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                                        Príloha 24 

 

Hodnotenie plnenia  výdavkovej časti rozpočtu TTSK za rok 

2009 podľa programov   
 

Legislatívny rámec 
Programový rozpočet TTSK na rok 2009  bol schválený uznesením č.478/2008/22 dňa 29.10.2008 na  22. riadnom zasadnutí 
Zastupiteľstva TTSK.  
Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  a inými právnymi predpismi  a internými smernicami.  
Programový rozpočet  bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – v štruktúre 14 programov,  ktoré kopírujú základné 
kompetenčné oblasti TTSK. 

 

Úpravy  rozpočtu  

V priebehu roka 2009 bolo schválených 5 úprav  rozpočtu, z toho štyri úpravy boli schválené predsedom TTSK v zmysle uznesenia TTSK 
č. 254/2007/15 bod 2 , a jedna úprava Zastupiteľstvom TTSK .      

 Schválený  
rozpočet  
2009 
 

Upravený 
rozpočet  
2009 

Plnenie  
rozpočtu 
2009 

Beţné príjmy 108 839 569 101 475 017 100 585 364 

Kapitálové príjmy   19 114 519        315 028        426 067 

Príjmové finančné operácie   36 650 999   15 378 008  15  378 002 

PRÍJMY SPOLU 164 605 087 117 168 053 116 389 433 

Beţné výdavky 108 574 018 103 611 693 102 021 993 

Kapitálové výdavky   55 765 518    13 273 539   12 668 801 

Výdavkové finančné operácie       265 551         265 551        272 257 

VÝDAVKY SPOLU 164 605 087 117 150 783 114 963 051  

ROZPOČET SPOLUu                  0             17 270     1 426 382  

 

Upravený  programový rozpočet  

Úpravy programového rozpočtu – finančnej stránky výdavkovej časti rozpočtu TTSK boli vykonávané presunmi medzi programami 

analogicky s úpravami rozpočtu medzi oddielmi v klasickej forme, pri súčasnom zachovaní rámca beţných a kapitálových  výdavkov a tieţ 

vzťahov medzi príjmami a výdavkami beţného a kapitálového rozpočtu.  Nasledujúca  tabuľka poskytuje prehľad o zmenách rozpočtu 

podľa programov. 
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Názov programu  
Schválený  programový 

rozpočet na rok 2009 
Úprava  programového 
rozpočtu  v roku 2009 

Upravený programový 
rozočet  na rok 2009 

Výdavky celkom 164 605 087 -47 454 304 117 150 783 

2 Beţné výdavky  108 574 018 -4 962 325 103 611 693 

3    z toho:       

4 
Program 1:   Plánovanie, manažment a 
kontrola 1 617 971   1 617 971 

5 Program 2:   Propagácia a marketing 1 005 776   1 005 776 

6 Program 3:   Propagácia a marketing 431 521   431 521 

7 Program 4:   Interné sužby  3 219 810 -196 296 3 023 514 

8 Program 5:   Bezpečnosť  2 324   2 324 

9 Program 6:  Komunikácie  8 298 480 163 648 8 462 128 

10 Program 7:   Doprava 10 373 100 -554 034 9 819 066 

11 Program 8:   Vzdelávanie 44 990 900 1 099 932 46 090 832 

12 Program 9: Šport 836 487   836 487 

13 Program 10: Kultúra 5 282 016 -33 897 5 248 119 

14 Program 12: Prostredie pre život 0   0 

15 Program 13: Zdravotníctvo  199 163   199 163 

16 Program 11: Sociálne služby 22 188 441 -2 304 818 19 883 623 

17 Program 14: Administratíva  10 128 029 -3 136 860 6 991 169 

     

     

18 Kapitálové výdavky  55 765 518 -42 491 979 13 273 539 

19    z toho:       

20 
Program 1:   Plánovanie, manažment a 
kontrola 0   0 

21 Program 2:   Propagácia a marketing 0   0 

22 Program 3:   Propagácia a marketing 0   0 

23 Program 4:   Interné sužby  4 565 824 4 587 476 9 153 300 

24 Program 5:   Bezpečnosť      0 

25 Program 6:  Komunikácie  25 821 481 -25 431 274 390 207 

26 Program 7:   Doprava     0 

27 Program 8:   Vzdelávanie 10 304 057 -7 591 989 2 712 068 

28 Program 9: Šport 2 157 604 -2 157 604 0 

29 Program 10: Kultúra 4 839 142 -4 670 551 168 591 

30 Program 12: Prostredie pre život 99 582 -99 582 0 

31 Program 13: Zdravotníctvo  531 103 -531 103 0 

32 Program 11: Sociálne služby 7 446 725 -6 597 352 849 373 

33 Program 14: Administratíva      0 

34 Finančné operácie výdavkové  265 551   265 551 

35 v tom        

36 
Dexia banka Slovensko - splácanie istiny 
úveru 265 551   265 551 

37 Účasť na majetku        
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Výška schváleného a upraveného beţného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených 

finančných operácií  je uvedená v nasledovnej  tabuľke:  „Sumarizácia rozpočtu podľa programov, a jeho plnenie za rok 2009“   
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Sumarizácia rozpočtu podľa programov a jeho plnenie za rok 2009

1 Príjmy 108 839 569 101 475 017 100 585 364 19 114 519 315 028 426 067 127 954 088 101 790 045 101 011 431

2 Výdavky 108 574 018 103 611 693 102 021 993 55 765 518 13 273 539 12 668 801 164 339 536 116 885 232 114 690 794

3 z toho:

4    Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 617 971 1 617 971 964 636 0 0 0 1 617 971 1 617 971 964 636

5    Program 2 Cestovný ruch a propagácia 1 005 776 1 005 776 490 743 0 0 0 1 005 776 1 005 776 490 743

6    Program 3 Propagácia a marketing 431 521 431 521 310 195 0 0 0 431 521 431 521 310 195

7    Program 4 Interné služby 3 219 810 3 023 514 2 840 135 4 565 824 9 153 300 2 386 289 7 785 634 12 176 814 5 226 424

8    Program 5 Bezpečnosť 2 324 2 324 160 0 0 0 2 324 2 324 160

9    Program 6 Komunikácie 8 298 480 8 462 128 8 511 271 25 821 481 390 207 540 571 34 119 961 8 852 335 9 051 842

10    Program 7 Doprava 10 373 100 9 819 066 9 819 061 0 0 0 10 373 100 9 819 066 9 819 061

11    Program 8 Vzdelávanie 44 990 900 46 090 832 45 304 623 10 304 057 2 712 068 2 720 201 55 294 957 48 802 900 48 024 824

12    Program 9 Šport 836 487 836 487 278 450 2 157 604 0 0 2 994 091 836 487 278 450

13    Program 10 Kultúra 5 282 016 5 248 119 5 219 790 4 839 142 168 591 148 810 10 121 158 5 416 710 5 368 600

14    Program 11 Sociálne služby 22 188 441 19 883 623 19 826 042 7 446 725 849 373 872 930 29 635 166 20 732 996 20 698 972

15    Program 12 Prostredie pre život 0 0 0 99 582 0 0 99 582 0 0

16    Program 13 Zdravotníctvo 199 163 199 163 173 912 531 103 0 0 730 266 199 163 173 912

17    Program 14 Administratíva 10 128 029 6 991 169 8 282 975 0 0 6 000 000 10 128 029 20 732 996 14 282 975

18

19

20

21

22

23

F I N A N Č N É    O P E R Á C I  E 

24 Príjmy 36 650 999 15 378 008 15 378 002

25 Zostatok prostriedkov z predch. rokov 1 439 819 4 138 182 4 138 183

Prevod prostriedkov z peň. Fondov 1 439 819 1 439 819

26 Bankové úvery dlhodobé 35 211 180 9 800 007 9 800 000

27 Výdavky 265 551 265 551 272 257

28 Splácanie istín 265 551 265 551 265 551

29 Účasť na majetku 6 706

### Výsledok hospodárenia 0 17 270 1 426 382

v Trnave, 19.4.2010

Zapísala: Ing. Darina Ambrušová

Upravený ropočet spolu na 

rok 2009

Plnenie rozpočtu 

spolu k 31.12.2009 

Rozpočet celkom

Upravený 

kapitálový ropočet 

na rok 2009

Plnenie kapitálového  

rozpočtu k 31.12.2009 

Schválený 

rozpočet spoluna 

rok 2009

Kapitálový rozpočetBežný rozpočet
Schválený 

kapitálový  

rozpočet na rok 

2009

Prebytok/schodok  bežného rozpočtu

Schodok kapitálového rozpočtu

SCHODOK

265 551 -2 136 676 -1 436 629

-15 095 187 -13 679 363

-12 242 734-12 958 511-36 650 999

-36 385 448

Plnenie beţného 

rozpočtu k 

31.12.2009 

Upravený beţný 

ropočet na rok 

2009

Schválený beţný 

rozpočet na rok 

2009
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V Ý D A V K O V Á       Č A S Ť      R O Z P O Č T U   

 

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A   KONTROLA ............................................................................................................. 9 

Podprogram 1.1:  Výkon funkcie predsedu................................................................................................... 9 
Podprogram 1.2:  Výkon funkcie riaditeľa Úradu ......................................................................................... 9 
Podprogram 1.3:  Strategické a územné plánovanie................................................................................... 10 

Prvok 1.3.1:  Strategické dokumenty ....................................................................................................... 10 
Prvok 1.3.2:  Územný plán ...................................................................................................................... 10 
Prvok 1.3.3:  Regionálny geografický systém – REGIS, GIS ........................................................................ 11 

Podprogram 1.4:  Regionálny rozvoj TTSK .................................................................................................. 11 
Projekt 1.4.1: Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane prístupových 
komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku ........................................................................... 11 
Projekt 1.4.2:  Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky.............................................................. 11 
Projekt 1.4.3:  Duo**Stars ...................................................................................................................... 12 
Projekt 1.4.4:  Ekoturizmus ..................................................................................................................... 12 
Prvok 1.4.5:  SCAT CERTICON .................................................................................................................. 12 
Prvok 1.4.6:  Podpora Regionálnych rozvojových agentúr ........................................................................ 13 
Prvok 1.4.7:  Info-dni, workshopy, konferencie ....................................................................................... 13 

Podprogram 1.5:  Členstvo TTSK v záujmových a občianskych  združeniach ............................................... 13 
Podprogram 1.6:  Kontrolná činnosť .......................................................................................................... 14 

Prvok 1.6.1:  Hlavný kontrolór ................................................................................................................. 14 
Prvok 1.6.2:  Petície, sťažnosti a podania................................................................................................. 14 

Podprogram 1.7:  Manažment ekonomiky ................................................................................................. 15 

Program 2: CESTOVNÝ  RUCH  A  PROPAGÁCIA ...................................................................................................................... 15 

Podprogram 2.1:  Rozvoj cestovného ruchu v kraji ..................................................................................... 16 
Prvok 2.1.1:  Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraniční ...................................................................... 16 
Prvok 2.1.2:  Podpora domáceho cestovného ruchu ................................................................................ 16 

Podprogram 2.2:  Propagačné a prezentačné materiály o TTSK .................................................................. 17 

Program 3:  PROPAGÁCIA  A MARKETING .......................................................................................................................................... 17 

Program 4:   INTERNÉ  SLUŢBY ........................................................................................................................................................... 18 

Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok ........................................................................... 19 
Podprogram 4.2:  Zasadnutia orgánov kraja ............................................................................................... 19 
Podprogram 4.3:  Správa a evidencia hnuteľného  majetku TTSK ............................................................... 20 
Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK .................................................. 21 

Prvok 4.4.1:  Správa, evidencia a nakladanie s nehnuteľným majetkom ................................................... 21 
Projekt 4.4.2:  Rekonštrukcia administratívnej budovy ............................................................................ 22 

Podprogram 4.5:  Vzdelávanie zamestnancov ............................................................................................ 22 
Podprogram 4.6:  Archív a registratúra ...................................................................................................... 23 
Podprogram 4.7:  Správa informačných technológií ................................................................................... 23 
Podprogram 4.8:  Autodoprava .................................................................................................................. 23 
Podprogram 4.9:   Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK ........................................................ 24 

Program 5:   BEZPEČNOSŤ .................................................................................................................................................................. 25 

Program 6:   KOMUNIKÁCIE ................................................................................................................................................................. 25 

Podprogram 6.1:  Správa a údržba komunikácií ......................................................................................... 26 
Prvok 6.1.1:  Zimná údržba ..................................................................................................................... 26 
Prvok 6.1.2:  Bežná údržba ...................................................................................................................... 26 

Podprogram 6.2:  Rekonštrukcia a výstavba komunikácií ........................................................................... 27 
Prvok 6.2.1:  Rekonštrukcia ciest  II. triedy .............................................................................................. 27 
Prvok 6.2.2:  Rekonštrukcia ciest  III. triedy ............................................................................................. 27 

Podprogram 6.3:  Rezerva programu Komunikácie .................................................................................... 28 
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Program 7:   DOPRAVA ........................................................................................................................................................................ 28 

Podprogram 7.1:  Autobusová doprava ...................................................................................................... 28 
Podprogram 7.2:  Manažment dopravnej infraštruktúry ............................................................................ 29 

Program 8:   VZDELÁVANIE ................................................................................................................................................................. 29 

Podprogram 8.1:  Stredné školy ................................................................................................................. 30 
Prvok 8.1.1:  Gymnáziá ........................................................................................................................... 30 
Projekt 8.1.2:  Gymnázium J.Hollého Trnava – dostavba budovy ............................................................. 30 
Projekt 8.1.3:  Gymnázium Vrbové – výstavba telocvične ........................................................................ 31 
Prvok 8.1.4:  Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie ................................................................ 31 
Prvok 8.1.5:  Stredné odborné školy – príspevkové organizácie ............................................................... 31 

Podprogram 8.2:  Zariadenia školského stravovania .................................................................................. 32 
Podprogram 8.3:  Školské internáty ........................................................................................................... 32 
Podprogram 8.4:  Jazykové školy................................................................................................................ 33 
Podprogram 8.5:  Školské hospodárstva .................................................................................................... 34 
Podprogram 8.6:  Školy v prírode ............................................................................................................... 34 
Podprogram 8.7:  Školský úrad ................................................................................................................... 35 
Podprogram 8.8:  Grantové  aktivity   pre neformálne vzdelávanie mládeže .............................................. 35 

Prvok 8.8.1:  Festival hudby .................................................................................................................... 35 
Prvok 8.8.2:  Ostatné grantové aktivity ................................................................................................... 36 

Podprogram 8.9:  Projektové zámery investičného charakteru .................................................................. 36 
Podprogram 8.10:  Rezerva programu Vzdelávanie .................................................................................... 36 

Program 9:   ŠPORT ............................................................................................................................................................................. 37 

Podprogram 9.1:  Organizácia športových podujatí .................................................................................... 37 
Prvok 9.1.1:  Župná olympiáda stredoškolskej mládeže ........................................................................... 37 
Prvok 9.1.2:  Regionálne centrum športu a mládeže ................................................................................ 37 
Prvok 9.1.3:  Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK ............................................................................... 38 

Podprogram 9.2:  Grantový program na podporu športu ........................................................................... 38 

Program 10:   KULTÚRA ....................................................................................................................................................................... 39 

Podprogram 10.1:  Divadlá......................................................................................................................... 39 
Podprogram 10.2:  Knižnice........................................................................................................................ 39 

Prvok 10.2.1:  Knižnica J. Fándlyho v Trnave ............................................................................................ 39 
Prvok 10.2.2:  Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede ........................................................................ 40 
Prvok 10.2.3:  Galantská knižnica v Galante ............................................................................................. 41 
Prvok 10.2.4:  Záhorská knižnica v Senici ................................................................................................. 41 

Podprogram 10.3:  Múzeá .......................................................................................................................... 42 
Prvok 10.3.1:  Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede ....................................................................... 42 
Prvok 10.3.2:  Vlastivedné múzeum v Galante ......................................................................................... 43 
Prvok 10.3.3:  Záhorské múzeum v Skalici ............................................................................................... 44 
Prvok 10.3.4:  Západoslovenské múzeum v Trnave .................................................................................. 44 
Prvok 10.3.5:  Vlastivedné múzeum v Hlohovci ....................................................................................... 45 
Prvok 10.3.6:  Balneologické múzeum v Piešťanoch................................................................................. 46 

Podprogram 10.4:  Galérie ......................................................................................................................... 47 
Prvok 10.4.1:  Záhorská galéria v Senici ................................................................................................... 47 
Prvok 10.4.2:  Galéria Jána Koniarka v Trnave.......................................................................................... 48 

Podprogram 10.5:  Osvetové strediská ....................................................................................................... 49 
Prvok 10.5.1:  Žitnoostrovné osvetové stredisko v Dunajskej Strede ........................................................ 49 
Prvok 10.5.2:  Galantské osvetové stredisko v Galante ............................................................................ 49 
Prvok 10.5.3:  Trnavské osvetové stredisko v Trnave ............................................................................... 50 
Prvok 10.5.4:  Záhorské osvetové stredisko v Senici ................................................................................ 50 

Podprogram 10.6:  Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci ................................ 51 
Podprogram 10.7:  Grantový program na podporu .................................................................................... 51 
kultúrnych  a umeleckých aktivít ................................................................................................................ 51 
Podprogram 10.8:  Projektové zámery investičného charakteru ................................................................ 52 
Podprogram 10.9:  Rezerva programu  Kultúra .......................................................................................... 52 

Program 11:   SOCIÁLNE  SLUŢBY ....................................................................................................................................................... 52 

Podprogram 11.1:  Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov .................................. 53 
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Prvok 11.1.1:  Zariadenia sociálnych služieb pre ŤZP občanov  a seniorov ................................................ 53 
Projekt 11.1.2:   Výstavba DSS pre deti od 0-3 rokov pri DSS Šoporňa ...................................................... 54 
Projekt 11.1.3:  Domov mládeže Zemianske Sady – rekonštrukcia ........................................................... 54 
Prvok 11.1.4:   Výchovno-rekreačné tábory pre ŤZP deti.......................................................................... 55 
Prvok 11.1.5:  Finančné príspevky subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc............................................ 55 
Prvok 11.1.6:  Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu............................... 55 

Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela .......................................................... 56 
Prvok 11.2.1:   Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti sociálnoprávnej ....................... 56 
ochrany detí a sociálnej kurately ............................................................................................................. 56 
Prvok 11.2.2:   Rómska problematika ...................................................................................................... 56 
Prvok 11.2.3:  Zariadenia pestúnskej starostlivosti .................................................................................. 57 

Podprogram 11.3:  Manažment sociálnej infraštruktúry ............................................................................ 57 
Podprogram 11.4:  Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci ............................................................... 58 
Podprogram 11.5:  Projektové zámery investičného charakteru ................................................................ 58 
Podprogram 11.6:  Rezerva programu Sociálne služby ............................................................................... 58 

Program 12:   PROSTREDIE  PRE  ŢIVOT ............................................................................................................................................ 59 

Program 13:   ZDRAVOTNÍCTVO .......................................................................................................................................................... 59 

Podprogram 13.1:  Zdravotnícke zariadenia v TTSK .................................................................................... 59 
Prvok 13.1.1:  NsP Dunajská Streda ......................................................................................................... 60 
Prvok 13.1.2:  NsP Svätého Lukáša Galanta ............................................................................................. 60 
Prvok 13.1.3:  NsP Skalica ....................................................................................................................... 61 
Prvok 13.1.4:  Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vrátane verejných lekární ............. 61 
Prvok 13.1.5:  Grantový program na podporu prevencie zdravia obyvateľstva ......................................... 61 

Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti ....................................... 62 
Prvok 13.2.1:  Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby .............. 62 
Prvok 13.2.2:  Etická komisia pri TTSK ..................................................................................................... 62 

Podprogram 13.3:  Rezerva programu Zdravotníctvo ................................................................................. 63 

Program 14:   ADMINISTRATÍVA .......................................................................................................................................................... 63 
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Plnenie výdavkov rozpočtu TTSK 2009 podľa programovej štruktúry 

 

  

Rok 2009 

Bežné výdavky 
v EUR  

Kapitálové 
výdavky v 

EUR   

Finančné 
operácie 

v EUR    

 Spolu  
 

VÝDAVKY CELKOM: 

102 021 993 12 668 801 272 257 114 963 051 

 114 963 051 

   z toho: 

Program 
    

Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 964 636 0  964 636 

Program 2:   Cestovný ruch a propagácia  490 743 0  490 743 

Program 3:   Propagácia a marketing  310 196 0  310 196 

Program 4:   Interné služby  2 840 135 2 386 289  5 226 424 

Program 5:   Bezpečnosť 160 0  160 

Program 6:   Komunikácie 8 511 271 540 571 265 551 9 317 393 

Program 7:   Doprava 9 819 061 0  9 819 060 

Program 8:   Vzdelávanie 45 304 623 2 720 201  48 024 824 

Program 9:   Šport 278 450 0  278 450 

Program 10:   Kultúra 5 219 790 148 810  5 368 600 

Program 11:   Sociálne služby 19 826 042 872 930  20 698 972 

Program 12:   Prostredie pre život 0 0  0 

Program 13:   Zdravotníctvo 173 912 0  173 912 

Program 14:   Administratíva 8 282 975 6 000 000 6 706 14 289 681 
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PPPrrrooogggrrraaammm   111:::   PPPLLLÁÁÁNNNOOOVVVAAANNNIIIEEE,,,   MMMAAANNNAAAŽŽŽMMMEEENNNTTT   AAA         

KKKOOONNNTTTRRROOOLLLAAA   
 

Zámer:     Profesionálny manaţment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu  

Podprogram 1.1:  Výkon funkcie predsedu     

 

Výdavky celkom.............................................................................................................167 104 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  účasť predsedu kraja 

na najvýznamnejších podujatiach 

v TTSK 

 počet  naplánovaných 

podujatí s účasťou na 

najvyššej úrovni za rok 

spolu 

 300  270 

Podporiť individuálne aktivity 

subjektov  regiónu 
 plánovaný počet  

podporených  projektov  

za rok spolu 

 200  130 

Zabezpečiť komplexnú prípravu 

predsedu pre prijímanie 

kvalifikovaných rozhodnutí    

 priemerný počet 

zasadnutí poradného 

zboru za mesiac 

 8+2  8 

 

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 mimoregionálnych zdrojov nevyhnutných pre financovanie 

rozvojových zámerov. 

Počet podporených projektov oproti cieľu bol niţší z dôvodu nesplnenia podmienok ţiadateľmi.   

 

Beţné výdavky ..................................................................................................................................................................................167 104 € 

° upomienkové predmety a reprezentačné dary a občestvenie  pri príleţitosti návštev predsedu na pozvaných spoločenských a politických 

podujatiach; 

recepcie,  odovzdávanie ocenení, športové akcie, memorandá, spoluoráca s miestnymi a regionálnymi sorganizáciami ( ZMOS, Jednota 

dôchodcov,  SOPK, Ţivnostenská komora, vysoké školy, akciách akciách úpepreprezentačné a dary  

° granty všeobecné -  na základe výzvy na podporu a rozvoj v sociálnej, kultúrnej, športovej a spoločenskej sfére diania v kraji- v Zmysle 

VZN č. 7/2006;    

 
Podprogram 1.2:  Výkon funkcie riaditeľa Úradu  

Zámer:  Profesionálne fungujúci úrad  

 

Výdavky celkom................................................................................................................309 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť účinné riadenie 

odborných útvarov Úradu TTSK 

 počet  pravidelných 

týţdenných  porád  

vedenia úradu    

 2  2 

 

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 porad 
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 Beţné výdavky ................................................................................................................................... ......................................... .309 € 

° výdavky za účasť na konferencii a seminári, ďalšie  výdavky súvisiace s riadením a organizáciou práce úradu TTSK zahrnuté 

v podpornom programe 14. Administratíva;  

 

Podprogram 1.3:  Strategické a územné plánovanie  

Zámer:  Vyváţený a trvalo udrţateľný rozvoj regiónu   

 

PPrrvvookk  11..33..11::    SSttrraatteeggiicckkéé  ddookkuummeennttyy  

Výdavky celkom.............................................................................................................235 963 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť predpoklady pre 
komplexný rozvoj  TTSK    

 vypracovaný PHSR na 

roky 2009 – 2015 
 áno   áno 

  počet vypracovaných 

sektorových stratégií za 

rok spolu 

 5  7 

 

Prvok predstavuje vypracovanie strategických dokumentov pre konkrétne oblasti  rozvoja  TTSK -  kultúry, vidieka, 

priemyslu, školstva a vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej oblasti, ich zverejnenie na webovej stránke a verejné 

prezentácie na konferencii a vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). PHSR ako základný 

strategický referenčný rámec pre komplexný rozvoj TTSK,   schválený Zastupiteľstvom TTSK bude zverejnený na 

web-stránke. 

 V roku 2009 bola spracovaná Koncepcia rozvoja telesnej kultúry a práce s mládeţou na území TTSK a k strategickým dokumentom TTSK 

boli vypracované akčné plány v oblastiach  rozvoja  TTSK -  kultúry, vidieka, cestovného ruchu, priemyslu, školstva a vzdelávania, 

zdravotníctva a sociálnej oblasti a v oblasti rozvoja telesnej kultúry,  ich zverejnenie na webovej stránke. Taktieţ bol vypracovaný Program 

hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja (PHSR) ako základný strategický referenčný rámec pre komplexný rozvoj TTSK 

Beţné výdavky ..................................................................................................................................................................................235 963 € 

° za vypracovanie strategických dokumentov;  

 

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

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

ukazovateľ  

Cieľová 

hodnota 

Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť predpoklady pre 
racionálny rozvoj územia TTSK 

 počet spracovaných 

podkladov k územnému 

plánu za rok spolu 

 2  0 

Zabezpečiť mapové podklady  z 

územného plánu regiónu v digitálnej 

forme 

 spracovaná 

digitalizovaná forma 

Územného plánu regiónu 

 áno  áno  

Zabezpečiť monitoring k územným 

plánom obcí 

 počet 

pripomienkovaných 

územných plánov obcí 

za rok spolu 

 100  105 

 
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 

vyuţívanie územia regiónu.               

Beţné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe č. 14 – Administratíva a predstavujú reţijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a sluţby).      
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PPrrvvookk  11..33..33::    RReeggiioonnáállnnyy  ggeeooggrraaffiicckkýý  ssyyssttéémm  ––  RREEGGIISS,,  GGIISS    

Výdavky celkom.....................................................................................................................53 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  vyuţiteľnosť  GIS pre 
potreby TTSK  a  jeho organizácií 

 údaje z GIS operatívne 

poskytované podľa 

poţiadaviek 

 áno  áno 

 
Realizácia predmetného prvku umoţňuje interaktívne vyuţívanie GIS dát pre potreby Úradu TTSK, organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, regionálne rozvojové agentúry, expozitúry a obce. Vytvára údajovú a softwarovú bázu 

pre poskytovanie elektronických sluţieb verejnosti.   

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ....................................................53 € 

° výdavky súvisiace s aktualizáciou vrstiev v programe; 
 

Podprogram 1.4:  Regionálny rozvoj TTSK 

 

PPrroojjeekktt  11..44..11::  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 31.12.2009 

Zabezpečiť prípravu zámeru pre 
realizáciu mostného prepojenia rieky 
Moravy v lokalite Mikulčice – 
Kopčany 

 počet vypracovaných 

strategických 

dokumentov – štúdií za 

rok spolu 

 1  0 

 

Projekt predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z fondov EÚ. 

Beţné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, platy 

a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie. 

Projekt „Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu 

a pešiu turistiku“ je schválený riadiacim orgánom, realizovať sa začne  v roku 2010.  

 

PPrroojjeekktt  11..44..22::    RRoozzvvoojj  ssppoolluupprrááccee  JJMMKK  aa  TTTTSSKK  vv  oobbllaassttii  ccyykklliissttiikkyy  

Výdavky celkom.............................................................................................................11 134 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Vytvoriť jednotný rámec budovania 
siete cyklotrás na území TTSK 

 počet vypracovaných 

strategických 

dokumentov – štúdií za 

rok spolu 

 1  0 

  počet konferencií 

a seminárov za rok spolu 

 6  1 

 

Realizácia projektu predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a ţiadosti o nenávratný 

finančný príspevok z fondov EÚ na budovanie siete cyklotrás na území TTSK. 

Strategické dokumenty sa nezrealizovali. Dôvod - nezrealizované verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie sa bude realizovať aţ 

v tomto roku, v roku 2010.  
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Projekt  „Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky“ bol schválený riadiaciôm orgánom, v roku 2009 sa konal 1 seminár a to 

v Trnave. Ostatné semináre sa budú konať v roku 2010 a 2011. 

Beţné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, platy 

a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie. 

Beţné výdavky ...................................................................................................................................................................................11 134 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu ako poštovné a telekomunikačné sluţby, všeobecný materiál, ostatné sluţby, mzdy a odvody 
príslušných zamestnancov, cestovné výdavky; 
 

PPrroojjeekktt  11..44..33::    DDuuoo****SSttaarrss  

Výdavky celkom ............................................................................................................23 344 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť vytvorenie 
medzinárodnej technologickej 
platformy a jednotnej siete tvorby 
hodnôt 

 vypracovaná analýza  

súčasného stavu v 

 priemyselnej oblasti 

TTSK 

 áno  nie  

 
Projekt predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z fondov EÚ. Projekt má podporiť cezhraničné hospodárske aktivity a posilniť regióny Trnavy a Dolného 

Rakúska ohľadom prevádzky špičkových technológií v priemysle. Výsledkom má byť jednotná sieť tvorby hodnôt, 

tvorba medzinárodnej technologickej platformy obstarávania, prenos transferu vedomostí a hodnôt, výmena 

skúseností a stratégií z priemyselných oblastí. 

„Projekt  „Duo**Stars“ je schválený riadiaciôm orgánom, analýza k projektu „Duo**Stars“ sa nerealizovala. Dôvod – nezrealizované verejné 

obstarávanie. Verejné obstarávanie sa bude realizovať  v roku 2010.  

Beţné výdavky ..................................................................................................................................................................................23 344 € 

° výdavky súvisiace s realizáciou  projektu, ako  mzdy a odvody príslušných zamestnancov, výdavky v súvislosti s konaním konferencií 

a workshopov;, výdavky na všeobecný materiál, nájomné;   

Ostatné beţné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, 

platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie. 

 

PPrroojjeekktt  11..44..44::    EEkkoottuurriizzmmuuss  

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť komplexnú prípravu 
projektového zámeru   

 počet vypracovaných 

strategických 

dokumentov – štúdií 

 1  0 

 

Realizácia projektu predstavuje komplexnú prípravu projektového zámeru a ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z fondov EÚ. Cieľom projektu  Ekoturizmus ako nástroj na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva 

v regióne Malých Karpát a slovensko-rakúskeho Podunajska  je spoznávanie, ochrana a propagácia Trnavského 

regiónu a zabezpečenie exkurzií a poznávacích zájazdov. 

Projekt „Ekoturizmus“ sa v roku 2009 nerealizoval, nakoľko nebol predloţený riadiacemu orgánu na schválenie. Realizovať sa začne aţ  

v roku 2010.  

Beţné výdavky v súvislosti s prípravou projektu  sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, platy 

a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie. 

 

PPrrvvookk  11..44..55::    SSCCAATT  CCEERRTTIICCOONN  

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

Cieľ Merateľný Cieľová hodnota Plnenie  
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ukazovateľ  k 31.12.2009 

Zabezpečiť pomoc pre tvorbu 
rozvojových projektov v regiónoch   

 počet účastníkov 

vzdelávacích aktivít 
 20  0 

 

Realizácia projektu predstavuje komplexnú prípravu projektového zámeru a ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z fondov EÚ. Cieľom projektu SCAT-CERTICON  je zabezpečenie vzdelávania pracovníkov v oblasti  

staveabníctva, nakoľko je v tejto oblasti v súčasnosti nedostatok kvalifikovaných odborných pracovníkov vzhľadom 

na dopyt na trhu práce.  

Projekt „SCAT CERTICON“ sa v roku 2009 nerealizoval, nakoľko nebol predloţený riadiacemu orgánu na schválenie.. Beţné výdavky 

súvisiace s prípravou  projektu  sú zahrnuté v programe 14: Administratíva  a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie. 

 

PPrrvvookk  11..44..66::    PPooddppoorraa  RReeggiioonnáállnnyycchh  rroozzvvoojjoovvýýcchh  aaggeennttúúrr  

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť pomoc pre tvorbu 
rozvojových projektov v regiónoch   

 počet funkčných RRA  

v kraji 
 7  7 

 

TTSK podporuje 7 Regionálnych rozvojových agentúr a ich metodické usmernenie k priamemu rozvoju Trnavského 

samosprávneho kraja (regiónu). RRA boli zaloţené Trnavským samosprávnym krajom v spolupráci s okresným 

mestom a ich predmetom činnosti je zabezpečovanie, tvorba a realizácia rozvojových projektov a programov na 

podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov. 

Podpora regionálnych rozvojových agentúr  v roku 2009 bola realizovaná formou poskytnutia finančných  prostriedkov, v zmysle 

schváleného rozpočtu.. 

 Beţné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v podprograme 1.5. Členstvo TTSK  v záujmových a občianskych 

zdruţeniach  a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby), 

nájomné a tieţ transfery – poskytnuté finančné prostriedky regionálnym rozvojových agentúram. 

 

 

PPrrvvookk  11..44..77::    IInnffoo--ddnnii,,  wwoorrkksshhooppyy,,  kkoonnffeerreenncciiee  

Výdavky celkom....................................................................................................................718 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  dostupnosť informácií 
o moţnosti získania cudzích zdrojov   

 počet  podujatí za rok spolu  5  0 

 
Prvok predstavuje činnosti a aktivity TTSK na zabezpečovanie informovanosti miestnej a obecnej samosprávy, 

obyvateľov kraja a inštitúcií tretieho sektora ohľadne operačných programov a výziev.  

Beţné výdavky ........................................................................................................................................................................................718 € 

° výdavky na realizáciu predmetného prvku predstavujú výdavky na všeobecný materiál a sluţobné cesty, na  občerstvenie pri pracovných 

stretnutiach so zamestnancami expozitúr a Rregionálnycvh rozvojových agentúr TTSK alebo pri pracovných stretnutiach so stránkami;  

   

 

Podprogram 1.5:  Členstvo TTSK v záujmových a občianskych  zdruţeniach 

Zámer:   Záujmy kraja hájené vo všetkých strategických oblastiach regionálneho aj nadregionálneho 

významu                                                

Výdavky celkom.........................................................................................................................388 701 €    
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Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť záujmy TTSK pri rozvoji 
kraja     

 počet zdruţení na 

podporu rozvoja, 

v ktorých  je TTSK 

členom 

 19  19 

 

Podprogram predstavuje zabezpečenie záujmov TTSK prostredníctvom účasti v  záujmových, občianskych 

a medzinárodných zdruţeniach.   

Beţné výdavky ..................................................................................................................................................................................388 701 € 

° výdaky predstavujú úhradu členského v záujmových zdruţeniach; 

 

Podprogram 1.6:  Kontrolná činnosť  

Zámer:     Legitímne fungujúci kraj  

 

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

Výdavky celkom..................................................................................................................47 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  pravidelnú kontrolu 
výkonu kompetencií Úradu 
a zariadení TTSK   

 počet kontrol za rok 

spolu 

 67  66 

Zabezpečiť hospodárnosť pri 

nakladaní s majetkom a finančnými 

prostriedkami   

 % splnených opatrení 

z uloţených  opatrení 

prijatých na základe 

zistení  kontroly 

 100%  81% 

 
Prvok predstavuje činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK realizované pri kontrole plnenia úloh samosprávneho 

kraja:  hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s vlastným 

majetkom samosprávneho kraja, majetkom zverených do správy alebo prenechaným do uţívania, nakladania 

s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami, priebeţnej a následnej finančnej kontroly a pod.. 

v súlade s platnou právnou legislatívou. Plánovaný počet kontrol v roku 2009 je zníţený v porovnaní s rokom 2008 

s ohľadom na školenia kontrolórov v závere roka 2009 a s ohľadom na skúsenosti s mimoriadnymi kontrolami SAD 

a zariadení TTSK v priebehu roka 2010.  

Skutočnosti pri kontrolách v roku 2009 potvrdili náš predpoklad, ţe v roku 2009 bude vykonaných menej kontrol. Počet kontrol bol však 

vzhľadom na komplikácie s podkladmi ( kontrolované subjekty -SAD ky-  museli dopĺňať svoje podklady počas kontrol ) o kontrolu v 

jednom subjekte menší.  

Splnené opatrenia – skutočná percentuálna hodnota je v prepočte podľa našich tabuliek niţšia, treba však dodať, ţe počet kontrol, ktorých 

výsledkom je záznam (kontroly bez zistení nie sú kritériom v mernom ukazovateli) stúpol z počtu 26 na 27, pričom v tomto absolútnom 

čísle kontrol so záznamom je  10 kontrol, ktoré neboli určené na prekontrolovanie plnenia opatrení. Tento pozitívny trend je skutočnosťou 

v absolútnych číslach aj napriek tomu, ţe v ročnej bilancii je hodnota - počet kontrol-  niţší.    

Beţné výdavky ...........................................................................................................................................................................................47 € 

Beţné výdavky na realizáciu predmetného prvku predstavujú reţijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 

a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na zabezpečenie plnenia stanovených cieľov a výkonu činnosti, pstatné výdavky sú zahrnuté 

v programe 14: Administratíva.   

  

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

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 



 15 

Dosiahnuť vybavenie petícií, 
sťaţností, a podania v súlade 
s legislatívou 

 petície, sťaţnosti 

a podania vybavované 

v zákonných lehotách 

 áno  áno 

 

Prvok predstavuje vybavovanie petícií, sťaţností a podaní v súlade s právnymi predpismi, vrátane vybavovania petícií, sťaţností 

a podaní na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie. 

Beţné výdavky ............................................................................................................................................ ............................................500 € 

° výdavky na vypracovanie odborných stanovísk k riešeniu sťaţností a petícií; 

Ostatné beţné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy,  

platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie. 

 
Podprogram 1.7:  Manaţment ekonomiky 

 

Výdavky celkom.............................................................................................................136 763 €  
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť objektívne zhodnotenie 
ekonomického riadenia TTSK 

 povinný audit 

hospodárskej činnosti 

s výrokom „bez výhrad“ 

 áno  áno 

  zachovaná najvyššia  

úroveň  ratingového 

hodnotenia v danej 

kategórii 

  

A-,BBB+,S2 

 0 

Zabezpečiť kontinuálnu orientáciu 

TTSK na výstupy a výsledky 

 počet vykonaných 

hodnotení plnenia  

rozpočtu za rok 

 2  2 

  programový rozpočet 

schválený 

v Zastupiteľstve TTSK do 

konca kalendárneho roka 

 áno  áno 

Zabezpečiť  transparentné účtovné 

výstupy  pre rozhodovací proces 

 počet  druhov 

predkladaných výkazov  

MF SR za rok 

 10  8 

 

Podprogram Manaţment 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 zvoje záväzky, udrţiavanie si udeleného ratingu, revízie účtov a kontrola účtovníctva.   

V roku 2009 sa nevykonával raiting z dôvodu prijatia úsprných opatrení vedením TTSK.    

Beţné výdavky ..................................................................................................................................................................................136 763 € 

° výdavky súvisiace s vykonávaním auditu v zmysle zmluvných podmienok na  rok 2009; 

  

  

PPPrrrooogggrrraaammm   222:::   CCCEEESSSTTTOOOVVVNNNÝÝÝ      RRRUUUCCCHHH      AAA      PPPRRROOOPPPAAAGGGÁÁÁCCCIIIAAA   

  
Zámer: TTSK – kraj známy bohatstvom termálnych prameňov a kúpeľov       



 16 

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............................................................................................................390 823 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť propagáciu kraja na 

najvýznamnejších odborných 

podujatiach cestovného ruchu 

 počet účastí na týchto 

podujatiach za rok spolu 

 8 

 

 10 

  počet  prezentácií 

organizácií 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  za rok spolu 

 4  3 

Podporiť rozvoj domáceho 

cestovného ruchu   

 počet subjektov 

participujúcich na 

spoločnej expozícii TTSK 

za rok  

 10  20 

 

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

i v zahraničí – Slovakiatour Bratislava, Holidayworld Praha, Regiontour Brno, Utazas Budapešť, Travel Market 

Ukrajina apod. V expozícií stánku sa prezentuje nielen TTSK, ale aj spoluvystavovatelia  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.  

V roku 2009 sa odbor cestovného ruchu a propagácie zúčastnil  na desiatich veľtrhoch a výstavách – 5 domácich a 5 zahraničných.  
Najmä domáce veľtrhy boli podporené organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti (DSS) – či uţ svojim programom alebo vlastnými 
výrobkami. 
Keďţe bolo týchto akcií viac ako sa predpokladalo, stúpajúcu tendenciu má preto aj počet spoluvystavovateľov, ktorí sa prezen tovalii 
v expozícií TTSK. 
 
Beţné výdavky ................................................................................................................................... ............................................390 823 € 

° za sluţby spojené s realiziáôciou  výstavnej expozície na výstavách  ako Regontour Brno, ITF Slovakiatour, Region Tour Košice,Holiday 

world Praha,  Utazas Budapešt, Pro Region Banská Bystrica, Coneco Bratislava, Agrokomplex Nitra, Ukraina Travel Market Kyjev, Herbst 

Senioren Messe; 

 

PPrrvvookk  22..11..22::    PPooddppoorraa  ddoommáácceehhoo  cceessttoovvnnééhhoo  rruucchhuu  

Výdavky celkom...............................................................................................................79 569 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Vytvoriť jednotný rámec pre rozvoj 
cestovného ruchu v TTSK 

 vypracovaná, schválená 

a zverejnená stratégia   

 áno  áno 

Zabezpečiť metodické usmernenie 

subjektov  domáceho cestovného 

ruchu v TTSK 

 odhadovaný počet 

metodických usmernení 

za rok spolu 

 8 

 

 3 
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Prvok predstavuje činnosti a aktivity pre vytvorenie jednotného rámca pre rozvoj cestovného ruchu v TTSK -  Návrh 

stratégie rozvoja cestovného ruchu a zabezpečenie koordinácie a metodického usmernenia subjektov domáceho 

cestovného ruchu.  Stratégia rozvoja cestovného ruchu je dokument, ktorý  stanovuje strategické ciele pre rozvoj 

cestovného ruchu vo verejnom záujme.  

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Trnavskom samosprávnom kraji predstavuje koncepčný dokument, ktorý jasne vymedzuje víziu 
a význam cestovného ruchu a poskytuje riešenia základných nosných otázok rozvoja cestovného ruchu v Trnavskom samosprávnom kraji. 
Na Stratégiu rozvoja cestovného ruchu na území TTSK nadväzuje a bliţšie ju špecifikuje Akčný plán rozvoja cestovného ruchu. Akčný 
plán predstavuje rozpracovanie stratégie na konkrétne plány jednotlivých zainteresovaných strán, ktoré majú kompetencie a záujmy 
v oblasti cestovného ruchu – miestna a regionálna samospráva, organizácie ústrednej štátnej správy, cirkev, záujmové zdruţenia, 
podnikatelia a pod. Akčný plán  reflektuje ich poslanie a ciele, mieru ich participácie na politike samosprávneho kraja a mieru zapojenia 
samosprávneho kraja na ich politikách a činnostiach. 
Prieskum trhu (GFK) dal vypracovať odbor cestovného ruchu a propagácie na zistenie potrieb, motivácií a bariér návštevy TTSK 
obyvateľmi susedných krajín pre prípad zlepšenia situácie alebo efektívneho vyuţitia. 
 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... .............................................79 569 € 

° výdavky na prieskum trhu zameraný na potenciálnych zahraničných návštevníkov, výdavky na pracovné stretnutia,  výdavky na obnovu 

značenia turistických trás,  tecnická realizácia a propagačné sluţby pre akciu „ Trienále plagátu“; 

 

 

Podprogram 2.2:  Propagačné a prezentačné materiály o TTSK 

Výdavky celkom...............................................................................................................20 351 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť cielenú propagáciu 
a prezentáciu TTSK    

 počet propagovaných 

akcií za rok spolu 

 12  3 

  počet jazykových mutácií 

propagačných materiálov 

 3 

 

 2 

  počet druhov materiálov 

na 1 propagovanú akciu   

 20  25 

   

V rámci podprogramu sa realizuje podpora rozvoja kraja vyuţívaním mnoţstva propagačných a prezentačných 

materiálov, či uţ vo forme printovej (letáky, prospekty) alebo elektronickej (DVD, CD nosiče,) ktoré  môţe TTSK 

zabezpečiť  výrobou alebo zberom od iných subjektov. 

Odbor cestovného ruchu a propagácie podporil v roku 2009 tieto 3 akcie – Veľkonočný gazdovský dvor, Trienále plagátu a Národné 
letecké dni. 
Propagačné materiály, ktoré sa rozdávali na veľtrhoch a výstavách a tieţ na iných propagačných akciách boli okrem slovenského jazyku aj 
v jazyku nemeckom a anglickom. 
Na propagačných akciách sa v roku 2009 vyuţilo niekoľko druhov propagačných materiálov, a to v tlačenej forme – letáky, broţúry, mapy, 
pohľadnice a pod – a tieţ v elektronickej podobe.  
Počet propagovaných akcií bol nízky z dôvodu presmerovania aktivity na veľtrhy a výstavy    

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ................................................20 351 € 

° výdavky na publikáciu informácií o TTSK  v Cestovnom lexikone  SR 2009/2010, výroba informačného systému, prezentačných tabúľ, 

marketingový servis pre akciu  „Národné letecké dni 2009“  konané pod záštitou predsedu TTSK;  

  

PPPrrrooogggrrraaammm   333:::      PPPRRROOOPPPAAAGGGÁÁÁCCCIIIAAA      AAA   MMMAAARRRKKKEEETTTIIINNNGGG   
          

Zámer:  Maximálne prezentovaný kraj   
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VVýýddaavvkkyy  cceellkkoomm  ........................................................................................................................................................................................................................331100  119966  €€  
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť spektrum informácií 
o TTSK  pre občanov v časopise 
Ţupný spravodajca 

 počet vydaných 

a distribuovaných čísel 

za rok 

 24  23 

  náklad 1 čísla v ks  196 510  196 510 

  ţupný spravodajca 

poskytovaný zdarma 

 áno  áno 

Zvýšiť  publicitu kraja 

prostredníctvom externých médií -

TV, rozhlas, tlač (v roku 2009) 

 percento zvýšenia  

príspevkov v printových 

médiách oproti minulému 

roku    

 15  17 

  priemerný počet   

príspevkov 

v elektronických médiách 

za mesiac    

 5  7 

Zabezpečiť uchovanie významných 

okamihov z akcií TTSK 

 priemerný počet 

zdokumentovaných akcií 

za mesiac 

 10  20 

Zabezpečiť operatívny monitoring 

informácií o kraji 

 realizovaný denný zber 

dát 

 

 áno  áno 

   

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

propagáciu a prezentáciu všetkých dôleţitých informácií  o činnosti Úradu TTSK, dianí v kraji,  významných 

osobností    kraja, informovanie o poskytovaných sluţbách a pod.. 

Zámer programu je realizovaný formou vydávania časopisu „Ţupný spravodajca“,   prezentáciou  a propagačnou  

činnosťou   Úradu TTSK a kraja v regionálnych a nadregionálnych médiách,  foto- a videodokumentáciou  z akcií 

TTSK, z oficiálnych návštev Úradu TTSK a   predstaviteľov TTSK. 

Nakoľko v decembri 2008 vyšlo  dvojčíslo časopisu Ţupný spravodajca, v roku 2009 vyšlo  o jedno plánvané číslo menej.  Vzhľadom na 

skutočnosť, ţe v roku 2009 boli voľby do VÚC, zvýšil sa percentuálny podiel a počet príspevkov v médiách a tieţ počet akcíí TTSK, kotoré 

boli zdokumentované na mediálnych nosičoch. 

 Beţné výdavky ................................................................................................................................... ...........................................310 196 € 

° tlač a distribúcia časopisu Ţupný spravodajca, výroba a zhotovenie fotodokumentácie z akcií TTSK, natočenie a odvysielanie príspevku  

z akcie TTSK; reprezentačné a dary – kytice,  publikácia Rodný môj kraj, karčekové kazety;  

 

 

PPPrrrooogggrrraaammm   444:::         IIINNNTTTEEERRRNNNÉÉÉ      SSSLLLUUUŽŽŽBBBYYY      
 

Zámer:  Vysokokvalitný výkon samosprávy v kraji 
 

Program Interné sluţby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných sluţieb TTSK - právnych sluţieb, 

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

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

zamestnancov, archivovanie a registratúru všetkých potrebných dokumentácií a spisov, funkčné, bezpečné a pre 

potreby zamestnancov prispôsobené informačné prostredie,  prevádzkovanie vozového parku a zabezpečenie 

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

Zámer:  Kvalitné a operatívne právne sluţby v riadiacom systéme TTSK 

Výdavky celkom..............................................................................................................5 638 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  právne spôsobilé zmluvy 
a interné právne predpisy   

 priemerný počet 

pripomienkovaných 

dokumentov  za týţdeň 

spolu 

 20  20 

Zabezpečiť  súlad rozhodnutí TTSK 

s platnou legislatívou    

 priemerný počet  

vypracovaných stanovísk 

za týţdeň spolu 

 20  20 

Zabezpečiť právne sluţby v súdnych 

sporoch  TTSK   

 účasť a komunikácia so 

súdmi a inštitúciami   

 áno  áno 

 

Podprogram predstavuje zabezpečenie kompletných právnych sluţieb 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 externe prostredníctvom advokátskej kancelárie, 

vedenie centrálneho registra zmlúv TTSK. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ................................................5 638 € 

 ° výdavky za právne sluţby advokátskej kancelárie,za sluţby notára-overovanie podpisov a listín,  za kolky, súdne poplatky, katastrálne 

a registratúrne poplatky; 

Podprogram 4.2:  Zasadnutia orgánov kraja 

Výdavky celkom ...................................................................................................................62 €   
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  pravidelnú činnosť 
orgánov  samosprávy 

 počet zasadnutí Rady  

TTSK za rok spolu 

 7  12 

  počet zasadnutí 

Zastupiteľstva TTSK za 

rok spolu 

 7  7 

Zabezpečiť včasnú distribúciu 

materiálov na zasadnutia orgánov 

TTSK 

 materiály distribuované  

podľa Rokovacieho 

poriadku Zastupiteľstva 

TTSK 

 áno  áno 

Zabezpečiť 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, 

rozmnoţovanie podkladov a výstupov (kopírovanie, skenovanie), zaznamenávanie počas rokovaní, realizáciu 

zasadnutí a pod...  

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ......................................................62 €  
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° výdavky súvisiace s činnosťou orgánov kraja a ostatné beţné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: 

Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary 

a sluţby) na jeho zabezpečenie; 

 

 

Podprogram 4.3:  Správa a evidencia hnuteľného  majetku TTSK 

Výdavky celkom.......................................................................................................1 806 286 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť hospodárnosť pri 
obstarávaní majetku   

 podiel majetku 

obstaraného zmluvou 

v súlade so zákonom 

o VO z celkového 

obstaraného majetku    

 50%  50% 

  podiel majetku 

obstaraného  

objednávkou v súlade so 

zákonom o VO 

z celkového obstaraného 

majetku 

 50%  50% 

Zabezpečiť plynulé komplexné 

materiálové zásobovanie  Úradu 

TTSK 

 časový limit  na dodanie 

tovaru, resp. sluţby 

podľa poţiadaviek 

pracovníkov   

 1 deň  1 deň 

Zníţiť mnoţstvo  pomalyobrátkových 

zásob v skladoch (do roku 2010)   

 % pokles 

pomalyobrátkových 

zásob zo všetkých oproti 

minulému roku 

 20%  viď pozn.* 

Zabezpečiť maximálnu  poistnú 

ochranu  majetku TTSK 

 % poisteného 

hnuteľného majetku 

z celého hnuteľného 

majetku 

 100%  100% 

Dosiahnuť najvyššiu moţnú 

efektívnosť v nakladaní s vyradeným, 

prebytočným a neupotrebiteľným 

majetkom 

 podiel vyradeného 

majetku zvereného do 

správy OvZP 

z celkového vyradeného 

majetku v % 

 70%  70% 

  % zníţenie  

neupotrebiteľného 

majetku  určeného na 

likvidáciu z celkového 

vyradeného majetku 

 20%  0 

 

Cieľom činnosti v rámci tohto podprogramu je  efektívnosť  v súvislosti s obstarávaním majetku, ktorého 

opodstatnenie je relevantné v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, plynulé zásobovanie pracovníkov, 

nevytváranie zbytočných skladových zásob, poistenie hnuteľného majetku TTSK a činnosti a aktivity pri nakladaní  

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

Prioritou je  postupovanie  majetku do správy OvZP  

 *pri skladoch s kancelárskymi potrebami sme zvýšili zostatok pomalyobrátkových zásob z dôvodu dočerpania sortimentu zo zmluvy 

platnej do 31.12.2009 . Vzhľadom na skutočnosť, ţe výsledok nového  verejného obstarávania na dodávateľa kancelárskych potrieb sa 

predpokladá okolo konca I. polroka 2009, sortiment pre bezkolízne fungovanie pracovníkov sme museli zabezpečiť zvýšením zásob   ku 

koncu roka; 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ........................................1 275 026 €  

° poistné  hnuteľného majetku, výdavky súvisiace s obstaraním majetku v súlade so zákonm o VO, výdavky na nákup kancelárskych 

potrieb, čistiacich prostriedkov, mateiiálu na údrţbu a prevádzku budov,  átovry a sluţby; 
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Kapitálové výdavky..........................................................................................................................................................................531 260  €  

°výdavky na zakúpenie softwévu, licencií, výdavky na konsolidáciu siete LAN, na rozšírenie komunikačného systému;  

 

Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK 

 

PPrrvvookk  44..44..11::    SSpprráávvaa,,  eevviiddeenncciiaa  aa  nnaakkllaaddaanniiee  ss  nneehhnnuutteeľľnnýýmm  mmaajjeettkkoomm    

Výdavky celkom........................................................................................................1 722 434  € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Zabezpečiť optimálnu kúpu a predaj  
nehnuteľného majetku TTSK 

 spracovaný projekt 

„Optimalizácia vyuţitia 

majetku TTSK, predaj 

prebytočného 

a neupotrebiteľného 

majetku“ 

 áno  áno 

  počet priamych predajov 

za rok spolu 

 74  66 

  počet predajov formou 

verejného ponukového 

konania za rok spolu 

 25  0 

Zabezpečiť aktuálnu  evidenciu  

nehnuteľného majetku Úradu TTSK 

 priemerný čas od  zmeny 

v stave majetku do 

evidencie zmeny 

 ihneď  najneskôr do 

3 mes. 

Zabezpečiť presnú evidenciu 

nehnuteľného majetku Úradu TTSK 

 odchýlky skutočného 

a účtovného stavu 

zistené inventarizáciou 

 0  0 

Zabezpečiť maximálnu poistnú 

ochranu  nehnuteľného majetku 

TTSK 

 % poisteného majetku 

z celkového majetku 

 100%  100% 

Dosiahnuť najvyššie vyuţitie 

priestorov Úradu TTSK 

 % vyuţitia plochy  

Úradom TTSK z celkovej 

plochy 

 100%  100% 

Zabezpečiť bezproblémovú  

prevádzku budov Úradu TTSK   

 poruchy odstránené na 

počkanie 

 áno  áno 

  plocha udrţiavanej 

plochy budov TTSK 

spolu v m2 

 4 520 

 

 4 520  

 

Prvok zahŕňa realizáciu kúpy a predaja nehnuteľností v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom TTSK, 

vedenie presnej a aktuálnej evidencie nehnuteľného majetku TTSK, popísanie moţných odchýliek pri inventarizácii, 

operatívne poistenie nehnuteľného majetku, starostlivosť o budovy TTSK, ich funkčnosť a vyuţiteľnosť a pod.. 

Predaj formou verejného ponukového konania nebol zrealizovaný, nakoľko nebol zo strany verejnosti záujemn, napriek zverejneniu    

zámeru TTSK predať nehnuteľnosti. 

Čas od skutočnej – fyzickejj  zmeny v stave majetku do evidencie zmeny pri odnímaní správy majetku organizáciám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti sú dôleţité podklady – výstupy z účtovnej evidencie organizácie a práve s týmito výstupmi sú značné administratívne a účtovné 

problémy a vyskytuje sa časový posun realizácie zmeny v účtovníctve.  

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..........................................802 896 €  

° daň z nehnuteľností, poistné za majetok, znalecké posudky,  poplatky za ROEP, právne sluţby, geometrické plány; 

Kapitálové výdavky........................................................................................................................................................................919 538 €  
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° zmluva o zdruţení fin. prostriedkov na opravu ciest medzi Mestom Trnava a TTSK Špačinská – Kukučínova, projektová dokumentácia 

Holíč, prieskumné geodetické práce cesty, tech. štúdia obchvat Piešťan, zameranie a zhotovenie skutkového stavu v SOŠ Dunajská 

Streda, rekonštrukcia kotolne, bleskozvod -  Gymnázium Hlohovec, rekonštrukcia jedálne HA Piešťany, Gymnázium Galanta, SOŠ Trnava, 

modernizácia sociálnych  zariadení SOŠ Trnava, rekonštrukcia - Gymnázium Sereď;   

  

PPrroojjeekktt  44..44..22::    RReekkoonnššttrruukkcciiaa  aaddmmiinniissttrraattíívvnneejj  bbuuddoovvyy    

Výdavky celkom .........................................................................................................760 351 €        

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť potrebné priestory pre 
výkon práce Úradu TTSK 

 zrealizovaná dostavba 

administratívnej budovy 

a parkovacieho domu 

 áno   

 

V rámci realizácie projektu bola zrealizovaná čiastočná  rekonštrukcia existujúcich priestorov budovy TTSK.    

Beţné výdavky ....................................................................................................................................... ..........................................25 351  €  

° oprava strechy mikrobiologie NsP Dun.Streda, výmena plastových okien  NsP Skalica, odplata za externé sluţby VO,  opravy okien 

a presklených častí na budove, opravy náterov stien, výmena vykurovacích rozvodov, potrubia, výmeny osvetlení, opravy elktrorozvodov;  

Kapitálové výdavky...........................................................................................................................................................................735 000 €  

° výťah, klimatizácie v servrovni, presklenené dvere odhraničujúce kancelárske priestory, stena za informátorom, štrukturovaná kabeláţ na 

PC sieť a elektro sieť v pripravovanom štúdiu, nahrávacie  štúdio Úrad TTSK kúpa  pozemku pod budovou Úradu TTSK; 

 

Podprogram 4.5:  Vzdelávanie zamestnancov  

Zámer:   Zamestnanci  Úradu TTSK schopní kvalifikovane a odborne vykonávať svoju prácu 

Výdavky celkom ............................................................................................................278 053 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Zabezpečiť  profesionalitu  
zamestnancov vo všetkých 
oblastiach potrebných pre výkon 
funkcie 

 počet absolvovaných 

školení za rok spolu 

 150  145 

  počet zamestnancov, 

ktorí sa zúčastnili školení 

za rok spolu 

 90  90 

Zvýšiť  odbornosť zamestnancov  v 

 kľúčových oblastiach  (do roku 2011) 

 % nárast zamestnancov , 

ktorí si pre výkon funkcie 

zvyšujú jazykovú 

pripravenosť oproti 

predchádzajúcemu roku   

 20  20 

  počet zamestnancov 

zvyšujúcich si kvalifikáciu 

za rok spolu 

 12  10 

 

Cieľom je  zabezpečenie  účati  zamestnancov na školeniach. Školenia sú  realizované externými spoločnosťami na 

základe objednávok podľa priebeţných ponúk. Odbor ľudských zdrojov a miezd posúdi podľa predpísaných 

kvalifikačných poţiadaviek na zamestnanca vhodnosť príslušného školenia. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ...................................278 053  €  

° z výdavkov bol financovaný formou refundácie  projekt vzdelávania  „Zvýšenie adaptability zamestnancov v  TTSK“ ,operatívne školenia 

a vzdelávacie kurzy zamerané na zvyšovanie kvalitikácie,  ochrany zdravia zamestnancov a bezpečnosti práce zamestnancov;    
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Podprogram 4.6:  Archív a registratúra 

Výdavky celkom.................................................................................................................319  € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Zabezpečiť  sofistikovanú archiváciu 
a registratúru 

 počet uzatvorených 

spisov  za rok spolu 

 5 500  3 473 

  počet archivovaných 

spisov a dokumentov za 

rok spolu   

 7 000  2 674 

Zabezpečiť skartačný proces 
v súlade s platnou legislatívou 

 počet  skartovaných 

spisov za rok spolu 

 2 900  1 709 

 

Cieľom je efektívne vyuţívanie registratúrneho softvéru za účelom adresného a operatívneho traiedenia a kolobehu 

korešpondencie došlej a vnútornej.  

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................319   €  

° výdavky na zakúpenie skartovacieho prístroja, kancelárskeho zariadenia – regály, prísluašenstvo k PC; 

 

Podprogram 4.7:  Správa informačných technológií 

Zámer:  Bezpečné a priateľské informačné prostredie    

Výdavky celkom.........................................................................................................568 869 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Zabezpečiť dostupné  informačné 
prostredie   

 počet spravovaných PC 

za rok spolu 
 268  268 

  počet uţívateľov 

pripojených na internet 

za rok spolu 

 268  268 

 

 počet spravovaných 

programových modulov 

za rok spolu 

 30  30 

 

Cieľom je  zabezpečenie operatívnosti a plynulosti  informačného prostredia pre pracovníkov Úradu TTSK, kde    

patrí ekonomický program, administratívny systém, dochádzkový systém, personálny a mzdový systém, právny 

systém, systém pre verejné obstarávanie a pod..   

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ...................................368 378 €  

° aktualizačné poplatky za softwér, opravy a servis výpočtovej techniky; 

Kapitálové výdavky...........................................................................................................................................................................200 491 €  

° doplnenie techniky v servrovni podľa počtu uţívateľov a v náväznosti na opatrenia vyplývajúce z bezpečnostného projektu; 

 

Podprogram 4.8:  Autodoprava 

Zámer:  Mobilný úrad   

Výdavky celkom ...........................................................................................................45 941 €  
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Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť hospodárnosť pri 
prevádzke sluţobných motorových 
vozidiel 

 podiel PHM obstaraných 

bezhotovostným stykom 

z celkového objemu 

PHM 

 90%  90% 

  pravidelne kontrolované 

a prehliadané sluţobné 

motorové vozidlá 

 áno  áno 

 

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

činnosti minimalizáciou  hotovostného  styku, pravidelná údrţba a kontrola sluţobných motorových vozidiel pre 

bezporuchovú prevádzku, poistenie v zmysle poistných zmlúv a pod.. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................45 941  €  

° pohonné hmoty, opravy, servis sluţobných motorových vozidiel, umývanie áut, pravidelné kontroly;  

 

Podprogram 4.9:   Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK  

Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK  

Výdavky celkom..............................................................................................................38 471 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  pripravenosť 
zamestnancov  zabezpečujúcich 
ochranu zdravia a majetku Úradu 
TTSK 

 počet vyškolených 

zamestnancov spolu za 

rok 

 3  3 

Zabezpečiť ochranu majetku TTSK 

pred poţiarom   

 podiel protipoţiarnych 

zariadení s vykonanými 

odbornými prehliadkami 

a revíziami  z celkového 

počtu zariadení za rok 

spolu   

 100%  100% 

Zabezpečiť ochranu zamestnancov  

pri výkone povolania   

 počet  pracovníkov 

vybavených osobnými 

ochrannými pracovnými 

prostriedkami  

 30  37 

Zabezpečiť ochranu zdravia 

zamestnancov TTSK    

 priemerné náklady 

v EUR na 1 

zamestnanca na 

prevenciu a ochranu 

zdravia za rok 

 18,25  16,59 

Vytvoriť vhodné pracovné podmienky 

pre zamestnancov TTSK 

 % zrealizovaných 

opatrení z odporučených 

pracovnou zdravotnou 

sluţbou za rok 

 60  100 

Zabezpečiť spôsobilé a bezpečné 

technické zariadenia a inventár 

 % zariadení 

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, 
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pracovných náradí, inventáru  a pod., revízie a odborné prehliadky protipoţiarnych zariadení vrátane ich obmeny, 

zabezpečenie ochrany zamestnancov pri výkone povolania zamestnancov Úradu TTSK.  

Beţné výdavky ................................................................................................................................... .............................................38 471  €  

° revízie, nákup osobných ochranných prostriedkov, vyšetrenie zraku,  príspevok na   okuliare zamestnancom; 

 

 

PPPrrrooogggrrraaammm   555:::         BBBEEEZZZPPPEEEČČČNNNOOOSSSŤŤŤ   
 

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

VVýýddaavvkkyy  cceellkkoomm........................................................................................................................................................................................................................................116600  €€  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť prípravu  pre záchranné 
práce po mimoriadnej udalosti alebo 
v krízovej situácii   

 počet vyškolených 

zamestnancov a osôb 

prevzatých do 

starostlivosti za rok spolu 

 95  95 

Zabezpečiť metodickú pomoc 
a poradenstvo  na sebaochranu a 
 vzájomnú pomoc  

 počet  realizovaných 
konzultácií za rok spolu  

 40  34 

 
 počet distribuovaných 

druhov  materiálov na 
POSVP a PPP spolu za 
rok 

 1  1 

 

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 na úseku 

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

Plánovaný počet konzultácií s  OvZP nebol  naplnený z dôvodu poverenia oddelenia na vykonávanie kontrol plnenia bezpečnostných 

opatrení v OvZP. Poradenstvo bolo poskytované v rámci vykonávaných kontrol.  

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..................................................160  €  

° beţné výdavky súvisiace s plnením uvedených cieľov sú   zahrnuté v programe č. 14 – Administratíva a predstavujú reţijné náklady 
(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a sluţby);      

 

  

 

PPPrrrooogggrrraaammm   666:::         KKKOOOMMMUUUNNNIIIKKKÁÁÁCCCIIIEEE      
 
Zámer:  Maximálne dostupná a kvalitná sieť komunikácií v kraji 

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

TTSK  vlastní cesty o celkovej dĺţke 1 605 km, z toho cesty II. triedy v dĺţke 532 km a cesty III. triedy v dĺţke 1073 

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 údrţba komunikácií 

Zámer:  Komunikácie udrţiavané 365 dní v roku  

 

PPrrvvookk  66..11..11::    ZZiimmnnáá  úúddrrţţbbaa  

Výdavky celkom .......................................................................................................4 033 167 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť operatívnu zimnú údrţbu 
ciest podľa operačného plánu  

 dĺţka ciest  I. triedy 
udrţiavaná v zimnom 
období v km spolu  

 263  263 

 
 dĺţka ciest  II. triedy 

udrţiavaná v zimnom 
období  v km spolu  

 532  532 

 
 dĺţka ciest III. triedy 

udrţiavaná v zimnom 
období v km spolu 

 1 073  1 073 

 

Cieľom tejto činnosti je  udrţiavať zjazdnosť komunikácií  a  spravovať prostredníctvom organizácie Správa 

a údrţba ciest TTSK cesty  II. a III.triedy. Tieto cesty  sú vo vlastníctve TTSK, cesty I.triedy sú udrţované 

a spravované na základe zmluvy pre SSC – IVSC Bratislava.  

Správa a údrţba ciest TTSK kaţdoročne spracováva Operačný plán zimnej údrţby ciest na území TTSK, súčasťou 

ktorého je rozdelenie ciest podľa poradia dôleţitosti do troch tried a podľa toho sú stanovované štandardy zimnej 

údrţby ciest. Výkon zimnej údrţby je po jej aktivovaní (v závislosti od počasia) organizovaný na celom území TTSK 

v nepretrţitom, t.j. 24 hodinovom reţime, vrátane dní pracovného pokoja a pracovného voľna a je rozdelený na 2 

časti – dispečersko-spravodajská sluţba a vlastný výkon prác. 

Beţné výdavky ..............................................................................................................................................................................4  033 167 € 

° tovary a sluţby na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy a ciest I. triedy na základe zmluvy pre SSC Bratislava; Činnosť zahŕňa 

výdavky na posyp vozoviek, pluhovanie a frézovanie a odvoz, pohotovosť a sluţby, dispečerská sluţba, snehové prekáţky a koly, splátka 

úveru, výdavky na výkon správy ciest;  
 

PPrrvvookk  66..11..22::    BBeeţţnnáá  úúddrrţţbbaa    

Výdavky celkom..........................................................................................................4 743 655 €   

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií  
po zimnej sezóne  

 dĺţka opravených 
komunikácií  po zimnom 
období v m2  spolu za 
rok  

 55 000  60 

  
 priemerné náklady na 1 

m2  opravenej cesty 
v EUR / m2 

 11,61  11,45 

Priemerné náklady na 1 m2  
opravenej cesty v Sk / m2 

 pokosená plocha popri 
cestách  v tis. m2 spolu 
za rok spolu 

 21 000  21 000 

 
 dĺţka ciest  s novým 

vodorovným dopravným 
značením v km  spolu    

 1 323  1 552 
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 počet kusov  nového 

zvislého dopravného 
značenia za rok spolu   

 1 500  1 500 

 
 dĺţka  udrţiavaných ciest 

II. triedy  v km spolu  

 532  531 

 
 dĺţka  udrţiavaných ciest  

III. triedy  v km spolu  

 1 073  1 056 

 

Prvok predstavuje výkon údrţby komunikácií prostredníctvom organizácie Správa a údrţba ciest  TTSK, ktorá 

vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udrţiavaním ciest pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej cestnej 

premávky – napr. údrţbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, vysprávky a opravy asfaltového koberca, 

kosenie zelených plôch popri ceste, čistenie priekop a pod.. 

Beţné výdavky ..........................................................................................................................................................4 743  655 € 

° tovary a sluţby - oprava a súvislá údrţba ciest II. a III. triedy, vysprávky povrchu vozovky, zalievanie trhlín, oprava bodových závad, 

vodorovné a zvislé dopravné značenie, oprava zvodidiel, kosenie, čistenie a zrezanie krajníc a priekop, čistenie rigilov, vpustov a šácht, 

údrţba mostov, splátka úveru, výdavky na výkon správy ciest; 

 

Podprogram 6.2:  Rekonštrukcia a výstavba komunikácií 

Zámer:   Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny 

 

PPrrvvookk  66..22..11::    RReekkoonnššttrruukkcciiaa  cciieesstt    IIII..  ttrriieeddyy    

Výdavky celkom..........................................................................................................503 118 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Eliminovať havarijné úseky v cestnej 
sieti kraja 

 dĺţka rekonštruovaných 
ciest II. triedy  v km za 
rok spolu  

 52,61  52 

 
 priemerné náklady na 1 

km rekonštruovanej 
cesty v EUR  

 112 959 

 

 112 959 

 

 
Realizácia prvku vyplýva z  „Koncepcie financovania výstavby, rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov vo vlastníctve 

TTSK na roky 2007-2009“,  podľa ktorej sa realizujú rekonštrukcie a opravy ciest II. triedy na celom území kraja. Do koncepcie sú 

zaradené úseky ciest, ktoré sú podľa hodnotenia v nevyhovujúcom a havarijnom stave. 

Kapitálové výdavky ................................................................................................................................... ......................................503 118 €   

° kapitálové výdavky boli pouţité  na rekonštrukciu ciest II. triedy, ktorá  pozostáva  z frézovania, príp. zarezania a zosilnenia krajníc 

vozovky a pokládky nového asfaltového koberca. Na zrekonštruovaných úsekoch je obnovené vodorovné dopravné značenie. 

  

PPrrvvookk  66..22..22::    RReekkoonnššttrruukkcciiaa  cciieesstt    IIIIII..  ttrriieeddyy    

Výdavky celkom.............................................................................................................37  453 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť podmienky pre elimináciu 
kritických nehodových lokalít  v 
cestnej sieti kraja  

 dĺţka rekonštruovaných 
ciest  III. triedy v km za 
rok spolu 

 137,15  130,38 
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Realizácia prvku vyplýva z  „Koncepcie financovania výstavby, rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov vo vlastníctve 

TTSK na roky 2007-2009“,  podľa ktorej sa realizujú rekonštrukcie a opravy ciest II. triedy na celom území kraja. Do koncepcie sú 

zaradené úseky ciest, ktoré sú podľa hodnotenia v nevyhovujúcom a havarijnom stave. 

Kapitálové výdavky ................................................................................................................................... ...................................... 37 453 €   

° kapitálové výdavky boli pouţité na   rekonštrukciu ciest III. triedy, ktorá  pozostáva z frézovania, príp. zarezania a zosilnenia krajníc 

vozovky a pokládky nového asfaltového koberca. Na zrekonštruovaných úsekoch je obnovené vodorovné dopravné značenie.  

   

 

Podprogram 6.3:  Rezerva programu Komunikácie  

 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  operatívne odstránené 
problémy vzniknuté na cestách TTSK     

 operatívne vyriešené 
problémy 

 áno  áno 

 

Podprogram predstavuje „rezervu“ rozpočtu TTSK rozpočtovanú v rámci programu  Komunikácie,  v rámci ktorej je 

Odbor dopravnej politiky – oddelenie pozemných komunikácií schopné aktuálne reagovať a zabezpečiť 

nepredvídané udalosti vzniknuté na cestách TTSK v priebehu roka.   

Rozpočtované prostriedky boli pouţité  na financovanie nepredvídaných udalostí vzniknutých v obore komunkácie v priebehu roka.    

 

PPPrrrooogggrrraaammm   777:::         DDDOOOPPPRRRAAAVVVAAA   
 
Zámer:  Integrovaný dopravný systém na území kraja 

Program Doprava predstavuje zabezpečenie dopravnej obsluţnosti kraja - prímestskej autobusovej dopravy na 

území TTSK 3 dopravcami, prerokovávanie zmeny cestovných poriadkov, udeľovanie dopravných licencií, 

zasielanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov, riešenie poţiadaviek a sťaţností obcí na zabezpečenie 

verejnej pravidelnej autobusovej dopravy. 

 

Podprogram 7.1:  Autobusová doprava 

Zámer:    Vysokokvalitná  prímestská autobusová doprava orientovaná na zákazníkov 

Výdavky celkom..........................................................................................................9 819 060 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť verejnú prepravu v kraji   
 počet podporených SAD 

za rok spolu 

 3  3 

 
 počet najazdených tis. 

km v SAD za rok spolu 

 20 917  20 605 

  počet liniek  za rok spolu   
 153  153 

 
 počet autobusov SAD 

spolu   

 382  384 

Zvýšiť záujem obyvateľov  
o prímestskú autobusovú dopravu  
(do roku 2011) 

 % zvýšenia 
prepravených osôb 
v porovnaní s minulým 
rokom 

 2%  -11% 
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 počet prepravených 

pasaţierov spolu za rok 

 28 000 000  22 290 000 

 

Podprogram 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..   

Odôvodnenie merateľného ukazovateľa - % zvýšenia prepravených osôb v porovnaní s rokom 2008 – zvýšený medziročný pokles 

cestujúcich v r. 2009 v prímestskej autobusovej doprave bol spôsobený hospodárskou krízou, ktorá mala značný dopad na zamestnanosť 

obyvateľstva v Trnavskom samosprávnom kraji, čo spôsobilo zníţenie potreby dochádzania za zamestnaním. Nemalou mierou sa na 

tomto jave podieľa aj zvýšený nárast individuálnej osobnej automobilovej dopravy. 

Beţné výdavky ..........................................................................................................................................................................9 819 060 €  

° 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 z mysle ustanovení  §  15 a §  29 b  písm. c) 

zákona č. 168/1996 Z z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov;  

 

Podprogram 7.2:  Manaţment dopravnej infraštruktúry 

Zámer: Maximálna konkurencia v doprave  

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

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  reguláciu prepravy 
v súlade s potrebami a poţiadavkami 
obyvateľov kraja 

 počet vydaných 
dopravných 
(hromadných 
a samostatných) licencií 
za rok spolu 

 56  56 

 
 počet schválených 

cestovných poriadkov 
a ich zmien za rok spolu 

 50  54 

 
 počet vyjadrení 

k zmenám cestovných 
poriadkov za rok spolu 

 68  68 

 

TTSK v rámci predmetného podprogramu zabezpečuje výkon kompetencií vyplývajúci zo zákona č168/1996 Z.z. 

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov – povoľuje podnikanie v pravidelnej autobusovej doprave 

(udeľovanie dopravných li cencií). 

 V súlade s vyššie citovaným zákonom sa schvaľujú cestovné poriadky a ich zmeny, pri ktorých správny orgán dbá, aby boli čo najmenej 

dotknuté záujmy iných dopravcov. 

Beţné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, platy 

a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie.cencií).  

 

PPPrrrooogggrrraaammm   888:::         VVVZZZDDDEEELLLÁÁÁVVVAAANNNIIIEEE   
 
Zámer:  Školy a školské zariadenia pre 21. storočie 

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

podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

detí a ţiakov s mimoriadnym nadaním a talentom  v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. 
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Vzdelávanie sa uskutočňuje na úrovni gymnázií, stredných odborných škôl, zdruţených stredných škôl a stredných 

odborných učilíšť, po 1. 9. 2008 zmena na úroveň gymnázií a stredných odborných škôl. 

Program Vzdelávanie predstavuje činnosti a aktivity realizované TTSK v rámci podprogramov Stredné školy, 

Zariadenia školského stravovania, Školské internáty, Jazykové školy, Školské majetky, Školy v prírode,  Školský 

úrad, Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeţe a podprogramu Rezerva  programu Vzdelávanie.   

 

Podprogram 8.1:  Stredné školy  

Zámer:  Vzdelávací systém rešpektujúci poţiadavky trhu práce 

PPrrvvookk  88..11..11::    GGyymmnnáázziiáá    

Výdavky celkom .......................................................................................................10 389 447 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Dosiahnuť lepšiu pripravenosť ţiakov 
gymnázií pre prijímacie konanie na 
vysokých školách  

 podiel úspešných ţiakov 
gymnázií v prijímacom 
konaní na VŠ zo 
všetkých ţiakov 
gymnázií v %  

 96  96 

Zabezpečiť vzdelávací systém 
pripravujúci pre štúdium na vysokých 
školách   

 počet gymnázií 
zriadených TTSK   

 16  16 

  
 počet študentov 

gymnázií za rok spolu   

 7 133  6 943 

 

 
V rámci prvku Gymnáziá sa realizuje poskytovanie  formálneho  vzdelávania skupine najnadanejších detí  a 

mládeţe, u ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom štvorročnom 

gymnáziu, do ktorého ţiaci prichádzajú po skončení základnej školy, je TTSK zriaďovateľom aj osemročných  a 

športových gymnázií. Osemročné gymnáziá vznikli s cieľom poskytnúť ţiakom s vyššími intelektuálnymi 

schopnosťami náročnejšie vzdelanie uţ v priebehu povinnej školskej dochádzky. Športové gymnáziá navyše 

ponúkajú  nadaným deťom popri všeobecnom štúdiu rozvíjať svoje nadanie v určitom druhu športu. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ...........................................9 624 721 €  

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na beţné výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu pridelené gymnáziám na osobné a prevádzkové náklady; 

Kapitálové výdavky......................................................................................................................................... ...........764 726 €  

° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu okien a dverí, sociálnych zariadení, podlahovej krytiny a zateplenia fasády budov 

gymnázií. Ďalej sa čerpali fin. prostriedky na zakúpenie hmotného majetku, ktorý predstavoval zariadenia na vybavenie školskými  

pomôckami a prístrojmi na zabezpečenie vyučovacieho procesu; 

 

PPrroojjeekktt  88..11..22::    GGyymmnnáázziiuumm  JJ..HHoollllééhhoo  TTrrnnaavvaa  ––  ddoossttaavvbbaa  bbuuddoovvyy  

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť moderné učebné 
priestory pre študentov gymnázia    

 zrealizovaná dostavba 
II. nadzemného podlaţia  

 áno  nie  

 
Projekt zahŕňa nadstavbu dvoch podlaţí nad učebňovým pavilónom A a následné prepojenie s pavilónom C, čím 

vzniknú nové učebne, kabinety a sociálne zariadenia.  
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Realizácia projektu sa začne  v roku 2010. V roku 2009 prebehla prípravná fáza projektu. Projekt sa realizuje z eurofondov.  

 

PPrroojjeekktt  88..11..33::    GGyymmnnáázziiuumm  VVrrbboovvéé  ––  vvýýssttaavvbbaa  tteellooccvviiččnnee    

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť priestor pre športové 
aktivity študentov gymnázia   

 zrealizovaná výstavba 
telocvične  

 50%   0 

 
Projekt zahŕňa realizáciu výstavby novej telocvične pre študentov gymnázia a širokú verejnosť za účelom rozvíjania 

športových aktivít.  

Z dôvodu nedostatku finančných  prostriedkov v roku 2009 nedošlo k realizácii uvedeného projektu. 

 

PPrrvvookk  88..11..44::    SSttrreeddnnéé  ooddbboorrnnéé  šškkoollyy  ––  rroozzppooččttoovvéé  oorrggaanniizzáácciiee  

Výdavky celkom........................................................................................................13 338 611 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu 
študentov SOŠ pre uplatnenie sa na 
trhu práce  

 počet stredných 
odborných škôl 
zriadených TTSK  

 18  17 

 
 počet ţiakov stredných 

odborných škôl za rok 
spolu  

 8 124  7 641 

 

 % ţiakov SOŠ, ktorí našli 
po ukončení štúdia 
uplatnenie na trhu práce 
zo všetkých 

 100  85 

 

Realizáciou prvku Stredné odborné školy sa zabezpečuje príprava absolventov pre prácu v podnikoch, v sluţbách 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 poţiadavka koncipovať odborné 

vzdelávanie v súlade s praxou a pruţnejším 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 zdravotnícke školy. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... .......................................12 326 316 €  

°  finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli pridelené  na beţné výdavky  určené na zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu čerpané na osobné a prevádzkové náklady.  

Kapitálové výdavky........................................................................................................................................................................1 012 295 €  

°  finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu okien a dverí, striech  so zateplením, podlahovej krytiny a zateplenia fasády budov 

škôl. Ďalej sa čerpali fin. prostriedky na zakúpenie hmotného majetku, ktorý predstavoval zariadenia na vybavenie školskými pomôckami 

a prístrojmi na zabezpečenie vyučovacieho procesu; 

 

PPrrvvookk  88..11..55::    SSttrreeddnnéé  ooddbboorrnnéé  šškkoollyy  ––  pprrííssppeevvkkoovvéé  oorrggaanniizzáácciiee    

Výdavky celkom........................................................................................................18 190 342 €     

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 
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Zabezpečiť  prípravu študentov pre 
výkon robotníckych povolaní 
a odborných činností   

 počet stredných 
odborných škôl – 
príspevkových 
organizácií zriadených 
TTSK   

 19  19 

 
 počet študentov  za rok 

spolu 

 9 158  8 762 

 

Realizáciou prvku  Stredné odborné školy – príspevkové organizácie sa   ţiaci pripravujú na výkon robotníckych 

povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Ţiakom sa zabezpečuje  teoretické 

vyučovanie, praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania, resp. môţe sa zabezpečovať  len teoretické 

vyučovanie a výchova mimo vyučovania alebo praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania. 

Beţné výdavky ........................................................................................................................................... .................................17 482 028 €  

° finančné prostriedky v rámci beţných výdavkov boli poskytnuté a čerpané  na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na krytie 

osobných a prevádzkových nákladov; 

Kapitálové výdavky..........................................................................................................................................................................708 314 €  

° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu priestorov školy,  zateplenie fasády objektov, striech, rekonštrukciu chemického 

a biologického laboratória . Ďalej sa čerpali fin. prostriedky  na zakúpenie hmotného majetku, špeciálnych strojov , prístrojov a zariadení  

na zabezpečenie odborného výcviku;  

 

Podprogram 8.2:  Zariadenia školského stravovania 

Zámer:  Maximálne profesionálne a efektívne sluţby na úseku školského stravovania 

Výdavky celkom .........................................................................................................2 078  516 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné 
stravovanie v školských jedálňach  

 počet zariadení 
školského stravovania 
zriadených TTSK  

 32  32 

 
 počet stravujúcich sa 

študentov  za rok spolu 

 11 425  8 578 

 

Podprogram predstavuje zabezpečenie školského stravovania študentov počas ich pobytu v škole alebo 

v školskom zariadení  prostredníctvom zariadení školského stravovania., ktoré sa  zriaďujú na prípravu, výdaj, 

konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov.  

Beţné výdavky ............................................................................................................................................. .................................2 003 352 €  

° finančné prostriedky pouţité v rámci beţných výdavkov predstavujú výdavky  na zabezpečenie prevádzky  školských jedální a na osobné 

náklady; 

Kapitálové výdavky............................................................................................................................................................................75 164  €  

° finančné prostriedky pouţité v rámci kapitálových výdavkov predstavujú výdavky  na rekonštrukciu budov  školských jedální a na nákup 

hmotného majetku, ktorý predstavoval zariadenia na vybavenie kuchýň; 

 

Podprogram 8.3:  Školské internáty 

Zámer:  Moderné ubytovacie kapacity rešpektujúce poţiadavky študentov  



 33 

Výdavky celkom..........................................................................................................2 105  352 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť dostupné ubytovacie 
kapacity pre  študentov v školských 
internátoch    

 vyťaţenosť školských 
internátov   v %  

 66,2  73 

 
 počet školských 

internátov  zriadených 
TTSK   

 17  16 

 
 počet  ubytovaných 

študentov za rok spolu 

 1 239  1 152 

Zabezpečiť atraktívnu ponuku 
výchovno-vzdelávacích sluţieb   

 priemerný počet krúţkov 
na 1  školský internát 

 50  48 

 

V rámci podprogramu TTSK zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie pre študentov 

v školských internátoch.  Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov ţiakov 

prostredníctvom mimoškolských aktivít.  

Beţné výdavky ........................................................................................................................................... ................................2 052 420 €  

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú beţné výdavky na zabezpečenie čifnosti školských internátov 
určené na osobné a prevádzkové náklady; 

Kapitálové výdavky.............................................................................................................................................................................52 932 €  

° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu priestorov internátov a  zateplenie fasády objektov; 

 

Podprogram 8.4:  Jazykové školy 

Zámer:  Jazykovo zdatní občania kraja 

Výdavky   celkom...........................................................................................................144 506 €   
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť dostatočný počet 
jazykovo pripravených občanov 

 počet jazykových škôl 
zriadených TTSK spolu 

 3  3 

 
 počet jazykov, ktoré sa 

vyučujú  na jazykových 
školách spolu 

 5  5 

 
 predpokladaný počet 

absolventov jazykových 
škôl spolu za rok spolu 

 635  421 

 

Podprogram Jazykové školy zahŕňa poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho 

programu, organizovanie  aj vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním a prípravu na prekladateľskú a 

tlmočnícku činnosť. Jazykové školy organizujú vyučovanie cudzích jazykov pre ţiakov základných škôl, stredných 

škôl, študentov vysokých škôl a dospelých. 

Vzhľadom na vznik nových konkurenčných foriem jazykového vzdelávania v kraji, bol zaznamenaný pokles záujemcov – absolventov. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................144 506 €  

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú beţné výdavky na zabezpečenie činnosti jazykových škôl určené 

na osobné a prevádzkové náklady; 
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Podprogram 8.5:  Školské hospodárstva 

Zámer:  Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania  

Výdavky celkom..........................................................................................................1 220 434 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Zabezpečiť podmienky pre odbornú 
prax  študentov SOŠ  v  oblasti  
poľnohospodárstva  

 počet zariadení pre 
odbornú prax zriadených 
TTSK  

 3  3 

 
 počet študentov  

s odbornou praxou za 
rok spolu 

 790  711 

 
 priemer výsledkov 

v odborných predmetoch   

 1,8  1,8 

 

Školské hospodárstva  /do 1. 9. 2008 školské majetky/ sú školskými zariadeniami, ktoré zabezpečujú praktické 

vyučovanie ţiakov 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.  

V dôsledku vývoja na  trhu práce bol zaznamenaný pokles záujmu o poľnohospodárske profesie. 

Beţné výdavky .............................................................................................................................................. ................................1 159 972 €  

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú beţné výdavky na zabezpečenie prevádzky školských 

hospodárstiev určené na osobné a prevádzkové náklady; 

Kapitálové výdavky............................................................................................................................................................................60 462  €  

°finančné prostriedky boli čerpané na nákup hmotného majetku, ktorý predstavoval profesionálny štiepkovač a kolesový traktor; 

 

Podprogram 8.6:  Školy v prírode  

Zámer: Vyučovanie a voľnočasové aktivity v zdravom prostredí    

Výdavky celkom.............................................................................................................347 590 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  priestory a sluţby  pre 
ţiakov  v školách v prírode       

 počet škôl v prírode 
zriadených TTSK 

 2  2 

 
 počet ţiakov základných 

škôl, ktorí vyuţijú školy 
v prírode za rok spolu 

 10 400  16 917 

 

TTSK prostredníctvom škôl v prírode umoţňuje deťom a ţiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez 

prerušenia výchovy a vzdelávania. Školy v prírode sa zriaďujú v ekologicky čistom prostredí, pričom spĺňajú 

poţadované hygienické, bezpečnostné, materiálno-technické a priestorové podmienky na výchovu, vzdelávanie, 

ubytovanie a stravovanie. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................................. ...............................322 612 €  

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú beţné výdavky na zabezpečenie prevádzky  škôl v  prírode 

určené na osobné a prevádzkové náklady; 

Kapitálové výdavky..........................................................................................................................................................................24 978  €  

° finančné prostriedky boli čerpané na montáţ a dodávku automatickej úpravne  vody; 
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Podprogram 8.7:  Školský úrad 

Zámer:  Komplexne riadený vzdelávací proces v kraji  

Výdavky celkom...............................................................................................................11 552 €  
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť účinné metodické 
nástroje k riadeniu vzdelávacieho 
procesu v školskom systéme kraja  

 podiel zrealizovaných 
opatrení zo všetkých 
uloţených za rok spolu  

 100  100 

 
 počet  vydaných 

metodických usmernení 
za rok spolu 

 2  2 

 
 počet pracovných porád 

s riaditeľmi škôl za rok 
spolu 

 4  3 

 

V rámci realizácie podprogramu TTSK  metodicky riadi a kontroluje zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Kontroly sú zamerané na pripravenosť školského roka s priaznivým výsledkom. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... .............................................11 552 €  

° finančné prostriedky na krytie osobných a prevádzkových nákladov súvisiachich s výkonom prenesených kompetencií na zabezpečenie 

činnosti  školského úradu – ide o prostriedky zo štáatneho rozpočtu, ktorých výška je stanovovaná v závislosti od počtu  ţiakov  v kraji; 

 

Podprogram 8.8:  Grantové  aktivity   pre neformálne vzdelávanie mládeţe   

Zámer: Atraktívne vyuţívanie voľného času detí a mládeţe  

PPrrvvookk  88..88..11::    FFeessttiivvaall  hhuuddbbyy  

Výdavky celkom ..............................................................................................................9 103 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Podporiť mladé talenty v oblasti 
hudby, spevu a tanca  

 počet mladých 
talentovaných ţiakov  
účinkujúcich na 
Festivale hudby  spolu 

 140  164 

 
 počet  návštevníkov 

Festivalu hudby spolu 

 525  685 

 

Prvok  zahŕňa organizáciu Festival hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeţe TTSK. Festival  bude prvýkrát 

zorganizovaný ako 2-dňový festival v apríli 2009  v Trnave s cieľom 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 bude Galaprogram, na ktorom sa 

predstavia i zástupcovia stredných škôl a hostia. Podujatie sa organizuje  pod záštitou predsedu TTSK. 

Beţné výdavky ...................................................................................................................................................... ...............................9 103 €  

° finančné prostriedky na organizáciu Festivalu hudby boli pouţité  na  občerstvenie  pre účastníkov, recepciu po ukončení galaprogramu, 

prezentačné predmety pre účastníkov festivalu a pod.. 
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PPrrvvookk  88..88..22::    OOssttaattnnéé  ggrraannttoovvéé  aakkttiivviittyy    

Výdavky celkom.............................................................................................................168 041 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Podporiť projekty organizované pre 
deti a mládeţ v oblasti kultúry 
a športu   

 počet podporených 
subjektov  za rok spolu 

 241  231 

 
 počet podporených 

ţánrov za rok spolu  

 25  25 

 

V rámci prvku predkladajú  mládeţnícke organizácie, mestá, obce, občianske zdruţenia, základné školy, centrá 

voľného času a ďalšie organizácie a inštitúcie, ktoré realizujú činnosť pre deti a mládeţ ţiadosti o podporu 

projektov určených pre rozvoj talentovanej mládeţe, klubovej činnosti, organizovanie podujatí, vybavenie 

priestorov, pomôcky pre činnosť s mladými ľuďmi, skvalitnenie materiálno – technické vybavenia v súlade s VZN č. 

7/2006 o poskytovaní dotácie z rozpočtu TTSK. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................168 041 €  

° beţné výdavky v rámci  prvku Ostatné grantové aktivity boli pouţité na podporu aktivít školskej mládeţe v kraji v zumysle VZN 6/2007,  

na základe predloţených projektov jednotlivými subjektami trnavského regiónu; 

Podprogram 8.9:  Projektové zámery investičného charakteru 

Výdavky celkom...............................................................................................................21 330 €  
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Zabezpečiť maximálnu úspešnosť 
projektov  podávaných za TTSK 

 počet  úspešne 
podaných projektov za 
rok spolu  

 2  0 

 
Zámerom Trnavského samosprávneho kraja je v čo najväčšej moţnej  miere zabezpečiť  prostredníctvom čerpania 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu nehnuteľností, v ktorých sa 

nachádzajú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. 

Podprogram  predstavuje realizáciu prípravy projektových  zámerov investičného charakteru v oblasti vzdelávania. Tieto  však v roku 2009 

neboli realizované.   

Kapitálové výdavky.........................................................................................................................................................................21 330 €  

° kapitálové výdavky na  projektovú dokumentáciu  investičných akcií SOŠ Galanta, Piešťany, kapitálové výdavky na rekonštrukciu kotolne 

– SOŠ rozvoja vidieka Dunajská Streda; 

 

Podprogram 8.10:  Rezerva programu Vzdelávanie 

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

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Zabezpečiť  nepredvídané udalosti 
v organizáciách zriadených TTSK 
v priebehu roka    

 operatívne vyriešené 
problémy 

 áno  áno 

 

Podprogram predstavuje „rezervu“ rozpočtu TTSK na program Vzdelávanie,  v rámci ktorej je odbor školstva 

a telesnej kultúry  schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK  

v priebehu roka. Ide predovšetkým  o opravy a údrţbu, odstraňovanie havarijných stavov, dôsledkov technicke j 
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revízie,  za účelom uvedenia priestorov do prevádzkyschopného stavu,  tieţ rezerva pre prípad viazania rozpočtu na 

prenesené kompetencie z dôvodu zniţovania stavu ţiakov v novom školskom roku.  

Rozpočtované prostriedky podprogramu boli pouţité v zmysle cieľov, na financovnie nepredvídaných udalostlí vzniknutých v organizáciách 

v zriaďovteľskej pôsobnosti TTSK; 

   

PPPrrrooogggrrraaammm   999:::         ŠŠŠPPPOOORRRTTT   
 

Zámer:  Aktívny športový ţivot obyvateľov kraja   

V rámci programu Šport TTSK podporuje upevňovanie  fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového 

rozvoja obyvateľov.  Prioritou je zjednotiť športové hnutie v Trnavskom kraji pri riešení aktuálnych problémov 

a hľadať spoločné východiská pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja športu.  Cieľom 

zostáva zintenzívnenie činnosti a aktívne pôsobenie na všetky zainteresované subjekty a vytvorenie lepšieho 

materiálno-technického zabezpečenia pre telesnú aktivitu občanov. Hlavné zameranie : školská telesná výchova, 

šport pre všetkých, športovo talentovaná mládeţ, materiálno technické zabezpečenie a výkonnostný šport, 

vrcholový šport a krajská športová reprezentácia. 

Podprogram 9.1:  Organizácia športových podujatí  

 

PPrrvvookk  99..11..11::    ŢŢuuppnnáá  oollyymmppiiááddaa  ssttrreeddoošškkoollsskkeejj  mmllááddeeţţee  

Výdavky celkom ............................................................................................................100 454 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Zvýšiť atraktívnosť olympijskej 
myšlienky u stredoškolskej mládeţe 

 percentuálny nárast  
zúčastnených stredných 
škôl  

 13,8  17,2 

 

 percentuálne zvýšenie 
účasti  študentov  na 
ţupnej olympiáde  oproti 
minulému roku  

 23  40 

 
 počet  športových 

disciplín   

 37  42 

 

Predmetný prvok predstavuje realizáciu Ţupnej olympiády stredoškolskej mládeţe 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 mládeţou v duchu olympijských 

myšlienok. Olympiáda je celoročným vyvrcholením súťaţí 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 ţupami a regiónmi v rámci Európskej únie sa olympiády 

zúčastňujú i športovci z týchto regiónov a ţúp s cieľom rozvíjať súťaţenie a priateľstvo medzi mladými ľuďmi so 

spriatelených regiónov. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................100 454 €  

° z beţných výdavkov boli financované diplomy, medaily, kultúrny program, prenájom priestorov, pitný reţim, rozhodcovské a ostatné 

výdavky súvisiace s akciou;  

 

PPrrvvookk  99..11..22::    RReeggiioonnáállnnee  cceennttrruumm  ššppoorrttuu  aa  mmllááddeeţţee    

Výdavky celkom...............................................................................................................4 500 € 

Cieľ Merateľný Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 
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ukazovateľ  

Zabezpečiť rozvoj športovej 
súťaţivosti u ţiakov stredných škôl 

 počet zúčastnených detí 
na športových akciách za 
rok spolu  

 2 600  0 

 

Cieľom  tejto  aktivity TTSK bolo  vybudovanie  Regionálneho centra športu a mládeţe (RCŠaM) ako samostatnej 

prpíspevkovej  organizácie, s poslaním napĺňania strategických cieľov v oblasti rozvoja športu a starostlivosti 

o mládeţ v TTSK. Zámerom je  rozvoj záujmovej a profesionálnej športovej čiínnosti   v oblasti masového, 

výkonnostného, vrcholového a rekreačného športu.   

Akcia sa nerealizovala pre nedostatok finančných prostriedkov. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..................................................4 500 €  

° výdavky na spolufinancovanie mládeţníckeho podujatia „Ţivotné prostredie očami mladých“ (súťaţe, výstavy, počítačová grafika),  

organohzovaného organizáciou Kalokagatia CVĆ; 
 

PPrrvvookk  99..11..33::    VVyyhhlláásseenniiee  nnaajjlleeppššíícchh  ššppoorrttoovvccoovv  TTTTSSKK  

Výdavky celkom.................................................................................................................6.266 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Odmeniť najlepších  športovcov 
kraja bez vekovej hranice 

 počet  udelených 
ocenení spolu 

 80  80 

 
Prvok zahŕňa organizáciu podujatia s cieľom poďakovať úspešným športovcom počnúc kategóriou mládeţe aţ po 

dospelých  za vzornú a úspešnú reprezentáciu nášho kraja.  Kaţdoročne dosahujú športovci nášho samosprávneho 

kraja vynikajúce výsledky na domácich vrcholových podujatiach,  európskej a svetovej úrovni. Ocenení budú 

najlepší v týchto kategóriách: ţiaci, dorastenci, juniori a dospelí v súťaţi jednotlivcov a tri kolektívy v jednotlivých 

vekových kategóriách.  Ďalej najúspešnejší tréner a Objav roka. Slávnostné podujatie s kultúrnym programom 

sa uskutoční sa v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave. Bude  spojené s vecným resp. finančným ocenením 

pre najlepších športovcov.  

Beţné výdavky .......................................................................................................................................... ...........................................6 266 €  

° z beţných výdavkov boli financované ocenenia, vecné dary,  kultúrny program,  ostatné výdavky súvisiace s akciou;  
 

Podprogram 9.2:  Grantový program na podporu športu  

Zámer:  Šport pre všetkých  

Výdavky celkom ........................................................................................... .................167 230 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Podporiť neformálne športové 
aktivity v kraji grantovým 
programom 

 počet podporených 
subjektov za rok spolu 

 187  256 

 

Realizáciou  podprogramu TTSK podporuje športové a pohybové aktivity  obyvateľov TTSK v súlade s VZN č. 6/2007 

o poskytovaní dotácii z rozpočtu TTSK.  

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..........................................167 230 €  

° beţné výdavky v rámci  aktivity „Grantoavý program na podporu športu“ boli pouţité na podporu športových aktivít  mládeţe v kraji 

v zmysle VZN 6/2007,  na základe predloţených projektov jednotlivými subjektami trnavského regiónu; 

 



 39 

 

PPPrrrooogggrrraaammm   111000:::         KKKUUULLLTTTÚÚÚRRRAAA   
 

Zámer:  Kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou 

V rámci činností v oblasti kultúry a kultúrnej politiky TTSK utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj 

kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít – prostredníctvom 18 organizácií kultúry vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti a tieţ prostredníctvom grantového systému na podporu kultúrnych aktivít.  

Program Kultúra zabezpečuje  financovanie organizácií v OvZP: Divadlá, Kniţnice, Múzeá, Galérie, Osvetové 

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

a umeleckých aktivít a podprogram. 

 

Podprogram 10.1:  Divadlá 

Zámer:   Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom 

Výdavky celkom.............................................................................................................810 380 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť záujem obyvateľov  
o divadelné predstavenia    

 počet  repríz inscenácií 
za rok spolu  

 200  240 

 
 počet návštevníkov  

jednotlivých predstavení 
za rok spolu   

 45 000  49 127 

 
 počet premiér za rok 

spolu 

 4  6 

 

Podprogram zabezpečuje priestor pre vznik a verejné šírenie divadelných diel so zameraním na tvorbu pre deti 

a mládeţ, ako aj dramatických diel určených najširšiemu okruhu divákov. Divadlo poskytuje priestor na prezentáciu 

i iným profesionálnym divadelným súborom. 

Divadlo Jána Palárika v Trnave dosiahlo v roku 2009 na základe meraných ukazovateľov kladné výsledky. Došlo k nárastu návštevníkov 

oproti  plánovanej hodnote o 4 127, čo predstavuje nárast o 2 914 návštevníkov oproti roku 2008. Divadlo naštudovalo 6 nových titulov čo 

predstavuje nárast o 2 oproti plánovanej hodnote. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................791 533 €  

°  výdavky  na prevádzkovú réţiu  (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie;  

Kapitálové výdavky............................................................................................................................................................................18 847  €  

°  Výmena strechy, kúpa plynového kotla; 

 

Podprogram 10.2:  Kniţnice 

Zámer:  Moderné kniţnično-informačné sluţby  

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

Výdavky celkom............................................................................................... ............537 577 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 
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 Zabezpečiť komplexné kniţnično-
informačné sluţby pre obyvateľov 
kraja a zvýšiť návštevnosť kniţníc 
TTSK  

 počet  registrovaných 
pouţívateľov  kniţnice 
spolu  

 12 500  17 458 

 
 počet návštevníkov 

kniţnice za rok spolu 

 197 000  341 256 

 Zabezpečiť záujem občanov 
o informácie a čítanie   

 počet výpoţičiek za rok 
spolu   

 463 000  441 251 

 
 počet kniţničných 

prírastkov za rok spolu    

 5 500  4 701 

 

Prvok zabezpečuje poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb v regióne okresu Trnava. Kniţnica získava, 

spracúva, uchováva a sprístupňuje kniţničný fond, poskytuje špeciálne kniţnično-informačné sluţby a organizuje 

kultúrno-vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborne 

spracúva regionálnu bibliografiu, zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy v okresoch Trnava, 

Hlohovec a Piešťany pre 94 verejných kniţníc.  

Beţné výdavky ..................................................................................................................................................................................537 577 €  

°   boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie;  

  

PPrrvvookk  1100..22..22::    ŢŢiittnnoooossttrroovvnnáá  kknniiţţnniiccaa  vv  DDuunnaajjsskkeejj  SSttrreeddee  

Výdavky celkom............................................................................................................290  264 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

 Zabezpečiť komplexné kniţnično-
informačné sluţby pre obyvateľov 
kraja  

 počet  registrovaných 
pouţívateľov   spolu  

 2 780  2 649 

 
 počet návštevníkov 

kniţnice za rok spolu 

 40 500  44 721 

 Zabezpečiť záujem občanov 
o informácie a čítanie   

 počet výpoţičiek za rok 
spolu   

 180 000  163 601 

 
 počet kniţničných 

prírastkov za rok spolu    

 2 000  2 500 

 

Predmetný prvok zabezpečuje poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb v regióne okresu Dunajská Streda. 

Kniţnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje kniţničný fond, poskytuje špeciálne kniţnično-informačné 

sluţby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické 

databázy, odborne spracúva regionálnu bibliografiu, zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy na 

území okresu Dunajská Streda, vykonáva metodickú pomoc pre 68 verejných kniţníc v okrese Dunajská Streda.   

Ţitnoostrovná kniţnica v Dunajskej Strede zaznamenala v roku 2009 na základe meraných ukazovateľov mierny pokles registrovaných 

uţívateľov, a to o 131. Tieţ bol zaznamenaný pokles pri počte výpoţičiek o 16 399, čo súvisí predovšetkým so zniţujúcim sa záujmom 

predovšetkým mladších vekových kategórii o tlačené dokumenty. Pri počte návštevníkov za rok bol oproti plánovanej hodnote 

zaznamenaný nárast o 4221. Rovnako bol nárast aj pri počte kniţných prírastkov, a to o 500 čo súvisí predovšetkým s úspešnosťou 

podaných projektov na MK SR a v Maďarsku.  

Beţné výdavky ..................................................................................................................................................................................286 864 €  

°  boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie;  

Kapitálové výdavky...............................................................................................................................................................................3 400 € 
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° inštalácia kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti objektu financovaná cez projekt MK SR, kofinancovanie 200 €; 

 

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

Výdavky celkom.............................................................................................................235 122 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

 Zabezpečiť komplexné kniţnično-
informačné sluţby pre obyvateľov 
kraja  

 počet  registrovaných 
pouţívateľov   spolu  

 2 900  2 906 

 
 počet návštevníkov 

kniţnice za rok spolu 

 43 000  51 055 

 Zabezpečiť záujem občanov 
o informácie a čítanie   

 počet výpoţičiek za rok 
spolu   

 150 000  165 358 

 
 počet kniţničných 

prírastkov za rok spolu    

 1 400  1 236 

 
Prvok zabezpečuje poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb v regióne okresu Galanta. Kniţnica získava, 

spracúva, uchováva a sprístupňuje kniţničný fond, poskytuje špeciálne kniţnično-informačné sluţby a organizuje 

kultúrno-vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborne 

spracúva regionálnu bibliografiu, poskytuje metodickú pomoc pre 33 verejných kniţníc v tomto okrese. 

Galantská kniţnica zaznamenala v roku 2009 mierny nárast vo všetkých ukazovateľoch okrem počtu kniţničných prírastkov za rok. Pokles 

kniţničných prírastkov súvisí so zníţeným objemu finančných prostriedkov na nákup, ako aj s  menšou úspešnosťou pri získavaní 

prostriedkov z projektov.  

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................231 560 €  

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie;  

Kapitálové výdavky...............................................................................................................................................................................3 562 € 

° rekonštrukcia okien kniţnice; 

 

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

Výdavky celkom............................................................................................................289 506 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

 Zabezpečiť komplexné kniţnično-
informačné sluţby pre obyvateľov 
kraja  

 počet  registrovaných 
pouţívateľov   spolu  

 3 300  3 283 

 
 počet návštevníkov 

kniţnice za rok spolu 

 45 000  50 819 

 Zabezpečiť záujem občanov 
o informácie a čítanie   

 počet výpoţičiek za rok 
spolu   

 190 000  183 754 

 
 počet kniţničných 

prírastkov za rok spolu    

 2 000  1 806 

 

Prvok zabezpečuje poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb v regióne okresu Senica. Kniţnica získava, 

spracúva, uchováva a sprístupňuje kniţničný fond, poskytuje špeciálne kniţnično-informačné sluţby a organizuje 

kultúrno-vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborne 

spracúva regionálnu bibliografiu, vykonáva pre 50 verejných kniţníc.  
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Záhorská kniţnica v Senici zaznamenala v roku 2009 oproti plánovanej hodnote mierny pokles registrovaných pouţívateľov.  Celkovo 

kniţnica registruje 3 283 registrovaných pouţívateľov, čo je o 17 menej ako plánovaný odhad. Mierny pokles zaznamenala kniţnica aj vo 

výpoţičkách a v počte kniţničných prírastkov. Pokles v uvedených oblastiach súvisí predovšetkým so zníţeným záujmom mládeţe 

o tlačené dokumenty a so zníţeným finančným objemom na nákup kníh. Mierny nárast zaznamenala kniţnica v celkovom počte 

návštevníkov za rok, kde došlo k nárastu oproti plánovanej hodnote 45 000 návštevníkov o 5 819. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ...............................289 506 €  

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie;  

 

Podprogram 10.3:  Múzeá 

Zámer:  Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie 

 

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

Výdavky celkom............................................................................................................198 409 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť ochranu kultúrneho 
dedičstva v regióne Dunajská Streda  

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 11 422  9 828 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 
zbierkových predmetov 
za rok spolu  

 10  8 

 

 náklady na reštaurovanie 
a konzervovanie 
predmetov  v EUR  za 
rok spolu 

 1 660  1627 

Zabezpečiť  prezentáciu histórie pre 
obyvateľov a návštevníkov TTSK 
a zvýšiť počet návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok 
spolu 

 14  21 

 
 počet expozícií za rok 

spolu  

 1  1 

 
 počet  návštevníkov  

múzea za rok spolu 

 28 000  56 115 

 

 

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 v súlade so svojim zameraním a 

špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrenie, odborné uloţenie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Ţitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede zaznamenalo v roku 2009 mierny pokles v niektorých meraných oblastiach. Predovšetkým 

v počte reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov a v nákladoch na reštaurovanie a konzervovanie. Uvedený pokles 

súvisí so zníţeným finančným objemom na ochranu predmetov a menšou úspešnosťou v grantových schémach MK SR.  

V roku 2009 ukončilo múzeum kompletnú revíziu zbierkového fondu v zmysle platnej múzejnej legislatívy. Súbeţne s revíziou vykonalo 

múzeum precenenie zbierkových predmetov a elektronické spracovanie v CEMUZe. Pri tej príleţitosti bolo zistené, ţe múzeum evidenčne 

viedlo predmety, ktoré boli v súlade so zákonom  vyradené v roku 1994. Na základe zistení došlo k náprave a aktualizácii celkového počtu 

zbierkových predmetov. 

Oproti plánovanej hodnote došlo v roku 2009 k nárastu počtu výstav o 7 - oproti plánovaným 14. V súlade s plánom múzeum v uvedenom 

roku sprístupnilo verejnosti jednu novú expozíciu. Počet výstav, sprístupnenie novej expozície, ako aj marketingový prístup viedli 

k výraznému nárastu návštevnosti o 28 115 oproti plánovanej hodnote, čo celkovo predstavuje nárast o 100,4 %. 
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Beţné výdavky ................................................................................................................................... ...............................188 456 €  

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

Kapitálové výdavky................................................................................................................................................................9 953 € 

° modernizácia EZS – elektronického zabezpečovacieho systému; 

 

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

Výdavky celkom.............................................................................................................230 702 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť ochranu kultúrneho 
dedičstva v regióne Galanta  

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 19 849  21 269 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 
zbierkových predmetov 
za rok spolu  

 100  76 

 

 náklady na reštaurovanie 
a konzervovanie 
predmetov  v EUR  za 
rok spolu 

 597  618 

Zabezpečiť  prezentáciu histórie pre 
obyvateľov a návštevníkov TTSK 
a zvýšiť počet návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok 
spolu 

 6  13 

 
 počet expozícií za rok 

spolu  

 0  1 

 
 počet  návštevníkov  

múzea za rok spolu 

 40 000  14 092 

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

zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie 

sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. 

Zabezpečuje ochranu, ošetrenie, odborné uloţenie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Vlastivedné múzeum v Galante v roku 2009 vykázalo pri meranom ukazovateli počte zbierkových predmetov nárast oproti plánovanej 

hodnote o 7,2 % na 21 269 zbierkových predmetov. Rovnako mierny nárast bol zaznamenaný pri finančných prostriedkoch pouţitých na 

konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov. Nárast múzeum zaznamenalo aj pri počte výstav za rok z plánovaných 6 na 13 

a pri nových expozíciách, kde múzeum sprístupnilo prostredníctvom expozície svoj aktuálny zbierkový prírastok-  lekáreň zo začiatku 20. 

storočia.  

Pokles bol zaznamenaný pri počte reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov o 24, aj keď na ošetrenie boli vynaloţené 

väčšie finančné náklady ako plánovaná hodnota. Tento nesúlad súvisí predovšetkým so zvýšením nákladov na konzervačný materiál  a so 

zvýšením cien za reštaurovanie.  

K výraznému poklesu došlo  pri mernom ukazovateli očakávaný počet návštevníkov za rok spolu. Tento pokles súvisí predovšetkým 

s finančnou situáciou spoločnosti, menším záujmom verejnosti o hmotnú kultúru a v neposlednom rade s rekonštrukčnými prácami na 

múzeu a s premiestňovaním depozitov. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ............................................204 918 €  

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

Kapitálové výdavky...........................................................................................................................................................................25 784 € 

° Výstavba prístrešku v Matúškove za účelom ochrany a uskladnenia zbierkových predmetov21 538 €,  kúpa  a montáţ kamerového 

systému v Matúškove 4 245 €;  
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PPrrvvookk  1100..33..33::    ZZááhhoorrsskkéé  mmúúzzeeuumm  vv  SSkkaalliiccii  

Výdavky celkom.............................................................................................................224 841 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť ochranu kultúrneho 
dedičstva v regióne Skalica  

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 50 737  53 828 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 
zbierkových predmetov 
za rok spolu  

 100  117 

 

 náklady na reštaurovanie 
a konzervovanie 
predmetov  v EUR  za 
rok spolu 

 1 660 

 

 132 

 

Zabezpečiť  prezentáciu histórie pre 
obyvateľov a návštevníkov TTSK 
a zvýšiť počet návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok 
spolu 

 11  16 

 
 počet expozícií za rok 

spolu  

 1  0 

 
 počet  návštevníkov  

múzea za rok spolu 

 45 000  38 839 

 

V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná komplexná múzejná dokumentácia v regióne okresu Skalica.  

Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi 

formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním 

a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrenie, odborné uloţenie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Záhorské múzeum v Skalici v roku 2009 vykázalo nárast návštevnosti oproti plánovaným 50 737 o 6,1 % na 53 828. Taktieţ bol 

zaznamenaný nárast v počte konzervovaných a reštaurovaných zbierkových predmetov o 17 oproti plánovaným 100. Uvedené číslo je 

moţné pokladať za úspech aj v súvislosti s tým, ţe múzeum v uvedenom roku vzhľadom na finančnú situáciu vynaloţilo na ochranu 

zbierkových predmetov len  8% z plánovanej hodnoty. 

Nárast múzeum zaznamenalo aj vo výstavnej oblasti. Namiesto plánovaných 11 výstav bolo  realizovaných 16.  

Vyšší počet výstav sa oproti predpokladom neprejavil v zvýšenej návštevnosti, ktorá naopak oproti plánovanej hodnote 45 000 poklesla 

o 13,7 % na 38 839. Z toho dôvodu predpokladáme, ţe pokles návštevnosti súvisí predovšetkým so zhoršením ekonomickej situácie 

obyvateľstva a tým pádom so zmenou priorít.  

Beţné výdavky .................................................................................................................................................. ...............................220 391 €  

°  boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

Kapitálové výdavky..............................................................................................................................................................................4 450 €  

°  akvizícia zbierkových predmetov; 

 

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

Výdavky celkom.............................................................................................................514 580 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť ochranu kultúrneho 
dedičstva v regióne Trnava   

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 157 888  161 151 

  počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 

 100  379 



 45 

zbierkových predmetov 
za rok spolu  

 

 náklady na reštaurovanie 
a konzervovanie 
predmetov  v EUR  za 
rok spolu 

 1 660 

 

 11 383 

 

Zabezpečiť  prezentáciu histórie pre 
obyvateľov a návštevníkov TTSK 
a zvýšiť počet návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok 
spolu 

 13  32 

 
 počet expozícií za rok 

spolu  

 0  0 

 
 počet  návštevníkov  

múzea za rok spolu 

 43 000  41 428 

 

Prvok zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Trnava. Múzeum nadobúda, zabezpečuje 

odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje 

zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje 

ochranu, ošetrenie, odborné uloţenie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Západoslovenské múzeum v Trnave v roku 2009 vykázalo vo väčšine merných ukazovateľov nárast. Predovšetkým v počte zbierkových 

predmetov, kde došlo k nárastu o 3 263 oproti plánovanej hodnote. Rovnako došlo k nárastu počtu reštaurovaných a konzervovaných 

zbierkových predmetov o 279 kusov - na 379 ks, čo je v dôsledku úspešnosti v grantových programov MK SR.. Vo výstavnej činnosti 

múzeum realizovalo v roku 2009 namiesto plánovaných 13 aţ 32 výstav. Väčšina výstav pozostávala zo zbierkového fondu múzea.  

Mierny pokles múzeum zaznamenalo pri mernom ukazovateli očakávaný počet návštevníkov múzea za rok, kde oproti plánovanej hodnote 

43 000 návštevníkov, navštívilo múzeum len  41 428, čo predstavuje pokles o 3,7 %. Výsledná hodnota odzrkadľuje predovšetkým 

zhoršenou finančnou situáciou spoločnosti. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................505 242 €  

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

Kapitálové výdavky...............................................................................................................................................................................9 338 €  

° projektová dokumentácia  995  €, modernizácia kamerového systému 8 343 € 

 

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

Výdavky celkom................................................... .........................................................222 877 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť ochranu kultúrneho 
dedičstva v regióne Hlohovec   

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 122 603  124 491 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 
zbierkových predmetov 
za rok spolu  

 20  8 060 

 

 náklady na reštaurovanie 
a konzervovanie 
predmetov  v EUR  za 
rok spolu 

 199 

 

 160 

 

Zabezpečiť  prezentáciu histórie pre 
obyvateľov a návštevníkov TTSK 
a zvýšiť počet návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok 
spolu 

 16  16 
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 počet expozícií za rok 

spolu  

 1  0 

 
 počet  návštevníkov  

múzea za rok spolu 

 25 000  28 229 

 
Predmetný prvok zahŕňa zabezpečovanie komplexnej múzejnej dokumentácie regióne okresu Hlohovec.  Múzeum 

nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami 

prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a 

špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrenie, odborné uloţenie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci zaznamenali v roku 2009 nárast takmer vo všetkých merných ukazovateľoch. Výnimku predstavujú len 

finančné náklady na konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov, kde došlo k poklesu oproti plánovanej hodnote o 19,7 %. 

Uvedený pokles bol spôsobený zníţeným finančným objemom, čo sa však neprejavilo v druhom mernom ukazovateli a to v počte 

reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov, kde došlo naopak k nárastu na 8060 oproti plánovaným 20. Nárast je 

spôsobený predovšetkým konzervovaním predovšetkým prírodovedného materiálu, ktorý je zväčša finančne menej náročný.  

Múzeum v roku 2009 realizovalo 16 výstav, čo je v súlade s plánovanou hodnotou na dané obdobie. Nesprístupnilo však verejnosti ţiadnu 

novú expozíciu, čím nenaplnilo plánovanú hodnotu 1 novej expozície v roku.  

Pri dosiahnutom počte výstav v roku múzeum zaznamenalo za sledované obdobie zvýšenú návštevnosť o 3 229 oproti plánovanej hodnote 

25 000, čo predstavuje celkový nárast o 12,9 %. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................222 877 €  

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

 

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

Výdavky celkom........................................................................................................ .....212 054 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť ochranu kultúrneho 
dedičstva v regióne Piešťany   

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 53 891  55 273 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 
zbierkových predmetov 
za rok spolu  

 100  78 

 

 náklady na reštaurovanie 
a konzervovanie 
predmetov  v EUR  za 
rok spolu 

 1 660 

 

 3 011 

 

Zabezpečiť  prezentáciu histórie pre 
obyvateľov a návštevníkov TTSK 
a zvýšiť počet návštevníkov múzeí 

 počet  výstav za rok 
spolu 

 6  16 

 
 počet expozícií za rok 

spolu  

 0  2 

 
 počet  návštevníkov  

múzea za rok spolu 

 20 000  18 385 

 
Prvok zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Piešťany. Múzeum nadobúda, zabezpečuje 

odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje 

zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje 

ochranu, ošetrenie, odborné uloţenie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Balneologické múzeum v Piešťanoch zaznamenalo vo väčšine ukazovateľov nárast oproti plánovaným hodnotám. V počte zbierkových 

predmetov zaznamenalo múzeum nárast o 1 382 zbierkových predmetov. K nárastu prišlo aj pri reštaurovaní a konzervovaní zbierkových 
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predmetov, kde náklady dosiahli úroveň 3 010,9 €, čo predstavuje nárast o 181,4 %. Uvedený nárast sa však nepremietol do nárastu počtu 

konzervovaných a reštaurovaných zbierkových predmetov, kde došlo k poklesu o 22 kusov. Výsledný nepomer je spôsobený absenciou 

konzervátorského pracoviska v múzeu. Múzeum si dáva svoje predmety ošetrovať externe. Väčšinu finančných prostriedkov získava 

z grantových schém. 

Nárast múzeum zaznamenalo vo výstavnej a expozičnej činnosti. Pri výstavách došlo k nárastu o 10 výstav oproti plánovanej hodnote. 

Rovnako došlo k sprístupneniu dvoch nových expozícií múzea verejnosti.  

Výrazný nárast výstavnej činnosti a sprístupnenie reinštalovaných expozícii sa na prvý pohľad takmer vôbec nepremietol do očakávaného 

počtu návštevníkov múzea a reálne číslo zaostáva o 1 615 oproti plánovanej hodnote. Predpokladáme, ţe je to spôsobené  ekonomickou 

situáciou v spoločnosti. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... .......................................212  054  €  

°  boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

 

Podprogram 10.4:  Galérie 

Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie  

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

Výdavky celkom............................................................................................... ............260 372 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť ochranu kultúrneho 
dedičstva v regióne okresov  Senica 
a Skalica  

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 2 272  3 103 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 
zbierkových predmetov 
za rok spolu  

 5  0 

 

 náklady na reštaurovanie 
a konzervovanie 
predmetov  v EUR  za 
rok spolu 

 1 660  0 

Zabezpečiť  prezentáciu histórie pre 
obyvateľov a návštevníkov TTSK 
a zvýšiť počet návštevníkov galérií  

 počet  výstav za rok 
spolu 

 14  35 

 
 počet expozícií za rok 

spolu  

 0  1 

 
 počet  návštevníkov  

galérie za rok spolu 

 9 000  12 490 

 

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje galerijná dokumentácia v regióne Záhoria. Galéria nadobúda, 

zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie 

sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojím zameraním a špecializáciou. 

Zabezpečuje ochranu, ošetrenie, odborné uloţenie a kategorizáciu zbierkových predmetov.  

Záhorská galéria v Senici dosiahla v roku 2009 vo väčšine meraných ukazovateľov kladné výsledky. Predovšetkým došlo k nárastu počtu 

zbierkových predmetov o 831 -  na 3103 v dôsledku spracovania dlhodobo nespracovaných diel. Nárast je moţné sledovať aj vo výstavnej 

oblasti, kde došlo k nárastu počtu výstav z plánovanej hodnoty 14 na 35, čo predstavuje nárast o 178,6 %. Pri mernom ukazovateli 

plánovaný počet expozícii uvádza galéria jednu expozíciu, ktorú v minulosti neevidovala. Galéria dosiahla nárast o 3 490 návštevníkov 

v minulom roku, čo predstavuje nárast o 38,7 %  oproti plánovanej hodnote. Do zvýšenia návštevnosti sa premietla tak výstavná činnosť 

galérie ako aj dlhodobé budovanie kladného vzťahu s návštevníkmi.  
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Pokles oproti plánovanej hodnote zaznamenala galéria v konzervovaní a reštaurovaní zbierkových predmeto,v ako aj v prostriedkoch, 

ktoré na ochranu galéria pouţila. Hlavným dôvodom bol neúspech v grantových schémach, niţším finančným objemom ako aj 

uprednostnením iných projektov, predovšetkým výročím galérie.  

Beţné výdavky .................................................................................................................................................. ...............................225 416 € 

°  boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

Kapitálové výdavky.............................................................................................................................................................................34 956 € 

°   akvizícia zbierkových predmetov; 

 

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

Výdavky celkom............................................................................................................354 905 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť ochranu kultúrneho 
dedičstva v regióne Trnavského kraja  

 počet zbierkových 
predmetov spolu 

 4 496  4 619 

 

 počet  reštaurovaných 
a konzervovaných 
zbierkových predmetov 
za rok spolu  

 3  7 

 

 náklady na reštaurovanie 
a konzervovanie 
predmetov  v EUR  za 
rok spolu 

 664 

 

 2 995 

 

Zabezpečiť  prezentáciu histórie pre 
obyvateľov a návštevníkov TTSK 
a zvýšiť počet návštevníkov galérií  

 počet  výstav za rok 
spolu 

 18  22 

 
 počet expozícií za rok 

spolu  

 0  0 

 
 počet  návštevníkov  

galérie za rok spolu 

 10 000  12 523 

 

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje galerijná dokumentácia v regióne Trnavského kraja. Galéria nadobúda, 

zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie 

sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojím zameraním a špecializáciou. 

Zabezpečuje ochranu, ošetrenie, odborné uloţenie a kategorizáciu zbierkových predmetov.  

Galéria Jána Koniarka v Trnave v roku 2009  zaznamenala nárast vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch. Nárast počtu 

zbierkových predmetov bol spôsobený dlhodobým presadzovaním línie nákupu zbierkových predmetov prostredníctvom rozpočtu TTSK. 

Okrem toho bola galéria v roku 2009 úspešná aj pri získavaní finančných prostriedkov na nákup zb. predmetov z grantového systému 

Ministerstva kultúry SR. 

Výrazný nárast zaznamenala galéria aj pri reštaurovaní a konzervovaní zbierkových predmetov, kde oproti plánovaným 3 predmetom bolo 

ošetrených 7, a to za 2 995 €, čo predstavuje nárast o 2 331,2 € oproti plánovanej hodnote. 

V roku 2009 galéria realizovala 22 výstav, čo predstavuje nárast o 4 oproti plánovanému počtu.  

Nárast výstav ako aj realizácia viacerých medzinárodných projektov, predovšetkým TPT 2009 sa prejavila aj vo zvýšenej návštevnosti 

galérie. Počet návštevníkov oproti plánovanej hodnote vzrástol o 2 523, čo predstavuje nárast o 25,23 %. 

Beţné výdavky .................................................................................................................................................. ...............................321 000 € 

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

Kapitálové výdavky.......................................................................................................................................33 905 € 

°  akvizícia zbierkových predmetov; 
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Podprogram 10.5:  Osvetové strediská 

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

kultúry  

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

Výdavky celkom.............................................................................................................148 187 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť podporu pre zmysluplné 
trávenie voľného času obyvateľov 
regiónu  

 počet súťaţí ZUČ za 
rok spolu 

 14  19 

Udrţiavať ľudové tradície 
s autenticitou ich prejavu v regióne   

 počet tradičných podujatí 
usporiadaných v OS za 
rok spolu  

 31  28 

 

Prvok zahŕňa činnosti, ktoré tvorivo organizujú aktivity  na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej  činnosti, 

sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej 

identite národa, národnostných menších a k starostlivosti o ţivotné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, 

najmä rozvíjaním záujmovo umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové 

tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru. 

Ţitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede v roku 2009 realizovalo 19 súťaţí ZUČ – záujmovo umeleckej činnosti , čo 

predstavuje 35,7 %  nárast oproti plánovanej hodnote. Nárast súťaţí bol spôsobený dvoj, resp. trojročným cyklom opakovania niektorých 

podujatí. 

Ţitnoostrovské osvetové stredisko zaznamenalo pokles u tradičných podujatí z 31 na 28. Pokles bol spôsobený nepravidelnosťou konania 

niektorých podujatí, predovšetkým spomienkových výročí narodenia a úmrtia významných osobností TTSK. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................148 187 € 

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

 

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

Výdavky celkom.............................................................................................................145 486 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Zabezpečiť podporu pre zmysluplné 
trávenie voľného času obyvateľov 
regiónu  

 počet súťaţí ZUČ za 
rok spolu 

 10  15 

Udrţiavať ľudové tradície 
s autenticitou ich prejavu v regióne   

 počet tradičných podujatí 
usporiadaných v OS za 
rok spolu  

 21  29 

 
Prvok zahŕňa činnosti,  ktoré tvorivo organizujú aktivity  na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej  činnosti, 

sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej 

identite národa, národnostných menších a k starostlivosti o ţivotné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, 

najmä rozvíjaním záujmovo umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové 

tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru. 

Galantské osvetové stredisko zaznamenalo v roku 2009 nárast vo všetkých meraných ukazovateľoch. V súťaţí ZUČ – záujmovo 

umeleckej činnosti došlo k nárastu o 5, čo predstavuje 50 %  nárast oproti plánovanej hodnote. Nárast súťaţí bol spôsobený dvoj, resp. 

trojročným cyklom opakovania niektorých podujatí. 
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Galantské osvetové stredisko zaznamenalo nárast u tradičných podujatí o 8, čo predstavuje 38,1 %. Nárast bol spôsobený 

nepravidelnosťou konania niektorých podujatí, predovšetkým spomienkových výročí narodenia a úmrtia významných osobností TTSK. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................145 486 € 

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

 

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

Výdavky celkom.............................................................................................................218 360 €  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť podporu pre zmysluplné 
trávenie voľného času obyvateľov 
regiónu  

 počet súťaţí ZUČ za 
rok spolu 

 22  24 

Udrţiavať ľudové tradície 
s autenticitou ich prejavu v regióne   

 počet tradičných podujatí 
usporiadaných v OS za 
rok spolu  

 27  31 

 

Prvok zahŕňa činnosti, ktoré tvorivo organizujú aktivity  na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej  činnosti, 

sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej 

identite národa, národnostných menších a k starostlivosti o ţivotné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, 

najmä rozvíjaním záujmovo umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové 

tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru. 

Trnavské osvetové stredisko zaznamenalo v roku 2009 nárast vo všetkých meraných ukazovateľoch. V súťaţí ZUČ – záujmovo umeleckej 

činnosti došlo k nárastu o 2, čo predstavuje 9 %  nárast oproti plánovanej hodnote. Nárast súťaţí bol spôsobený dvoj, resp. trojročným 

cyklom opakovania niektorých podujatí. 

Nárast o 14,8 % bol zaznamenaný aj u tradičných podujatí, a to v dôsledku nepravidelnosťou konania niektorých podujatí, predovšetkým 

spomienkových výročí narodenia a úmrtia významných osobností TTSK. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... .........................................218 360 € 

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

 

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

Výdavky celkom...................................................... ......................................................164 848 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť podporu pre zmysluplné 
trávenie voľného času obyvateľov 
regiónu  

 počet súťaţí ZUČ za 
rok spolu 

 18  21 

Udrţiavať ľudové tradície 
s autenticitou ich prejavu v regióne   

 počet tradičných podujatí 
usporiadaných v OS za 
rok spolu  

 36  27 

 

Predmetný prvok zahŕňa činnosti, ktoré tvorivo organizujú aktivity  na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej  

činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku 

kultúrnej identite národa, národnostných menších a k starostlivosti o ţivotné prostredie. Vychováva umením 

a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmovo umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje 

ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru. 

Záhorské osvetové stredisko v Senici zaznamenalo v roku 2009 v súťaţí ZUČ – záujmovo umeleckej činnosti  21 podujatí, čo predstavuje 

16,6 %  nárast oproti plánovanej hodnote. Nárast súťaţí bol spôsobený dvoj, resp. trojročným cyklom opakovania niektorých podujatí. 
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Pokles zaznamenalo pri  tradičných podujatiach z 36 na 27, čo predstavuje pokles o 25 %. Pokles bol spôsobený nepravidelnosťou 

konania niektorých podujatí, predovšetkým spomienkových výročí narodenia a úmrtia významných osobností TTSK. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... .........................................164 848 € 

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

 
Podprogram 10.6:  Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v 

Hlohovci 

Výdavky celkom.............................................................................................................139 295 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť popularitu astronómii 
a výskumu vesmíru   

 počet návštevníkov za 
rok spolu   

 23 000  26 628 

 
 počet zorganizovaných  

podujatí  za rok spolu 

 500  651 

 

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. 

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci v roku 2009 zaznamenala nárast vo všetkých meraných ukazovateľoch. 

Počet zorganizovaných podujatí za rok stúpol o 151 na 651, čo predstavuje nárast o 30,2 %. Zvýšený počet podujatí sa prejavil vo 

zvýšenej návštevnosti hvezdárne, kde došlo k nárastu o 3 628 návštevníkov. Nárast je spôsobený predovšetkým zvýšeným záujmom zo 

strany základných a stredných škôl o prednášky. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................134 680 € 

° boli pouţité na reţijné náklady (mzdy, poistné, energie, vodné stočné a pod.) a na beţnú činnosť organizácie; 

Kapitálové výdavky...............................................................................................................................................................................4 615 € 

°  kúpa astronomického ďalekohľadu;  

 

Podprogram 10.7:  Grantový program na podporu  

kultúrnych  a umeleckých aktivít 

 

Výdavkycelkom..............................................................................................................170 005 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť podporu pre kultúrne  
aktivity  občanov TTSK    

 počet podporených 
projektov v oblasti 
kultúry za rok spolu   

 217  238 

 

Podprogram zabezpečuje finančnú podporu kultúrnym  umeleckým aktivitám občanov TTSK organizovaným mimo 

inštitucionálnej sféry, je priamym nástrojom kultúrnej politiky regionálnej samosprávy. 

V meranom ukazovateli Grantového programu na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít došlo k nárastu podporených projektov v oblasti 

kultúry za rok 2009. Oproti plánovanej hodnote bolo podporených o 21 projektov viac, čo predstavuje nárast o 9,7 %. Nárast bol 

spôsobený predovšetkým zvýšeným záujmom ţiadateľov o podporu, nakoľko bolo celkovo podaných aţ 382 projektov a a na grantový 

program bol určený dvojnásobok finančných prostriedkov oproti roku 2008.  
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Beţné výdavky .................................................................................................................................................. ...............................170 005 € 

° na projekty schválené Komisiou školstva, telesnej kultúry a kultúry a Zastupiteľstvom TTSK v zmysle VZN 6/2007;  
 

Podprogram 10.8:  Projektové zámery investičného charakteru 

 

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

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť maximálnu úspešnosť 
projektov  podávaných za TTSK 

 počet  úspešne 
podaných projektov za 
rok spolu  

 2  0 

 
Zámerom Trnavského samosprávneho kraja je v čo najväčšej moţnej  miere zabezpečiť  prostredníctvom čerpania 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu nehnuteľností, v ktorých sa 

nachádzajú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. 

Podprogram  predstavuje realizáciu prípravy projektových  zámerov investičného charakteru v oblasti kultúry.  Tieto  však v roku 2009 

neboli realizované.   

 

Podprogram 10.9:  Rezerva programu  Kultúra 

Výdavky celkom....................................................................................................................830 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť neplánované kultúrne 
podujatia     

 operatívne 
zorganizované kultúrne 
podujatia  

 áno  áno 

Riešiť   nepredvídané udalosti 
v organizáciách zriadených TTSK 
v priebehu roka    

 operatívne vyriešené 
problémy   

 áno  áno 

 

Podprogram  predstavuje „rezervu“ rozpočtu TTSK na program Kultúra,  v rámci ktorej je odbor kultúry schopný 

aktuálne reagovať a zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK  v priebehu roka 

a operatívne zorganizovať kultúrne neplánované kultúrne podujatia.. 

Beţné výdavky .................................................................................................................................................. .........................830  € 

° výdavky spojené so zabezpečením účasti vedenia  na kultúrnom  podujatí   v Červeníku -   „Slávnosti spevu, hudby a tanca“;   
 ostatné rozpočtované výdavky tohto podprogramu  boli pouţité na  realizáciu  a zabezpečenie neplánovaných kultúrnych podujatí,  
 nepredvídaných udalostí a operatívne zabezpečenie vzniknutých problémov  v organizáciách; ich čerpanie je zahrnuté v čerpaní výdavkov 
jednotlivých organizácií;   
 

  

PPPrrrooogggrrraaammm   111111:::         SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNEEE      SSSLLLUUUŽŽŽBBBYYY   

    
Zámer:  Komplexný sociálny systém pre obyvateľov kraja  

Program Sociálne sluţby predstavuje zabezpečenie všetkých kompetencií TTSK na úseku sociálnych sluţieb – 

výkony, ktoré vyplývajú z platnej právnej legislatívy – kontrola v Zariadeniach sociálnych sluţieb (ZSS) zriadených 

TTSK, kontrola pouţitia finančného príspevku poskytnutého subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc (v zmysle 

zákona č. 445/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov a subjektov akreditovaných podľa 

zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele), kontrola úrovne poskytovaných 
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sociálnych sluţieb subjektmi, vedenie evidencie  ZZS v územnom obvode TTSK, odborné poradenstvo pre 

právnické a fyzické osoby, metodické usmerňovanie subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a pod.. 

V rámci programu Sociálne sluţby sú realizované a financované nasledujúce podprogramy: Starostlivosť 

o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov,   Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Manaţment 

sociálnej infraštruktúry, Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci a Rezerva programu Sociálne sluţby. 

 

Podprogram 11.1:  Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov  

Zámer:   Dostupné sociálne sluţby pre obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc 

 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zníţiť závislosť klientov od cudzej 
pomoci  

 percentuálny pokles 
klientov závislých od 
cudzej pomoci  

 0,5  5 

 

 

 

 

PPrrvvookk  1111..11..11::    ZZaarriiaaddeenniiaa  ssoocciiáállnnyycchh  sslluuţţiieebb  pprree  ŤŤZZPP  oobbččaannoovv    aa  sseenniioorroovv    

Výdavky celkom.......................................................................................................14 321 890 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť komplexnú a nepretrţitú 
sociálnu starostlivosť   

 počet zariadení 
sociálnych sluţieb (ZSS)  
spolu 

 20  20 

 
 počet klientov – detí 

umiestnených v ZSS 
spolu  

 46  53 

 
 počet klientov – 

dospelých  umiestnených  
v ZSS spolu 

 1 694  1 642 

Zabezpečiť kvalitu ţivota klientov  
v ZSS 

 priemerný počet klientov, 
ktorí sa zúčastňujú 
terapie za rok  

 1 266  1 216  

 

 priemerný počet 
zorganizovaných aktivít  
na 1 sociálne zariadenie 
za rok  

 33  1 101 

 
 počet  rekreačných 

pobytov za rok spolu 

 43  79 

 
 počet klientov  

rekreačných pobytov za 
rok  spolu  

 851  916 

 

V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná sociálna starostlivosť o zdravotne ťaţko postihnutých a o seniorov 

v 20 ZSS zriadených TTSK v nasledujúcej štruktúre: 

 8 Domovov sociálnych sluţieb (DSS) pre dospelých z celoročným pobytom, 
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 3 kombinované  ZSS  - ZpS – zariadenie pre seniorov (preddtým domov dôchodcov –DD,DSS), 

 6 DSS pre deti a dospelých z celoročným pobytom, 

 2 DSS  pre deti a dospelých s denným a týţdenným pobytom, 

 1 DSS s  denným, týţdenným a celoročným pobytom. 

 V ZSS sa občanom so zdravotným   postihnutím a seniorom poskytuje nevyhnutná starostlivosť (stravovanie, 

bývanie, pomoc pri odkázanosti na pomoci inej fyzickej osoby) a ďalšia starostlivosť, ktorou je výchova, záujmová, 

kultúrna a rekreačná činnosť, pracovná terapia, muziko-, animo-, kanis-, hypoterapia a pod..   

Starostlivosť v ZSS sa poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych sluţbách  v znení neskorších 

predpisov. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... .........................................13 478 409 € 

°  výdavky  na prevádzku zariadení – energie, voda, teplo, strava, beţná údrţba strojov, prístrojov a zariadení,     

Kapitálové výdavky...........................................................................................................................................................................843 481€ 

° výdavky na bybudovanie čističky odpadovýcn vôd, rekonštrukcia jedálne, zateplenie budovy, rekonštrukcia vodojemu, kotolne;  

  

PPrroojjeekktt  1111..11..22::      VVýýssttaavvbbaa  DDSSSS  pprree  ddeettii  oodd  00--33  rrookkoovv  pprrii  DDSSSS  ŠŠooppoorrňňaa  

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť starostlivosť o ŤZP deti 
vo veku 0-3 roky    

 zrealizovaná výstavba 
DSS  

 áno  nie  

 
 počet nových lôţok 

v DSS pre deti 

 18  nie  

 
Realizáciou predmetného projektu  bude vybudovaná nová budova DSS pre cca 18 detí od 0-3 rokov pri DSS 

Šoporňa s počtom cca 18 nových lôţok  vrátane novej kotolne a kuchyne a práčovne. V priestoroch DSS budú 

poskytované  sociálne sluţby – poradenstvo, chránené bývanie, výcvikové pracovisko. 

Realizácia pripravovaného projektu sa neuskutočnila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

 

 

PPrroojjeekktt  1111..11..33::    DDoommoovv  mmllááddeeţţee  ZZeemmiiaannsskkee  SSaaddyy  ––  rreekkoonnššttrruukkcciiaa    

Výdavky celkom............................................................................................................. ........................91 789 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Rozšíriť kapacity DSS Šoporňa-
Štrkovec  

 rekonštrukcia domova 
mládeţe na DSS 

 áno  nie  

 
 počet nových lôţok  

v DSS   

 70  nie  

 

Projekt zahŕňa komplexnú rekonštrukciu Domova mládeţe Zemianske Sady na ZSS. Vybudovaných bude cca 70 

nových lôţok pre dospelých – klientov DSS Šoporňa Štrkovec.  

Realizácia pripravovaného projektu sa neuskutočnila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Beţné výdavky .................................................................................................................................................... ...............................91 789 € 

° výdavky na beţnú prevádzku, údrţbu  zariadenia  a osobné mzdové  náklady  zamestnancov; 
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PPrrvvookk  1111..11..44::      VVýýcchhoovvnnoo--rreekkrreeaaččnnéé  ttáábboorryy  pprree  ŤŤZZPP  ddeettii  

Výdavky celkom................................................................................................................3 980 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť aktívne vyuţitie voľného 
času ŤZP detí    

 počet výchovno-
rekreačných pobytov za 
rok spolu 

 4  2 

 
 počet  ZŤP detí na 

pobytoch za rok spolu 

 60  21 

 
Prvok   predstavuje zabezpečenie  výchovno-rekreačných táborov určených predovšetkým pre ťaţko zdravotne 

postihnuté deti, ktoré ţijú v rodinách. 

Finančné prostriedky v zmysle zákona sa  poskytujú zo  štátneho rozpočtu (MPSVR SR)  vpriebehu roka 2009  a 

zahŕňajú beţné výdavky na financovanie táborov.  

V roku 2009 bola výška  dotácie zo štátneho rozpočtu niţšia ako v predchádzajúcich rokoch, z toho dôvodu sa uskutočnili iba 2 pobyty, 

ktorých sa zúčastnilo spolu 21 detí.  

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ................................................. 3 980 € 

° výdavky na zabezpečenie pobytu detí   vo výchovno-rekreačnom tábore ( za pobyt, stravu, doprovod, zdravotnú starostlivosť, program, 

dopravu a ostatné); 

 

PPrrvvookk  1111..11..55::    FFiinnaannččnnéé  pprrííssppeevvkkyy  ssuubbjjeekkttoomm  ppoosskkyyttuujjúúcciimm  ssoocciiáállnnuu  ppoommoocc  

Výdavky celkom........................................................................................................5 219 159 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Podporiť subjekty poskytujúce 
sociálnu pomoc v regióne   

 počet podporených 
subjektov    

 45  43 

 
Prvok zahŕňa podporu činnosti a aktivít neverejných  poskytovateľov sociálnych sluţieb  -  sluţieb v ZSS, 

opatrovateľskej sluţby, organizovania spoločného stravovania a poradenstva.   

Financovanie predmetných  subjektov  je v zmysle zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych sluţbách v znenení 

neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vyšším územným  celkom finančne podporovať sociálne sluţby, ktoré sú 

v zmysle uvedeného zákona v pôsobnosti VÚC.  

Beţné výdavky ..................................................................................................................................... ........................................ 5 219 159 € 

° formou transferu poskytované finančné prostriedky na prevádzkové náklady a mzdové  náklady personálu zariadení podľa stanovených 

zákonných noriem (štandardov);  

  

PPrrvvookk  1111..11..66::    ZZddrraavvoottnnéé  vvýýkkoonnyy  nnaa  úúččeellyy  ppoossúúddeenniiaa  ooddkkáázzaannoossttii  nnaa  ssoocciiáállnnuu  sslluuţţbbuu  

Výdavky celkom......................................................................................................................14 €  
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Ppreplatenie zdravotných výkonov 
na  posúdenie odkázanosti občana 
na sociálnu sluţbu   

 počet posudzovaných  
občanov    

 2  2 

 
V zmysle § 81 písm. x) zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyšší územný celok uhrádza 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti  zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.  

Beţné výdavky ..................................................................................................................................... ........................................ ............14 € 

°  výdavky spojené  s vystavením posudku odborným lekárom; 
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Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

Zámer:  Chránené práva detí a dospelých 

 

PPrrvvookk  1111..22..11::      PPooddppoorraa  aakkrreeddiittoovvaannýýcchh  ssuubbjjeekkttoovv  aa  pprrooggrraammoovv  vv  oobbllaassttii  ssoocciiáállnnoopprráávvnneejj      

                                                    oocchhrraannyy  ddeettíí  aa  ssoocciiáállnneejj  kkuurraatteellyy  

Výdavky celkom ............................................................................................................827 531 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

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

 počet  podporených 
subjektov za rok spolu 

 9  13 

 

 počet subjektov, ktorým 
bude poskytnuté 
poradenstvo za rok  
spolu 

 6  13 

 

 

 počet klientov, ktorým 
bude  poskytnuté 
poradenstvo za rok  
spolu 

 2 200  7 200 

 
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..  

V rámci tohto prvku sú akreditované subjekty poskytujúce sociálne sluţby  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. 15/2008.  

Beţné výdavky .................................................................................................................................................. ...............................824 943 € 

° finančné prostriedky poskytované formou transferu v zmysle platných právnych predpisov na prevádkové a mzdové výdavky 

akreditovaných subjektov; 

Kapitálové výdavky................ .............................................................................................................................................................2 588 € 

°výdavky na obstaranie telefónnej ústredne; 

 

PPrrvvookk  1111..22..22::      RRóómmsskkaa  pprroobblleemmaattiikkaa  

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Vytvoriť jednotný rámec pre riešenie 
rómskej otázky v regióne  

 počet  stretnutí zo 
zástupcami štátnej 
správy a územnej 
samosprávy za rok 
spolu 

 6  20 

 

 vytvorený a odsúhlasený 
postup riešenia 
a participácie subjektov  
na predmetnom 
probléme 

 áno  čiastočne 
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Prvok zahŕňa činnosti a aktivity TTSK pri riešení problematiky rómskeho obyvateľstva vo všetkých oblastiach, 

v ktorých sa pociťuje problém: etnickej, sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a aj v oblasti ekonomického 

zabezpečenia. Jednou z priorít  je v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády  pre rómsku komunitu (ÚSVRK) 

rozšíriť sieť komunitných a integračných centier pre Rómov, kde by im bola poskytovaná pomoc v oblasti 

zdravotníctva, školstva a v sociálnej a dosiahnuť vytvorenie regionálnej agentúry pod ÚSVRK.  

Postup niešenia  a participácie  subjektov na predmetnom probléme je v štádiu riešenia.  

Výdavky súvisiace s uvedenou problematikou sú reailzované v podprograme 2.1. Podpora akreditovaných subjektov a v podprograme 

11.4. Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci, formou finančných príspevkov  a dotácií.   

  

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

Výdavky celkom...............................................................................................................42 055 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť plnohodnotný ţivot  detí 
umiestnených  v zariadeniach  
pestúnskej starostlivosti 

 počet  zariadení 
pestúnskej starostlivosti 
spolu 

 3  3 

 
 počet detí umiestnených 

v ZPS spolu 

 9  5 

 

 počet aktivít  
zorganizovaných pre deti 
vo voľnom čase spolu za 
rok 

 12  30 

 
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 sú zriadené 3 Zariadenia pestúnskej starostlivosti: 

1. Kriţovany nad Dudváhom 

2. Galanta 

3. Šaštín-Stráţe. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ...............................42 055 € 

° výdavky na prevádzku, beţnú údrţbu zariadení, výdavky súvisiace so starostlivosťou o zdravý vývin detí, odmeny pestúnom; 

 

Podprogram 11.3:  Manaţment sociálnej infraštruktúry 

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu 
subjektov poskytujúcich sociálnu 
pomoc 

 počet subjektov 
vedených v registri za 
rok spolu 

 34  101 

Zabezpečiť poskytovateľom sociálnej 
pomoci metodicko-odbornú pomoc 
pri realizácii ich činností  

 počet  pracovných 
stretnutí za rok  spolu 
(poradný výbor 
predsedu TTSK) 

 4  4 

 

Podprogram predstavuje predovšetkým nasledujúce činnosti  odboru sociálnej pomoci: vedenie a aktualizácia 

zoznamov poskyovateľov sociálnych sluţieb registrovaných  odborom sociálnej pomoci TTSK, poskytovanie 
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odborného poradenstva právnickým a fyzickým osobám k  podmienkam registrácie, získaniu oprávnenia  

poskytovať sociálne sluţby a k  poskytovaniu finančného príspevku podľa zákona o sociálnych sluţbách. 

Beţné výdavky na realizáciu predmetného podprogramu  sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, 

platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie. 

 

Podprogram 11.4:  Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci 

Výdavky celkom.............................................................................................................192 554 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť kvalitné sociálne 
podmienky obyvateľov kraja  

 počet podporených 
projektov v oblasti 
sociálnej pomoci 

 151  144 

 
Podprogram predstavuje  pomoc TTSK právnickým a fyzickým osobám, ktoré predkladajú na základe výzvy TTSK  

projekty v rámci programu TTSK  na „Podporu  aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“.  

Počet podporených projektov  bol  oproti cieľovej hodnote niţší, nakoľko projekty, ktoré nspĺňali podmienky výzvy 

boli vyradené ako neoprávnené.    

Beţné výdavky .................................................................................................................................................. ...............................165 693 € 

° beţné výdavky v rámci  prvku  „Grantové aktivity na úseku sociánej pomoci“ boli pouţité na podporu pomoci pre sociálne odkázaných 

občanov v kraji v zmysle VZN 6/2007,  na základe predloţených projektov jednotlivými subjektami trnavského regiónu; 

Kapitálové výdavky..............................................................................................................................................................................26861 € 

°výdavok na realilzáciu akcie „Rozširovanie a modernizácia DSS Veľký Meder“ jedná sa o investičnú akciu;  

 

 

Podprogram 11.5:  Projektové zámery investičného charakteru 

Výdavkycelkom.........................................................................................................................0 € 
Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť maximálnu úspešnosť 
projektov  podávaných za TTSK 

 počet  úspešne 
podaných projektov za 
rok spolu  

 3  0 

 

Zámerom Trnavského samosprávneho kraja je v čo najväčšej moţnej  miere zabezpečiť  prostredníctvom čerpania 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu nehnuteľností, v ktorých sa 

nachádzajú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. 

Podprogram  predstavuje realizáciu prípravy projektových  zámerov investičného charakteru v  oblasti sociálnej pomoci úradom alebo 

organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti. Boli vypracované a riadiacim orgánom doporučené na schválenie dva projekty na čerpanie 

prostriedkov z európskych fondov – DSS Zavar, a DSS Borský sv. Jur. 

Beţné výdavky súvisiace s vypracovaním projektov a ich predloţením na schválenie sú súčasťou výdavkov organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK.  

  

Podprogram 11.6:  Rezerva programu Sociálne sluţby  

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

 

 

Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 
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Cieľ 

Zabezpečiť  nepredvídané udalosti 
v organizáciách zriadených TTSK 
v priebehu roka    

 operatívne vyriešené 
problémy 

 áno  áno 

 

Podprogram  predstavuje „rezervu“ rozpočtu TTSK na program Sociálne sluţby, v rámci ktorej je odbor sociálnej 

pomoci schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK  

v priebehu roka. 

Finančné prostriedky boli pouţité v súlade s cieľom, na operatívne finančné zabezpečenie nepredvídaných udalostíl v OvZP, ich čerpanie 

je súčasťou finančného čerpania výdavkov v rámci podprogramu 11.1. ZSS pre ŤZP občanov a seniorov.  

 

PPPrrrooogggrrraaammm   111222:::         PPPRRROOOSSSTTTRRREEEDDDIIIEEE      PPPRRREEE      ŽŽŽIIIVVVOOOTTT   
 
Zámer: Zachované prostredie pre súčasný a budúci ţivot v regióne  

 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Minimalizovať činnosti  realizované 
v regióne s výrazným dopadom na 
ţivotné prostredie  

 priemerný  počet 
vydaných stanovísk za 
mesiac   

 15  12 

 

Program zahŕňa činnosti a aktivity TTSK zamerané na tvorbu a ochranu ţivotného 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 ţivotné prostredie usiluje o minimalizáciu negatívnych vplyvov 

navrhovaných činností na kvalitu ţivotného prostredia. 

Vzhľadom na hospodársku krízu klesol počet  pripravovaných aktivít ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na ţivotné prostredie. 

Beţné výdavky na realizáciu predmetného programu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, 

platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie.   

  

  

PPPrrrooogggrrraaammm   111333:::         ZZZDDDRRRAAAVVVOOOTTTNNNÍÍÍCCCTTTVVVOOO      
 

Zámer:  Vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti na území TTSK  

V rámci programu zdravotníctvo TTSK zabezpečuje vydávanie a rozhoduje o vydaní povolení na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti v NZZ, špecializovaných zariadeniach ambulantnej starostlivosti, lekárňach, výdajniach 

zdravotníckych pomôcok v rámci TTSK, vykonáva dozor nad dodrţiavaním povinností poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti, spracováva štatistické údaje a vedie register zdravotníckych zariadení, vydáva potvrdenia o platnosti 

povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ZZ na základe ţiadosti, schvaľuje ordinačné hodiny 

poskytovateľom ZS a prevádzkový čas v lekárňach, pobočkách a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok, vydáva 

rozhodnutia o schválení úhrady za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, podáva informácie z registra 

ZZ, vydáva povolenia na činnosť verejných lekární, pobočiek verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, 

koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a pod.. 

 

Podprogram 13.1:  Zdravotnícke zariadenia v TTSK 
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PPrrvvookk  1133..11..11::    NNssPP  DDuunnaajjsskkáá  SSttrreeddaa  

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  zdravotnú  starostlivosť 
v súlade s poţiadavkami 
zdravotného stavu obyvateľstva  

 % spokojnosť pacientov 
so zdravotníckymi 
sluţbami 

 95   

 
 počet  hospitalizovaných 

pacientov za rok spolu 

 12 500   

 
 priemerná dĺţka 

hospitalizácie v dňoch 

 5   

Zabezpečiť vyrovnané hospodárenie 
NsP Dunajská Streda  

 výška zadlţenia  
organizácie k 31.12 v  
mil. Sk   

 0   

 
Prvok zahŕňa zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda - zdravotníckom 

zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.    

Beţné výdavky, t.j. financovanie prevádzky predmetnej NsP  je realizované zo zdrojov verejného zdravotného 

poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti.. 

Dňom 1.1. 2009, v zmysle uznesenia č. 391/2008/19 schválenéh Zastupiteľstvom TTSK prišlo k zmene právnej formy organizácie na 

akciovú spoločnosť, z uvedeného dôvodu sa merateľné ukazovatele nevyhodnocujú. 

Vvýdavky na tuto aktivitu neboli ţiadne.  

 

PPrrvvookk  1133..11..22::    NNssPP  SSvväättééhhoo  LLuukkááššaa  GGaallaannttaa  

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  zdravotnú  starostlivosť 
v súlade s poţiadavkami 
zdravotného stavu obyvateľstva  

 % spokojnosť pacientov 
so zdravotníckymi 
sluţbami 

 95   

 
 počet  hospitalizovaných 

pacientov za rok spolu 

 14 000   

 
 priemerná dĺţka 

hospitalizácie v dňoch 

 7   

Zabezpečiť vyrovnané hospodárenie 
NsP Svätého Lukáša Galanta  

 výška zadĺţenia  
organizácie k 31.12 v  
EUR   

 0   

 
Prvok zahŕňa zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Svätého .Lukáša Galanta – 

zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.    

Beţné výdavky, t.j. financovanie prevádzky predmetnej NsP  je realizované zo zdrojov verejného zdravotného 

poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti. 

Dňom 1.1. 2009, v zmysle uznesenia č. 391/2008/19 schválenéh Zastupiteľstvom TTSK prišlo k zmene právnej formy organizácie na 

akciovú spoločnosť, z uvedeného dôvodu sa merateľné ukazovatele nevyhodnocujú. 

Vvýdavky na tuto aktivitu neboli ţiadne.  
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PPrrvvookk  1133..11..33::    NNssPP  SSkkaalliiccaa    

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť  zdravotnú  starostlivosť 
v súlade s poţiadavkami 
zdravotného stavu obyvateľstva  

 % spokojnosť pacientov 
so zdravotníckymi 
sluţbami 

 80   

 
 počet  hospitalizovaných 

pacientov za rok spolu 

 12 000   

 
 priemerná dĺţka 

hospitalizácie v dňoch 

 6,5   

Zabezpečiť vyrovnané hospodárenie 
NsP Svätého Lukáša Galanta  

 výška zadĺţenia  
organizácie k 31.12 v  
mil. Sk   

 0   

 
Prvok zahŕňa zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Skalica – zdravotníckom  zariadení 

ústavnej zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.    

Beţné výdavky, t.j. financovanie prevádzky predmetnej NsP  je realizované zo zdrojov verejného zdravotného 

poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti. 

Dňom 1.1. 2009, v zmysle uznesenia č. 391/2008/19 schválenéh Zastupiteľstvom TTSK prišlo k zmene právnej formy organizácie na 

akciovú spoločnosť, z uvedeného dôvodu sa merateľné ukazovatele nevyhodnocujú. 

Vvýdavky na tuto aktivitu neboli ţiadne.  

  

PPrrvvookk  1133..11..44::    PPoovvoolleenniiaa  nnaa  pprreevvááddzzkkoovvaanniiee  zzddrraavvoottnníícckkyycchh  zzaarriiaaddeenníí  vvrrááttaannee  vveerreejjnnýýcchh  

lleekkáárrnníí  

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 

Zabezpečiť ponuku vysokokvalitných 
zdravotníckych sluţieb v kraji  

 počet vydaných 
právoplatných povolení 
za rok spolu 

 89  175 

 

Prvok predstavuje vydávanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení (prenesený výkon štátnej 

správy) – ambulancie, zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionára, polikliniky, 

agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zloţiek, 

všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti a mobilného hospicu a vydávanie 

povolení na prevádzkovanie verejných lekární pri splnení podmienok na vydanie povolenia. Dôleţitým atribútom je 

splnenie materiálneho, technického a personálneho vybavenia zariadení. 

Vyšší počet vydaných právoplatných povolení vyplýva z nárastu  záujmu o poskytovanie sluţieb v oblasti zdravotníctva.  

Beţné výdavky na zabezpečenie predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, 

platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie. 

 

PPrrvvookk  1133..11..55::    GGrraannttoovvýý  pprrooggrraamm  nnaa  ppooddppoorruu  pprreevveenncciiee  zzddrraavviiaa  oobbyyvvaatteeľľssttvvaa    

Výdavky celkom............................................................................................................................. ......167 355 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  

k 31.12.2009 
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Podporovať zdravotné uvedomenie 
obyvateľstva grantovým programom  

 počet úspešných, 
finančne podporených 
projektov   

 100  60 

 

Cieľom je finančne podporiť  fyzickýké a právnické osoby poskytnuté v zmysle VZN 7/2006 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu TTSK na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva v TTSK..  

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..............................................167 355 € 

° výdavky predstavujú finančné prostriedky smerované do aktivít  na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva, poskytnuté  

oprávneným subjektom kraja na základe predloţených projektov v zmysle VZN 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK; 

 

Podprogram 13.2: Manaţment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti 

 

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

sslluuţţbbyy    

Výdavky celkom.................................................................................................................1 439 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť monitorovanie kvality 
sluţieb zdravotníckych zariadení  

 počet vykonaných 
kontrol za rok spolu 

 50  70 

 
V rámci predmetného prvku je zabezpečované vykonávanie dozoru nad dodrţiavaním povinností poskytovateľmi 

zdravotníckej starostlivosti vrátane lekárenskej sluţby pre monitorovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných 

sluţieb. 

 Ostratné beţné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky 

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie. 

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ..................................................1 439 € 

° výdavky na cestovné a ostatné výdavky zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky (mzdy, platy a ostatné 

osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby) na jeho zabezpečenie; 

  

PPrrvvookk  1133..22..22::    EEttiicckkáá  kkoommiissiiaa  pprrii  TTTTSSKK    

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

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť implementáciu nových 
diagnostických a terapeutických 
postupov 

 počet zasadnutí  komisie 
za rok  spolu 

 10  12 

 

 počet  predloţených 
podaní v rámci 
schvaľovacieho procesu 
biomedicínskeho 
výskumu  

 50  274 

Zabezpečiť dozor nad etickou 
spôsobilosťou poskytovateľov 
zdravotníckej starostlivosti 

 počet  zasadnutí komisie 
za rok  spolu 

 10  12 

 
Prvok predstavuje činnosti  komisie na úseku komisionálneho povoľovania klinického skúšania liekov 

registrovaných v Slovenskej republike pre zadávateľov klinických štúdií. Komisia sa vyjadruje k ţiadostiam 

zadávateľov o posúdenie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a k ţiadostiam o schválenie 

biomedicínskeho výskumu v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej starostlivosti pôsobiacich na území TTSK.   
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Počet predloţených podaní v rámci schvaľovacieho prcesu biomedicínskeho  výskumu bol vysoký z dôvodu zvýšeného záujmu 

o biomedicínske skúšanie liekov. 

Beţné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú reţijné výdavky – odmeny 

členom komisie a výdavky na tovary a sluţby pre jeho zabezpečenie.  

 

Podprogram 13.3:  Rezerva programu Zdravotníctvo 

Výdavky celkom...........................................................................................................................5 118 € 

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť pomoc zdravotníckym 
zariadeniam v kraji v mimoriadnej 
situácii 

 operatívne vyriešené 
problémy 

 áno  áno 

 

Podprogram predstavuje „rezervu“ rozpočtu TTSK – kapitálových výdavkov  na program Zdravotníctvo, v rámci 

ktorej boli  riešené mimoriadne udalosti súvisiace s ohrozením zdravia obyvateľov TTSK. 

Beţné výdavky .......................................................................................................................................... ...........................................5 118 € 

° výdavky boli pouţité v súlade s cieľom podprogramu – na  zakúpenie elektrokardiografu pre hospic Tolerancia, výdavky spojené 

s organizáciou Piatich klinicko-logopedických dní v Skalici, a organizáciou podujatia Trnavský deň sestier; 

 

 

PPPrrrooogggrrraaammm   111444:::         AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTÍÍÍVVVAAA   

        
VVýýddaavvkkyy  cceellkkoomm................................................................................................................................................................................................................1144  228899  668811  €€  

Cieľ Merateľný 

ukazovateľ  

Cieľová hodnota Plnenie  k 31.12.2009 

Zabezpečiť efektívny výkon 
kompetencií TTSK 

 podiel zamestnancov 
Úradu TTSK na 100 
obyvateľov TTSK 

 0,04  0,04 

 

Program Administratíva predstavuje predovšetkým personálne zabezpečenie všetkých činností a aktivít Úradu 

TTSK,  úverovú politiku TTSK a pod.. 

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného programu.  zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné 

osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a sluţby, beţné transfery a výdavky na splácanie  

úrokov z poskytnutých úverov a ostatné platby.  

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

TTSK.  

Beţné výdavky ................................................................................................................................... ...........................................8 282 975€ 

° mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania,.......................................................................................................................................3 447 983 € 

 

°odvody  postného,  a prísevky do poisťovní,................................................................................................................................1 169 390 € 

° výdavky na cestovné,.......................................................................................................................................................................39 796 € 

 °dodávky tepla, teplej úţitkovej vody na kúrenie, elektr. energia,  plyn, vodné stočné.....................................................................58 230 € 

 ° poštové a telekomunikačné sluţby..................................................................................................................................................68 885 € 

° odber novín, časopisov, odborných  publikácií pe zamestnacov,  kancelársky materiál, čístiace, hygienické, ochranné prac.  pomôcky, 

reprezentačné, kvety, ............................................................................................... .........................................................................104 615 €  

° poistenie  majetku úradu TTSK a OvZP, pohonné hmoty, oprava a údrţba výpočtovej techniky, údrţba budov, objektov, výdavky 

súvisiace so zabezpečením údrţby  Informačných technológií  na úrade TTSK a OvZP....................................................................44 293 € 

° stravné lístky zamestnancom, lekárske posudky, pracovná zdravotná sluţba, preventívne lekárske prehliaky, cestovné poslancov, tvorba 

sociálneho fondu, odmeny poslancov,  preddavok na daň z príjmu právnických osôb, majetkové dane, nájomné.........................1 050 433 € 

° transfery nefinančnej právnickej osobe (neštátnym organizáciám, oceňovanie jednotlivcov a kolektívov,......................................738 684 € 
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° úroky z úveru ................................................................................................................................................................................1 391 901 €  

° výdavky súvisiace s realizáciou projektov  EÚ napr. EQUAL, „Podpora vzdelávania zdravotníkov TTSK.....................................168 765 €.

                          

Kapitálové výdavky.......................................................................................................................................................6 000 000 € 

° kapitálový transfer poskytnutý SMS na rekonštrukciu ciest  II. triedy a mostov; 

VFO..................................................................................................................................................................................6 706 € 

° majetkový vkald do akciových spoločnosti 

 

V Trnave, 29.4.2010 


