    pri vzdelávacích a  informačných aktivitách 
organizovaných koordinátorom HP v súvislosti  s implementáciou HP v TTSK. Ďalej   predkladá  stanoviská,  
informácie a ďalšie  materiály v oblasti HP.  Finančné prostriedky vynaložené v súvislosti s uvedeným projektom 
budú refundované (preplatené) z prostriedkov európskych fondov. 
Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22210420017 zo dňa 19. 11. 2013 sa 
realizácia aktivít projektu predĺžuje  do 30. 6. 2015. 
 
Bežné výdavky ................................................................................................................................................................................18 775,37 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na mzdy, odvody, odmeny;  

Bol vypracovaný dokument  „Kvalitatívne zhodnotenie prínosu projektov“, k horizontálnej priorite  Informačná spoločnosť   
a Trvalo udržateľný rozvoj v rámci TTSK, ďalej materiál „Zhodnotenie stavu implementácie horizontálnej priority 
marginalizované rómske komunity v podmienkach realizácie projektov z OP v TTSK“.  
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PPrroojjeekktt  11..44..1100::    VViiaaccrrooččnnýý  rráámmeecc  pprree  tteecchhnniicckkúú    ppoommoocc  

Výdavky celkom...........................................................................................................22 217,16  €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zabezpečenie efektívnej implementácie 
Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 
2013 v podmienkach Trnavského 

samosprávneho kraja. 

 počet informačných a 

školiacich podujatí pre 

vedúcich partnerov 

a partnerov projektov 

a programových partnerov. 

 1  4 

Projekt predstavuje administratívnu podporu implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, 
podporu Riadiaceho orgánu a Spoločného technického sekretariátu pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami na 
informovanie a publicitu v súlade s čl. 69 Všeobecného nariadenia č.1083/2006. Iniciovanie a podpora spoločných 
inovatívnych a dlhodobo udržateľných projektov - pomoc a poradenstvo pri tvorbe projektov, hľadanie vhodných 
partnerov, pomoc a poradenstvo pri finančnom zabezpečení. Spoluorganizácia rôznych typov podujatí v spolupráci 
so Spoločným technickým sekretariátom (odborných seminárov, infodní, workshopov) pre zabezpečenie efektívnej 
implementácie a publicity Programu na regionálnej úrovni.        
 

Bežné výdavky ...............................................................................................................................................................................22 217,16  € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, tarifný plat, odvody,  telekomunikačné poplatky, 

kancelársky materiál;  

 

V roku 2014 sa uskutočnili prezentácie aktuálneho stavu Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 pre 
projektových partnerov a cieľové skupiny cezhraničných projektov RegioInfopoint a BBMH, ako aj stretnutie, ktoré malo 
charakter individuálnych konzultácií pre projektových partnerov a cieľové skupiny projektu Recom SK-AT. V rámci 
programovo orientovaných aktivít dominovala príprava na programové obdobie 2014-2020, najmä nastavenie štruktúry 
prioritných osí a finančného plánu programu spolupráce. Uskutočnili sa pravidelné rokovania s cezhraničnými a domácimi 
partnermi a zástupcovia TTSK mali možnosť participovať aj na sprievodnom podujatí Slovensko-rakúskeho ekonomického 
fóra - expertnom rokovaní k rozvoju cezhraničnej spolupráce.  

  

PPrroojjeekktt  11..44..1111::    PPrrííssttaavvbbaa  VVllaassttiivveeddnnééhhoo  mmúúzzeeaa  vv  GGaallaannttee    

Výdavky celkom......................................................................................................1 070 102,34  €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Odstránenie nevyhovujúcich podmienok 
pre uchovávanie a sprístupnenie 
kultúrnych hodnôt a zbierkových 
predmetov  

  technicky zhodnotený 

objekt 

 áno   áno. 

Realizáciou projektu sa  zvýši  rozsah  a kvalita poskytovaných služieb, bezpečnosť a ochrana zbierkových 
predmetov  vo Vlastivednom múzeu v Galante. Prístavbou k pôvodnej budove,  rekonštrukcia a obstaranie 
vnútorného vybavenia, čím   sa rozšíria priestory pre činnosť múzea, zvýši sa energetická hospodárnosť  budovy. 
Realizáciou podporných aktivít  sa zabezpečí efektívny proces realizácie hlavných aktivít projektu.  

Bežné výdavky ..............................................................................................................................................................................139 593,01 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na vnútorné vybavenie pre Vlastivedné múzeum v Galante, na dodanie a montáž informačných 
a komunikačných technológií, dodanie prenosných hasiacich prístrojov, výmena výťahových dverí; 

Kapitálové výdavky .......................................................................................................................................................................930 509,33 € 

° výdavky  na kúpu pozemku, na  interiérové vybavenie, dodávku a montáž informačných a komunikačných zariadení, rekonštrukčné 
práce, na  prístavbu  Vlastivedného múzea v Galante; 

 

Projekt sa začal realizovať v marci 2013, ukončenie aktivít projektu viažúcich sa k obdobiu oprávnenosti výdavkov bolo 
v decembri 2013. V roku 2014 bola uzatvorená zmluva na vzniknuté práce naviac, ktoré boli neoprávneným výdavkom 
projektu. Ukončenie realizácie projektu (kolaudácia) a jeho finančné zúčtovanie sa realizovalo v roku 2014 a bude prebiehať 
i v roku 2015. 
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PPrroojjeekktt  11..44..1122::    RReekkoonnššttrruukkcciiaa  aa  mmooddeerrnniizzáácciiaa  zzaarriiaaddeenniiaa  DDSSSS  ZZaavvaarr      

Výdavky celkom............................................................................................................97 964,79 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
Dosiahnuť skvalitnenie života klientov 
a pracovníkov DSS, zvýšiť  kvalitu 
poskytovaných služieb   

 plocha technicky 

zhodnoteného objektu v m² 

 0  0 

Rekonštrukciou, prístavbou a modernizáciou DSS bude zabezpečená vyššia kvalitatívna úroveň poskytovaných 
služieb    klientom a zároveň sa zvýši kvalita pracovných podmienok  zamestnancom  DSS.  

Kapitálové výdavky  .........................................................................................................................................................................97 964,79 € 
° kapitálové  výdavky na realizáciu predmetného projektu  predstavujú  zúčtovanie výdavkov  na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia;  
 

Realizácia projektu bola ukončená v roku 2013,   v roku 2014  prebieha jeho finančné zúčtovanie.  

  

  

PPrroojjeekktt  11..44..1133::    RReekkoonnššttrruukkcciiaa  aa  mmooddeerrnniizzáácciiaa  oobbjjeekkttoovv  DDSSSS  BBoorrsskkýý  SSvväättýý  JJuurr    

Výdavky celkom.........................................................................................................................0  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zvýšenie kvality služieb a zlepšenie 
podmienok   

 plocha technicky 

zhodnotených objektov v m² 

 3237,22  projekt 

pozastavený  

Rekonštrukcia  a modernizácia DSS s dôrazom na zlepšenie podmienok, zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných 
služieb v sociálnej oblasti klientom zariadenia.  

Projekt je pozastavený, očakáva sa mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo strany riadiaceho orgánu RO pre ROP.  

 

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

Výdavky celkom......................................................................................................... 341 415,60 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
Sprístupnenie elektronických služieb VÚC 
a zabezpečenie  ich všeobecnej  

použiteľnosti 

 analýza a návrh riešenia  1  1 

 
 legislatívna analýza 

a implementácia  

 1  1 

 
 implementácia a testovanie   1  0 

Projekt zabezpečuje sprístupnenie elektronických služieb VÚC pre obyvateľov kraja a zabezpečenie ich všeobecnej 
použiteľnosti. 

Bežné výdavky .......................................................................................................................................................................................3 480 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu za poskytnuté služby a tovary na propagáciu a reklamu;    

Kapitálové výdavky  .......................................................................................................................................................................337 935,60 € 

° kapitálové  výdavky na realizáciu predmetného projektu  predstavujú  výdavky na obstaranie softwéru a nákup hardvéru; 

 

V roku 2014 prebiehala na Úrade TTSK akceptácia a pripomienkovanie riešenia eGov služieb, primárne informačných, ktoré 
sprístupňujú informácie z back office systémov, ktoré užívatelia používajú, resp. budú používať pri svojej každodennej práci. 
Odpadá  tak   povinnosť zverejňovať tieto informácie manuálne na webe. Informácie  budú automaticky sprístupňované 
priebežne v závislosti na pripravenosti údajov v zdrojových systémoch. Ďalej prebiehala stabilizácia systému pozostávajúca 
z poskytovania služieb.  Prebiehali tiež práce spojené s migráciou dát. Z integrácií na externé systémy bolo v roku 2014 
zrealizované prepojenie na systém ZB GIS – základná báza údajov pre GIS. Tieto údaje sú využívané pri službách 
podporovaných geografickým zobrazením predmetného bodu záujmu na mape zo systému GIS, napr. pri  službe 
„Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu“. Ďalej boli podpísané integračné zámery s jednotlivými poskytovateľmi 



17 

 

centrálnych registrov a externých elektronických služieb ÚPVS potrebných pre poskytovanie eGov služieb VÚC TT. Tieto by 
mali zabezpečiť zrealizovanie potrebných prepojení v súlade s potrebami tohto projektu. Fyzické prepojenie bude 
realizované prostredníctvom siete GovNet  dodatočne v roku 2015.  

  

PPrroojjeekktt  11..44..1155::    UUkkáážžkkaa  eenneerrggeettiicckkeejj  eeffeekkttíívvnnoossttii  aa  vvyyuužžiittiiee  oobbnnoovviitteeľľnnýýcchh  zzddrroojjoovv  eenneerrggiiíí  vv  pprrííppaaddee  vveerreejjnnýýcchh  bbuuddoovv  

Výdavky celkom...........................................................................................................420 363,65€ 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podpora energetickej  hospodárnosti  
a využitie obnoviteľných  zdrojov energie 
vo verejných budovách 

 energetické 

a enviromentálne 

hodnotenie  troch budov  

 3  3 

 
 rekonštrukcia 

demonštračnej budovy  

 1  1 

Projekt bol zameraný na zhodnotenie súčasných metód a nástrojov hodnotenia energetickej efektívnosti verejných 
budov v stredoeurópskom regióne, na národnej úrovni u jednotlivých projektových partnerov s cieľom vytvoriť 
spoločný, nadnárodný certifikačný nástroj CESBA. Zároveň si projekt kládol za cieľ zahrnúť hľadisko hodnotenia 
energetickej efektívnosti pri plánovaní a realizácii verejných investícií, ktoré v súčasnej praxi predstavuje minoritné 
kritérium. Druhou kľúčovou oblasťou projektu bola podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na 
regionálnej úrovni jednotlivých projektových partnerov prostredníctvom rekonštrukcie/výstavby 7 verejných 
demonštračných budov, kde boli v rámci projektu inštalované rôzne zariadenia na využívanie OZE. 

Bežné výdavky ...............................................................................................................................................................................83 498,20 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na mzdy, odvody,  pracovné cesty, výdavky na materiá,l propagačný materiál, inzerciu, 
reklamný článok, preklad dokumentov, prenájom priestorov, občerstvenie, štúdia uskutočniteľnosti, „Štúdia legislatívy a noriem“, 
„Energetické a enviromentálne hodnotenie troch budov“, dokumentácia -  „Spoločná nadnárodná stratégia“, odmeny zamestnancov na 
základe dohôd;   

Kapitálové ýdavky ..........................................................................................................................................................................336 865,45 € 

° výdavky na projektovú dokumentáciu, Informačné a komunikačné technológie – IKT pre demonštračnú budovu SOŠ Senica,   inžinierska 
činnosť pre vydanie stavebného povolenia, stavebné práce pre „Rekonštrukcia demonštračnej budovy SOŠ Senica“;   

Ako demonštračná budova TTSK bola vybraná kuchyňa a jedáleň SOŠ Senica (OvZP TTSK), ktorá bola zateplená (zníženie 
energetickej náročnosti a spotreby „sivej“ energie), a boli na nej inštalované zariadenia na využívanie OZE (tepelné čerpadlo, 
stanica na využívanie biomasy, solárne kolektory/fotovoltaika). Realizácia aktivít projektu bola úspešne ukončená v termíne 
ukončenia projektu, t. j. do 31.12.2014. V priebehu 1 – 4/2015 bude prebiehať  kompletné finančné zúčtovanie 
a administratívne ukončenie projektu. 

  

PPrroojjeekktt  11..44..1166::    RREEAACCTT  

Výdavky celkom............................................................................................................69 336,41 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
Vypracovanie riešení pre stavbu nových 
budov vo väzbe na využitie regionálnych 

zdrojov, realizácia budov s nulovou 
spotrebou,  preskúmanie potenciálu 
existujúcich budov na energetické úspory 
a praktické riešenia pre ich rekonštrukciu, 

vypracovanie príručky pre rekonštrukciu. 

 koncepcia na rekonštrukcie 

budov 

 1  1 

Preniesť  skúsenosti a poznatky ku 
cieľovým skupinám -     súkromným   
a verejným  staviteľom  - cez 

energetických poradcov. 

 počet školených 

energetických  poradcov  

 10  10 

Publicita projektu - Napredovanie projektu 
a správy o dosiahnutých výsledkoch – 

zverejňovanie prostredníctvom médií a 
meetingov 

 organizovanie workshopov   2  2 

Stanoviť vhodnosť striech budov na 
využitie slnečnej energie prostredníctvom 

digitálnych údajov, parametrov územia a 
výpočtových metód. 

 vypracovanie solárneho 

katastra 

 1  1 

Cieľom projektu je  vypracovanie riešení pre stavbu nových budov vo väzbe na využitie regionálnych zdrojov, 
realizácia budov s nulovou spotrebou, preskúmanie potenciálu existujúcich budov na energetické úspory a 
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praktické riešenia pre ich rekonštrukciu ako aj vypracovanie príručky pre rekonštrukciu a školenia pre 
energetických poradcov. 
Projekt  REACT bude prínosom tak v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (výroba), v oblasti energetickej 
účinnosti budov (novostavby a rekonštruované budovy) ako aj  v oblasti zvýšenia kvalifikácie odborných 
zamestnancov  pracujúcich v odbore energetická účinnosť a obnoviteľné druhy energie. 
 

Bežné výdavky ..............................................................................................................................................................................69 336,41 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na mzdy, odvody, školenia, zabezpečenie workshopu, tlmočenie, preklad dokumentu 
(Monitorovacia správa č. 3), spracovanie energetických štúdií v rámci projektu „Činnosť v oblasti obnoviteľných energií“, „Príručka pre 
rekonštrukciu budov a päť rekonštrukčných plánov na piatich verejných budovách“; 

V roku 2014 bolo zrealizované plnenie  verejného  obstarávania na  dodávateľa „Príručka pre rekonštrukciu budov na 5 
rekonštrukčných plánov (koncepcií) a príručky“, „Organizačné zabezpečenie dvoch workshopov a ich publicita“ v rámci 
projektu REACT. V októbri 2014 sa konal 1. workshop, v decembri 2014 sa konal záverečný workshop. Novou aktivitou, 
schválenou JTS bolo vytvorenie solárneho katastra, pozostávajúceho z 25 štúdií na budovy vo vlastníctve TTSK. Dielo bolo 
dodané v decembri 2014. Projekt bol ukončený k 31.12.2014. 
 

PPrroojjeekktt  11..44..1177::    FFaammiillyy  nneett    

Výdavky celkom.............................................................................................................87 066,31€ 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Vytvorenie prepojenia a spolupráca TTSK 
s Dolným Rakúskom a Burgenlandom,   

na zlepšenie kvality života rodín a 
zvýšenie výnosov hospodárstva regiónov.  

 oslovený počet rodín  

s deťmi pre získanie 
rodinných pasov   

 4000  425 

Cieľom cezhraničného projektu s Rakúskom je  rozvoj a prepojenie systému rodinných pasov na obidvoch 
stranách,   podpora a zvýšenie vzájomnej návštevnosti kultúrnych, spoločenských, športových  podujatí 
a spoznávanie a približovanie rodinnej kultúry.  Hlavným cieľom je podpora rodín v príslušných oblastiach,  
prepojenie systému rodinných pasov,  rozšírenie existujúcich služieb  a využívanie siete  poskytovateľov zliav. 
Vytvorenie povedomia na témy súvisiace s rodinou a oživenie záujmu o príslušné cezhraničné služby. Zámerom 
projektu je osloviť  rodiny za účelom získania rodinných pasov.    

Bežné výdavky ................................................................................................................................................................................84 028,81 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na mzdy, odvody, náhrady za zahraničné pracovné cesty,  materiál,    prenájom techniky na 
zabezpečenie workshopov, propagačný materiál, webová stránka,  Katalóg poskytovateľov  „Zazmluvnenie poskytovateľov zliav“;  

Kapitálové výdavky ..........................................................................................................................................................................3 037,50 € 

° výdavky na obstaranie zariadenia „Tlačiareň na karty“; 

Proces realizácie projektu začal 1. 3. 2012 a plánovaný termín ukončenia projektu bol 30. 6. 2014. Dňa 24. 2. 2014 bola 
podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom v procese VO s firmou EIP Services, spoločnosť s. r. o.  zo Žiliny (dodávateľ 
externých služieb) a následne sa začali realizovať aktivity. Vzhľadom na to, že čas na realizáciu aktivít bol veľmi krátky, 
požiadali sme Spoločný technický sekretariát (JTS) vo Viedni o prvé predĺženie realizácie projektu. Predĺženie bolo 
schválené do 31. 10. 2014, okrem aktivity č. 2 (riadenie projektu), ktorá trvá do 31. 12. 2014. Dňa 23. 10. 2014 bola 
schválená druhá  žiadosť o predĺženie projektu, konkrétne aktivity č. 5 a 6 (výber poskytovateľov zliav a printové vydanie 
katalógu poskytovateľov zliav a rodinného žurnálu) do 19. 12. 2014. Aktivity projektu: výroba propagačných predmetov, 
vytvorenie web stránky, realizácia propagačných akcií, registrácia rodín a vydávanie rodinných pasov, oslovenie 
a zazmluvnenie poskytovateľov zliav, printové vydanie katalógu poskytovateľov zliav a rodinného žurnálu boli zrealizované. 
Počet zaregistrovaných  rodín a počet zazmluvnených poskytovateľov zliav nebol splnený. Realizácia projektu je ukončená, 
v rámci udržateľnosti tohto projektu (5 rokov) sa bude TTSK snažiť naplniť plánovaný počet rodín a poskytovateľov zliav. 
 
 

PPrroojjeekktt  11..44..1188::    CClluusstteerrPPoolliiSSEEEE  

Výdavky celkom...........................................................................................................50 392,88 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zlepšiť, rozvíjať a implementovať 
efektívnu regionálnu klastrovú politiku 
v krajinách JVE 

 vypracovanie štúdie  na 

zlepšenie klastrových politík 

 1   1 
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Cieľom projektu je zlepšiť, rozvíjať a implementovať efektívnu regionálnu klastrovú politiku v krajinách JVE. Je 
zameraný na zlepšenie  kapacity pre tvorcov regionálnych politík, prostredníctvom inteligentnejších klastrových 
stratégií, aby mohli lepšie predpokladať, konfrontovať a zvládať štrukturálne zmeny v dobe znalostnej ekonomiky. 
Projekt ClusterPoliSEE má za cieľ definovať, rozvíjať a zrealizovať klastrové politiky ako politiky zdieľania zdrojov, 
integrovania aktivít v súčasnom globálnom hodnotovom reťazci s cieľom dosiahnuť konkurenčné výhody regiónov 
s medzinárodnými synergiami.  

Bežné výdavky ..............................................................................................................................................................................50 392,88 €    

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, zahraničné služobné cesty, materiálne zabezpečenie – kancelárske potreby, 
zabezpečenie konferencie, odmeny na základe dohody o vykonaní práce; 

V roku 2014 aktivity projektu ClusterPoliSee pokračovali v súlade s časovým plánom projektu tak, že cieľ projektku „Štúdia na zlepšenie 
klastrových politík bola dokončená v roku 2014. V roku 2015 bude prebiehať jeho finančné zúčtovanie. 

  

PPrroojjeekktt  11..44..1199::    SSPPAA  JJMMKK  aa  TTTTSSKK  22001144++  

Výdavky celkom....................................................................................................... .....25 267,96 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Spoločný proces prípravy projektov 

v JMK a TTSK  

 vytvorenie interaktívnej 
databázy a informačnej 
webovej stránky 

 1  1 

 

 analýza súčasnej a budúcej 
projektovej spolupráce 

 1  1 

Cieľom tohto viacročného projektu je podporiť spoločný proces prípravy projektov v JMK a TTSK tvorbou databázy 
projektových zámerov a rozširovanie vedomostí o financovaní projektov z programov štrukturálnych fondov EÚ 
prostredníctvom informácií získaných na základe spolupráce a vzniku nových väzieb medzi regionálnymi 
partnerskými subjektmi pre programové obdobie 2014-2020. Výstupom projektu bude materiál „Analýza súčasnej 
a možnsti budúcej projektovej spolupráce“  a  vytvorenie verejne prístupnej  interaktívnej databázy projektových 
zámerov a partnerov vo forme web stránky.   

Bežné výdavky ..............................................................................................................................................................................25 267,96 €    

° výdavky  na mzdy, odvody, zahraničné služobné cesty,  na materiálne zabezpečenie, „Zhotovenie informačnej webovej stránky 
interaktívnej databázy“, spracovanie Spoločnej stratégie projektových aktivít  v JMK a TTSK 2014-2020; 

V roku 2014 bol dosiahnutý výstup projektu - spracovanie spoločnej stratégie oboch krajov projektovej spolupráce po roku 
2014, vytvorenie Interaktívnej databázy a spustenie webovej stránky projektu SPA JMK a TTSK 2014+, v rámci ktorej je 
možnosť hľadania a registrácie projektových zámerov do interaktívnej databázy. Webová stránka je dostupná v tvare: 
www.spa2014.trnava-vuc.sk . 
 
 

PPrroojjeekktt  11..44..2200::    MMaaďďaarrsskkoo  ––  sslloovveennsskkáá  iinnvveessttíícciiaa  ddoo  kkaappaaccíítt  pprree  bbuuddúúccnnoossťť  ––  HHUUSSKKII  IIII  

Výdavky celkom....................................................................................................... .....18 699,84 € 

 

 

Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
Cieľom projektu je rozvíjať projektové 

plánovanie a implementačné kapacity za 
účelom efektívnejšieho využívania 
európskych fondov z Programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarská 

republika - Slovenská republika. 

 prezentačné video, 

vzdelávacie semináre   

 áno   áno 

Projekt vytvára spoločnú štruktúru za účelom dosiahnutia spoločných cieľov. Je založený na spolupráci organizácií 
z Maďarskej a Slovenskej republiky a má za cieľ podporiť dlhodobý rozvoj cezhraničnej oblasti, ako aj adaptáciu 
novej metodiky plánovania a prezentovanie príkladu kombinácie prístupu plánovania potrieb regiónu zdola-nahor 
a prístupu plánovania zhora-nadol. Projekt tak prispieva k úspešnej implementácií, ako aj propagácii Programu 
v nasledujúcom programovom období 2014-2020.   

Bežné výdavky ...............................................................................................................................................................................18 699,84 €    

° výdavky  na mzdy, odvody, tuzemské  služobné cesty, prenájom priestorov, obstaranie dataprojektora, preklad strategických projektov – 
Projektový zámer, tlmočenie, preklad Monitorovacej správy, vzdelávanie projektového menežmentu, zhotovenie prezentačného  videa; 

http://www.spa2014.trnava-vuc.sk/
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V roku  2014 boli zrealizované aktivity ako  „Vzdelávací seminár pre potenciálnych žiadateľov“ zameraný na riadenie 
projektového cyklu s cieľom zapájania sa potenciálnych žiadateľov do projektových aktivít v novom programovom období 
(realizácia: 30.01. – 31.01.2014),  „Študijná cesta pre maďarských partnerov“ zameraná na prezentáciu výstupov úspešných 
projektov slovensko – maďarskej cezhraničnej spolupráce formou návštevy v miestach realizácie projektov (realizácia: 25.02. 
– 26.02.2014),  „Výroba PR videa“ – na videu sú zachytené výstupy projektov slovensko – maďarskej cezhraničnej 
spolupráce – projekt „Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja 
medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete“ a „Po stopách Rimanov na Dunaji“ (realizácia: 21.05.2014), „Organizovanie 
záverečnej konferencie“, na ktorej boli prezentované výstupy projektu HUSKI II, aktuálny stav Operačného programu 
cezhraničnej spolupráce SR – HU, ako aj možnosti spolupráce v novom programovom období (realizácia: 22.05.2014) 

  

PPrroojjeekktt  11..44..2211::    ZZaabbeezzppeeččeenniiee  ppeerrssoonnáállnneehhoo  aa  pprreevvááddzzkkoovvoo--tteecchhnniicckkééhhoo  vvyybbaavveenniiaa  SSOO//RROO  pprree  RROOPP  vv  TTTTSSKK  

Výdavky celkom.........................................................................................................212 526,82  €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
Zabezpečenie činnosti (personálnej 
a prevádzkovej)  Sprostredkovateľského 

orgánu pod Riadiacim orgánom (SO/RO) 
pre Regionálny operačný program  
(ROP).    

 počet zamestnancov   11  11 

 
 počet školení pre 

zamestnancov  

 5  5 

Na základe projektu technickej pomoci sú refundované personálne a prevádzkovo-technické výdavky Sekcie pre 
ROP, ktorá plní úlohy Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program.  
Ide o administratívnu a technickú podporu činnosti SO/RO pre ROP na TTSK formou zabezpečenia personálneho 
a prevádzkovo-technického vybavenia. 

Bežné výdavky ............................................................................................................................................................................212 526,82 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na mzdy, odvody, cestovné náhrady tuzemské, telekomunikačné poplatky, pohonné hmoty, 
servisné automobilové služby,  kancelárske potreby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce; 

  

PPrroojjeekktt  11..44..2222::    BBoorrddeerrbbrriiddggee  MMoorraavvsskkýý  ssvv..  JJáánn  

Výdavky celkom............................................................................................................44 374,13 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Vytvorenie podmienok pre zlepšenie 

dopravnej dostupnosti prihraničného 
regiónu, dôležitej infraštruktúry 
hraničného mosta medzi obcami 
Moravský Sv. Ján a Hohenau, zlepšením 

súčasného stavu zaplavovaných 
príjazdových ciest 

 Štúdia, poskytujúca 

informácie o zásadnej 

technickej uskutočniteľnosti, 

nákladoch a spôsobilosti na 

schválenie podkladov  pre 

realizáciu konkrétnych 

opatrení, ako i spracovanie 

projektovej dokumentácie. 

 1  1 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie dopravnej dostupnosti prihraničného regiónu, 
dôležitej infraštruktúry hraničného mosta medzi obcami Moravský Sv. Ján a Hohenau, zlepšením súčasného stavu 
zaplavovaných príjazdových ciest. Štúdia bude poskytovať informácie o zásadnej technickej uskutočniteľnosti, 
nákladoch a spôsobilosti na schválenie (vodohospodárske právo, ochrana prírody, stavebné právo) jednotlivých 
preverovaných variantov, vytvára podklad pre realizáciu konkrétnych opatrení, ako i spracovanie projektovej 
dokumentácie. 

Bežné výdavky ...............................................................................................................................................................................44 374,13 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na mzdy, odvody, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, kancelársky materiál, propagačný 
materiál, výdavky na konzultačnú činnosť a poradenské služby, preklad  štúdie z oblasti ekológie, preklad  záverečnej správy k štúdii 
v oblasti  geotechniky,  Štúdia uskutočniteľnosti  - Príjazdové cesty a inundačné mosty,  tlmočenie; 

V priebehu roku 2014  bol merateľný ukazovateľ splnený, štúdia uskutočniteľnosti bola v stanovenom termíne spracovaná 
a dodaná. Bude slúžiť ako podklad  pre realizáciu konkrétnych opatrení a spracovanie ďalších stupňov projektovej 
dokumentácie. Všetky aktivity k plneniu projektu boli ukončené k 30.6.2014.  
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PPrroojjeekktt  11..44..2233::    DDiiggiittaalliizzáácciiaa  kkuullttúúrrnneehhoo  ddeeddiiččssttvvaa  

Výdavky celkom..........................................................................................................542 956,82 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych 
objektov v zbierkovom fonde múzeí 
a galérií Trnavského samosprávneho 

kraja 

 počet digitalizovaných 

objektov 

 9500  4005 

 
 počet vytvorených 

pracovných miest  

 1  1 

Hlavným cieľom  projektu je  digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí a galérií 
Trnavského samosprávneho kraja. 
Špecifické ciele projektu:  
- vybudovanie technického zázemia Trnavského samosprávneho kraja pre oblasť digitalizácie kultúrneho a 
historického dedičstva,  
- digitalizácia významných objektov kultúrneho dedičstva.  
 
Bežné výdavky ............................................................................................................................................................................304 484,42 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na mzdy, odvody, interiérové vybavenie ako kancelársky nábytok, zakúpenie Notebooku, 
multifunkčného zariadenia, za špeciálne služby poskytnuté pre realizáciu projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných 
a mimorezortných pamäťových fondových inštitúcií TTSK;  

Kapitálové výdavky  ....................................................................................................................................................................238 472,40 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na nákup softvéru Serverová infraštruktúra HW- časť 1.; 

 

Verejné obstarávania boli vyhlásené a ukončené v roku 2014, merateľný ukazovateľ bude splnený v plnej výške v roku 2015, 
nakoľko bola realizácia projektu predĺžená do 30.06.2015 z dôvodu predĺženia verejného obstarávania na hlavné aktivity 
projektu. 
 

 

PPrroojjeekktt  11..44..2244::    RReekkoonnššttrruukkcciiaa  cciieesstt  TTTTSSKK  

Výdavky celkom.........................................................................................................................0  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

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   

 19,93  0 

Rekonštrukciou úsekov ciest II. a III. triedy dosiahneme zlepšenie stavebno-technického stavu, priepustnosti 
cestnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie hlučnosti a prašnosti, predĺži sa životnosť 
cestného telesa, znížia sa vibrácie vznikajúce v úsekoch s poškodeným povrchom, čo pri predpokladanom 
dopravnom zaťažení bude prínosom z hľadiska environmentálnych aspektov. Realizáciou projektu predpokladáme 
optimalizáciu dopravnej obslužnosti obcí, ktoré nie sú pólmi rastu do obcí pólov rastu. 
Cieľom projektu je rekonštrukcia vybraných ciest. 

V roku 2014 boli verejné obstarávania predložené na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý odporučil dve z troch  
zrušiť. Realizácia projektu „Rekonštrukcia ciest lokality Biela Hora“ bude realizovaná v roku 2015 (04/2015 – 06/2015). Nové 
dve verejné obstarávania  budú vyhlásené v roku 2015, po kontrole na SORO pre ROP budú stavebné aktivity realizované 
do 06/2015. 

 

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

Výdavky celkom.........................................................................................................151 831,93  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
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Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v 
sociálnej oblasti prostredníctvom 
rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie 
a budovania zariadení sociálnych služieb 

a zariadení na výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, vrátane obstarania ich 
vybavenia. 

⇒  Vybudovanie samostatného 

rodinného domu Okoč I., samostatného 
rodinného domu Okoč II, samostatného 
rodinného domu Topoľníky, 

rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ 
na samostatný rodinný dom Opatovský 
Sokolec (t.j. 4 samostatné rodinné 
domy). 

 4    0 

Cieľom projektu je  vytvoriť dôstojné, stimulujúce prostredie pre samostatné bývanie a nezávislý život klientov 
“DSS Okoč” s rešpektovaním ich individuálnych potrieb prostredníctvom vybudovania 3 nových samostatných 
rodinných domov a rekonštrukcie existujúceho objektu materskej školy v Opatovskom Sokolci, čím sa vybuduje 
ďalší rodinný dom. 

  

Bežné výdavky .........................................................................................................................................................................................43 € 
° výdavok na vyúčtovanie zálohy na poplatok za overenie podpisov; 

Kapitálové výdavky  ......................................................................................................................................................................151 788,93 € 
° kapitálové  výdavky na kúpu pozemkov v obci Okoč, Topoľníky, výdavky na vypracovnaie znaleckých posudkov pre obec Opatovský 
Sokolec, Okoč, vypracovanie geometrického plánu v k.ú. Okoč;. 

 

Žiadosť o poskytnutie NFP bola schválená v 12/2013. Z tohto dôvodu bola cieľová hodnota merateľného ukazovateľa v roku 
2013 nulová. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná v 05/2014. Verejné obstarávanie (VO) na dodávateľa stavebných 
prác bolo vyhlásené v 06/2014, avšak z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania s následným odstúpením 
niektorých víťazných uchádzačov bolo VO zrušené v 11/2014. Z tohto dôvodu nebola v roku 2014 realizácia aktivít projektu 
zahájená a teda je pre rok 2014 cieľová hodnota merateľného ukazovateľa opätovne nulová. Realizácia projektu sa posúva 
do roku 2015. 

PPrroojjeekktt  11..44..2266::    RReeggiioonniinnffooPPooiinntt  SSKKAATT    

Výdavky celkom................................................................................................................62 324  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
Profesionalizácia a reštrukturalizácia 

v oblasti cestovného ruchu – podpora 
zmien  a reforiem  výmenou rakúskeho 
know-how smerom na Slovensko. 

 

⇒  Vybudovanie turisticko-

informačného a poradenského centra v 
Designer Outlet Parndorf  a zriadenie 
informačného bodu v Trnave.  

 2  2 

Cieľom projektu je:  
- vytvorenie turistického regiónu Trnava výmenou know-how zo strany rakúskeho partnera smerom 

k slovenskému, 
- vybudovanie turisticko-informačného a poradenského centra v Designer Outlet Parndorf a zriadenie 

informačného bodu v Trnave,  
- prepojenie, propagácia a poradenstvo návštevníkom regiónov Burgenland a Trnava v spoločných informačných 

centrách v Trnave a Designer Outlet Parndorf, 
- vzájomná cezhraničná spolupráca a výmena informácií v oblasti cestovného ruchu, 
- propagácia nášho regiónu na území Spolkovej krajiny Burgenland formou propagačných materiálov a 

kultúrnych podujatí.  
 

Bežné výdavky ....................................................................................................................................................................................62 324 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na mzdy, odvody, zahraničné cestovné náhrady, výdavky súvisiace so zriadením turistického 
informačného centra v Trnave, ako  nákup interiérového vybavenia, prevádzkové výdavky v oblasti telekomunikačnej linfraštruktúry,  
výdavky na prenájom priestorov, za vodné stočné, energie, upratovacie služby, výdavky na refundáciu nákladov spojených s účasťou             
a aktivitou žiakov na projekte, organizácia a zabezpečenie  I. propagačného podujatia (prezentačný panel,  propagačno-imidžové video na 
DVD nosičoch, brožúra k záverečnej konferencii, spracovanie televíznych šotov);                            

RegioInfoPoint v Trnave bol otvorený v Dome hudby M.Sch.Trnavského v marci 2014. Zrealizované boli 4 odborné semináre 
pre stredný manažment pôsobiaci v cestovnom ruchu. Vybudovanie turisticko-informačného a poradenského centra  
Designer Outlet Parndorf bolo ukončené v roku 2013.  V roku 2015 bude prebiehať finančné zúčtovanie projektu. 
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PPrroojjeekktt  11..44..2277::    PPooddppoorraa  ttaalleennttúú    vv  ppŕŕíírrooddoovvééddnnýýcchh  oobboorreecchh  vv    sslloovveennsskkoo  ––  ččeesskkéémm  ppŕŕííhhrraanniiččíí  

Výdavky celkom............................................................................................................37 202,41 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podpora talentovaných žiakov vo 
vybraných odboroch - chémia, biológia, 
fyzika, logika – matematika, zvýšenie 

kvalifikácie pedagógov 

 organizovanie súťaže 

a kempov pre 

stredoškolákov, semináre 

a experimentálne 

workshopy pre pedagógov, 

záverečná konferencia 

 5  5 

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 ................................................................................................................................................................................37 202,41 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na mzdy, odvody, tuzemské a zahraničné služobné cesty, prenájom priestorov, kancelársky 
materiál, materiálne zabezpečenie workshopu, preprava osôb, občerstvenie a zabezpečenie medziodborovej súťaže, Workshop 
pedagógov, zorganizovanie kempu pre žiakov stredných škôl;  

 

V roku 2014 boli zorganizované medziodborové súťaže pre žiakov stredných škôl. Ich cieľom bolo skvalitnenie  vedomostí 
v oblasti prírodných a technických vied. Stredoškolskí pedagógovia sa stretli na experimentálnom workshope, ktorý 
pozostával z experimentovania, bádania, výskumu a exkurzie na odborné pracovisko. V letnom období boli zorganizované 
kempy pre žiakov stredných škôl zamerané na predmet fyzika, chémia, biológia a logika. Projekt bol ukončený záverečnou 
konferenciou v priestoroch Ekonomicko-správnej fakulty v Brne.  

  

PPrroojjeekktt  11..44..2288::    RReekkoonnššttrruukkcciiaa  aa  mmooddeerrnniizzáácciiaa  ŽŽiittnnoooossttrroovvnnééhhoo  mmúúzzeeaa  vv  DDuunnaajjsskkeejj  SSttrreeddee  

Výdavky celkom.................................................................................................... ..........6 504,91 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy 

Žitnoostrovného múzea v Dunajskej 
Strede 

 

 technické zhodnotenie 

múzea (rekonštrukcia) 

 áno  nie  

 

 

  debarierizácia  zariadenia 

 áno  nie  

Cieľom projektu je vytvorenie kultúrneho stánku s multifunkčným využitím a zvýšenie kvality služieb múzea pre 

verejnosť prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy. 

Bežné výdavky .......................................................................................................................................................................................24,91 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu na analýzu – vyjadrenie k územiam Natura 2000;  

Kapitálové výdavky  ...............................................................................................................................................................................6 480 € 
° kapitálové  výdavky na projektovú dokumentáciu, na inžiniersku činnosť k projektu; 
 
V roku 2014 bola vypracovaná projektová dokumentácia na realizáciu stavby, bola vypracovaná a predložená žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. V roku 2014 bola vyhlásená 
tiež verejná súťaž na dodávateľa stavby. K samotnej realizácii stavby sa pristúpi až po schválení predloženého projektu a po 
podpise zmluvy o NFP. Realizácia stavby a oprávnenosť výdavkov na uvedenú stavbu je maximálne do 10/2015. 
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Podprogram 1.5:  Členstvo TTSK v záujmových a občianskych  združeniach 

Zámer:  Záujmy kraja hájené vo všetkých strategických oblastiach regionálneho aj 

nadregionálneho významu  

Výdavky celkom...........................................................................................................33 651,19  €    

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zabezpečiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja     

 počet združení, účelových 

fondov a RRA, s účasťou 

TTSK 

 27  26 

Podprogram predstavuje zabezpečenie záujmov TTSK prostredníctvom účasti v  záujmových, občianskych, 

medzinárodných združeniach a účelovom fonde.    

Bežné výdavky ..............................................................................................................................................................................33 651,19 € 

° výdavky predstavujú úhradu členského v záujmových a občianskych združeniach, v RRA a členský alebo zakladateľský príspevok 
medzinárodným organizáciám v celkovom počte 19; výdavok vo výške 21 422,- € ako členský príspevok pre Centráulny krízový fond za 
rok 2014 je zaúčtovaný v programe 014 – Administratíva;    

Počet združení,  RRA a účelových fondov poklesol na 26 z dôvodu zaniknutia  členstva TTSK v Hlohoveckej regionálnej 
rozvojovej agentúre TTSK v Hlohovci;          

 

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 31.12.2014 

Zabezpečiť  pravidelnú kontrolu výkonu 
kompetencií Úradu a zariadení TTSK   

 počet kontrol za rok spolu  60  60 

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.  

Podľa skutočnej hodnoty merateľného  ukazovateľa je vidieť, že útvar hlavného kontrolóra vykonal 60 následných finančných 
kontrol v súlade so schváleným plánom kntrolnej činnosti  na rok 2014.  

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 31.12.2014 

Dosiahnuť klesajúci trend  prijatých   

petícií, sťažností a podaní vybavovaných 
v súlade s legislatívou  

 počet petícií, sťažnosti 

a podaní vybavovaných  

v zákonných lehotách  

 65  55 
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Prvok predstavuje vybavovanie petícií, sťažností a podaní v súlade s právnymi predpismi, vrátane vybavovania 
petícií, sťažností a podaní na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie. 

Oddelenie sťažností a vnútornej kontroly Úradu Trnavského samosprávneho kraja v roku 2014 prijalo celkom 55 podaní od 
občanov Trnavského samosprávneho  kraja, z toho bolo 49 sťažností a 6 petícií. Úseku zdravotníctva a humánnej farmácie 
sa týkalo  11 sťažností, z čoho bolo  10 sťažností neopodstatnených, 1  sťažnosť postúpená, 1 sťažnosť odložená. Všetky 
sťažnosti a petície boli vybavované v zákonných lehotách a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

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..............................................................................................................73 356  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Objektívne hodnotenie ekonomického 
riadenia TTSK 

 povinný audit hospodárskej 

činnosti s výrokom „bez 

výhrad“ 

 áno  áno 

  finančné a daňové 

poradenstvo 

 áno  áno 

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 ...................................................................................................................................................................................73 356 € 

° výdavky súvisiace s vykonávaním overenia účtovnej závierky,  daňové poradenstvo za september-december 2013, overenie 
konsolidovanej výročnej správy, poradenstvo a zastupovanie pri rokovaní s VÚB, a.s., overenie ročnej účtovnej závierky TTSK za rok 
2013, overenie ročnej konsolidovanej účtovnej závierky TTSK za rok 2013, finančné a daňové poradenstvo;  
 

  

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

Výdavky celkom..........................................................................................................................0 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

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 

Transparentné účtovné výstupy pre 

rozhodovací proces 

 počet druhov výkazov 

predkladaných na  MF SR 

za rok  spolu 

 9  9 

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. 
 



26 

 

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).  
  

  

      

PPPrrrooogggrrraaammm   222:::         CCCEEESSSTTTOOOVVVNNNÝÝÝ      RRRUUUCCCHHH      AAA      PPPRRROOOPPPAAAGGGÁÁÁCCCIIIAAA   

   
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  zzaahhrraanniiččnníí  

Výdavky celkom........................................................................................................21  351,12  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
Prezentácia  kraja na najvýznamnejších 

odborných podujatiach cestovného ruchu 

 počet účastí na týchto 

podujatiach za rok spolu 

 5 

 

 3 

Podporiť spoluprácu verejného 

a súkromného sektora v rámci rozvoja 

cestovného ruchu v kraji 

 počet  subjektov 

participujúcich na spoločnej 

expozícií TTSK za rok spolu 

 20  6 

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, Regióny 
Slovenska Nitra.V  expozícií stánku sa prezentuje nielen TTSK, ale aj spolu-vystavovatelia  ako sú  mikroregióny, 
mestá, obce a iné podnikateľské subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu. V rámci sprievodného programu 
vystupujú folklórne súbory, rôzne umelecké formácie a prezentujú sa ľudovo-umelecké zručnosti  OvZP.  
 
Bežné výdavky ................................................................................................................................... ..........................................21 351,12 € 

° za služby spojené s technickou realizáciou  výstavnej expozície na výstavách v roku 2014 -  ITF Slovakiatour 2014, Region Tour Expo 
2014 Trenčín,   za služby na výstavisku a prenájom výstavnej plochy, prevádzku  a expozície;      

V roku 2014 vzhľadom na rozhodnutie vedenia TTSK sme sa zúčastnili troch veľtrhov: ITF Slovakiatour Bratislava, 
Regiontour Brno,  Region Tour Trenčín. V závislosti od počtu účasti TTSK na veľtrhoch bolo  nižšie aj plnenie  počtu 
subjektov participujúcich na spoločných expozíciách.    

 

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

Výdavky celkom.........................................................................................................................0  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2014 

Cielená propagácia Trnavského 
samosprávneho kraja 

 počet propagačných akcií 

za rok spolu   

 3  3 
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  počet  novo vydaných 

propagačných materiálov o 

TTSK 

 8 

 

 14 

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

aktivít, ktoré sú súčasťou akcií propagačného charakteru.  

V roku 2014 boli zorganizované tri propagačné aktitivy: 
1. Propagačná aktivita zameraná na podporu a oživenie činnosti RegioInfopointu v Trnave, kde  sa priamo podieľali 
partnerské regióny z Burgenlandu (Rakúsko) a Kujawsko-Pomorskieho Województwa (Poľsko);   
2. Otvorenie zimnej kúpeľnej sezóny v Parndorfe (v spolupráci s OOCR Rezort Piešťany a jej členmi, podnikateľskými 
subjektami); 
3. Family net – propagácia formou minijarmoku  (prezentácia  formou propagačných materiálov,  prezentačných predmetov, 
 gastronomickou ochutnávkou  a iných  propagačných  materiálov v rôznych formátoch.    
 
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 31.12.2014 

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. 

V roku 2014 sa uskutočnili 4 semináre určené pre stredný manažment pracovníkov v cestovnom ruchu na témy 
„Destinačný Manažment“, „Manažment značky v cestovnom ruchu“,  „Význam E-marketingu pre turistické 
organizácie a podniky“,  „Nácvik zručností v oblasti malých a stredných podnikov“,  „Úspešné prenajímanie 
súkromných izieb v Rakúsku“. V roku 2014 nebol vypracovaný žiaden materiál  prieskumového charakteru.  
 
Bežné výdavky na materiálno-technické zabezpečenie realizácie akcií tohto prvku hradil rakúsky partner projektu 
RegioInfoPoint. 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).  
  

 

   

PPPrrrooogggrrraaammm   333:::      PPPRRROOOPPPAAAGGGÁÁÁCCCIIIAAA      AAA   MMMAAARRRKKKEEETTTIIINNNGGG   
          

Zámer:  Maximálne prezentovaný kraj   

VVýýddaavvkkyy  cceellkkoomm  ................................................................................................................................................................................................................119911  665544,,0066    €€  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
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Spektrum informácií o TTSK  pre občanov 
v časopise Župný spravodajca 

 počet vydaných 

a distribuovaných čísel za 

rok 

 24  16 

  náklad 1 čísla v ks  206 500  208 000 

  župný spravodajca 

poskytovaný zdarma 

 áno   áno 

Publicita kraja prostredníctvom externých 

médií (TV, rozhlas, tlač)  

 percento zvýšenia  

príspevkov v printových 

médiách oproti minulému 

roku    

  +1%  0 

  priemerný počet príspevkov 

v elektronických médiách za 

mesiac  

   6  3 

Uchovanie významných okamihov z akcií 

TTSK 

 priemerný počet 

zdokumentovaných akcií za 

mesiac 

 18  11 

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, informovanie o poskytovaných službách a pod. 

Bežné výdavky ..............................................................................................................................................................................191 654,06 € 

° výdavky na zverejnenie inzerátov,  inzerciu v časopise Cestovateľ, výdavky na tlač a distribúciu Župného spravodajcu;  

Zámer programu je realizovaný formou vydávania časopisu „Župný spravodajca“,   prezentáciou  a propagačnou  činnosťou   
Úradu TTSK a kraja v regionálnych a nadregionálnych médiách,  foto - a video dokumentáciou  z akcií TTSK, z oficiálnych 
návštev Úradu TTSK a   predstaviteľov TTSK. 

 

 

   

PPPrrrooogggrrraaammm   444:::         IIINNNTTTEEERRRNNNÉÉÉ      SSSLLLUUUŽŽŽBBBYYY      
 

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.       

 

Podprogram 4.1:  Právne služby a zastupovanie navonok  

Zámer:  Kvalitné a operatívne právne služby v riadiacom systéme TTSK 

Výdavky celkom..............................................................................................................22 032  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Právne spôsobilé zmluvy a interné 
predpisy   

 priemerný počet 

pripomienkovaných 

interných predpisov, 

návrhov zmlúv a materiálov 

do Zastupiteľstva TTSK za   

týždeň  spolu 

 25  25 
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Plnenie zákonných požiadaviek na 

zverejňovanie zmlúv    

  počet  zverejnených  zmlúv 

na web stránke TTSK za rok  

 1300  1138 

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 organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti,  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 ...................................................................................................................................................................................22 032  €  

° výdavky za právne služby za rok 2014 v zmysle zmluvy č. 937/2013/OP a zmluvy č. 764/2014/OP o poskytovaní právnych služieb;      

 

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 31.12.2014 

Pravidelná činnosť orgánov  samosprávy 
 počet zasadnutí Rady  

TTSK za rok spolu 

 6  7 

  počet zasadnutí 

Zastupiteľstva TTSK za rok 

spolu 

 6  7 

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. 

 

 

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 a vyradenie hnuteľného majetku.  
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Výdavky celkom......................................................................................................375 138,07 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Hospodárnosť pri obstarávaní majetku   

 % podiel majetku 

obstaraného zmluvou 

v súlade so zákonom o VO 

z celkového obstaraného 

majetku    

 30  30 

  % podiel majetku 

obstaraného  objednávkou 

v súlade so zákonom o VO 

z celkového obstaraného 

majetku 

 70  70 

Plynulé komplexné materiálové 

zásobovanie  Úradu TTSK 

 časový limit  na dodanie 

tovaru, resp. služby podľa 

požiadaviek pracovníkov  

v dňoch  

 3   3 

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 spávy OvZP 

z celkového objemu 

vyradeného majetku v % 

 60  60 

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 .............................................................................................................................................................................347 587,40 € 
° výdavky súvisiace s obstaraním majetku v súlade so zákonom o VO, výdavky na nákup kancelárskeho zariadenia (kovové skrine, 
regály), kancelárskych potrieb (papier, tonery, tlačiareň, iné komponenty kancelárskej techniky),   pitnej vody,  hygienických a čistiacich 
prostriedkov, materiálu na údržbu a opravu kancelárskych  strojov a prístrojov, servis hasiacich prístrojov, prenájom výdajníkov pitnej vody, 
propagačné predmety,obaly na osobné listy, medaily a drevené obaly na medaily,   znalecké posudky – reálna hodnota akcií spoločnosti 
NsP Galanta  a NsP  Dunajská Streda,    preklad, tlmočenie;  

Kapitálové výdavky..........................................................................................................................................................................27 550,67 € 
° obstaranie -  Notebook HP EliteBook Folio s príslušenstvom,  pôdny dvojmužný jamkovač STIHL pre Školské hospodárstvo 
Piešťany,osobný automobil Škoda Octavia Ambition 2,0 TDI;   

  
  

Podprogram 4.4:  Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK 

Výdavky celkom.....................................................................................................2 271 364,36 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Optimalizácia  kúpy a predaja  
nehnuteľného majetku Úradu TTSK 

 % podiel   priamych 

predajov z celkového 

objemu predajov majetku 

Úradu TTSK 

  10  10 

  % podiel predaja formou 

obchodnej verejnej súťaže 

  90  90 

Presná  evidencia  nehnuteľného majetku 

Úradu TTSK 

 odchýlky skutočného 

a účtovného stavu zistené 

inventarizáciou 

  0  0 

Maximálna  poistná ochrana  

nehnuteľného majetku TTSK 

 % poisteného majetku   100  100 
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z celkového objemu majetku   

Optimálne využitie priestorov Úradu 

TTSK 

 % podiel   plochy využívanej 

Úradom TTSK z celkovej 

plochy výmeru 

 100  100 

Bezproblémová prevádzka budov Úradu 

TTSK 

 poruchy odstránené na 

počkanie 

 áno  áno 

Efektívnosť v nakladaní s vyradeným, 

prebytočným a neupotrebiteľným 

majetkom 

 podiel vyradeného majetku 

zvereného do správy OvZP 

z celkového objemu 

vyradeného majetku v % 

 70  70 

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 odchýliek 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 .............................................................................................................................................................................567 122,02 € 
° za energie (elektrina a zemný plyn)  pre úrad TTSK, Kaštieľ Voderady, DM Voderady, SOŠ Vodohospodárske Piešťany, SOŠ Holíč, 
vodné stočné, servis klilmatizačných jednotiek v Úrade TTSK, oprava výťahu, oprava osvetlenia, videovrátnika, servis kamerového 
systému výmena osvetlenia, poškodených kobercov, výsadba drevín v OvZP TTSK,     nájomné za DSS a  ZPS Senica, nájomné pre 
mesto Dunajská Streda z dôvodu realizácie projektu „Rekonštrukcia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede, revízia elektrických 
rozvodov a bleskozvodov, spracovanie auditu a pasportu súčasného stavu vo vybraných školách OvZP TTSK, znalecké posudky,  
poistenie  nehnuteľného majetku za  rok 2014, daň z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad;  

Kapitálové výdavky.....................................................................................................................................................................1 704 242,34 €  

° kapitálové výdavky boli použité na  autorský dozor stavby a realizáciu akcií:  Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava-Zeleneč, 

Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice – 1. etapa, projektová dokumentácia, geodetické zamerania, úhrada 2. časti  splátky za klimatizáciu 

v ÚTTSK;   
 

 

Podprogram 4.5:  Vzdelávanie zamestnancov  

Zámer:  Zamestnanci  Úradu TTSK schopní kvalifikovane a odborne vykonávať svoju 

prácu 

Výdavky celkom...........................................................................................................8 339,48  € 

 

 

Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Profesionalita  zamestnancov vo všetkých 
oblastiach potrebných pre výkon funkcie 

 počet školení za rok spolu  90  80 

  počet zamestnancov, ktorí 

sa zúčastnili školení za rok 

spolu 

 150  140 

Zvyšovanie   odbornosti zamestnancov  v 

 kľúčových oblastiach   

 % nárast zamestnancov, 

ktorí si pre výkon funkcie 

zvyšujú jazykovú 

pripravenosť oproti 

predchádzajúcemu roku   

 0,5  0,1 

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 .................................................................................................................................................................................8 339,48 € 
° výdavky na školenia, kurzy, odborné semináre k problematike mzdovej agendy, k novele zákona o verejnom obstarávaní, občianskeho 
práva a obchodného zákonníka, k aplikácii rozpočtových pravidiel, účtovných postupov, ekonomického informačného systému SPIN, kurz 
prvej pomoci zamestnancov ÚTTSK; 
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Podprogram 4.6:  Archív a registratúra 

Výdavky celkom......................................................................................................................0  € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Sofistikovaná archivácia a registratúra 
 počet uzatvorených spisov  

za rok spolu 

 2 500  2 473 

 

 počet  spisov uložených 

v registratúrnom stredisku 

Úradu TTSK za rok spolu  

 4 500  22 943 

Skartačný proces v súlade s platnou 
legislatívou 

 počet  vyradených  spisov 

za rok spolu 

 1 500  4 258 

Cieľom je efektívne využívanie registratúrneho softvéru za účelom zefektívnenia a  transparentnosti práce 
s dokumentami na Úrade TTSK a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti. Zabezpečuje   adresné a operatívne 
triedenie a kolobeh korešpondencie došlej a vnútornej v zmysle zákona  395/2002 Z.z.o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov. 
 

Nezvyčajné niekoľkonásobné prekročenie ukazovateľov „počet spisov uložených v registratúrnom stredisku“ a „počet 
vyradených spisov za rok spolu“ bolo spôsobené skutočnosťou, že  TTSK v súlade s platnou legislatívou prevzal spisy 
(zdravotnú dokumentáciu) zo zaniknutej detskej ozdravovne Šamorín-Čilistov (neštátne zdravotnícke zariadenie).     
 

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.......................................................................................................361 517,44  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Dostupné  a prehľadné informačné 
prostredie   

 počet spravovaných PC za 

rok spolu 

 604  604 

 

 počet spravovaných 

aplikačných softwérov 

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 .............................................................................................................................................................................350 757,44 € 
° výdavky na prístup do prostredia Aukcií, Daňového centra, výdavky na systémovú podporu IS VEMA, ročnú aktualizáciu  licencií pre 
registratúrny program Fabasoft Components,  ročné aktualizačné poplatky za služby a systémovú podporu (VEMA, SPIN),  za úpravu 
programu SPIN (prevodový mostík) na aplikáciu do rozpočtového informačného systému samosprávy (RISSAM),   aktualizácia programu 
ASPI  “ – prehľad právnych predpisov;    

Kapitálové výdavky................................................................................................................................................................................10 760 €  
° kapitálové výdavky na obstaranie aplikačného programového vybavenia pre  automatizované spracovanie súhrnnej ročnej účtovnej 
závierky  TTSK  v module Regionálna pokladnica IS SPIN;  
 

Podprogram 4.8:  Autodoprava 

Zámer:  Optimalizácia a efektívnosť autodopravy 
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Výdavky celkom .........................................................................................................59 857,16 €  
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

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 ................................................................................................................................................................................59 857,16 € 
° výdavky na nákup pohonných  hmôt, mazadiel, olejov,   servis, údržba a oprava  služobných motorových vozidiel, výmena pneumatík,  
pravidelné technické kontroly,  diaľničné známky;  

 

Podprogram 4.9:  Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK  

Zámer:  Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK  

Výdavky celkom................................................................................................................ 505,64 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

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  

 áno  áno 

Ochrana zamestnancov  pri výkone 

povolania   

 počet  pracovníkov 

vybavených osobnými 

ochrannými pracovnými 

prostriedkami  

 140  141 

Ochrana zdravia zamestnancov TTSK     priemerné náklady v EUR 

na 1 zamestnanca na 

prevenciu a ochranu zdravia 

za rok 

 20  15 

Spôsobilé protipožiarne a bezpečné 

technické zariadenia a inventár 

 % podiel technických 

zariadení a inventára  

s vykonanými odbornými 

prehliadkami a revíziami  

z celkového počtu zariadení 

za rok   

 100  100 

Cieľom je  realizácia školení riadiacich pracovníkov a zamestnancov Úradu, vykonávanie  zákonom stanovených 
odborných prehliadok a revízií vyhradených technických zariadení (elektro, plyn, tlak, zdvih), kancelárskej techniky, 
pracovných náradí, inventáru  a pod., revízie a odborné prehliadky protipožiarnych zariadení vrátane ich obmeny, 
zabezpečenie ochrany zamestnancov pri výkone povolania zamestnancov Úradu TTSK.  

Bežné výdavky ....................................................................................................................................................................................505,64 € 

° výdavky na preventívne lekárske prehliadky – vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK;  

Počet zamestnancov  vybavených osobnými ochrannými 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 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. 
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Bežné výdavky na dioptrickú pomôcku – okuliare a rámy na okuliare ako OOPP pre zamestnanca sú zahrnuté v programe 
014: Administratíva. 

 

 

   

PPPrrrooogggrrraaammm   555:::         BBBEEEZZZPPPEEEČČČNNNOOOSSSŤŤŤ   
 

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

VVýýddaavvkkyy  cceellkkoomm....................................................................................................................................................................................................................................................00  €€  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

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 

 92  90 

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  

 35  27 

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..  

V oblasti metodická pomoc a poradenstvo na sebaochranu a vzájomnú pomoc (POSVP) – počet metodických kontrol 
vykonaných  v OvZP bolo menej ako naplánovaných z dôvodu zmien v dokumentáciách CO. OvZP si museli vypracovávať 
nové dokumentácie odborne spôsobilými osobami. Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva je 
stanovená § 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 COO. 

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).  

 

   

   

PPPrrrooogggrrraaammm   666:::         KKKOOOMMMUUUNNNIIIKKKÁÁÁCCCIIIEEE      

   
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 1 593,78 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 535,48 km a cesty III. triedy v dĺžke 1058,30 km. 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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Podprogram 6.1:  Správa a údržba komunikácií 

Zámer:  Komunikácie udržiavané 365 dní v roku  

Výdavky celkom ..................................................................................................8 055 365,40  €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Operatívna zimná údržba ciest podľa 
operačného plánu 

 dĺžka ciest  II. triedy 

udržiavaná v zimnom 
období  v km spolu  

 530  530 

 
 dĺžka ciest III. triedy 

udržiavaná v zimnom 
období v km spolu 

 1 040  1040 

Zjazdnosť komunikácií  po zimnej sezóne 
 dĺžka opravených 

komunikácií  po zimnom 
období v m2  spolu za rok 

 55 000  55 000 

 
 priemerné náklady na 1 m2  

opravenej cesty v EUR / m2 

 13  13 

Cieľom tejto činnosti je  udržiavať zjazdnosť komunikácií  a  spravovať prostredníctvom organizácie Správa 
a údržba ciest TTSK cesty  II. a III. triedy s cieľom 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 ..........................................................................................................................................................................8 055 365,40 € 
° v rámci bežných výdavkov na  opravu ciest I. triedy  zo zmluvných prostriedkov SSC bola realizovaná  oprava a údržba ciest  v celkovej 
výške  1 879 740,40 €;  
° v rámci bežných výdavkov na opravu ciest  II. a III. triedy boli bežné výdavky v celkovej výške 6 175 625 € použité na mzdy 
(2 320 023,62€), odvody (880 947,88 €), na tovary a služby, materiál a rutinnú údržbu  ( 2 957 713,98 €),    -  predovšetkým pohonné 
hmoty, posypový materiál, náhradné diely, zvislé a vodorovné dopravné značenie,  vysprávky výtlkov na cestách, údržba prevádzkových 
strojov,  prístrojov a zariadení, údržba telekomunikačnej techniky, energie, vodné stočné, diaľničné známky, ochranné pracovné pomôcky,  
na transfery (16 939,52 €), na odchodné  a nemocenské dávky;  

 

Správa a údržba ciest TTSK každoročne spracováva Operačný plán zimnej údržby ciest na území TTSK, súčasťou ktorého 
je rozdelenie ciest podľa poradia dôležitosti do troch tried a podľa toho sú stanovované štandardy zimnej údržby ciest. 
Operačný plán zimnej údržby ciest TTSK obsahuje jednotlivé postupy zabezpečenia zjazdnosti ciest II. a III. triedy na území 
kraja za bežných a mimoriadnych podmienok a na základe dohody so SSC  aj ciest I. triedy nachádzajúcich sa na území 
TTSK. Obsahuje údaje pre spojenie s jednotlivými strediskami správcu ciest, prehľady zásob používaných materiálov pri 
zimnej údržbe, zoznam mechanizmov a dopravných prostriedkov zúčastňujúcich sa zimnej údržby a technologické postupy 
zimnej údržby. Výkon zimnej údržby je po jej aktivovaní (v závislosti od počasia) organizovaný na celom území TTSK 
v nepretržitom, t.j. 24 hodinovom režime, vrátane dní pracovného pokoja a pracovného voľna a je rozdelený na 2 časti – 
dispečersko-spravodajská služba a vlastný výkon prác. 

 

 

Podprogram 6.2:  Rekonštrukcia komunikácií 

Zámer:  Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny 

Výdavky celkom........................................................................................................566 650,40  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 



36 

 

Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti 
kraja 

 dĺžka rekonštruovaných 

ciest II. triedy  v km za rok 
spolu  

       5  1,3 

 
 priemerné náklady na 1 km 

rekonštruovanej cesty II. 
triedy v EUR  

 80 000 

 

 544 661,54 

 
 dĺžka rekonštruovaných 

ciest  III. triedy v km za rok 
spolu 

 10  2,3 

 
 priemerné náklady na 1 km 

rekonštruovanej cesty III. 
triedy v EUR 

 80 000  371 086,96 

Cieľom podprogramu je rekonštrukcia ciest II. a III. triedy na území kraja a odstránenia kritických nehodových lokalít 
na  cestách II. a III. triedy  rekonštrukciou  a výstavbou  križovatiek.  
    
Kapitálové výdavky .....................................................................................................................................................................566 650,40 €  
° kapitálové  výdavky  na  vypracovanie  prípravnej  a  projektovej  dokumentácie  pre  rekonštrukciu  Krajinského mosta  v Piešťanoch 
(58 250 €), na  rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch (500 000 €), na zakúpenie osobného automobilu pre stredisko Senica 
(8 400 €);  

 
Prekročenie ukazovateľa priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty II. a III. triedy vzniklo  z dôvodu realizácie  
komplexnej rekonštrukcie vozovky vrátane zosilnenia podložia vozovky, úprav odvodňovacích zariadení a modernizácie 
bezpečnostných zariadení vozovky. Výška nákladov zahŕňa rekonštrukciu  podložia a uvedených prvkov, čo nebolo zahrnuté 
v cieľovej hodnote merateľného ukazovateľa. Neplnenie merateľného ukazovateľa dĺžka rekonštruovaných  ciest II a III. 
triedy bolo spôsobené vyčerpaním rozpočtovaných finančných prostriedkov  na nepredvídané horeuvedené výdavky na 
rekonštrukciu ciest (zosilnenie podložia vozovky a pod.).   

 

 

   

PPPrrrooogggrrraaammm   777:::         DDDOOOPPPRRRAAAVVVAAA   
 

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 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.........................................................................................................12 276 897 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

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 

 20 100  20 020 
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tis. km za rok spolu 

 

 počet vozidiel - autobusov 
u dopravcov 
zabezpečujúcich verejnú 

pravidelnú autobusovú 
dopravu  

 370  360 

 
 počet prepravených 

cestujúcich v tis. osôb spolu 
za rok   

 20 500  18 500 

 
 počet schválených 

cestovných poriadkov a ich 
zmien za rok spolu 

 40  56 

 

 počet vyjadrení k zmenám 
cestovných poriadkov a 
udeleniam  resp. odňatiam 

dopravných licencií za rok 
spolu 

 60  130 

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: SAD 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 .............................................................................................................................................................................12 276 897  € 
° predstavujú  výdavky na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na základe zmlúv o výkone vo 
verejnom záujme  s  dopravcami   a úhradu straty vznikajúcu poskytovaním týchto výkonov v zmysle ustanovení  zákona č.   56/2012 Z.z. 
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.  

Neplnenie ukazovateľa „Počet prepravených cestujúcich v tis. osôb spolu za rok“ bolo spôsobené neustálym nárastom 
individuálnej dopravy, ako aj zavedením bezplatného cestovného a 50% zľavneného cestovného pre vybrané skupiny 
cestujúcich v železničnej doprave. Dôsledkom úbytku cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave je zníženie potreby 
počtu vozidiel v prímestskej autobusovej doprave, t.z. neplnenie ukazovateľa „Počet vozidiel – autobusov u dopravcov 
zabezpečujúcich verejnú pravidelnú autobusovú dopravu“ a zníženie objednávky kilometrických výkonov, čoho dôsledkom je 
neplnenie ukazovateľa „Počet objednaných kilometrických výkonov v tis. km za rok spolu“. 
V súvislosti s optimalizáciou cestovných poriadkov v TTSK boli prekročené ukazovatele „Počet schválených cestovných 
poriadkov a ich zmien za rok spolu“ a „Počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov a udeleniam, resp. odňatiam 
dopravných licencií za rok spolu“. 
Prostriedky transferov z TTSK boli použité výhradne na prevádzku a zabezpečenie služieb vo verejnom záujme, t.z. 
prímestskej autobusovej dopravy v TTSK, konkrétne pohonné hmoty, pneumatiky, ostatný priamy materiál, personálne 
zabezpečenie služieb, odpisy autobusov, opravy a údržba, iné priame náklady, ako napr. STK, emisné kontroly, mýto, 
poistenia vozidiel a majetku a pod. 
 

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) zamestnancov Úradu 

TTSK.  

 

   

   

PPPrrrooogggrrraaammm   888:::         VVVZZZDDDEEELLLÁÁÁVVVAAANNNIIIEEE   
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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 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 školské stredisko záujmovej činnosti 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 .....................................................................................................9 610 543,45 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

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  96,8 

Kvalitný vzdelávací systém pripravujúci 
pre štúdium na vysokých školách   

 počet gymnázií zriadených 
TTSK   

 16  .16 

  
 počet študentov gymnázií 

za rok spolu   

 5 332  5 304 

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 ................................................................................................................................... ......................................9 517 751,09 € 
° finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na mzdy (6 077 202,31 €), odvody (2 135 473 ,20 €),  bežné výdavky 
určené na zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, 
kancelárske potreby, výpočtová technika, odborné školenia, kurzy, semináre, revízie (1 246 994,78 €), na odchodné a nemocenské  dávky 
(58 080,80 €); 

Kapitálové výdavky............................................................................................................... ...................................92 792,36  € 
° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu kanalizácie pre Gymnázium I. Kupca Hlohovec vo výške 2 023,62 €,  rekonštrukciu 
sociálnych zariadení pre Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany vo výške 5 552,36 €, rekonštrukciu objektu školy pre Gymnázium 
Janka Matušku Galanta vo výške 34 919,61 €, na rekonštrukciu okien a sociálnych zariadení pre Športové gymnázium J. Herdu vo výške 
50 296,77 €;   

Nižší počet študentov gymnázií súvisí s nepriaznivým demografickým vývojom v kraji v danom období. Klesajúci trend počtu 
žiakov sa začína postupne ustaľovať. 

  

PPrrvvookk  88..11..22::    SSttrreeddnnéé  ooddbboorrnnéé  šškkoollyy  ––  rroozzppooččttoovvéé  oorrggaanniizzáácciiee  

Výdavky celkom....................................................................................................13 690 277,24  € 

Cieľ Merateľný Cieľová hodnota Plnenie  
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ukazovateľ  k 31.12.2014 

Zvýšiť podiel úspešných žiakov 
v prijímacom konaní na vysoké školy 

  % prijatých uchádzačov na 
VŠ  z celkového počtu 

uchádzačov na VŠ 

 100  63 

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  5 967 

Stredné odborné školy  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. 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, 
obchodné akadémie a stredné zdravotnícke školy. 

Bežné výdavky ................................................................................................................................... .....................................13 428 423,61 €  
° finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na mzdy (8 024 922,40 €), odvody (2 836 238,69 €),  bežné výdavky 
určené na zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, 
kancelárske potreby, výpočtová technika, revízie a technické kontroly zariadení, pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel (2 463 700,85 €), 
odchodné, odstupné a nemocenské dávky ( 103 561,67 €); 

Kapitálové výdavky.......................................................................................................................................................................261 853,63 €  
°  finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu fasády školy a strechy (aula) vo výške 61 247,62 € pre SOŠ poľnoh. a služieb na 
vidieku Trnava, na  obstaranie vykurovacieho kotla a rekonštrukciu strechy vo výške 32 855,83 € pre  Obchodnú akadémiu Veľký Meder, 
na rekonštrukciu ekektroinštalácie športovej haly a rekonštrukciu strechy vo výške 54 154,03 € pre Obchodnú akadémiu Sereď, na plynovú 
prípojku vo výške  13 974,41 € pre Obchodnú akadémiu Senica,na obstaranie konvektomatu pre vyučovací proces vo výške 23 959,20 € 
pre Hotelovú akadémiu Piešťany,  na rekonštrukciu strechy –plaváreň a šatne, vo výške 58 782,44 € pre SOŠ rozvoja vidieka s VJM 
Dunajskká Streda, na realizáciu stav. úpravy- zníženie stropu vo výške   4 980,10 € pre SOŠ J. Čabelku Holíč, na zakúpenie automobilu 
vo výške 11 900,- € pre SZŠ s VJM Dunajská Streda; 

  
Podobne ako u gymnázií, nižší počet žiakov SOŠ  je spôsobený nepriaznivým demografickým vývojom v kraji v danom 
období. Klesajúci trend poču žiakov sa začína postupne ustaľovať.  

  

  

PPrrvvookk  88..11..33::    SSttrreeddnnéé  ooddbboorrnnéé  šškkoollyy  ––  pprrííssppeevvkkoovvéé  oorrggaanniizzáácciiee    

Výdavky celkom.....................................................................................................16 740 362,60 €     

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Kvalitná  príprava žiakov  pre výkon 

robotníckych povolaní a odborných 
činností   

 počet stredných odborných 

škôl – príspevkových 
organizácií zriadených 
TTSK   

 19  19 

 
 počet študentov  za rok 

spolu 

 6979  6879 

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 ..............................................................................................................................................................................16 597 565 € 
° 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 97 % z celkových výdavkov) sú prostriedky zo ŠR;  

Kapitálové výdavky.........................................................................................................................................................................142 797,60 € 

 ° finančné prostriedky boli čerpané na obstaranie plynového kotla a zvážacieho vozíka v hodnote 11 011,34 € pre SOŠ Senica, na 
rekonštrukciu strechy budovy „Prístavba“ vo výške 31 375,35 € pre SOŠ stavebnú s VJM Dunajská Streda, na obstaranie vykurovacieho 
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kotla a spevnenie plôch v stredisku praktického vyučovania vo výške 11 183,50 € pre SOŠ obchodu a služieb Galanta,      na rekonštrukciu 
zváračskej dielne vo výške 24 000,- € pre SOŠ strojnícku v Skalici,   na obstaranie ochrany proti atmosferickým vplyvom  vo výške 
23 841,41 € pre SOŠ technickú v Hlohovci, na rekonštrukciu strechy dielní vo výške 41 386,- € pre SOŠ technickú v Hlohovci;  
 

Nižšie plnenie ukazovateľa počtu žiakov  na SOŠ je spôsobený klesajúcim záujmom mladej populácie o výkon odborných 
činností a robotníckych povolaní. 

 

Podprogram 8.2:  Zariadenia školského stravovania 

Zámer:  Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania 

Výdavky celkom .....................................................................................................2 091 897,26  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zdravé a plnohodnotné stravovanie 
v školských jedálňach a výdajných 

školských jedálňach  

 počet zariadení školského 
stravovania a výdajní 

školských jedální 
zriadených TTSK  

 39  39 

 
 počet stravujúcich sa    

žiakov za rok spolu 

 7 800  6 427 

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 .............................................................................................................................................. ...........................1 956 252,51  € 
° finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov predstavujú  transfery pre zariadenia školského stravovania príspevkových 
organizácií v celkovej výške 265 705,- €,  ďalej výdavky vo forme príspevkov pre zariadenia školského stravovania rozpočtových 
organizácií v celkovej výške 1 664 506,03 €, z toho na mzdy (796 496,48 €), odvody (284 860,07 €), tovary a služby - poistné, energie, 
vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, výdavky na všeobecný materiál (náhradné diely, pohonné hmoty, osobné ochranné 
pracovné prostriedky), údržba a opravy hardwéru a softwéru,  dane (583 149,48 €),  tiež transfery na odstupné, odchodné a nemocenské 
dávky  pre zariadenia školského stravovania rozpočtových aj príspevkovkých organizácií  vo výške 26 041,48 €; 

Kapitálové výdavky........................................................................................................................................................................135 644,75 € 
° finančné prostriedky použité v rámci kapitálových výdavkov na obstaranie elektrického varného kotla pre SOŠ Senica v hodnote 
5 480,50 €, na rekonštrukciu strechy jedálne a kuchyne pre SOŠ techncká  Hlohovec v hodnote 31 907,98 €, na obstaranie konvektomatu 
pre Obchodnú akadémiu Senica v hodnote 16 997,64 €,  konvektomatu  pre SPŠ Samuela Jurkoviča Trnava v hodnote   16 979,04 €, 
konvektomat s príslušenstvom pre Hotelovú akadémiu Piešťany v hodnote 23 938,80 €,  plynové sporáky pre  Obchodnú akadémiu Sereď 
v hodnote 5 164,51 €, multifunkčné umývacie centrum a plynový kotol varný pre Strednú zdravotnícku školu Skalica v celkovej hodnote 
28 076,28 €,   umývačku riadu pre Gymnázium F.V. Sasinka Skalica v hodnote 2 400,- €, elektrický kotol pre Športové gymnázium J.  
Herdu Trnava v hodnote 4 700,- €;  

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......................................................................................................1 668 264,57  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Dostupné ubytovacie kapacity pre žiakov 

v školských internátoch    
 celková vyťaženosť 

školských internátov   v %  

 70  79,5 
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 počet školských internátov  

zriadených TTSK   

 16  16 

 
 počet  ubytovaných žiakov  

za rok spolu 

 1 020  1 188 

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 ........................................................................................................................................... ..............................1 598 919,04 € 
° finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky  školských internátov  ako sú mzdy, odvody, energie, vodné  stočné, poštovné 
a telekomunikačné služby, rutinná a štandardná údržba budov, objekov a zariadení, všeobecný materiál ako náhradné diely, pohonné 
hmoty, z toho pre školské internáty príspevkových organizácií  v oblasti vzdelávania  vo výške 238 871,- €, na mzdy a prevádzku 
školských internátov rozpočtových organizácií v oblasti vzdelávania  vo výške 1 341 821,97 €,  zostatok  výdavkov vo výške 18 226,07 € 
predstavuje výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky pre zamestnancov školských internátov spolu;   

Kapitálové výdavky..........................................................................................................................................................................69 345,53 € 
° finančné prostriedky použité v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu elektroinštalácie  pre SPŠ strojnícka Trnava vo výške 
10 104,19 €, na projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu elektroinštalácie a rekonštrukciu  kanalizačných rozvodov školského internátu  
Hotelovej  akadémie Piešťany vo výške 59 241,34 €;  

Ukazovateľ celková vyťaženosť školských internátov, ktorý vykazuje mierny nárast,  zahŕňa  celkový počet ubytovaných osôb  
v sledovanom období.  V snahe efektívneho využitia voľných kapacít   školské internáty  poskytujú ubytovacie služby tiež pre 
verejnosť.   

 

Podprogram 8.4:  Jazykové školy 

Zámer:  Jazykovo zdatní občania kraja 

Výdavky   celkom........................................................................................................110 023,29 €   
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Dostatočný počet jazykovo pripravených 
občanov 

 počet aktívnych  jazykových 
škôl zriadených TTSK spolu 

 2  3 

 
 počet jazykov, ktoré sa 

vyučujú  na jazykových 
školách spolu 

 3  3 

 
  počet absolventov   

jazykových škôl spolu za rok  

 400  388 

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. 

Bežné výdavky ....................................................................................................................... ......................................................110 023,29 € 
° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jazykových škôl, ako  
výdavky na mzdy, odvody, prevádzku, služby, údržbu, nájomné, odmeny; zdrojom krytria týchto výdavkov sú príspevky od zriaďovateľa vo 
výške 57 415,20 €,  vlastné príjmy vo výške 50 740,09 € a iné zdroje vo výške 1 868,-€; 

 

Podprogram 8.5:  Školské hospodárstva 

Zámer:  Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania  

Výdavky celkom........................................................................................................ 880 648,51  € 
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Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax  

žiakov SOŠ  v  oblasti  
poľnohospodárstva  

 počet zariadení zriadených 

TTSK pre odbornú prax  

    3  3 

 
 počet žiakov   s odbornou 

praxou za rok spolu 

 350  230 

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 .............................................................................................................................................. .............................. 880 648,51 € 
° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky školských 
hospodárstiev určené na osobné a prevádzkové náklady, ako mzdy, odvody, energie, vodu, telekomunikačné služby, stravné, údržba, 
nájom, pohonné hmoty a podobne v celkovej výške 880 648,51 €, ktorých zdrojom sú  prostriedky od zriaďovateľa ( 376 493,40 €), vlastné 
zdroje ( 423 574,86 €) a prostriedky zo štátneho rozpočtu ( 80 580,25 €);   

Nízky počet žiakov s odbornou praxou vyplýva z nízkeho záujmu mládeže o štúdium odborov poľnohospodárskeho 
zamerania.  

 

Podprogram 8.6:  Školy v prírode a Centrum voľného času  Dunajská Streda 

Zámer:  Vyučovanie a voľno časové  aktivity v zdravom prostredí    

Výdavky celkom.........................................................................................................396 636,39  € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zabezpečiť  priestory a služby  pre žiakov  

v školách v prírode  a Centre voľného 
času v Dunajskej Strede       

 počet škôl v prírode  

a centier voľného času 
TTSK spolu  

      3  3 

 
 počet žiakov, ktorí využijú 

školy v prírode  za rok spolu 

 10 000  16 833 

 
 počet žiakov, ktorí 

navštevukjú centrum 
voľného času   za rok spolu 

 0  .0 

TTSK prostredníctvom škôl v prírode a Centra voľného času v  Dunajskej Strede 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. Súčasťou tohto programu je aj 
Centrum voľného času v Dunajskej Strede určené na realizáciu voľno-časových aktivít žiakov.  

Bežné výdavky ................................................................................................................................................. ...........................393 768,39  € 
° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú osobné výdavky na mzdy a odvody, bežné výdavky na 
zabezpečenie prevádzky  škôl v prírode ako energie, potraviny, prevádzkový materiál a materiál na bežnú údržbu  objektov a zariadení, 
ktorých zdrojom sú príspevky od zriaďovateľa (165 751 €), vlastné zdroje zariadení (227 967,75 €), a iné zdroje (49,64 €);  

Kapitálové výdavky................................................................................................................................................................................2 868 € 

° finančné prostriedky použité v rámci kapitálových výdavkov na obstaranie elektrického sporáka pre Školu v prírode Moravský Svätý Ján; 

V počte žiakov ktorí využili školy v prírode, bol v roku 2014 zaznamenaný značný nárast. Nulová   hodnota ukazovateľa 
počtu žiakov ktorí navštevovali  Centrum voľného času v Dunajskej Strede vyplýva zo  skutočnosti, že (od 1.9.2013) v roku 
2014  pokračovalo  pozastavenie  činnosti  centra voľného času.   
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Podprogram 8.8:  Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže   

Zámer: Atraktívne využívanie voľného času detí a mládeže  

  

PPrrvvookk  88..88..11::    FFeessttiivvaall  hhuuddbbyy,,  ssppeevvuu  aa  ttaannccaa  

Výdavky celkom ........................................................................................................................0  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podporiť mladé talenty v oblasti hudby, 

spevu a tanca  

 počet mladých 

talentovaných žiakov  
účinkujúcich na Festivale 
hudby,  spevu a tanca 
spolu 

 120  100 

 
 počet  návštevníkov 

Festivalu hudby, spevu 
a tanca spolu 

 200  220 

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. Súčasťou festivalu je 
Galaprogram, na ktorom sa predstavia i zástupcovia stredných škôl a hostia. Podujatie sa organizuje  pod záštitou 
predsedu TTSK. 

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.  

  

PPrrvvookk  88..88..22::    OOssttaattnnéé  ggrraannttoovvéé  aakkttiivviittyy    

Výdavky celkom...........................................................................................................20 826,85  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podporiť projekty organizované pre deti 

a mládež v oblasti telesnej  kultúry 
a športu   

 počet podporených 

subjektov  za rok spolu 

 100  68 

V rámci prvku predkladajú  mládežnícke organizácie, mestá, obce, občianske združenia, základné školy, centrá 
voľného času a ďalšie organizácie a inštitúcie, ktoré realizujú činnosť pre deti a mládež žiadosti o podporu 
projektov určených pre rozvoj talentovanej mládeže, klubovej činnosti, organizovanie podujatí, vybavenie 
priestorov, pomôcky pre činnosť s mladými ľuďmi, skvalitnenie materiálno – technického  vybavenia, v súlade 
s VZN č. 7/2006 o poskytovaní dotácie z rozpočtu TTSK. 

Bežné výdavky ................................................................................................................................... ..........................................20 826,85 € 

 ° bežné výdavky v rámci  prvku Ostatné grantové aktivity boli použité na podporu   mládežníckych aktivít v roku 2014 v zmysle VZN č. 
7/2006 a výzvy č. 2/2014; podporených bolo 68 subjektov;  
 

 

Podprogram 8.9:  Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rezerva programu 

Vzdelávanie 

Výdavky celkom.................................................................................................... .....612 262,78  €  
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2014 

Zabezpečiť kvalitné stravovanie, 
ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, 

 počet zariadení školského 

stravovania spolu 
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pedagogicko-psychologické poradenstvo 

a prevenciu pre žiakov nad 15 rokov 
v súkromných a cirkevných školských 
zariadeniach     

 11  11 

 
 počet školských internátov 

spolu  

 

 5 

 

 5 

  počet jazykových škôl spolu 

 

 1 

 

 1 

  počet centier voľného času  

 

 4 

 

 4 

  počet škôl v prírode spolu 

 

 1 

 

 1 

 
 počet základných 

umeleckých škôl spolu   

 

 3 

 

 3 

 
 počet centier pedagogicko-

psychologického 
poradenstva   

 

 2 

 

 2 

 
 počet súkronmných stredísk 

odbornej praxe spolu  

 

 1 

 

 1 

Cieľom podprogramu je zabezpečiť kvalitné stravovanie, ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, pedagogicko- 
psychologické poradenstvo a prevenciu pre žiakov nad 15 rokov v 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 zriaďovateľa finančné prostriedky na bežné výdavky súkromným 
a cirkevným školským zariadeniam.  

Bežné výdavky .............................................................................................................................................................................612 262,78 € 
° bežné výdavky sú poskytované vo forme transferov ako  dotácie   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  105 587,78 € a súkromným 
školským zariadeniam 506 675,- €; 

 

   

   

PPPrrrooogggrrraaammm   999:::         ŠŠŠPPPOOORRRTTT   
 

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 
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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 31.12.2014 

Rozvoj  olympijskej myšlienky u 
stredoškolskej mládeže 

 počet   zúčastnených 
stredných škôl za rok spolu 

   40  40 

 
 počet   zúčastnených 

študentov  na župnej 
olympiáde za rok spolu   

 1200  1 200 

 
 počet  športových disciplín  

na župnej olympiáde  

  12  9 

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  (výdavky na športové potreby,  občerstvenie 
a reklamné predmety),  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.    

  

PPrrvvookk  99..11..22::    VVyyhhlláásseenniiee  nnaajjlleeppššíícchh  ššppoorrttoovvccoovv  TTTTSSKK  

Výdavky celkom........................................................................................................................0  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Odmeniť najlepších  športovcov kraja bez 
ohľadu na vekovú hranicu 

 počet  udelených ocenení 

spolu 

 49  62. 

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.    

 

 

Podprogram 9.2:  Grantový program na podporu športu  

Zámer:  Šport pre všetkých  
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Výdavky celkom ..........................................................................................................22 118,49  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podporiť neformálne športové aktivity 
v kraji grantovým programom 

 počet podporených 
subjektov za rok spolu 

 200  78 

Realizáciou  podprogramu TTSK podporuje športové a pohybové aktivity  obyvateľov TTSK v súlade s VZN č. 7/2006 
o poskytovaní dotácii z rozpočtu TTSK.  

Bežné výdavky ................................................................................................................................................................................22 118,49 € 
° z bežných výdavkov boli formou transferov financované projekty na základe výzvy č. 5/2013 „Podpora športových aktivít pre všetkých v 
roku 2014 v zmysle VZN č.  7/2006 o poskytovaní dotácií z prostriedkov TTSK; z uvedených prostriedkov bolo  podporených 78 projektov; 

Nižší počet podporených subjektov sa odvíja od  výšky príspevku na jednotlivé projekty pri stanovenom objeme finančných 
prostriedkov na daný účel.   

   
 

   

PPPrrrooogggrrraaammm   111000:::         KKKUUULLLTTTÚÚÚRRRAAA   
 

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: Divadlá, Knižnice, Múzeá, Galérie, 

Osvetové strediská, Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci, a tiež aktivity:  Grantový program na podporu kultúrnych 

a umeleckých aktivít. 

 

 

Podprogram 10.1:  Divadlá 

Zámer:  Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom 

Výdavky celkom..........................................................................................................796 360,64 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Záujem obyvateľov  o divadelné 
predstavenia    

 počet  repríz inscenácií za 
rok spolu  

  200  232 

 
 počet návštevníkov  

jednotlivých predstavení za 
rok spolu   

 41 000  39 630 

  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 ................................................................................................................................... ...............................................787 650 € 
°  na osobné náklady  (mzdy, odvody), prevádzkovú réžiu  ( energie, vodné stočné, telekomunikačné služby),   na opravy a údržbu budov 
a zariadení, na kultúrnu činnosť a mládežnícke podujatia; kultúrne poukazy z MK SR vo výške 18 635,- €,  naštudovanie a verejné 
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uvedenie javiskového diela / Lukáš Brutovský, Miroslav Dacho –„Trnavská skupina alebo viseli sme za nohu z kolotoča“, z grantových   
prostriedkov  z   Ministerstva kultúry SR (ďalej len MK SR) vo výške 7 000,- €; 

Kapitálové výdavky............................................................................................................................................................................8 710,64 € 

° finančné prostriedky boli  použité v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu balkóna na čelnej fasáde divadla; 

 

Divadlo Jána Palárika v Trnave dosiahlo v roku 2014 v plnení  merateľných ukazovateľov kladné výsledky,  okrem počtu 
návštevníkov, ktorý  súvisí s ponukou náročnejšieho repertoáru, rôznych žánrov, klasiky a domácich autorov. 

 

 

Podprogram 10.2:  Knižnice 

Zámer:  Moderné knižnično-informačné služby  

PPrrvvookk  1100..22..11::    KKnniižžnniiccaa  JJ..  FFáánnddllyyhhoo  vv  TTrrnnaavvee  

Výdavky celkom...........................................................................................................515 672,17€  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

 Komplexné knižnično-informačné služby 
pre obyvateľov kraja   

 počet  registrovaných 

používateľov  knižnice 
spolu  

  13 000  12 701 

 
 počet návštevníkov knižnice 

za rok spolu 

 125 000  135 250 

 Záujem občanov o informácie a čítanie   
 počet výpožičiek za rok 

spolu   

 390 000  364 215 

 
 počet knižničných prírastkov 

za rok spolu    

 2 500  4 490 

Cieľom prvku 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 ...................................................................................................................................................................................503 458 € 
°   boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady ( energie, vodné stočné telekomunikácie a infraštruktúra), obstaranie 
knižničných fondov,  na bežnú činnosť organizácie, na nákup knižničného fondu (11500,-€), na zakúpenie výpočtovej techniky pre 
Digitálnu študovňu knižnice (2 300,- €), na realizáciu podujatia „Fórum humoristov“ (1000,-€)  z grantových prostriedkov MK SR v celkovej 
výške  14 800,- €;    

Kapitálové výdavky..........................................................................................................................................................................12 214,17 € 

°  kapitálové výdavky boli použité na stavebné úpravy  budovy knižnice z grantových prostriedkov MK SR vo výške 10 000,- €, 

a z prostriedkov zriaďovateľa  vo výške 2 214,17 €; 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave nedosiahla v roku 2014 plánované hodnoty  v  počte registrovaných používateľov 
knižnice a v počte výpožičiek za rok. Pokles súvisí so stúpajúcim trendom virtuálnych návštevníkov a návštevníkov online 
katalógov, čo  pri sledovaní plnenia  ukazovateľov nie je zohľadnené. Virtuálni návštevníci majú výrazný dopad na pokles 
aktívnych používateľov knižníc. Tento pokles odzrkadľuje  celosvetový trend. 

 
PPrrvvookk  1100..22..22::    ŽŽiittnnoooossttrroovvnnáá  kknniižžnniiccaa  vv  DDuunnaajjsskkeejj  SSttrreeddee  

Výdavky celkom...............................................................................................................219 135 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Komplexné knižnično-informačné služby 
pre obyvateľov kraja  

 počet  registrovaných 

 2 000  2 899 
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používateľov   spolu  

 
 počet návštevníkov knižnice 

za rok spolu 

  62 000  63 425 

 Záujem občanov o informácie a čítanie   
 počet výpožičiek za rok 

spolu   

 145 000  128 219 

 
 počet knižničných prírastkov 

za rok spolu    

    1000  1 960 

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 ..................................................................................................................................................................................219 135 € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné telekomunikácie a infraštruktúra),  na bežnú 
činnosť organizácie, na nákup knižničného fondu z grantových   prostriedkov  MK SR vo výške 6 400,- €;  

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede dosiahla v roku 2014 kladné výsledky vo všetkých oblastiach okrem počtu 
výpožičiek za rok. Na uvedený pokles má vplyv demografický vývoj regiónu. 

  

  

PPrrvvookk  1100..22..33::    GGaallaannttsskkáá  kknniižžnniiccaa  vv  GGaallaannttee  

Výdavky celkom.........................................................................................................196 596,20  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Komplexné knižnično-informačné služby 

pre obyvateľov kraja  
 počet  registrovaných 

používateľov   spolu  

     2 500  2 875 

 
 počet návštevníkov knižnice 

za rok spolu 

   55 000  43 778 

Záujem občanov o informácie a čítanie   
 počet výpožičiek za rok 

spolu   

 140 000  148 842 

 
 počet knižničných prírastkov 

za rok spolu    

   1000  2 401 

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Galanta. Organizuje kultúrno-
vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborne spracúva 
regionálnu bibliografiu, poskytuje metodickú pomoc pre 33 verejných knižníc v tomto okrese. 

Bežné výdavky ................................................................................................................................... .............................................193 835  €  

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné telekomunikácie a infraštruktúra),  na bežnú 
činnosť organizácie z prostriedkov zriaďovateľa; na nákup knižničného fondu  (6 400,- €), na obnovu a modernizáciu technického 
vybavenia knižnice (1 900,- €) z  grantových prostriedkov MK SR v celkovej výške 8 300,- €; 
 

Kapitálové výdavky..........................................................................................................................................................................2 761,20  € 

°  kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu strechy knižnice; 

 
Galantská knižnica zaznamenala  v roku 2014 nenaplnenie merateľného ukazovateľa pri počte návštevníkov za rok. Pokles 
súvisí so stúpajúcim trendom virtuálnych návštevníkov a návštevníkov online katalógov, čo sa pri sledovaní plnenia  
nezohľadňuje. Virtuálni návštevníci majú výrazný dopad na pokles aktívnych používateľov knižníc.  
  

  

PPrrvvookk  1100..22..44::    ZZááhhoorrsskkáá  kknniižžnniiccaa  vv  SSeenniiccii  

Výdavky celkom..............................................................................................................256 248  €  

Cieľ Merateľný Cieľová hodnota Plnenie  
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ukazovateľ  k 31.12.2014 

 Komplexné knižnično-informačné služby 
pre obyvateľov kraja  

 počet  registrovaných 
používateľov   spolu  

   3 300  3 264 

 
 počet návštevníkov knižnice 

za rok spolu 

  13 000  50 844 

 Zabezpečiť záujem občanov o informácie 
a čítanie   

 počet výpožičiek za rok 
spolu   

 170 000  180 014 

 
 počet knižničných prírastkov 

za rok spolu    

   1000  2 006 

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Senica. Poskytuje metodickú 
pomoc pre  50 verejných knižníc v okrese.  

Bežné výdavky ...................................................................................................................................................................................256 248 € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné telekomunikácie a infraštruktúra) a   na bežnú 
činnosť organizácie z prostriedkov zriaďovateľa; na materiálne zabezpečenie podujatia „Pestrý svet detskej ilustrácie“ (650,-€), na nákup 
knižničného fondu (7 300,- €),  z  grantových prostriedkov MK SR  celkovej o výške 7 950,- €; 

Záhorská knižnica v Senici zaznamenala v roku 2014 mierny pokles v počte  registrovaných používateľov. Tento súvisí so 
stúpajúcim trendom virtuálnych návštevníkov a návštevníkov online katalógov, čo má výrazný dopad na pokles aktívnych 
používateľov knižníc. 

 

 

Podprogram 10.3:  Múzeá 

Zámer:  Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie 

PPrrvvookk  1100..33..11::    ŽŽiittnnoooossttrroovvnnéé  mmúúzzeeuumm  vv  DDuunnaajjsskkeejj  SSttrreeddee  

Výdavky celkom..............................................................................................................171 231  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne 
Dunajská Streda  

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

  10 147  10 503 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 
zbierkových predmetov za 

rok spolu  

       1  0 

 
 náklady na reštaurovanie 

a konzervovanie predmetov  
v EUR  za rok spolu 

  300  0  

Prezentácia histórie pre obyvateľov 
a návštevníkov TTSK  

 počet  výstav za rok spolu 

      15  16    

  počet expozícií za rok spolu  
        0  0            

 
 počet  návštevníkov  múzea 

za rok spolu 

 15 000  12 000 

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 ...................................................................................................................................................................................164 735 € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné a pod.) a na bežnú činnosť organizácie; 
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Kapitálové výdavky.................................................................................................................................................................................6 496  € 

°  kapitálové výdavky boli použité na obnovu Vodného mlyna v Dunajskom Klátove z grantových prosrtriedkov MK SR vo výške 4 500,- €, 

a z prostriedkov zraiďovateľa ako spolufinancovanie vo výške 1 996,- €; 

 

Menší záujem o návštevnosť zo strany obyvateľstva a orientácia spoločnosti na nové elektronické médiá mali vplyv na  
pokles počtu návštevníkov múzea. Reštaurovanie a konzervovanie nebolo realizované z dôvodu nedostatku vlastných 
prostriedkov a prostriedkov z grantových schém MK SR.   

  

PPrrvvookk  1100..33..22::    VVllaassttiivveeddnnéé  mmúúzzeeuumm  vv  GGaallaannttee  

Výdavky celkom.........................................................................................................261 450,20  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne 
Galanta  

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 22 320  22 331 

 

 počet  reštaurovaných 

a konzervovaných 
zbierkových predmetov za 
rok spolu  

  10  35 

 
 náklady na reštaurovanie 

a konzervovanie predmetov  

v EUR  za rok spolu 

   100  4 290 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 
a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet 
návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok spolu 

     8  11 

  počet expozícií za rok spolu  
     1  1 

 
 počet  návštevníkov  múzea 

za rok spolu 

 10 000  19 920 

Prvok predstavuje zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Galanta. Múzeum nadobúda,  

ochraňuje a  sprístupňuje zbierkové predmety. 

Bežné výdavky ..................................................................................................................................................................................258 125  € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, nájomné za nájom objektov a budov a pod.) 
a na bežnú činnosť organizácie; na výmenu strešnej krytiny a opravu poškodených prvkov drevenej konštrukcie Vodného mlyna 
v Tomášikove (7 000,-€),  na Reštaurovanie nábytku zo zbierok múzea (3 300,- €),  na zabezpečenie konferencie a vydanie propagačného 
materiálu  „Ľudová architektúra a expozícia ľudového bývania – národné kultúrne pamiatky na Slovensku“ (1 200,- €),  zo zdrojov 
grantových prostriedkov MK SR v celkovej výške 11 500,- €; 

Kapitálové výdavky.............................................................................................................................................................................3 325,20 € 

°   kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa na dodávku a montáž elektronického zabezpečovacieho systému pre múzeum;    

Múzeum zaznamenalo v roku 2014 splnenie  ukazovateľov vo všetkých oblastiach a to aj napriek dočasnému  obmedzeniu 
z dôvodu  prestavby múzea zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
  

  

PPrrvvookk  1100..33..33::    ZZááhhoorrsskkéé  mmúúzzeeuumm  vv  SSkkaalliiccii  

Výdavky celkom..............................................................................................................221 016  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne 
Skalica  

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 53 000  60 187 
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 počet  reštaurovaných 

a konzervovaných 
zbierkových predmetov za 
rok spolu  

 70  87 

 
 náklady na reštaurovanie 

a konzervovanie predmetov  
v EUR  za rok spolu 

 100 

 

 3 567 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 

a návštevníkov TTSK a zvýšenie  počtu 
návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok spolu 

 11  12 

  počet expozícií za rok spolu  
 0  1 

 
 počet  návštevníkov  múzea 

za rok spolu 

 25 000  22 931 

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 ...................................................................................................................................................................................221 016 € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a  pod.) a na bežnú činnosť 
organizácie; na „Reštaurovanie zbierkových predmetov – balkánske pušky“  z grantových prostriedkov MK SR  vo  výške 2 500,-€; 

Priaznivé plnenie počtu reštaurovaných predmetov a s tým súvisiace vyššie plnenie nákladov na reštaurovanie vyplýva 
z úspešnosti múzea v získaných grantoch z Ministerstva kultúry SR. Múzeum zároveň v roku 2014 naplnilo všetky cieľové 
hodnoty. 

 

PPrrvvookk  1100..33..44::    ZZááppaaddoosslloovveennsskkéé  mmúúzzeeuumm  vv  TTrrnnaavvee  

Výdavky celkom..............................................................................................................417 485  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne 

Trnava   
 počet zbierkových 

predmetov spolu 

 163 047  167 606 

 

 počet  reštaurovaných 

a konzervovaných 
zbierkových predmetov za 
rok spolu  

 500  584 

 
 náklady na reštaurovanie 

a konzervovanie predmetov  
v EUR  za rok spolu 

 300  774 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 
a návštevníkov TTSK a zvýšenie  počtu 
návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok spolu 

 20  36 

  počet expozícií za rok spolu  
 0  0 

 
 počet  návštevníkov  múzea 

za rok spolu 

 13 000  14 997 

Prvok zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Trnava. Sprístupňuje  zbierkové predmety, 
zabezpečuje ochranu, ošetrenie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Bežné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................408 836 € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady ( energie, vodné stočné, telekomunikácie a  pod.), údržbu budov 
a objektov  a na bežnú činnosť organizácie; kultúrne poukazy z MK SR vo výške  1473,- €, na  realizáciu projektu „Pamätnica a výstava 60 
rokov Západoslovenského múzea v Trnave“ z grantových prostriedkov MK SR vo výške  5000,- €,    

Kapitálové výdavky.................................................................................................................................................................................8 649  € 

°  kapitálové výdavky na akvizíciu  a nákup zbierkových predmetov („Akvizícia etnografických predmetov trnavského regiónu“, „Akvizícia 

historického koča a saní“)  z grantových prostriedkov MK SR  vo výške 4 625,- €, a z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 4 024,- €;   



52 

 

Západoslovenské múzeum v Trnave v roku 2014 zaznamenalo priaznivé plnenie vo všetkých sledovaných merateľných 
ukazovateľoch. 

 
PPrrvvookk  1100..33..55::    VVllaassttiivveeddnnéé  mmúúzzeeuumm  vv  HHlloohhoovvccii  

Výdavky celkom................................................... ..........................................................216 095 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne 
Hlohovec   

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 125 147   127 407 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 

zbierkových predmetov za 
rok spolu  

 500  410 

 
 náklady na reštaurovanie 

a konzervovanie predmetov  
v EUR  za rok spolu 

 

 50 

 

 1 400 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 
a návštevníkov TTSK a zvýšenie  počtu 
návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok spolu 
 14  18 

  počet expozícií za rok spolu  
 0  0 

 
 počet  návštevníkov  múzea 

za rok spolu 

 22 000  23 203 

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 ................................................................................................................................... ..............................................216 095 € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a  pod.), údržbu budov 
a objektov  a na bežnú činnosť organizácie;  

Priaznivé plnenie zaznamenalo múzeum vo všetkých oblastiach okrem počtu reštaurovaných a konzervovaných zbierkových 
predmetov. Na uvedený pokles majú vplyv predovšetkým vysoké náklady na odborné ošetrenie, ktoré v skutočnom plnení  
vysoko presiahli cieľovú hodnotu. 

 
 

PPrrvvookk  1100..33..66::    BBaallnneeoollooggiicckkéé  mmúúzzeeuumm  vv  PPiieeššťťaannoocchh  

Výdavky celkom..............................................................................................................171 437  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne 
Piešťany   

 počet zbierkových 

predmetov spolu 

  58 344  60 708 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 

zbierkových predmetov za 
rok spolu  

       30  1 617 

 
 náklady na reštaurovanie 

a konzervovanie predmetov  
v EUR  za rok spolu 

    200  5 710 

Prezentácia histórie pre obyvateľov 

a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu 
návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok spolu 

      10  12 
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  počet expozícií za rok spolu  
      0     1    

 
 počet  návštevníkov  múzea 

za rok spolu 

 17 000  20 668 

Prvok zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Piešťany. Múzeum zabezpečuje ochranu, 
ošetrenie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

  Bežné výdavky ...............................................................................................................................................................................171 437 € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a  pod.), údržbu budov 
a objektov  a na bežnú činnosť organizácie; na kultúrne poukazy z prostriedkov MK SR vo výške 716,- €, na realizáciu a prezentáciu 
projektu „Umenie v parku/Art in park 2014“  (2 000,- €),  na realizáciu projektu „Reštaurovanie textílií zo zbierky M.R.Štefánika“  (2 700,- €), 
na vydanie publikácie „Piešťany fenomén termálny“ (3 500,- €), reinštaláciu expozície „Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku – II. 
etapa“ ( 4 000,- €),  „Reštaurovanie súboru zbierkových predmetov z historickej zbierky Balneologického múzea“ ( 1 000,- €), 
z prostriedkov MK SR v celkovej výške 13 200,- €; 

Priaznivé plnenie počtu reštaurovaných predmetov a s tým súvisiace vyššie plnenie nákladov na reštaurovanie vychádza 
z úspešnosti múzea v grantoch Ministerstva kultúry SR. Vyššie náklady spojené s reštaurovaním súvisia s technicky 
náročnejšími procesmi ochrany niektorých predmetov. Múzeum zároveň zaznamenalo kladné plnenie pri všetkých  
ukazovateľoch. 

 

 

Podprogram 10.4:  Galérie 

Zámer:  Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie  

PPrrvvookk  1100..44..11::    ZZááhhoorrsskkáá  ggaalléérriiaa  JJáánnaa  MMuuddrroocchhaa  vv  SSeenniiccii  

Výdavky celkom..............................................................................................................213 512  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie   

k 31.12.2014 

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne 
okresov  Senica a Skalica  

 počet zbierkových 

predmetov spolu 

 3 128  3 169. 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 

zbierkových predmetov za 
rok spolu  

     0  0 

 
 náklady na reštaurovanie 

a konzervovanie predmetov  
v EUR  za rok spolu 

  0  0     

Prezentácia histórie pre obyvateľov 

a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu 
návštevníkov galérií  

 počet  výstav za rok spolu 

   25   35 

  počet expozícií za rok spolu  
    0  0 

 
 počet  návštevníkov  galérie 

za rok spolu 

 7 000  5 452 

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 ..............................................................................................................................................................................187 237 € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a  pod.), údržbu budov 
a objektov  a na bežnú činnosť organizácie; na realizáciu projektov „VI. stretnutie umelcov Záhoria – publikácia k výstavnému projektu“, 
„Milan Rašla – RE.: CYKLUS 2“  -  publikácia k výstave“  (3 000,-€), na poplatok za členstvo v Medzinárodnej organzácií múzeí ICOM 
(503,- €), na organizovanie a vydanie zborníka zo sympózia „Ženy výtvarníčky v slovenskom umení“ (2 500,- €),  na organizovanie 
a zabezpečenie podujatia  „8. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty VŠMU“ (4 000,- €), z  grantových prostriedkov MK SR 
v celkovej výške 10 003,- €; 
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Kapitálové výdavky................................................................................................................................................................................26 275 €     
° kapitálové výdavky boli použité na akvizíciu a nákup zbierkových predmetov vo výške 1 275,- € ako spolufinancovanie projektov 
z prostriedkov MK SR, na rekonštrukciu  okien vo výške 15 000,- €, na realizáciu projektu  „Akvizícia deviatich obrazov Oľgy Bartošíkovej 
do zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici“ z grantových prostriedkov  MK SR vo výške 10 000,- €;  

Galéria zaznamenala kladné plnenie  ukazovateľov okrem počtu návštevníkov galérie za rok. Nenaplnenie cieľovej hodnoty 
súvisí so zmenou záujmu návštevníkov, predovšetkým preferenciou nových médií (internet, kino atď.). 

  

  

PPrrvvookk  1100..44..22::    GGaalléérriiaa  JJáánnaa  KKoonniiaarrkkaa  vv  TTrrnnaavvee    

Výdavky celkom.........................................................................................................215 945,33  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne 
Trnavského kraja  

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 4 630  4 704. 

 

 počet  reštaurovaných 

a konzervovaných 
zbierkových predmetov za 
rok spolu  

  0  1 

 
 náklady na reštaurovanie 

a konzervovanie predmetov  
v EUR  za rok spolu 

 0 

 

 500 

Prezentácia výtvarného umenia pre 

obyvateľov a návštevníkov TTSK   
 počet  výstav za rok spolu 

   7  12 

  počet expozícií za rok spolu  
       0  0 

 
 počet  návštevníkov  galérie 

za rok spolu 

 7 200  12 600 

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje galerijná dokumentácia v regióne Trnavského kraja. Galéria nadobúda, 
ochraňuje a  sprístupňuje zbierkové predmety.  

Bežné výdavky ...................................................................................................................................................................................212 295 € 

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), údržbu budov 
a objektov  a na bežnú činnosť organizácie; na realizáciu a prezentáciu výstavného projektu  „The Dudas Brothers“  (2 000,- €), na 
realizáciu a prezentáciu výstavy  „Jozef Srna: Kolobeh príbehov“, „Peter Rónai: Retro naj...“ , „Karol Ondreička 1944-2003“, ART 
LABORATÓRIUM 2014“, ( 8 000,- €),   z grantových prostriedkov MK SR v celkovej výške 10 000,-€; 

Kapitálové výdavky............................................................................................................................................................................3 650,33 €     
°  kapitálové výdavky boli použité na dobudovanie oplotenia galérie;   

Galéria zaznamenala kladné plnenie všetkých  ukazovateľov za rok 2014. Nárast návštevnosti galérie súvisí predovšetkým 
s kvalitným výberom výstavných projektov a so zmenou prístupu ku komunikácii s návštevníkmi. 

 

 

Podprogram 10.5:  Osvetové strediská 

Zámer:  Atraktívny priestor pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a voľno časových 

aktivít v oblasti kultúry  

PPrrvvookk  1100..55..11::    ŽŽiittnnoooossttrroovvsskkéé  oossvveettoovvéé  ssttrreeddiisskkoo  vv  DDuunnaajjsskkeejj  SSttrreeddee  

Výdavky celkom..............................................................................................................132 983  € 

Cieľ Merateľný Cieľová hodnota Plnenie  
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ukazovateľ  k 31.12.2014 

Podpora pre zmysluplné trávenie voľného 
času obyvateľov regiónu  

 počet súťaží ZUČ za rok 
spolu 

 20  16 

Udržiavať ľudové tradície s autenticitou 
ich prejavu v regióne   

 počet tradičných podujatí 
usporiadaných v OS za rok 

spolu  

 35  35 

Prvok zahŕňa činnosti, ktoré tvorivo organizujú aktivity  na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej  činnosti, 
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 ................................................................................................................................... ...............................................132 983 € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), na  prevádzku a údržbu 
budov a objektov  a na bežnú činnosť organizácie; na prípravu a realizáciu projektu „II. Umelecké tvorivé dielne“ (1 500,- €), na realizáciu 
projektu „Studňa Európy – zachráň živú vodu – VIII. ročník“ (1 000,- €), na realizáciu podujatí „ XV. Žitnoostrovské pastelky“, „XIII. 
Dunajskostredský divadelný festival“ (4 800,- €),  na zabezpečenie prehliadky mládežníckych zborov „Mládež spieva“, súťaže výtvarnej 
tvorby „XVII. Výtvarné spektrum 2014“ (3 400,- €),  z grantových prostriedkov MK SR v celkovej výške 10 700,- €; na realizáciu projektu  
„Medzinárodný deň rómov“ z grantových prostriedkov Úradu vlády  SR vo výške 1 000,- €;   

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede v roku 2014 nenaplnilo ukazovateľ pri počte súťaží ZUČ za rok. Pokles 
nastal v dôsledku zníženého záujmu o záujmovo-umeleckú činnosť v regióne Dunajskej Stredy pri deťoch školského veku.  

  

 
PPrrvvookk  1100..55..22::    GGaallaannttsskkéé  oossvveettoovvéé  ssttrreeddiisskkoo  vv  GGaallaannttee  

Výdavky celkom.............................................................................................................121 573  €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podpora pre zmysluplné trávenie voľného 
času obyvateľov regiónu  

 počet súťaží ZUČ za rok 

spolu 

 20  27 

Udržiavať ľudové tradície s autenticitou 
ich prejavu v regióne   

 počet tradičných podujatí 
usporiadaných v OS za rok 

spolu  

 20  42 

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s predchádzajúcim prvkom.   

Bežné výdavky ...................................................................................................................................................................................121 573 € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikác ie a  pod.),na  prevádzku a údržbu 
budov a objektov   a na bežnú činnosť organizácie, kultúrne podujatia; na prípravu a realizáciu podujatí („Výstava diel maďarských 
výtvarníkov“, „Týždeň židovskej kultúry“, „KULTÚRA NÁS SPÁJA- Multikultúrny festival“, „Židovské kultúrne dedičstvo na historických 
fotografiách“, „Tolerancia v každodennom živote- vzdelávací  seminár“, „Zlaté struny cimbalu Celoslovenský festival“)  vo výške 9 700,- €;  
z prostriedkov Úradu Vlády SR; na prípravu a realizáciu projektu  „Tolerancia v každodennom živote – vzdelávacie workshopy“ 
z prostriedkov od MZV a EZ SR o výške 5 260,- €; na prípravu a realizáciu projektu DIVERTIMENTO MUSICALE 2014“ (1 500,- €), na 
realizáciu kultúrnej aktivity „ Stretnutie vo farbách“ (1 000,- €), na organizovanie 47. ročníka krajského festivalu „Naša Vansovej Lomnička“ 
(500,- €), na realizáciu džezového koncertu „JazzFest Galanta“ (1 200,- €), z grantových prostriedkov MK SR v celkovej výške 4 200,-€;  

Priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov Galantského osvetového strediska v Galante za rok 2014 súvisí aj 
s úspešnosťou osvetového strediska v  získaní  grantových prostriedkov na projekty z Ministerstva kultúry SR.  

  

  

PPrrvvookk  1100..55..33::    TTrrnnaavvsskkéé  oossvveettoovvéé  ssttrreeddiisskkoo  vv  TTrrnnaavvee  

Výdavky celkom...............................................................................................................152 745 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podpora pre zmysluplné trávenie voľného 

času obyvateľov regiónu  
 počet súťaží ZUČ za rok 

spolu 

 22  24 

Udržiavať ľudové tradície s autenticitou 
 počet tradičných podujatí 

usporiadaných v OS za rok 

 15  19 
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ich prejavu v regióne   spolu  

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2. 

Bežné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................152 745  € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a  pod.),na  prevádzku a údržbu 
budov a objektov   a na bežnú činnosť organizácie, kultúrne podujatia; na prípravu a realizáciu projektov „Hollého pamätník 2014“, „Malá 
krajská scénická žatva 2014“, „Krajská súťažná prehliadka malých dychových hudieb 2014“ (7 700,- €),  Krajská prehliadka mužských 
folklórnych speváckych skupín „Spievajte s nami“, „Krajský folklórny festival kultúry Krakovany 2014“ (1 500,- €), príprava a realizácia 
tvorivých dielní zameraných na tradičné ľudové remeslá „Malí remeselníci“ (500,- €),  z grantových prostriedkov MK SR v celkovej výške 
9 700,- €;   

Priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov Trnavského osvetového strediska v Trnave  za rok 2014 súvisí  s úspešnosťou 
osvetového strediska v  získaní  grantových prostriedkov na projekty z Ministerstva kultúry SR.  
 

  

PPrrvvookk  1100..55..44::    ZZááhhoorrsskkéé  oossvveettoovvéé  ssttrreeddiisskkoo  vv  SSeenniiccii  

Výdavky celkom...................................................... .......................................................140 640  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podpora pre zmysluplné trávenie voľného 

času obyvateľov regiónu  
 počet súťaží ZUČ za rok 

spolu 

 18  22 

Udržiavať ľudové tradície s autenticitou 
ich prejavu v regióne   

 počet tradičných podujatí 
usporiadaných v OS za rok 

spolu  

 30  69 

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2. 

Bežné výdavky .................................................................................................................................................................................140 640   € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a  pod.), na  prevádzku a 
údržbu budov a objektov,  na bežnú činnosť organizácie, kultúrne podujatia; na prípravu a realizáciu súťažnej prehliadky detskej 
dramatickej tvorivosti „Scénická divadelná jar“, na podujatie „AMFO 2014“ – krajská súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby 
Trnavského kraja, na prípravu a realizáciu krajskej súťažnej prehliadky detských ľudových hudieb  (4 400,- €),  na prípravu a realizáciu 
cyklu autorských výstav „Senický fotorok 2014“ (1 500,- €),  z grantových prostriedkov MK SR v celkovej výške 5 900,- €; na kultúrne 
poukazy vo výške 58,- €;       

Vyššie plnenie ukazovateľa v počte tradičných podujatí priaznivo ovplyvnili grantové prostriedky na projekty získané  
z kapitoly Ministerstva kultúry SR. 

 

 

Podprogram 10.6:  Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v 

Hlohovci 

Výdavky celkom..............................................................................................................109 735  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zabezpečiť popularitu astronómii 
a výskumu vesmíru   

 počet návštevníkov za rok 
spolu   

 22 000  .22 603 

 
 počet zorganizovaných  

podujatí  za rok spolu 

     500  569 

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 ................................................................................................................................... ...............................................109 735 € 
° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), na  prevádzku a údržbu 
budov a objektov  a na bežnú činnosť organizácie; 
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Hvezdáreň v roku 2014 zaznamenala kladné plnenie jednotlivých  ukazovateľov. Na ich napĺňaní sa výraznou mierou 
podieľa  spolupráca so školami a dlhodobo  kvalitné podujatia a sprievodný program. 

 

 

Podprogram 10.7:  Grantový program na podporu kultúrnych  a umeleckých aktivít 

Výdavky celkom...............................................................................................................24 300  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zabezpečiť podporu pre kultúrne  aktivity  
občanov TTSK    

 počet podporených 

projektov v oblasti kultúry 
za rok spolu   

 100  82 

Podprogram zabezpečuje finančnú podporu kultúrnym  umeleckým aktivitám občanov TTSK organizovaným mimo 
inštitucionálnej sféry, je priamym nástrojom kultúrnej politiky regionálnej samosprávy. 

Bežné výdavky ................................................................................................................................... ................................................24 300  € 

° prostriedky boli použité vo forme transferu pre organizácie v rámci verejnej správy, obce, občianske združenia, školy, neziskové 
organizácie, na základe predložených projektov  na „Podporu kultúrnych aktivít v roku 2014“ v zmysle VZN 7/2006 a Výzvy č. 1/2014;
  
 

   

   

PPPrrrooogggrrraaammm   111111:::         SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNEEE      SSSLLLUUUŽŽŽBBBYYY   

    
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 (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  ŤŤZZPP  oobbččaannoovv    aa  sseenniioorroovv    

Výdavky celkom....................................................................................................15 884 331,40  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
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Komplexná a nepretržitá sociálna 
starostlivosť   

 počet zariadení sociálnych 

služieb (ZSS)  spolu 

 20  20 

 
 počet klientov – detí 

umiestnených v ZSS spolu  

 30  22 

 
 počet klientov – dospelých  

umiestnených  v ZSS spolu 

 1 699  1674 

Dosiahnuť menšiu závislosť klientov od 
cudzej pomoci  

 počet klientov u ktorých sa 
zlepšila samoobslužná 

činnosť  

 200  172 

Zabezpečiť kvalitu života klientov  v ZSS 
 počet klientov (z celkového 

počtu v ZSS),  ktorí sa 
zúčastňujú terapie za rok 

 1100   1205 

 

 počet klientov, ktorí sa 

zúčastnili   rekreačných 
pobytov a výletov za rok  
spolu 

 800   823 

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  (2x domov dôchodcov – DD a DSS, 1x zariadenie pre seniorov – DSS a ZpS ), 
 6 DSS pre deti a dospelých s celoročným pobytom, 
 2 DSS  pre deti a dospelých s denným a týždenným pobytom, 
 1 DSS 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 ................................................................................................................................. ........................................15 404 341,57 € 
° výdavky  na prevádzku zariadení, energie, voda, teplo, strava, bežná údržba strojov, prístrojov a zariadení (4 825 452,61 €), mzdy 
(7 738 193,15 €),   odvody (2 790 689,02 €), odchodné, nemocenské dávky (50 006,79 €); zdrojom  krytia uvedeného objemu čerpaných 
výdavkov sú   dotácie od zriaďovateľa (71,68 % podiel ), vlastné zdroje (27,15 %),  dotácia z ÚPSRaR (0,83 %), iné zdroje (0,34%);      

Kapitálové výdavky...................................................................................................................................................................... 479 989,83 € 
° kapitálové výdavky boli čerpané na obstaranie priemyselnej pračky (11 225,52 €) pre DSS Lehnice; obstaranie záhradného traktora, 
obstaranie a montáž požiarneho rozhlasu ( 20 685,12 €) pre DSS Horný Bar;  na výstavbu trafostanice, rekonštrukciu vykurovacieho 
systému, rekonštrukciu elektroinštalácie v kuchyni ( 112 569,62 €) pre DSS Veľký Meder;   na rekonštrukciu strechy ( 15 280,84 €) pre 
DSS Galanta;  na obstaranie mobilného zdviháka (3 594,- €) pre DSS Šintava;  chladničku a sporák (6 113,18 €) pre DSS Košúty;  na 
rekonštrukciu strechy a ochranu proti atmosferickým vplyvom (65 270,39 €) pre DSS Sereď;  na obstaranie schodolezu, priemyselnej 
pračky a sušičky (14 318,-€) pre DSS Moravský Sv. Ján;  vybudovanie chodníkov, obstaranie odsávačky pár, mangľa (14 809,23 €)  pre 
DSS Skalica;  veľkokapacitnú pračku (10 128,- €) pre DSS Holíč;  priemyselnú pračku, osobné motorové vozidlo (18 863,- €) pre DSS 
Senica; na rekonštrukciu fasády hlavnej budovy -II. etapa (zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy),  dodatočné odvetranie 
základov hlavnej budovy kaštieľa (109 770,06 €) pre DSS Zavar; na rekonštrukciu strechy (17 022,86 €) pe DSS Medveďov; na obstaranie 
úžitkového motorového vozidla (14 498,99 €) pre DSS Okoč; na rekonštrukciu kanalizácie (12 370,10 €) pre DSS Jahodná; na 
rekonštrukciu kanalizácie (3 474,- €) pre DSS Šoporňa Štrkovec; na obstaranie osobného motorového vozidla, konvektomatu, elektrického 
varného kotla  (29 996,92 €) pre DSS Rohov; 

Plnenie merateľného ukazovateľa ako je počet klientov - detí a dospelých ovplyvňuje úmrtnosť (prirodzený úbytok) klientov 
a vek prijatého klienta (dosiahnutie 18-teho roku života). Plnenie merateľného ukazovateľa – samoobslužnosť klientov 
a počet klientov, ktorí sa zúčastňujú terapie a rekreačných pobytov a výletov, ovplyvňuje hlavne zdravotný stav klientov.  

  

PPrrvvookk  1111..11..22::    LLeekkáárrsskkee  ppoossuuddkkyy  pprree  úúččeellyy  zzáákkoonnaa  čč..  444488//22000088  ZZ..  zz..    aa  ppssyycchhoollooggiicckkéé  ppoossuuddkkyy  zzaammeessttnnaannccoovv  zzaarriiaaddeenníí  

ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb    

Výdavky celkom..................................................................................................................7 750  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 
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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 

 800  665 

 

 počet   zdravotných výkonov 

(lekárskych posudkov) na 
účely posúdenia  
odkázanosti na sociálnu 
službu v zmysle § 81 zák. č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách 

 10  0 

 

 počet posudkov 

vypracovaných 
psychológom  pre 
uchádzačov o zamestnanie 
v ZSS   

 40  19 

Predmetný prvok obsahuje náklady na: 
- činnosť psychológa -  posudky pre  nových zamestnancov do zariadení sociálnych služieb;  
-  vydanie posudkov - v zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - posudzujúci lekár  vykonáva 
lekársku 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 ................................................................................................................................... .....................................................7 750 € 
° výdavky  na financovanie   lekárskych posudkov zamestnancov v súlade s právnymi predpismi, znaleckých a zdravotných posudkov pre 
posúdenie odkázanosti klientov  na sociálne služby v zmysle platných právnych noriem; 

Plnenie týchto merateľných  ukazovateľov  závisí od počtu prijatých žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
a od počtu novoprijatých zamestnancov do ZSS  (posudok psychológa). Dôvodom nulového  plnenia ukazovateľa počet 
zdravotných výkonov v zmysle § 81 písm. x) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyplýva zo skutočnosti, 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......................................................................................................1 552 454,66  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zabezpečiť ponuku nedostatkových 
sociálnych služieb v regióne   

 zvýšenie počtu miest v ZSS 

oproti minulému roku     

 50  30 

 
 počet podporených 

neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb 

 47  45 

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 ..................................................................................................................................... ....................................1 552 454,66 € 
°  výdavky predstavujú  poskytované finančné prostriedky vo forme transferov na mzdové  náklady, prevádzkové náklady  zariadení 
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa platných právnych noriem (štandardov); 

Pokles plnenia ukazovateľa zvýšenie počtu miest v ZSS a počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych 
služieb bolo ovplyvnené zmenou v zákone o sociálnych službách (pretransformovanie niektorých subjektov sociálnej pomoci  
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na iný druh ZSS), ktorej dôsledkom bol pokles počtu zariadení ZSS v kompetencii TTSK a tiež pokles  počtu neverejných 
poskytovateľov sociálnych služieb s finančou podporou TTSK.  

 

  

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 .............................................................................................................472 018  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podpora pre akreditované subjekty  
s výkonom opatrení v oblasti  sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately  

 počet  podporených 
subjektov za rok spolu 

 18  18 

 
 počet klientov, ktorým bolo 

poskytnuté poradenstvo 
(subjektmi) 

 5 500  6 135 

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 ...................................................................................................................................................................................472 018 € 
°  výdavky predstavujú finančné prostriedky poskytované formou transferu neštátnym organizáciám v zmysle platných právnych predpisov 
na prevádzkové a mzdové výdavky akreditovaných subjektov; 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 a v súlade s VZN TTSK č. 
9/2006 a VZN TTSK č. 22/2009. 
 

  

PPrrvvookk  1111..22..33::    ZZaarriiaaddeenniiaa  ppeessttúúnnsskkeejj  ssttaarroossttlliivvoossttii  

Výdavky celkom................................................................................................................13 700  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Plnohodnotný život deťom i umiestneným   

v zariadeniach  pestúnskej starostlivosti 
 počet  zariadení pestúnskej 

starostlivosti spolu 

 1  1 

 
 počet detí umiestnených 

v ZPS spolu 

 3  2 

 
 počet aktivít  

zorganizovaných pre deti vo 

voľnom čase spolu za rok 

 5  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. 

V rámci TTSK zostalo zriadené jedno  zariadenie pestúnskej starostlivosti (ZPS): 

1. ZPS Šaštín-Stráže.    
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Bežné výdavky ...................................................................................................................................................................................13 700  € 
° výdavky na prevádzku, bežnú údržbu zariadení, výdavky súvisiace so starostlivosťou o zdravý vývin detí, odmeny pestúnom; zdrojom 
týchto výdavkov je dotácia z ÚPSVaR (7 966,53 €) a prostriedky  od TTSK (5 733,47 €); 

V priebehu roku 2013 boli zrušené ZPS v Križovanoch nad Dudváhom a v Galante z dôvodu, že deti už nespĺňali podmienky 
pre zabezpečovanie poskytovania náhradnej rodinnej starostlivosti v zmysle zákona. Plnenie merateľných  ukazovateľov za 
rok  2014 sa týka len ZPS Šaštín Stráže.    

 

Podprogram 11.3:  Manažment sociálnej infraštruktúry 

Výdavky celkom..........................................................................................................................0 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Aktuálna informovanosť 
o poskytovateľoch sociálnych služieb 
v rámci TTSK  

 počet poskytovateľov 

sociálnych služieb  v kraji 
vedených v registri  

 180  185 

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, 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. 

 

 

Podprogram 11.4:  Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci 

Výdavky celkom...........................................................................................................20 937,50  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Kvalitné sociálne podmienky pre 
obyvateľov kraja  

 počet podporených 

projektov v oblasti sociálnej 
pomoci 

 65  63 

Podprogram predstavuje  pomoc TTSK právnickým a fyzickým osobám vo forme transferov na akcie podľa 
predložených  projektov   v zmysle  Výzvy TTSK  č 3/2014  na „Podporu  aktivít zameraných na pomoc pre sociálne 
odkázaných občanov“   a v súlade s  VZN 7/2006  o poskytovaní dotácii z rozpočtu Trnavského samosprávneho 
kraja.  

Bežné výdavky ................................................................................................................................................................................20 937,50 € 

° výdavky vo forme transferov na podporu aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov  v zmysle  výzvy č. 3/2014;  

 

 

   

PPPrrrooogggrrraaammm   111222:::         PPPRRROOOSSSTTTRRREEEDDDIIIEEE      PPPRRREEE      ŽŽŽIIIVVVOOOTTT   
   

Zámer:  Zdravé životné prostredie  pre súčasný a budúci život v regióne  

Výdavky celkom.........................................................................................................................0  € 

Cieľ Merateľný Cieľová hodnota Plnenie  
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ukazovateľ  k 31.12.2014 

Proregionálne a environmentálne riadenie 
čínností s dopadom na životné prostredie  

 priemerný  počet vydaných 
stanovísk za mesiac   

 10  12 

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.   

  

   

   

PPPrrrooogggrrraaammm   111333:::         ZZZDDDRRRAAAVVVOOOTTTNNNÍÍÍCCCTTTVVVOOO   
 

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, schvaľuje  úhrady za prednostné poskytnutie 

zdravotnej starostlivosti, 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 a prevenciu  chorôb 

obyvateľstva  

Výdavky celkom...............................................................................................................19 620 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Podporovať zdravotné uvedomenie 
obyvateľstva grantovým programom  

 počet úspešných, finančne  

podporených projektov 

 35  27 

Cieľom podprogramu  je v zmysle VZN 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK finančne podporovať  
predložené projekty na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva v TTSK v snahe podporovať zdravotné 
uvedomenie obyvateľstva. 

Bežné výdavky ................................................................................................................................... ................................................19 620 € 
° výdavky vo forme transferu v zmysle Výzvy č. 4/2014 („Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“)  pre obce, občianske združenia, 
neinvestičné fondy, neziskové organizácie, nadácie; 

V roku 2014 boli v rozpočte vyčlenené prostriedky a  boli použité na finančnú podporu projektov  v počte  27, pričom ich 

počet  bol  ovplyvnený výškou poskytnutej dotácie na jednotlivý projekt. 

 



63 

 

Podprogram 13.2:  Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti 

  

PPrrvvookk  1133..22..11::    DDoozzoorr  nnaadd  pprreevvááddzzkkoovvaanníímm  zzddrraavvoottnníícckkyycchh  zzaarriiaaddeenníí  vvrrááttaannee  lleekkáárreennsskkeejj  sslluužžbbyy    

Výdavky celkom......................................................................................................2 492 113,40  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Monitorovanie kvality služieb 
zdravotníckych zariadení a ozdravenie 
finančného riadenia 

 počet vykonaných dozorov  
za rok spolu 

 40  56 

 

 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 ................................................................................................................................... ......................................2 492 113,40 € 
° 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 2 492 113,40 €;  ide 
o úhradu záväzkov z titulu nevyplatených miezd, odvodov, nezaplatených energií, materiálov, ako záväzkov voči  fyzickým osobám, voči 
veriteľom z obchodného styku, voči zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, daňovému úradu; súčasťou výdavkov sú  tiež úroky 
z omeškania úhrad; 

V roku 2014 boli dozory viazané hlavne na odstúpené podania z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len 
ÚDZS).  Na odbor zdravotníctva bolo doručených 45 odstúpení z ÚDZS, ktoré sa týkali porušení povinností poskytovateľa 
najmä vo vedení zdravotnej dokumentácie. Odstúpenia boli riešené väčšinou formou správnych konaní, o ktorých  bolo 
rozhodnuté v zákonom stanovenom termíne.            

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 31.12.2014 

Zabezpečiť implementáciu nových 

diagnostických a terapeutických postupov 

 počet  predložených podaní 
v rámci schvaľovacieho 

procesu biomedicínskeho 
výskumu a dokumentácie 
na vedomie  

 1 500  755 

Dozor nad etickou spôsobilosťou 
poskytovateľov zdarvotnej  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. 

Dôvodom neplnenia merateľného ukazovateľa v počte predložených podaní a dokumentácie na vedomie,  je ťažko 
predvídateľný počet uvedených dokumentov za príslušný rok.  Cieľová hodnota uvedeného merateľného ukazovateľa na rok 
2014 bola stanovená približne na úrovni skutočného plnenia v roku 2013.  
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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.  

 

   
 

PPPrrrooogggrrraaammm   111444:::         AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTÍÍÍVVVAAA   
    

Výdavky celkom......................................................................................................7 883 147,77  € 

Cieľ Merateľný ukazovateľ  Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2014 

Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií 

TTSK 

podiel zamestnancov Úradu TTSK na 

100 obyvateľov regiónu  TTSK 

 0,04  0,039 

Program Administratíva predstavuje predovšetkým personálne zabezpečenie všetkých činností a aktivít Úradu 
TTSK,  úverovú politiku TTSK a podobne. 

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného programu  zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a výdavky na splácanie  úrokov 
z poskytnutých úverov a ostatné platby.  

Všetky tieto výdavky „podporujú“ realizáciu ostatných programov  v rámci programovej štruktúry TTSK.  

Bežné výdavky ..........................................................................................................................................................................7 883 147,77 €  

°  výdavky na prenesený výkon - na školský úrad.........................................................................................................................33 678,00  € 

° mzdové náklady, odvody a platy, ostatné osobné vyrovnania................................................................................................4 671 965,12 € 

°   výdavky súvisiace so zabezpečovaním služieb prostredníctvom SMS, s.r.o.,  

  ako výkon správy ciest II. a III. triedy, prenájom parkoviska, upratovacie služby.......................................................................877 051,12 €  

°  akcie TTSK................................................................................................................................................................................164 941,51 € 

°  bankové úroky a ostatná podporná činnosť............................................................................................................................2 135 512,02 € 

 

 

 

 

 

                          

V Trnave, 05.05.2015 

Vypracovala: Ing. Darina Ambrušová 
Zdroj:             informácie v IS SPIN, podklady   
                      od rozpočtových subjektov   
                      


