
Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Komentár k programu:

Podprogram 1.1:  Výkon funkcie predsedu 

Prvok 1.1.1: Výkonné riadenie kraja  
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 241 106,97

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 241 106,97

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 8

Skutočná hodnota - - 10

Plnenie - - Splnené

Prvok 1.1.2:  Grantový program predsedu TTSK   
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 62 269,30

Kapitálové výdavky 10 000,00

Výdavky spolu (v EUR) 72 269,30

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Program 1:  PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

HODNOTENIE VÝDAVKOV ROZPOČTU TTSK ZA ROK 2019
V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

Poznámka pre rok 2019

Zvýšený počet stretnutí so zástupcami samospráv bol spôsobený výnimočnými

situáciami v regióne, ktoré si vyžadovali osobnú účasť predsedu TTSK (napr.

premnožený výskyt komárov na Záhorí a pod.)

Dôležitou časťou tohto programu je kontrola výkonu kompetencií, hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK kontrolórom TTSK, účasť kraja v samosprávnych

združeniach a organizáciách za účelom spolupráce pre zabezpečenie plnenia záujmov TTSK a jeho informovanosti na samosprávnych fórach, v záujmových

združeniach právnických osôb, občianskych združeniach a pod.   

Program Plánovanie, manažment a kontrola najlepšie vystihuje strategickú víziu TTSK:

„Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý región schopný efektívne využívať všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt,

pamiatok regiónu a životného prostredia. Mobilizácia vnútorných zdrojov regiónu a získanie mimo regionálnych zdrojov nevyhnutných pre financovanie

rozvojových zámerov“.

Cieľom podprogramu je budovať Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý región schopný efektívne využívať všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych

a historických hodnôt, pamiatok regiónu a životného prostredia. Mobilizácia vnútorných zdrojov regiónu a získanie mimo-regionálnych zdrojov nevyhnutných pre

financovanie rozvojových zámerov v duchu hesla „Spolu tvoríme kraj“.

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu 

Program „Plánovanie, manažment a kontrola“ sa odvíja od regionálnej politiky TTSK, ktorá vychádza z princípov dokumentu: „Program hospodárskeho rozvoja

a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2016 – 2020“ (ďalej len PHSR TTSK). Vypracovanie tohto dokumentu vyplýva zo zákona NR SR 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších

územných celkov, zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. PHSR TTSK je strednodobým rozvojovým programovým dokumentom, na základe

ktorého sa realizuje rozvoj spravovaného územia a ktorého cieľom je prispieť k vyváženému sociálno-ekonomickému rozvoju územného celku a k znižovaniu

regionálnych rozdielov. Obsahuje víziu, poslanie, zámery a strednodobé výsledkové ciele subjektu územnej samosprávy. 
Program zahŕňa komplexný manažment regiónu na čele s predsedom TTSK a riaditeľom Úradu TTSK, aktivity a činnosti TTSK súvisiace so strategickým a územným

plánovaním Trnavského samosprávneho kraja a jeho regionálneho rozvoja tiež prostredníctvom realizácie projektov z EŠIF (Európskych štrukturálnych investičných

fondov). 

Organizovanie aktivít predsedu TTSK s cieľom operatívneho riešenia úloh verejných politík kraja  

počet regionálnych stretnutí so starostami a primátormi v kraji 

Prvok zahŕňa aktivity a činnosti spojené s funkčným chodom kancelárie predsedu TTSK pri zabezpečení protokolárnych udalostí, zahŕňa tiež výdavky na zabezpečenie

darov, občerstvenia, propagačných predmetov. V duchu hesla „Spolu tvoríme kraj“, predstavuje model pravidelných výjazdových stretnutí so všetkými starostami

Trnavského kraja realizovaných predsedom TTSK (v priemerom plánovanom počte 7 stretnutí so starostami obcí v každom okrese kraja). Zároveň, v snahe vytvoriť

platformu pre komunikáciu v oblasti špecifických požiadaviek kraja predseda TTSK realizuje tiež stretnutia s primátormi miest v Trnavskom kraji (v plánovanom počte

1 stretnutie v každom okrese kraja) spojených s aktivitami v regióne.        

Kancelária predsedu TTSK 

Podpora individuálnych aktivít subjektov regiónu

Referát dotácií, grantov a občianskej participácie  

počet podporených subjektov za rok spolu

transfery jednotlivcom a organizovanie akcií (v zmysle VZN 6/2018); finančná spoluúčasť, oceňovanie osobností

TTSK (VZN 13/2007), pedagógov v oblasti vzdelávania, pracovníkov v oblasti kultúry, sociálnej pomoci, súťaže

študentov

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

výdavky na podporu predložených projektov na rozvoj aktivít v sociálnej, kultúrnej, športovej, spoločenskej a

zdravotníckej sfére a dianí v kraji - v zmysle VZN č. 44,45, 46/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK

fyzickým a právnickým osobám, občianskym združeniam, nadácii, obciam;   

účelová dotácia obci Vojka nad Dunajom na nákup autobusu
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 50 50 40

Skutočná hodnota 54 52 41

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok 1.1.3:  Participatívny rozpočet 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 192 802,91

Kapitálové výdavky 40 768,00

Výdavky spolu (v EUR) 233 570,91

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 80

Skutočná hodnota - - 113

Plnenie - - Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 50

Skutočná hodnota - - 60

Plnenie - - Splnené

Prvok 1.1.4: Vnútorný audit    
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 5

Skutočná hodnota - - 5

Plnenie - - Splnené

       

Podprogram 1.2:  Kontrolná činnosť 
Zámer: Legitímne fungujúci úrad

Do pilotného ročníka Participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja

(ďalej ako „PR TTSK“) sa v roku 2019 zapojilo celkovo 113 projektov v rámci všetkých

siedmych okresov Trnavského kraja. Počet podaných projektov tak do veľkej miery

prekročil očakávania samotného TTSK. Spomedzi všetkých podaných projektov splnilo

charakter participatívneho rozpočtu a formálne kritériá 89 projektov, ktoré boli

následne zaradené do rozhodovacej fázy.

Celková suma vyčlenená na podporu občianskych a komunitných projektov v rámci PR

TTSK predstavovala v pilotnom ročníku 250.000 eur. Maximálna suma, o ktorú sa

predkladatelia v rámci jedného projektu mohli uchádzať bola stanovená na 5.000 eur.

Napriek uvedenému niektorí z predkladateľov požiadali o nižšiu sumu pre svoj

projekt, a tak bolo v pilotnom ročníku zrealizovaných celkovo 60 občianskych a

komunitných projektov.

Prvok predstavuje nástroj priamej účasti širokej verejnosti na rozhodovaní o rozdeľovaní a použití prostriedkov v zmysle čl. VIII VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií

z rozpočtu TTSK, Zásad participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a Výzvy pre podávanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu Trnavského

samosprávneho kraja pre rok 2019. Merateľný ukazovateľ vyjadruje mieru zapojenia verejnosti na báze počtu podaných návrhov projektov a počtu realizovaných

projektov predložených zo strany fyzických osôb, skupín fyzických osôb, občianskych združení a neziskových organizácií zameraných na zlepšenie a skvalitnenie života

a prostredia v kraji. 

Oddelenie vnútorného auditu  

Podporovať uplatňovanie princípov zodpovedného správania zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK pri 

používaní verejných zdrojov  

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Prvok predstavuje podporu na základe rozhodnutia predsedu TTSK, určenú pre športové, kultúrne, sociálne a zdravotnícke projekty regionálneho rozvoja pre

žiadateľov v zmysle  VZN č. 44, 45, 46 /2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. 

Referát dotácií, grantov a občianskej participácie  

Priama účasť obyvateľov na rozhodovaní o verejných prostriedkoch TTSK a na realizácii projektov 

počet podaných projektov  

opatrenia uložené na nápravu pochybení zamestnancov v OvZP 

Cieľom činnosti Oddelenia vnútorného auditu za účasti vecne príslušných odborov sú objektívne informácie o dodržiavaní zodpovedného prístupu zamestnancov

úradu TTSK a zamestnancov  OvZP pri nakladaní s verejnými prostriedkami. V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole je formou finančnej kontroly

na mieste vykonávané preverovanie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri používaní verejných zdrojov a dodržiavanie rozpočtových

pravidiel a zmluvne stanovených podmienok. Cieľom je eliminovanie negatívnych dopadov na výsledky pre nedodržiavanie princípu zodpovednosti

a transparentnosti niektorými zamestnancami.

Poznámka pre rok 2019

na financovanie projektov v súlade s VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK v zmysle zásad

participatívneho rozpočtu TTSK na rok 2019; občianskym združeniam vo výške 144 805,94 €, neziskovým

organizáciám vo výške 5 738,29 €, a čistka vo výške 42 258,88 predstavuje výdavky na spotrebný materiál

potrebný pri realizácii participatívnych projektov v súčinnosti s TTSK

Poznámka pre rok 2019

počet realizovaných projektov 

na financovanie investičných nákladov v rámci jednotlivých participatívnych projektov pre občianske združenia

formou preddavkovej dotácie

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

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

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

jej zabezpečenie.
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Prvok 1.2.1.: Hlavný kontrolór 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 58 56 56

Skutočná hodnota 58 61 56

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok 1.2.2:  Petície, sťažnosti a podania  
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 50 105 110

Skutočná hodnota 49 111 83

Plnenie Nesplnené Splnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 80

Skutočná hodnota - - 83

Plnenie - - Splnené

Podprogram 1.3:  Strategické a územné plánovanie 
Zámer:  Vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj regiónu  

Prvok 1.3.1:  Strategické dokumenty a PHSR TTSK
Čerpanie k 

31.12.2019

Komentár k podprogramu: 

Podprogram predstavuje vypracovanie, resp. aktualizáciu strategických dokumentov v oblasti rozvoja trnavského regiónu – z ktorých najdôležitejší a najkomplexnejší

je „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2016-2020“ (ďalej len PHSR). Ďalej ide o sektorové, hospodárske a sociálne, ale tiež

environmentálne koncepčné materiály, stratégie, štúdie, hodnotenia rozvojových dokumentov, ich zverejnenie na webovej stránke a verejné prezentácie na

konferenciách. Strategické dokumenty budú zverejnené na web stránke TTSK a verejne prezentované. Všetky dokumenty budú rešpektovať a budú v súlade

s dokumentmi EÚ a dokumentmi na národnej úrovni. Ďalej prvok obsahuje aj činnosti súvisiace so spracovaním a aktualizáciou dokumentov z oblasti územného

plánovania.

Prvok predstavuje vybavovanie petícií, sťažností a podaní v súlade s právnymi predpismi, okrem vybavovania petícií, sťažností a podaní na úseku zdravotníctva

a humánnej farmácie. Cieľom je získať prehľad o vnímaní reálnej situácie sociálneho a spoločenského stavu a diania obyvateľmi v kraji prostredníctvom uvedených

podaní. 

Poznámka pre rok 2019

Nie je možné presne naplánovať, koľko podaní a v akých veciach budú fyzické alebo

právnické osoby adresovať TTSK.

Poznámka pre rok 2019

Dosiahnuť klesajúci trend v počte prijatých petícií, sťažností a podaní vybavovaných v súlade s legislatívou  

počet prijatých petícií, sťažnosti a podaní vybavovaných v zákonných lehotách

počet vybavených opodstatnených petícií, sťažnosti a podaní 

Hlavný kontrolór 

Pravidelná kontrola výkonu kompetencií Úradu a zariadení TTSK

počet vykonaných kontrol za rok spolu

Prvok predstavuje kontrolnú činnosť Útvaru hlavného kontrolóra TTSK realizovanú v zmysle § 19 zákona 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších

predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, plnenia úloh samosprávneho kraja: hospodárenia

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

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

Oddelenie právne a sťažností 

Poznámka pre rok 2019

Plán kontrol na rok 2019 bol splnený. Vykonaných bolo 56 kontrol, z toho 32 kontrol

ukončených správou bez zistení a 24 kontrol ukončených správou so zisteniami (jedna

kontrola, vykonaná v roku 2019, bola ukončená správou v januári 2020). Okrem

kontrolnej činnosti útvar spracoval stanovisko k záverečnému účtu Trnavského

samosprávneho kraja za rok 2018 a stanovisko k Návrhu rozpočtu Trnavského

samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022. Podrobnejšie informácie o činnosti

útvaru boli spracované v Správe o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trnavského

samosprávneho kraja za rok 2019, ktorá bola predložená na 15. riadnom zasadnutí

Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja dňa 29.01.2020. Zastupiteľstvo TTSK

Správu o činnosti zobralo na vedomie Uznesením č. 378/2020/15. 

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

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

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

jej zabezpečenie.

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

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

jej zabezpečenie.
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 0 1 3

Skutočná hodnota 0 2 4

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 0 0 0

Skutočná hodnota 0 1 1

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 0 5 4

Skutočná hodnota 0 6 18

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 1 2

Skutočná hodnota 2 3 4

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Koncepčné materiály

počet vypracovaných koncepčných materiálov podľa programovej časti PHSR TTSK

počet informačných a propagačných akcií podľa programovej časti PHSR

počet materiálov, štúdií, analýz, interných dokumentov – podkladov pre efektívnejšie napĺňanie cieľov PHSR TTSK 

a využitie verejných zdrojov 

V rámci prvku sú spracovávané strategické, rozvojové, koncepčné dokumenty a aktualizácie týchto dokumentov v rôznych oblastiach rozvoja TTSK (ekonomické,

environmentálne štúdie a rozvojové dokumenty). Konajú sa informačné a propagačné aktivity súvisiace so strategickými dokumentmi, respektíve monitorovacími

a hodnotiacimi správami. Súčasťou tohto prvku sú tiež štúdie, analýzy a iné  materiály a interné dokumenty.

Všetky dokumenty sú zverejnené na webovej stránke a verejné prezentované, taktiež sú zverejňované aj jednotlivé projekty definované v programovej časti PHSR

TTSK. Dokumenty a materiály obsahujú čiastkové analýzy a návrhy riešení v problémových oblastiach.

Každoročne sa vypracováva Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK a Monitoring hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

TTSK.   

Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy TTSK, vypracovaná OŠVVaRR, ktorá je zverejnená na stránke TTSK.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

V roku 2019 boli vypracované

Exkurzia Drauradweg Rakúsko-Slovinsko so zameraním na obhliadku cyklotrás a doplnkovej cykloinfraštruktúry v Rakúsku a Slovinsku. Uskutočnila sa v rámci 

projektu Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli Interreg V/A SK - AT.

Župa hľadá talent akcia zameraná na rozvoj umeleckého talentu študentov stredných škôl organizovaná OK TTSK

Župný race akcia zameraná na rozvoj pohybových schopností žiakov stredných škôl organizovaná Odborom kultúry a športu TTSK (OK) 

2 akcie zorganizované Odborom zdravotníctva TTSK Dni zdravia v rámci prevencie zdravia pre zamestnancov a občanov kraja a Župná kvapku krvi  v 

spolupráci s NTS.

Kraj zážitkov, Zelený kraj - 2 turisticko informačné portály zriadené OCRPPaŽP na web stránke

Ekologický čin roka. Akcia každoročne organizovaná OCRPPaŽP TTSK

5 veľtrhov a výstav:  Ferien Messe Viedeň, ITF Slovakia Tour Bratislava, Regiontour Brno, Holiday Fair Brusel, Výstava CR Budapešťorganizované OCRPPaŽP 

TTSK s cieľom zviditeľnenia a spropagovania TTSK.

Dodatok č. 2 ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2015 - 2020. Materiál vypracovaný OSV TTSK.

Strategické dokumenty 

Informačné a propagačné akcie odboru stratégií a projektov

Akčný plán rozširovania kapacít ZSS v originálnej pôsobnosti na území TTSK za obdobie 2018 - 2022, vypracovaný Odborom sociálnych vecí TTSK (OSV),

ďalšie kroky zatiaľ pozastavené.

Akčný plán rozvoja Cyrilo-metodskej cesty na území Trnavského samosprávneho kraja vypracovaný v rámci projektu PartnerstvíCMS.

Plán udržateľnej mobility TTSK, v rámci neho spracovaný Plán dopravnej obslužnosti, Pripravuje sa proces SEA.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Odbor stratégií a projektov                                                                                                                    

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

počet vypracovaných strategických dokumentov za rok spolu 

PHSR TTSK ako podklad pre koncepčné materiály a významný komunikačný nástroj pre informovanie odbornej i laickej verejnosti 

o smerovaní subjektu samosprávy a výsledkoch práce (výkonnosti jej orgánov a zamestnancov)

Informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V/A SK - CZ v rámci projektu RPC organizovaný Odborom 

stratégií a cezhraničnej spolupráce TTSK (OSaCS) v priestoroch TTSK. Cieľom seminára bolo podať informácie k vyhlásenej výzve potenciálnym žiadateľom.

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

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

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

jej zabezpečenie.
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Prvok 1.3.2:  Územný plán 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výsledok

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 0 0 0

Skutočná hodnota 1 0 0

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 80 80 80

Skutočná hodnota 74 71 89

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Prvok 1.3.3:  Regionálny geografický systém – REGIS, GIS 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 19 452,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 19 452,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 20 80 80

Skutočná hodnota 60 160 123

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Oddelenie územného plánovania a životného prostredia     

 Spracovanie nového územného plánu regiónu  

počet spracovaných etáp územného plánu regiónu 

Monitoring k územným plánom obcí 

počet pripomienkovaných územných plánov obcí za rok spolu

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

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

jej zabezpečenie.

Odbor stratégie a projektov                                                                                                

Poznámka pre rok 2019

V zmysle legislatívnej úpravy "Územný plán regiónu" sa územný plán vypracováva

spravidla každé štyri roky a zatiaľ nevznikol dôvod na vypracovanie zmien a doplnkov

k platnému územnému plánu regiónu.

Poznámka pre rok 2019

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

Poznámka pre rok 2019

Realizácia predmetného prvku umožňuje interaktívne využívanie GIS a REGIS dát pre

potreby Úradu TTSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a obce Trnavského kraja

na zefektívnenie a racionalizovanie práce formou poskytnutia rôznych mapových

podkladov. Vytvára údajovú a softwarovú bázu pre poskytovanie elektronických

služieb verejnosti. Plnenie merateľného ukazovateľa je odrazom aktualizácie

a implementácie nových funkcionalít softvérového vybavenia. 

Vnútrozemská plavba, Verejná osobná doprava, Objednávanie verejnej osobnej dopravy - štandardy - interné dokumenty Odboru dopravy TTSK.

Využiteľnosť  (Geografického informačného systému) GIS pre potreby TTSK a jeho organizácií

Propagačná akcia projektu ConnReg. Uskutočnikla sa v rámci záverečnej konferencie projektu ConnReg SK-AT v rámci Programu spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika – Rakúsko na zámku Schloss Eckartsau v Rakúsku za účasti odbornej a laickej verejnosti a spolupracujúcich subjektov počas 

implementácie projektu. Účastníci boli informovaní o aktivitách vyvíjaných v rámci slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce, ako aj možnostiach 

spolupráce v nadchádzajúcom období. Viac informácií na web stránke ttsk v časti cezhraničná spolupráca.

Cieľom tejto aktivity je činnosť 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 - územého generelu dopravy a rozvíjanie

spolupráce s inými regiónmi. Odbor vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov obcí TTSK. Cieľom tejto práce je plánovité využívanie územia regiónu.       

Odpočet činnosti Odboru kultúry a športu TTSK.

Monitoring hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK za rok 2018. Dokument každoročne aktualizovaný OSaCS.

Vyhodnotenie PHSR TTSK za rok 2018. V apríli 2019 boli oslovené obce a mestá s požiadavkou o zaslanie zrealizovaných aktivít všetkých obcí a miest kraja,

boli písomne žiadané podklady do vyhodnotenia špecifických cieľov a opatrení od všetkých odborných útvarov TTSK. Súčasne, v priebehu vyhodnocovania

aktivít obcí a miest boli o súčinnosť pri získavaní podkladov do vyhodnotenia oslovené ďalšie inštitúcie, a to: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

Národná diaľničná spoločnosť, Železnice Slovenskej republiky, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Trnavská vodárenská spoločnosť a Západoslovenská

vodárenská spoločnosť. Vyhodnotenie PHSR TTSK za rok 2018 bolo spracované OSaCS  a je k dispozícii k nahliadnutiu na tomto oddelení. 

Európsky týždeň mobility- zapojenie TTSK.

Slávnostné otvorenie lávky cez rieku Moravu v rámci projektu Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – 

Kopčany Interreg V/A SK - CZ.

Slávnostné otvorenie Vodného mlyna v Jelke v rámci projektu Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne Interreg V/A HU - SK.

Štúdie, analýzy, dokumenty a materiály

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

počet výstupov z GIS operatívne poskytovaných podľa požiadaviek  

aktualizácia geografického informačného systému TTSK, ďalšie bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku

sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Podprogram 1.4:  Projekty financované zo štrukturálnych fondov
Zámer: Maximálne využitie možností financovania rozvoja regiónu zo štrukturálnych fondov

Projekt 1.4.14: Elektronizácia služieb VÚC
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 102 000,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 102 000,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 40 40

Skutočná hodnota - 0 0

Plnenie - Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 78 78

Skutočná hodnota - 0 0

Plnenie - Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 49 49

Skutočná hodnota - 0 0

Plnenie - Nesplnené Nesplnené

Projekt 1.4.21: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 183 185,91

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 183 185,91

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 14 14 14

Skutočná hodnota 10 13 14

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

počet zavedených elektronických služieb aj pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny 

dostupné online

Nulová hodnota plnenia cieľovej hodnoty vyplýva zo skutočnosti, že uvedené ciele boli splnené a vyhodnotené v Hodnotení plnenia programov TTSK za rok 2015,

nakoľko realizácia projektu bola ukončená ku dňu 30.10.2015. V priebehu roka 2016 boli elektronické služby spustené do produkčnej prevádzky. Finančné

prostriedky vynakladané na tento projekt v roku 2019 súvisia so zabezpečením udržateľnosti tohto projektu.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

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

počet obcí s osídlením

Zloženie výdavkov

servis, údržbu a podporu HW a SW za II. polrok 2019 a I. polrok 2020 

Odbor správy majetku a investičných činností

Sprístupnenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej  použiteľnosti a prevádzkovej stránke   

analytické odčlenenie mzdových nákladov SO pre IROP - tarifný plat, osobný plat, základný plat, príplatky,

odmeny pre zamestnancov SORO, poistné do sociálnej poisťovne, nemocenské poistenie, nákup PHM, opravy

a servis služobných motorových vozidiel TTSK, výdavky na zahraničné a tuzemské služobné cesty,

telekomunikačné poplatky

Na Odbore SO pre IROP TTSK, ktorý je zapojený do implementácie, monitorovania

hodnotenia, finančného riadenia a kontroly OP - Integrovaný regionálny operačný

program, pracovalo k decembru 2019 spolu 14 zamestnancov. Všetci zamestnanci

(muži i ženy - horizontálny princíp rovnosti mužov a žien) sú vysoko odborne zdatní, a

teda majú dostatočnú odbornú spôsobilosť (dostatočné teoretické a praktické

skúsenosti z oblasti eurofondov). Z uvedeného vyplýva, že cieľová hodnota

merateľných ukazovateľov bola k 31.12.2019 naplnená na 100 %. Odbor SO pre IROP

TTSK vynaloží úsilie na to, aby zamedzilo fluktuácii a odchodom zaškolených a

zapracovaných zemstnancov, t.j. aby merateľný ukazovateľ i naďalej zostal minimálne

na úrovni 14 osôb. 

Poznámka pre rok 2019

Komentár k podprogramu:

Obsahom podprogramu je zabezpečovanie komplexnej prípravy projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre rôzne projekty

(vypracovanie štúdií, budovanie cyklotrás, turistických trás, tvorba technologickej platformy a výmena skúseností a stratégií z priemyselnej oblasti, rekonštrukcia a

oprava škôl, rekonštrukcia ciest, podpora vzdelávania), spolupráca medzi regiónmi Slovenska a taktiež aj cezhraničná spolupráca. 

Zloženie výdavkov

Cieľom prvku je vytvorenie údajovej a softvérovej bázy pre poskytovanie elektronických služieb verejnosti. Slúži pre interaktívne využívanie dát pre potreby úradu

TTSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, regionálne rozvojové agentúry, expozitúry a obce kraja na zefektívnenie a racionalizovanie svojej práce. 

SO pre IROP (sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program)

Podpora činnosti Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom SO pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK (SO 

pre IROP TTSK) po personálnej a prevádzkovej stránke   

počet zamestnancov  

Poznámka pre rok 2019
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Projekt 1.4.23: Digitalizácia kultúrneho dedičstva
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 44 530,03

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 44 530,03

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 6414 0 0

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Projekt 1.4.34: CoonReg SK-AT    
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 54 379,43

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 54 379,43

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 1/40

Skutočná hodnota - - 1/44

Plnenie - - Splnené

Merateľný ukazovateľ: výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 1/4

Skutočná hodnota - - 1/5

Plnenie - - Splnené

Projekt 1.4.35: Lávka cez rieku Morava II. 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 39 187,67

Kapitálové výdavky 1 620 974,57

Databáza a platforma boli vytvorené v roku 2018, a v priebehu roka 2019 sú priebežne dopĺňané subjektami, ktoré sa zapájajú do aktivít projektu 

Zloženie výdavkov

technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva

rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií za rok 2019

Odbor kultúry

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

 počet digitalizovaných objektov

Poznámka pre rok 2019

Cieľové ukazovatele boli splené a hodnotené v hodnotiacej správe za rok 2015.

Zároveň bola spustená webová stránka projektu www.digitalizacia.trnava-vuc.sk.

Výdavky v roku 2019 vznikli z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti projektu, ktoré

bude pokračovať aj v nasledujúcim období až do roku 2020

Poznámka pre rok 2019

Databáza a platforma boli vytvorené v roku 2018 a boli priebežne dopĺňané

subjektami, ktoré sa zapojili do aktivít projektu počas jeho implementácie.   

dopĺňanie databázy v počte spolupracujúcich subjektov v oblasti sociálnych služieb 

rekonštrukcia a modernizácia, stavebné práce "Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií,

chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany k lávke cez rieku Moravu", vypracovanie projektovej dokumentácie

v rámci projektu "Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčay ... ", výroba, dodanie a

inštalácia trvalo vysvetľujúcich bronzových tabúľ pre účely projektu Lávka Mikulčice v k. ú. Kopčan, stavebné

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

Kopčany za október 2019 

kancelárske potreby a tonery pre účely projektu Lávka cez rieku Morava II., mzdy, odvody z miezd, výdavky na

propagáciu, reklamu a inzerciu, prenájom pozemkov na realizáciu projektu "Lávka cez rieku Morava II. vrátane

prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany"

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území cestou skvalitnenia a podpory ďalšej spolupráce inštitúcií verejného 

charakteru s dôrazom na samosprávne zložky pôsobiace v území partnerov

dopĺňanie regionálnej platformy Rozvoj cezhraničných kooperácií na komunálnej, lokálnej a regionálnej úrovni 

v počte subjektov za rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Databáza a platforma boli vytvorené v roku 2018 a boli priebežne dopĺňané

subjektami, ktoré sa zapojili do aktivít projektu počas jeho implementácie.   

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí a galérií Trnavského samosprávneho kraja. Špecifické ciele

projektu sú vybudovanie technického zázemia Trnavského samosprávneho kraja pre oblasť digitalizácie kultúrneho a historického dedičstva a digitalizácia

významných objektov kultúrneho dedičstva. 

Na základe projektu technickej pomoci sú refundované personálne a prevádzkovo-technické výdavky Odboru SO pre IROP, ktorý plní úlohy Sprostredkovateľského

orgánu pod Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program. Ide o administratívnu a technickú podporu činnosti SO pre IROP TTSK formou

zabezpečenia personálneho a prevádzkovo-technického vybavenia.

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, mzdy, odvody z miezd, tonery a kancelárske potreby,

konzekutívne tlmočenie pre potreby projektu, výdavky na zahraničné pracovné cesty, na školenia, kurzy,

semináre, porady, občerstvenie pre potreby projektu ConReg SK-AT, za telekomunikačné služby, výdvky na

nezrovnalosti a vratky finančných prostriedkov za projekt  Connecting Regions SK-AT EO 687

Projekt ConnReg SK-AT sa orientuje na posilnenie spolupráce a kapacít kľúčových cezhraničných partnerov pre efektívny rozvoj prihraničných oblastí. Zameriava sa na

spoluprácu inštitúcií verejného charakteru s dôrazom na samosprávne zložky pôsobiace v území partnerov. Projekt bol schválený 22.12.2016, implementoval sa od

marca 2017 do 31. decembra 2019. TTSK bol vedúcim partnerom projektu, partnermi sú NÖ.Regional.GmbH, RMB GmbH a strategickým partnerom je BSK. 
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Výdavky spolu (v EUR) 1 660 162,24

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 3,155 2,6 3,1

Skutočná hodnota 0 0 3,1

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Projekt 1.4.36: Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier  
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 82 700,39

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 82 700,39

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 430 470

Skutočná hodnota - 447 485

Plnenie - Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 400 780

Skutočná hodnota - 671 818

Plnenie - Splnené Splnené

Projekt 1.4.37: Rekonštrukcia ciest TTSK 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 16 041,17

Kapitálové výdavky 3 700 977,92

Výdavky spolu (v EUR) 3 717 019,09

Zodpovednosť:

Cieľ 

Poznámka pre rok 2019

Stavba bola zrealizovaná v zmysle platných dodávateľských zmlúv do konca 9.

mesiaca 2019, merateľný ukazovateľ bol naplený v plnom rozsahu.

Poznámka pre rok 2019

Počet záujemcov sa výrazne nelíší od predpokladanej hodnoty.

Poznámka pre rok 2019

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

telefonických a e-mailových konzultácií. Počet konzultácií ku koncu roka 2019

prekročil plánovanú hodnotu z dôvodu zvýšenia konzultácií poskytnutých

prijímateľom príspevkov z eurofondov, ktorí implementujú svoje projekty. Išlo

predovšetkým o konzultácie spojené s používaním systému ITMS2014+, ktoré nevedia

zabezpečiť projektoví manažéri jednotlivých Riadiacich orgánov.

Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravno-technického stavu úsekov ciest  II. a III. triedy.  Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do 

pólov rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou.

mzdy, odmeny a odvody z miezd, prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný

seminár - pre potreby projektu IPC, interiérové vybavenie (umývačka riadu), propagačné predmety s logom,

telekomunikačné služby

Odbor stratégií a projektov, Referát cezhraničnej spolupráce  

Cieľom projektu je zatraktívnenie kultúrneho dedičstva prostredníctvom vybudovania bezpečného prepojenia medzi Mikulčicami a Kopčanmi pre cyklistov, peších

návštevníkov i miestnych obyvateľov v rámci unikátnej lokality pamiatok slovanského hradiska Veľkej Moravy spojených s počiatkami kresťanstva. Hlavnou aktivitou

projektu je stavba lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú rieku Moravu a vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 3,1 km s vyznačením 8,5 km

novej cyklotrasy, ktorá sa napojí na už existujúcu infraštruktúru.

Stavba lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú rieku Moravu a vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií  v celkovej dĺžke 3,1 km 

s vyznačením 8,5 km novej cyklotrasy, ktorá sa napojí na už existujúcu infraštruktúru

celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov v km 

Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regióne

prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre

potenciálnych žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva. IPC spravujú databázu záujemcov o EŠIF, spolupracujú pri informačných aktivitách

s Riadiacimi orgánmi a vykonávajú prieskumy o EŠIF na území kraja. Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu je 31.12.2021.

Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia, Referát IPC (informačno-poradenské centrum) 

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

projektová dokumentácia, rekonštrukcia a modernizácia ciest II/572 Lehnice, II/499 Banka vrátane Krajinského

mosta Piešťany, II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom, II/581 Podbranč-Myjava

kompletné vypracovanie Finančnej analýzy nákladov a výnosov pripravovaného projektu "Modernizácia cesty

II/502 Horné Orešany - prieťah", spracovanie Auditu bezpečnosti pozemných komunikácií pre 3 projektové

dokumentácie: EO: 690,EO:700 - 6, EO:700 – 7, veľkoplošný dočasný pútač v rámci projektu Rekonštrukcia a

modernizácia cesty II/572 Lehnice, veľkoplošný dočasný pútač – v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia

cesty Podbranč-Myjava, veľkoplošný dočasný pútač -pre projekt Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane

Krajinského mosta v Piešťanoch - I.etapa, veľkoplošný dočasný pútač v rámci projektu Rekonštrukcia a

modernizácia cesty II/573 Šopornňa - Dlhá nad Váhom

Vytvorenie a prevádzkovanie IPC v Trnavskom samosprávnom kraji

počet záujemcov o EŠIF (európske štrukturálne investičné fondy) v spravovanej databáze

počet konzultácií IPC TTSK 

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov 

investičné výdavky na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbran✞-Myjava", na projekt

"Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbran✞ - Myjava, km 6,823 - 10,321", modernizácia cesty II/499

Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch-I.etapa, rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, geodetické

práce na oddelenie pozemku v k.ú Ratnovce, aktualizácia projektovej dokumentácie rozpočtu k projektu s

názvom "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku horský priechod Havran", stavebné práce pre

projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, stavebné práce pre projekt „Rekonštrukcia a

modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom"
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Merateľný ukazovateľ: výstup

Rok 2017 2018 2019

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

 

Projekt 1.4.39: Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 13 850,43

Kapitálové výdavky 1 676,00

Výdavky spolu (v EUR) 15 526,43

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 9 500 9 500 9 500

Skutočná hodnota 0 0 7 924

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 166,9 166,9 0

Skutočná hodnota 0 166,9 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Projekt 1.4.41: „Sacra Velo“ – Sieť cezhraničných pútnických  cyklotrás v okolí Dunaja
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 23 395,39

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 23 395,39

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 6 633 6 633 6 633

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Pnenie merateľných ukazovateľov v roku 2019 nastalo len v projekte rekonštrukcie

cesty Lehnice v rozsahu 4,956 km. Ukončenie ďalších 4 projektov rekonštrukcie ciest

sa presunulo na základe schválenej žiadosti o zmenu projektu na rok 2020.

Plánovaná hodnota 19,93 11,36 19,68

Skutočná hodnota

Poznámka pre rok 2019

Na rekonštrukciu ciest II. triedy bolo predložených 5 žiadostí o NFP v celkovej dĺžke

19,41 km.  Schválených je  5  projektov s dĺžkou ciest 19,93 km:

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

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

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

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

9,400

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

Zloženie výdavkov

nárast návštevnosti v podporovaných lokalitách kultúrneho a prírodného dedičstva a atrakciách  za rok spolu v počte 

osôb

Rekonštrukcia budovy historického vodného mlyna

Poznámka pre rok 2019

Vodný mlyn bol verejnosti sprístupnený 18.05.2019 a ukazovateľ za nárast v počte

návštev na podporovaných lokalitách kultúrneho a prírodného dedičstva a atrakciách

sa začal napĺňať.

Poznámka pre rok 2019

zrekonštruovaná plocha pre cyklotrasy v m²

Výstavba, značenie cyklotrasy

Cieľom projektu je využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenie unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej

turistickej destinácie „Vnútrozemská delta Dunaja“, ktorá prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. V rámci

projektu bude dobudovaná rekreačná vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 30 miestach na Slovensku a v Maďarsku, bude zrekonštruovaný skanzen s

vodným mlynom v Jelke, postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, založené Korzo v Zálesí a vytvorí sa stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia

samostatnej marketingovej značky. Trvanie projektu je od 1. 11. 2017 do 30. 05. 2020. Rekonštrukcia Vodného mlyna v Jelke prebehla v roku 2018 (naplnenie

merného ukazovateľa: zrekonštruovaná  plocha v m2).

Rekonštrukciou úsekov ciest II. a III. triedy sa dosiahne zlepšenie stavebno-technického stavu, priepustnosti cestnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

a zníženie hlučnosti a prašnosti, predĺži sa životnosť cestného telesa, znížia sa vibrácie vznikajúce v úsekoch s poškodeným povrchom, čo pri predpokladanom

dopravnom zaťažení bude prínosom z hľadiska environmentálnych aspektov. Realizáciou projektu predpokladáme optimalizáciu dopravnej obslužnosti obcí, ktoré nie

sú pólmi rastu do obcí pólov rastu. 

Udržateľný cestovný ruch

Odbor stratégií a projektov, Referát cezhraničnej spolupráce 

4,956

Dôvodom nulovej plánovanej cieľovej hodnoty na rok 2019 v ukazovateli

„zrekonštruovaná plocha v m²“ je skutočnosť, že rekonštrukcia Vodného mlyna

v Jelke prebehla v roku 2018.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Zloženie výdavkov

občerstvenie na stretnutie partnerov projektu Danube Bike&Boat, prenájom priestorov, mzdy, odvody do

poisťovní, výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty, preklad textu zo slovenského do anglického jazyka

pre potreby projektu "Discover the Small", vnútorné vybavenie pre vodný mlyn Jelka - projekt "Discover the

Small & Moson Danube by bike and boat", tonery a kancelárske potreby

stavebný dozor "Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka

mzdy, odvody do poisťovní, tonery a propagačné predmety pre potreby projektu SacraVelo

dĺžka zrekonštruovaných ciest v km 

Odbor stratégií a projektov,  Referát cezhraničnej spolupráce 

0 0

zrekonštruovaná  plocha v m2 

dĺžka cyklotrás v km
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Plánovaná hodnota 4,4 4,4 4,4

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 0

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Projekt 1.4.42: Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov - NAREG  
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 18 633,74

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 18 633,74

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 1 1

Skutočná hodnota - 0 0

Plnenie - Nesplnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

 

Projekt 1.4.43: Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja
Čerpanie k 

31.12.2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

V druhej polovici r. 2019 bolo úspešne ukončené verejné obstarávanie na vypracovanie štúdie s názvom: „Odborná štúdia v oblasti odpadov v Trnavskom kraji,

v Bratislavskom kraji a v regióne Burgenland“ – analýzy zameranej na porovnanie cezhraničných regiónov. Odovzdanie odbornej štúdie spracovateľom sa uskutoční v

prvej polovici r. 2020. V nadväznosti na spracovanú štúdiu sa budú realizovať ďalšie plánované aktivity projektu. Aktivity prispievajúce k naplneniu merateľných

ukazovateľov sú plánované na r. 2020.

vytvorenie pracoviska (kompostoviska) 

Cieľom projektu je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva

na území 4 regiónov pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na

širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej tak aj na medzinárodnej úrovni. Sieť pútnických trás pre cyklistov sa výborne napája na existujúce medzinárodné EuroVelo

cyklotrasy. Projekt SacraVelo realizuje novú maďarsko – slovenskú atraktivitu rozvojom cyklotrás, výstavbou cyklocentier a prepojením sakrálnych pamiatok. 

Optimalizácia nakladania s odpadmi, predchádzanie ich vzniku a zhodnocovanie odpadu, hľadanie ďalších inovatívnych riešení na 

slovenskej aj rakúskej strane. Vytvorenie logistiky odpadových tokov tak, aby bolo z hľadiska ekológie ekonomicky jednoduchšie a 

efektívnejšie zhodnocovanie odpadov.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

vytvorenie katalógu skládok

vypracovanie analýzy zameranej na porovnanie súčasného stavu triedenia odpadu v cezhraničnom regióne Rakúsko 

– Slovensko

Návrh opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti spracovania odpadov

Poznámka pre rok 2019

Organizácia cyklistického podujatia

počet zorganizovaných podujatí

vytvorenie mapy skládok 

Cieľom cezhraničného projektu je optimalizovať nakladanie s odpadmi, predchádzať ich vzniku a zhodnocovať odpad, budú sa hľadať ďalšie inovatívne riešenia na

slovenskej aj rakúskej strane. Cieľom bude aj vytvorenie logistiky odpadových tokov tak, aby bolo z hľadiska ekológie ekonomicky jednoduchšie a efektívnejšie

zhodnocovanie odpadov. Projekt má poskytnúť okrem legislatívneho rámca nakladania s odpadmi v SR a EÚ aktuálny stav spracovania odpadov v regióne, vytvorenie

systémového katalógu skládok regiónu TTSK s možnosťou použitia progresívnych technológií spracovania odpadu a podklady pre vzdelávanie v oblasti nakladania

s odpadmi v rámci stredných škôl.

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Zloženie výdavkov

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, kancelárske potreby pre potreby projektu "Udržateľné využívanie

regionálnych zdrojov NAREG", preklad textu zo slovenčiny do nemčiny - projekt NAREG, tuzemské a zahraničné

cestovné náhrady, notebook s príslušenstvom, servis a údržba, prevádzkové náplne vozidiel, diaľničný poplatok  

Zloženie výdavkov

V prvej polovici roka 2019 boli pripravované súťažné podklady a následne vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce zamerané na výstavbu a značenie

cyklotrás. Merateľné ukazovatele sa začnú napĺňať po dokončení stavby cyklotrasy, ktorá zo zĺhavého procesu VO bude dokončená v roku 2020. Cyklistické podujatie

bude zorganizované taktiež po dokončení stavby. Trvanie porjektu bolo predĺžené do 30.06.2020.
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Bežné výdavky 2 179,84

Kapitálové výdavky 305 244,00

Výdavky spolu (v EUR) 307 423,84

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Projekt 1.4.44: Partnerství a aktivní institucionální sítě cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 27 287,55

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 27 287,55

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 1 1

Skutočná hodnota - 0 1

Plnenie - Nesplnené Splnené

Projekt 1.4.45: Regionálne poradenské centrum SK - CZ 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 27 467,92

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 27 467,92

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 2 0

Skutočná hodnota 0 2 0

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 8 8 2

Skutočná hodnota 0 3 1

Plnenie Nesplnené Splnené Nesplnené

Na základe schválenej zmeny projektu riadiacim orgánom sa spracovanie finálnej

verzie tohto strategického dokumentu zrealizuje v roku 2020 a to najmä z dôvodu

procesu SEA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Ide o zdĺhavý a zložitý

proces, v rámci ktorého sa musia vyjadriť všetky kompetentné inštitúcie, ide o proces,

ktorý sa nedá urýchliť a nedá sa ani dopredu predpokladať ukončenie tohto procesu. 

Poznámka pre rok 2019

mzdy a odvody do poisťovní, kancelárske potreby a tonery pre potreby projektu "Regionálne poradenské

centrum SK-CZ", výdavky na zahraničné služobné cesty, občerstvenie pre potreby projektu, propagačné

predmety, reklama a inzercia, telekomunikačné služby

mzdové výdavky, odvody, transfer na nemocenské dávky

projektová dokumentácia, prieskumy

spracovanie spoločnej databázy /databáza projektových partnerov a databáza projektových zámerov/

usporiadanie spoločných školení

vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy

Plán udržateľnej mobility je strategický plán vytvorený s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch. Opatrenia v plánoch udržateľnej mobility by mali

zahŕňať všetky druhy dopravy v celom regióne, vrátane individuálnej a verejnej, osobnej a nákladnej, motorizovanej a nemotorizovanej, mestskej a statickej.

Merateľným ukazovateľom projektu je vypracovanie 1 strategického dokumentu. Čas potrebný na spracovanie tohto dokumentu je 18 mesiacov, to znamená, že

v zmysle zmluvy o dielo mal byť dokument spracovaný v roku 2019. 

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Cieľom projektu je vytvorenie partnerstva verejného a súkromného sektora s cieľom jednotného prístupu k udržateľnému rozvoju Cyrilo-metodskej cesty (CM) v

prihraničnom území, koncentrácia na zlepšovanie inštitucionálnych kapacít na regionálnej a miestnej úrovni pre riadenie Cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva,

podpora príležitostí využívajúcich CM kultúrne dedičstvo prostredníctvom vytvoreného regionálneho akčného plánu. 

Poznámka pre rok 2019

Ku koncu roka 2019 bolo v rámci projektu zrealizované 1 školenie na Úrade TTSK,

ktoré sa uskutočnilo dňa 29.5.2019. Druhé plánované školenie bolo zrušené

organizátorom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktoré sa malo

uskutočniť dňa 14.11.2019.

Spracovanie spoločnej databázy – Databáza projektových zámerov bude aktualizovaná v zmysle získavaných podkladov. Databáza potenciálnych partnerov poslúži

k hľadaniu projektových partnerov z druhej strany hranice a bude podliehať priebežnej aktualizácii. Databáza potenciálnych projektových partnerov bude

prostredníctvom odkazov prepojená aj na databázu projektových partnerov iných prihraničných regiónov. Prepojenie zväčší dopad a zvýši šance na úspešne

vzniknuté partnerstvá.

Odbor stratégií a projektov, Referát cezhraničnej spolupráce

Vytvorenie partnerstva verejného a súkromného sektora pri nastavení spoločných nástrojov zabezpečujúcich jednotný prístup 

udržateľného rozvoja Cyrilometodskej cesty v prihraničnom území

spracovanie regionálneho akčného plánu rozvoja a riadenia Cyrilo-metodskej cesty

Poznámka pre rok 2019

Výstupy naplánované v zmysle harmonogramu na rok 2019 boli dosiahnuté. Aktivity

podmieňujúce naplnenie merateľného ukazovateľa boli zrealizované v druhej polovici

roku 2019, všetky boli úspešne dosiahnuté a preto možno ukazovateľ zhodnotiť ako

naplnený.

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov  

Zloženie výdavkov

mzdy, odvody do poisťovní, kancelárske potreby, tonery pre účely projektu Cyrilometodějská stezka, nákup

PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prevádzkové náplne do vozidiel, občerstvenie pre potreby projektu

"Partnerství a aktívní institucionálni sítě Cyrilometodějské stezky v moravskoslezském přihraničí",inzercia pre

účely projektu Partnerství CMS, výdavky na tuzemské služobné cesty

Zloženie výdavkov

Odbor stratégií a projektov, Referát cezhraničnej spolupráce

Poznámka pre rok 2019
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Projekt 1.4.46: Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území  rieky Moravy 3E“ –Morava Nature
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 7 903,98

Kapitálové výdavky 2 650,00

Výdavky spolu (v EUR) 10 553,98

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 1 1

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Projekt 1.4.47: Kreatívne centrum Trnava
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 67 715,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 67 715,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - áno áno

Skutočná hodnota - nie nie

Plnenie - Nesplnené Nesplnené

program aktivít a pilotný školiaci materiál pre školu v prírode

Podpora rozvoja environmentálneho vzdelávania vrátane budovania infraštruktúry pre environmentálne vzdelávanie v rámci Školy v prírode Piesočná bude

realizovaná prostredníctvom vybudovania učebne pre eko-výchovu a vonkajšej školiacej zóny, zriadenia eko-prístrešku pre separovaný odpad, spracovania

Programu aktivít a pilotného školiaceho materiálu, zrealizovania environmentálneho kempu. 

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v eko-

centrách. V katastrálnom území obce Moravský Sv. Ján sa nachádza Škola v prírode Piesočná, v rámci ktorej sa prostredníctvom projektu podporí rozvoj

environmentálneho vzdelávania, ako aj infraštruktúra pre eko-výchovu. Cezhraničný potenciál zariadenia školy v prírode je daným jej lokalizáciou priamo pri štátnej

hranici medzi Slovenskou republikou a Rakúskom, čo vytvára priestor pre rozvoj cezhraničných kooperácií s prioritným zameraním na environmentálne vzdelávanie.

Vybuduje sa učebňa pre eko-výchovu s vonkajšou školiacou zónou, revitalizuje sa vonkajší areál a zriadi eko-prístrešok pre separovaný odpad, zrealizuje sa

environmentálny kemp a spracuje Program aktivít kombinujúceho teóriu a prax a pilotný školiaci materiál pre školu v prírode. V roku 2020 sa bude realizovať

samotná investícia  a revitalizácia areálu školy v prírode.

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov  

Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

vybudovanie infraštruktúry kreatívneho centra (budova, priestory, technológie, vybavenie, personál)

Usporiadanie spoločných školení – Realizované školenia zabezpečia lepšiu informovanosť v území, podporia a posilnia zručnosti pri koncipovaní projektov, zvýšia

kvalitu predkladaných projektov, ako i znížia riziko komplikácií pri realizovaní projektov. 

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.12.2019 je nulové, nakoľko Žiadosť o NFP bola 

odoslaná 12/2019 a je v štádiu administratívnej kontroly a Riadiacom orgáne.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

mzdy, odvody do poisťovní, kancelárske potreby pre účely projektu Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na

území rieky Moravy, tuzemské a zahraničné cestovné náhrady, notebook s príslušenstvom

vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu pre vybudovanie eko-učebne a výstavby eko-

prístrešku pre separovaný odpad

architektonická štúdia "Kultúrno-kreatívne centrum v Trnave" - časť plnenie - Stavebný zámer I., Stavebný zámer

II., Stavebný zámer III.

vybudovanie učebne pre eko-výchovu s vonkajšou školiacou zónou a zriadenie eko-prístrešku pre separovaný odpad

Odbor stratégií a projektov, Referát cezhraničnej spolupráce 

Infraštruktúra pre environmentálne vzdelávanie

Pilotná realizácia environmentálneho vzdelávania v škole v prírode

environmentálny kemp

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Hodnoty merateľných ukazovateľov pre rok 2019 sú nulové, nakoľko realizácia investície, ako aj plnenie indikátorov neivestičných cieľov je plánované na rok 2020. V

sledovanom období prebehli prípravné práce súvsiace s obstaraním zhotovenia stavby, v novembri 2019 bola spracovaná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu

objektu pre vybudovanie ekoučebne a vybudovanie ekoprístrešku pre separovaný odpad.

Spracovanie výučbových a voľnočasových vzdelávacích podkladov pre školu v prírode

Vytvorenie podmienok pre praktické environmentálne vzdelávanie vo vonkajšom prostredí

revitalizácia vonkajšieho areálu
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Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 2 000 2 000

Skutočná hodnota - 0 0

Plnenie - Nesplnené Nesplnené

Projekt 1.4.50: Kultúra a príroda na zelenom páse 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 13 218,93

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 13 218,93

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 1 1

Skutočná hodnota - 0 0

Plnenie - Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 1 1

Skutočná hodnota - 0 0

Plnenie - Nesplnené Nesplnené

Projekt 1.4.53: Integrované parkovisko-Letisko Piešťany
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 213 234,68

Výdavky spolu (v EUR) 213 234,68

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

  

Projekt 1.4.54: Cyklotrasa PSA Peugeot  -  obec Zavar 
Čerpanie k 

31.12.2019

Poznámka pre rok 2019

Zatiaľ nie je známy merateľný ukazovateľ, nakoľko nebola spracovaná žiadosť o NFP.

-

zriadenie parkovacieho systému pre bicykle 

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce   

Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom

vybudovanie cykloodpočívadla Piesočná

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Poznámka pre rok 2019

Žiadosť o NFP bola schválená 25.10.2018. Merateľné ukazovatele neboli naplnené k dátumu 30.06.2019, nakoľko sa spustilo verejné obstarávanie na projektovú

dokumentáciu cykloodpočívadla a parkovacieho systému pre bicykle v roku 2019. Merateľné ukazovatele sa plánujú naplniť v roku 2020.

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity, modernizácia, revitalizácia a vybudovanie integrovaného bodu dopravy v areáli pred budovami Letiska Piešťany, a. s. Projekt bol

pripravovaný v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom, Prioritnou osou: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičnou prioritou:

1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej

dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility. Špecifickým cieľom:

„Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“.

Zloženie výdavkov

nákup pozemkov

Zvýšenie kapacity, modernizácia, revitalizácia a vybudovanie integrovaného bodu dopravy v areáli pred budovami Letiska Piešťany, a. 

s.

podlahová plocha renovovaných verejných budov v m²

Cieľom projektu je vybudovanie špecifickej infraštruktúry kreatívneho centra (budova, priestory, technológie, vybavenie, personál), ktorá bude zabezpečovať aktivity

a služby s cieľom podporiť zamestnanosť a udržateľnú tvorbu nových pracovných miest prostredníctvom zakladania podnikov. Pripravovaný projekt „Kultúrno-

kreatívne centrum v Trnave“ vychádza z podmienok prioritnej osi č. 3 Integrovaného regionálneho operačného programu. Jeho úlohou je stimulovanie podpory

udržateľnej zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj

kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. 

Cieľom projektu je odhalenie, užívanie a sprístupnenie doposiaľ skrytých kultúrnych a prírodných pamätihodností pozdĺž Zeleného pásu v oblasti rieky Moravy

prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k životnému prostrediu. Prihraniční región sa vďaka zhodnoteniu kultúrneho a  prírodného dedičstva medzi Slovenskom

a Rakúskom sprístupní, zviditeľní a zatraktívni. Hlavným výstupom projektu je vybudovanie cykloodpočívadla Piesočná a zriadenie pakovacieho systému pre bicykle.

Ich realizácia je plánovaná do konca roka 2020. 

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.12.2019 je nulové, nakoľko Žiadosť o NFP bola 

odoslaná 12/2019 a je v štádiu administratívnej kontroly a Riadiacom orgáne.

Zloženie výdavkov

V roku 2019 sa zástupcovia TTSK zúčastnili na exkurzii mimo programového územia Drávska cesta / Drauradweg v rakúsko – slovinskom pohraničí.

mzdy a odvody do poisťovní, kancelárske potreby pre účely projektu Kultúra a príroda na Zelenom páse,

tuzemské a zahraničné služobné cesty, občerstvenie pre potreby projektu "Spoznajte kultúrne a prírodné

dedičstvo prihaničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na v´bicykli", notebook s

príslušenstvom

Zloženie výdavkov

Poznámka pre rok 2019

Hlavným výstupom projektu je vybudovanie cykloodpočívadla Piesočná a zriadenie pakovacieho systému pre bicykle. Ich realizácia je plánovaná do konca roka 2020. 
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Bežné výdavky 562,00

Kapitálové výdavky 43 791,56

Výdavky spolu (v EUR) 44 353,56

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.55: Rozvoj sektorových zručností zamestnancov úradu TTSK
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 500,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 500,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 178

Skutočná hodnota - - 0

Plnenie - - Nesplnené

Projekt 1.4.56: Moravská cyklotrasa   
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 45 000,00

Kapitálové výdavky 23 748,00

Výdavky spolu (v EUR) 68 748,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy v úseku PSA – Peugeot – Zavar. Projekt je v štádiu prípravy. Na cyklotrasu bolo vydané územné rozhodnutie. Prebieha

vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou. Bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia a požiadať o vydanie stavebného povolenia,

následne predložiť projekt. Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bude doplnená po spracovaní žiadosti o NFP.

Ciele a merateľné ukazovatele budú známe po spracovaní jednotlivých úsekov

projektu.

projektová dokumentácia, investičné výdavky na realizáciu stavieb projektu, geometrický plán na oddelenie

pozemkov parc.č. 274/7 a 274/6 pre navrhovanú cyklotrasu PSA-Zavar, prepracovanie projektovej dokumentácie

na územné rozhodnutie: Cyklotrasa PSA PEUGEOT - obec Zavar, vyhotovenie geometrického plánu -

vysporiadanie vlast. vzťahov pod cyklolávkou pri obci Zavar, vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom:

Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, úsek Cyklolávka - časť Projektová dokumentácia pre stavebné

povolenie

- profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT (informačno-komunikačné technológie) zručností zamestnancov, ktorá bude zameraná na praktické vzdelávanie

v oblastiach rozvoja zručností užívateľa balíka MS Office – na stupeň pokročilý, MS Windows Server – Active Directory, MS Windows – Cloud computing,

projektového manažmentu metódou PRINCE2, finančného systému SPIN, finančného systému iSPIN,

- podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov, ktorá bude zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností v rámci

vzdelávania

Zloženie výdavkov

za službu externého manažmentu na prípravu a predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Ľudské

zdroje k projektu "Rozvoj sektorových zručností zamestnancov ÚTTSK" 2.etapa

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov

Uvedený cieľ bude v rámci projektu dosiahnutý prostredníctvom jednotlivých aktivít, medzi ktoré patria:

Poznámka pre rok 2019

Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bude doplnená po spracovaní žiadosti

o NFP.

Poznámka pre rok 2019

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených 

osôb

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

 dĺžka vybudovaného úseku cyklotrasy v km

-

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Vybudovanie  cyklotrasy na hrádzi rieky Morava

-

Zloženie výdavkov

znalecký posudok - novovytvorené parcely k.ú. Zavar, znalecký posudok na pozemky pod Cyklolávkou Zavar -

PSA z dôvodu vlastníckych vzťahov, vypracovanie Bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej

pôdy odnímanej natrvalo pre realizáciu stavieb v k.ú. Zavar, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné

povolenie stavby "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, úsek Cyklolávka"

vypracovanie "Štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy"

geodetické zameranie úsekov Moravskej cyklotrasy, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné

povolenie realizačného projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy: "Moravská cyklotrasa:úsek 5:Adamovské

jazerá-Kopčany,cyklolávka Mikulčice", vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie realizácie

projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy

Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti

počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie

Poznámka pre rok 2019

Projekt bol mimoriadne ukončený zo strany TTSK k 30.10.2019 bez plnenia predmetu

Zmluvy o NFP. Neprispel k cieľom operačného programu.

Cieľom projektu je zvýšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov Úradu Trnavského samosprávneho kraja, ktorým je možné dosiahnuť zvýšenie efektivity ich

práce a vytvoriť tak výkonný pracovný celok, ktorý bude poskytovať svoje služby občanom na vysokej úrovni.
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Projekt 1.4.57: Obnoviteľné zdroje energie   
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 120 240,00

Kapitálové výdavky 80 640,00

Výdavky spolu (v EUR) 200 880,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.58: Cyklotrasa Trnava - Zeleneč, časť extravilán   
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 25,00

Kapitálové výdavky 16 834,00

Výdavky spolu (v EUR) 16 859,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

 

Projekt 1.4.59: CYKLO JMK+TTSK   
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 13 772,40

Výdavky spolu (v EUR) 13 772,40

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.60: Vodozádržné opatrenia – OA Senica    
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 3 300,00

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

vypracovanie porojektovej dokumentácie „Vodozádržné opatrenia OA Senica“

výstavba/rekonštrukcia cyklotrasy úplne oddelenej od automobilovej komunikácie 

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie vo vybraných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

množstvo elektrickej energie vyrobenej v jednotlivých zariadeniach

Cieľom projektu je zlepšenie súčasného stavu spotreby energie vo vybraných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Tento cieľ bude dosiahnutý

prostredníctvom výstavby zariadení na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Výsledkom projektu bude diverzifikácia spôsobu vykurovania

inštaláciou tepelných čerpadiel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z OZE. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a

ekonomických úspor. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú podané pre 17 zariadení.

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených 

osôb

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

V roku 2019 bola predložená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci

cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK“ (akronym CYKLO JMK+TTSK). V prípade schválenia bude projekt realizovaný v období 05/2020 – 04/2022. 

dĺžka úseku cyklotrasy v km

Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy v úseku Trnava - Zeleneč. Projekt je v štádiu prípravy. Na cyklotrasu je vypracovaná DUR, prebieha vyjadrovacia činnosť

a majetkoprávne zabezpečenie vysporiadania pozemkov. Bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia a požiadať o vydanie

stavebného  povolenia, následne predložiť projekt.  

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce    

Využitie potenciálu a podpora propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva príhraničnej oblasti

„štúdia uskutočniteľnosti koncepčného riešenia aplikácie obnoviteľných zdrojov energie", vypracovanie

energetického auditu pre obnovu budov a spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (OvZP)

projektová dokumentácia na obnovu budov - o energetickej efektívnosti pre organizácie v OvZP

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

geodetické zameranie úsekov Moravskej cyklotrasy, vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský

dohľad na projekte "Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci

cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK (Cyklo JMK+TTSK), projektová dokumentácia

vyjadrenie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Cyklotrasa Trnava - Zeleneč, časť extravilán"

vypracovanie geometrického plánu a projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie stavby "Cyklotrasa

Trnava-Zeleneč, časť extravilán"

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Cieľom projektu je využitie potenciálu prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti, zvýšenie celkovej atraktivity prihraničného regiónu prostredníctvom

skvalitnenia infraštruktúry pre cykloturistiku a súčasne bude projektom podporená propagácia prírodných a kultúrnych zaujímavostí cezhraničnej oblasti. 
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Výdavky spolu (v EUR) 3 300,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.61: Vodozádržné opatrenia – SOŠOaS Galanta
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 3 720,00

Výdavky spolu (v EUR) 3 720,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.62: Clean Mobility
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 3 600,00

Kapitálové výdavky 17 120,40

Výdavky spolu (v EUR) 20 720,40

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.63: Vodozádržné opatrenia SOŠ Dunajská Streda 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 2 700,00

Výdavky spolu (v EUR) 2 700,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.64: Vodozádržné opatrenia – SOŠ Holíč 

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Rekonštrukcia 2. a 3. úseku Moravskej cyklotrasy 

-

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude opätovne predložená na Riadiaci orgán Programu spolupráce Intrerreg V-A SK-AT. Projekt formuluje spoločné priority v

cezhraničnom území v oblasti udržateľnej dopravy a rieši potrebné vstupy zavádzaním smart riešení v cezhraničnej doprave, ako napr. cezhraničnú výmenu a

zdieľanie online dát na verejne prístupných platformách pre cestujúcich a posun k integrovanej doprave v cezhraničnom kontexte. Súčasťou projektu je aj pilotné

investičné opatrenie na strane Trnavského samosprávneho kraja zahŕňajúce rekonštrukciu dvoch úsekov Moravskej cyklotrasy nachádzajúcich sa v priamom dotyku s

hraničným priechodom Moravský Sv. Ján – Hohenau an der March smerujúce k integrácii cyklodopravy s verejnou dopravou a zlepšeniu regionálnej mobility

prepájaním sídelných štruktúr v slovensko – rakúskom pohraničí, ako aj  vytvorenie vlastného dopravného informačného systému TTSK pre integrovanú dopravu.

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Realizácia vodozádržných opatrní na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie

-

-

Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2020.  

vypracovanie projektovej dokumentácie „Vodozádržné opatrenia SOŠOaS Galanta“

vypracovanie strategického dokumentu pre 2 úseky Moravskej cyklotrasy

Realizácia vodozádržných opatrní na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie

Zloženie výdavkov

Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2020.  

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2020.  

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

geodetické zameranie úsekov Moravskej cyklotrasy, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné

povolenie v podrobnostiach realizačného projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Realizácia vodozádržných opatrní na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie

-

projektová dokumentácia na vodozádržné opatrenia-SOŠ Dunajská Streda"
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 3 120,00

Výdavky spolu (v EUR) 3 120,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.65: Vodozádržné opatrenia  - SOŠ zdravotnícka Piešťany
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 3 420,00

Výdavky spolu (v EUR) 3 420,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.66:  Vodozádržné opatrenia  - Gymnázium Hlohovec
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 2 880,00

Výdavky spolu (v EUR) 2 880,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.67: Cyklotrasa Trnava: časť obec Zavar – východný extravilán
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 280,00

Kapitálové výdavky 7 140,00

Výdavky spolu (v EUR) 7 420,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených 

osôb

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy v úseku Zavar - Šúrovce. Projekt je v štádiu prípravy. Na cyklotrasu je vypracovaná DUR, prebieha vyjadrovacia činnosť

a majetkoprávne zabezpečenie vysporiadania pozemkov (objednané spracovanie geometrického plánu). Bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre

stavebné povolenia a požiadať o vydanie stavebného povolenia, následne predložiť projekt.  

dĺžka úseku cyklotrasy v km

Zloženie výdavkov

projektová dokumentácia diela "Vypracovanie PD na vodozádržné opatrenia-SOŠ Holíč"

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2020.  

Realizácia vodozádržných opatrní na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie

-

Realizácia vodozádržných opatrní na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

-

Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2020.  

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2020.  

Realizácia vodozádržných opatrní na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie

-

projektová dokumentácia diela "Vypracovanie PD na vodozádržné opatrenia-SOŠ záhradnícka Piešťany"

projektová dokumentácia diela"Vypracovanie PD na vodozádržné opatrenia-Gymnázium Hlohovec"

vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Obec

Zavar - východný extravilán"

vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie stavby "Vážská cyklomagistrála - TT: časť obec

Zavar - východný extravilán"

Zloženie výdavkov
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Projekt 1.4.68: Fond malých projektov WETA 1
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 7 487,66

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 7 487,66

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.69: Fond malých projektov WETA 4
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 25 560,53

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 25 560,53

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Projekt 1.4.70: Cyklotrasa Malý Dunaj
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 47 760,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 47 760,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

počet úspešne realizovaných malých projektov

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov   

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených 

osôb

dĺžka úseku cyklotrasy v km 

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie kontroly fondu malých projektov   

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy  s cieľom zvýšenia úrovne cezhraničnej medzi-inštitucionálnej spolupráce a 

rozšírenia cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi (Prioritná os 4).

vytvorené pracovné miesta pre odborných zamestnancov 

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie kontroly fondu malých projektov   

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Zvýšenie atraktívnosti prihraničného územia cez podporu lokálnych a regionálnych projektov zameraných na prírodu a kultúru v rámci 

časti projektu (Prioritná os 1).

vytvorené pracovné miesta pre odborných zamestnancov 

počet úspešne realizovaných malých projektov

Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilnenie sociálnej cezhraničnej súdržnosti, a to prostredníctvom podpory spolupráce na lokálnej úrovni medzi

účastníkmi na oboch stranách hraníc cez podporu lokálnych a regionálnych projektov zameraných na prírodu a kultúru s cieľom zvýšenia atraktívnosti prihraničného

územia v rámci projektu Prioritná os 1. Výstupom budú úspešne zrealizované malé projekty v západnej časti programového územia v rámci projektovej aktivity „Fond

malých projektov“.

Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilnenie sociálnej cezhraničnej súdržnosti, a to prostredníctvom podpory spolupráce na lokálnej úrovni medzi

účastníkmi na oboch stranách hraníc cez podporu lokálnych a regionálnych projektov zameraných na podporu cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a

osôb žijúcich v pohraničnej oblasti s cieľom zvýšenia úrovne cezhraničnej medzi-inštitucionálnej spolupráce a rozšírenia cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi v

rámci projektu Prioritná os 4. Výstupom budú úspešne zrealizované malé projekty v západnej časti programového územia v rámci projektovej aktivity „Fond malých

projektov“.

mzdy a odvody do poisťovní, kancelársky tovar a tonery pre potreby projektu, tlačiareň hP Color Laser Jet Pro

mzdy a odvody do poisťovní, notebook HP ProBook, softvér Office 2019, bezdrôtová myš, Tonery pre potreby

projektu, kancelárske potreby

štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy Malý Dunaj
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Projekt 1.4.73: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 8 640,00

Výdavky spolu (v EUR) 8 640,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Podprogram 1.5:  Členstvo TTSK v záujmových združeniach    
Zámer: Záujmy kraja hájené vo všetkých strategických oblastiach regionálneho aj nadregionálneho významu                                               

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 99 272,50

Kapitálové výdavky 3 000,00

Výdavky spolu (v EUR) 102 272,50

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 25 27 27

Skutočná hodnota 25 27 10

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Záujmové združenia právnických osôb, v ktorých je TTSK členom: 

1. Elektrotechnický klaster – západné Slovensko, 

2. Automobilový klaster - západné Slovensko,  Trnava

3. Združenie samosprávnych krajov  „ SK 8“, Bratislava

4. Združenie na podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji, Trnava 

5. Energetický klaster – západné Slovensko  

6.  Združenie Životnými cestami Jána Palárika

7. Evropská kulturní stezka sv, Cyrila a Metoděje,  

Medzinárodné združenia, v ktorých je TTSK členom:

1. Slovenský dom Centrope 

2.  Európske zoskupenie územnej spolupráce   Rába – Dunaj – Váh (EZUS RDV)

Účelové fondy, v ktorých je TTSK členom: 

1.CKF (Centrálny krízový fond)

Podprogram 1.7:  Manažment ekonomiky 

Zloženie výdavkov

dĺžka zrekonštruovaných ciest v km: 4,3716 km

Poznámka pre rok 2019

projektová dokumentácia „Návštevnícke centrum pri Vodnom mlyne v Tomášikove“

členské príspevky: Združenie samosprávnych krajov SK8, Združenie na podporu detí a mládeže, Slovenský dom

Centrope, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metodeje, Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj

– VáhRaba - Dunaj - Váh, Združenie životnými cestami Jána Palárika, Centrálny krízový fond; finančné

prostriedky poskytnuté z CKF na bežné výdavky

finančné prostriedky poskytnuté z CKF na kapitálové výdavky obci Malženice

počet združení na podporu rozvoja, v ktorých  je TTSK členom 

Poznámka pre rok 2019

Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní

žiadosti o NFP.  

Odbor financií

Hájiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja

Podprogram predstavuje zabezpečenie záujmov TTSK prostredníctvom členskej účasti v nasledujúcich záujmových, občianskych a medzinárodných združeniach:  

Cieľom je vybudovanie cyklotrasy vedenej popri vodnom toku Malý Dunaj od hranice BSK po hranicu s NSK. Projekt je v štádiu prípravy. V súčasnosti je spracovaná

štúdia uskutočniteľnosti, postupne bude riešená podľa jednotlivých stavebných objektov v stupni DUR. Následne bude potrebné vyriešiť majetkoprávne

vysporiadanie, spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia a požiadať o vydanie stavebného povolenia, následne predložiť projekt, pričom cieľ a

plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP.

Zloženie výdavkov

Členstvo vo väčšine združení bolo zrušené.

Podprogram Manažment ekonomiky zahŕňa činnosti a aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného a pravdivého stavu majetku a záväzkov TTSK, plynulý

priebeh rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné plnenie politiky TTSK. V rámci podprogramu sa realizuje posudzovanie a hodnotenie

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

Rekonštrukcia a modernizácia stavebno-technického stavu cesty II/499 v km 71,264 – 76,028 prispeje k zníženiu nehodovosti, energetickej náročnosti dopravy

a negatívnych dopadov na životné prostredie (hluk, exhaláty, vibrácie). Zlepšia sa aj podmienky pre verejnú osobnú dopravu. Realizáciou projektu očakávame

zlepšenie plynulosti a zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy. Zlepší sa kvalita a zjazdnosť cesty, skvalitní sa protišmyková odolnosť asfaltov a reflexnosť

vodorovného dopravného značenia. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná 30.09.2019. Projekt je v procese administratívneho

hodnotenia.  

Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov 

Rekonštrukcia, modernizácia cesty  II/499 v úseku od intravilánu obce Banka križovatky ciest II/449 a II/50 po horský priechod Havran.  

Zvýšenie únosnosti vozovky, zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou.
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Prvok 1.7.1:  Audit 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 20 400,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 20 400,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota áno áno áno

Skutočná hodnota áno áno áno

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota áno áno áno

Skutočná hodnota áno áno áno

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok 1.7.2:  Rozpočtová politika a účtovníctvo   
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 23 730,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 23 730,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 3 3 3

Skutočná hodnota 3 3 3

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota áno áno áno

Skutočná hodnota áno áno áno

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 9 9 9

Skutočná hodnota 9 9 9

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Komentár k programu: 

Podprogram 2.1:  Rozvoj cestovného ruchu v kraji  

Zloženie výdavkov

 počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok 

rozpočet v programovej štruktúre schválený v Zastupiteľstve TTSK do konca kalendárneho roka   

Transparentné účtovné výstupy pre rozhodovací proces

počet druhov výkazov predkladaných na  MF SR za rok  spolu

Realizácia prvku zahŕňa posudzovanie a hodnotenie schopnosti TTSK plniť si svoje záväzky, udržanie si udeleného ratingu, revíziu účtov a kontrolu účtovníctva,

vypracovanie dlhodobého  hodnotenia v kategórii finančných transakcií, krátkodobého hodnotenia. 
Ostatné bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné

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

Odbor financií  

Kontinuálna orientácia TTSK na výstupy a výsledky.  

Objektívne hodnotenie ekonomického riadenia TTSK

povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom „bez výhrad“

finančné a daňové poradenstvo  

daňové, ekonomické a finančné poradenstvo, ostatné bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú

zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,

poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Odbor financií 

Prvok Rozpočtová politika a účtovníctvo zahŕňa činnosti a aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov TTSK a plynulý priebeh

rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia politiky TTSK. 

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, cykloturistiku a domáce produkty. 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. Na rozvoj, propagáciu a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v kraji sú pre rok 2019 rozpočtované prostriedky vo

výške 422 000  EUR. 

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

audit individuálnej účtovnej uzávierky za rok 2018

Zloženie výdavkov

Poznámka pre rok 2019

Program 2:  CESTOVNÝ  RUCH  
Zámer: TTSK – kraj známy bohatstvom termálnych prameňov a kúpeľov      
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Zámer: Účinne prezentované krásy a zaujímavosti kraja   

Prvok 2.1.1:  Účasť TTSK na veľtrhoch  doma a v zahraničí
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 44 362,98

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 44 362,98

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 4 4 5

Skutočná hodnota 3 3 5

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 15 20 25

Skutočná hodnota 20 20 32

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok 2.1.2:  Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 87 878,31

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 87 878,31

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 2 2

Skutočná hodnota 81 5 9

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia 

Cielená propagácia  Trnavského samosprávneho kraja

počet propagačných akcií za rok spolu 

počet druhov novo vydaných propagačných materiálov o TTSK 

knihy, propagačné DVD na slávnostné vyhodnotenie súťaže "Ekologický čin roka 2018", prenájom nebytových

priestorov na podujatie "Gastolove konferencie na podporu gastroturizmu v TTSK", propagačné a reklamné

športové sady - tričká s logom "Do práce na bicykli", výroba propagačného videa - prezentačný video materiál

cestovného ruchu Trnavského kraja, tematické letáky, brožúra na podporu propagácie kraja, digitálne fotografie

s právami na použitie na online a offline propagačné účely, tlač stolového kalendára s vlastným dizajnom (grafika

s regionánymi receptami Trnavského kraja), brožúry s regionálnymi receptami v slovenskom a anglickom jazyku,

obnova cykloturistického značenia na území TTSK

Odbor sa v rámci cielenej propagácie cestovného ruchu v 2019 prezentoval na 9

významných spoločensko-športových podujatiach konaných v kraji – Detská Tour

Petra Sagana v Trnave, Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike v Trnave, Festivale

letectva v Piešťanoch, Slávnosti piva a jedla v Trnave, Okolo Slovenska v Hlohovci,

Okolo Slovenska v Senici, konferencia Gastrolove v Trnave, Trnavský jarmok v Trnave,

OBSE vo Viedni. Merateľný ukazovateľ bol prekročený nakoľko v čase prípravy

merateľných ukazovateľov a ich cieľových hodnôt sa predpokladalo z nižším počtom

propagačných akcií na ktorých sa proagoval cestovný ruch TTSK. V priebehu roka sa

počet podujatí na ktorých sa propaguje cestovný ruch navyšuje, napríklad ak sa

vedenie TTSK rozhodne finančne podporiť niektoré z významných podujatí v kraji. S

tým potom súvisí aj priama účasť odboru na danom podujatí.      

Poznámka pre rok 2019

Prezentácia kraja na najvýznamnejších odborných podujatiach cestovného ruchu

V roku 2019 sa TTSK zúčastnil piatich veľtrhov cestovného ruchu – ITF Slovakiatour

Bratislava, Brussels Holiday Fair, Regiontour Brno, UTAZAS Budapest, Ferien Messe

Vien.

počet účastí na týchto podujatiach za rok spolu

Podpora spolupráce verejného a súkromného sektora v rámci rozvoja cestovného ruchu v kraji

počet subjektov participujúcich na spoločnej expozícii TTSK za rok spolu 

V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná účasť TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu doma i v zahraničí. V roku 2019 sme sa zúčastnili ITF Slovakiatour

Bratislava, Regiontour Brno, Ferien Messe Viedeň, Utazás Budapešť, Holiday Fair Brusel. V rámci výstavného stánku TTSK majú možnosť prezentovať sa aj partnerské

subjekty -  napr. mikroregióny, mestá, obce, výrobcovia miestnych produktov a ďalšie subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu. 

Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia 

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Počas jednotlivých dní veľtrhov sa odprezentovali aj partnerské subjekty v počte 32,

čím participovali na ucelenej prezentácii turistickej, zážitkovej aj gastronomickej

ponuke kraja. Plnenie ukazovateľa bolo prekročené z dôvodu, že subjekty

participujúce na spoločnej expozícii TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu sa častokrát

riešia krátko pred konaním veľtrhu. Prípadne sa ponúkne možnosť participácie novým

subjektom s ktorými sa pri príprave merateľných ukazovateľov ešte nepočítalo.

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Poznámka pre rok 2019

zakúpenie kufrov pre zamestnancov, prenájom priestorov a zobrazovacej techniky na veľtrh Regiontour Brno, ITF

Slovakiatour Bratislava, UTAZÁS Budapešť, prenájom plochy na veľtrh cestovného ruchu Ferien-Messe Wien, na

veľtrh Brussels Holiday Fair, na veľtrh cestovného ruchu UTAZÁS v Budapešti, súvisiace služby s prenajatým

výstavným priestorom a s účasťou na veľtrhu cestovného ruchu REGIONTOUR 2019, propagácia cestovného

ruchu TTSK na veľtrhu cestovného ruchu Ferien - Messe Wien, služby spojené so zabezpečením prezentácie vo

vlastnom stánku, prenájom výstavného priestoru a súvisiace služby na veľtrhu cestovného ruchu ITF

SLOVAKIATOUR 2019 v Bratislave, občerstvenie pri účasti na  veľtrhoch
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Plánovaná hodnota 2 2 2

Skutočná hodnota 8 7 2

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok 2.1.3:  Grantový program na podporu cestovného ruchu v kraji 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 226 815,43

Kapitálové výdavky 272 883,80

Výdavky spolu (v EUR) 499 699,23

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 20

Skutočná hodnota - - 21

Plnenie - - Splnené

Podprogram 2.2:  Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK  
Zámer:  Profesionálne riadenie a zosúladenie potrieb klientov a moderných trendov v oblasti cestovného ruchu.“ 

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 183 600,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 183 600,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 1 0 0

Plnenie Splnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 1 4 1

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Poznámka pre rok 2019

V roku 2019 nebol vypracovaný žiadny dokument rozvoja CR, nakoľko nebola

vyhlásená prílušná výzva na čerpanie eurofondov na tento účel. 

Poznámka pre rok 2019

V rámci profesionalizácie pracovníkov oboru sa štyria zamestnanci zúčastnili

dvojdňového školenia Google Adwords.

Poznámka pre rok 2019

Schválených a podporených projektov bolo 21, počet sa oproti cieľovej hodnote

navýšil, nakoľko nebola výška požadovanej dotácie vždy v maximálnej sume, čím bolo

možné podporiť väčší počet projektov. Alokácia na podporu projektov za účelom

regionálneho rozvoja bola 500 000 Eur.

dotácia v zmysle VZN č. 46/2018 pre: Združenie obcí mestskej oblasti Trnava, Združenie obcí pod Inovcom,

Regionálna rozvojová agentúra Šamorín, OZ BUČAKABRA, Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie

Smrdáky, OZ Holeška (MAS Holeška), Spojené ruky Suchá nad Parnou, RENOVA Dobrá Voda, preddavková

dotácia v zmysle VZN č. 46/2018 pre: MAS Stará Čierna Voda, Útulný domov, Kukkonia, OZ Mas Galanta, Búda

team o.z., Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska
dotácia v zmysle VZN č. 46/2018 pre: OZ Holečka, Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie Smrdáky,

PRO TOMÁŠIKOVO, preddavková dotácia v zmysle VZN č. 46/2018 pre: OZ BUČAKABRA, Partnerstvo pre Horné

Záhorie, MAS Stará Čierna Voda, OZ cestovného ruchu Žitný ostrov, MAS Záhorie, Klikk o.z., Kukkonia, Trnava

Tourismus, Búda team o.z., Kopaniarsky region - miestna akčná skupina

finančný príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Trnavský kraj, Finančná spoluúčasť pri organizácii

jarnej časti festivalovej TOUR podujatia Ekotopfilm - Envirofilm 2019

Cieľom prvku je v súlade so stratégiou rozvoja cestovného ruchu v kraji podporovať rozvoj kraja cestou rôznych propagačných materiálov a prezentačných aktivít,

ktoré sú súčasťou akcií propagačného charakteru. V roku 2019 to bolo vydanie Brožúry s regionálnymi receptami (SK a ANJ verzia) a vydanie stolového kalendára s

regionálnymi receptami.  

Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia 

Finančná podpora je určená na projekty zamerané na zvyšovanie atraktivity územia, rozvoj a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu, rozvoj zážitkovej turistiky,

zvýšenie záujmu verejnosti o regionálne produkty, na podporu zavedenia systému udržania, propagáciu a značenia regionálnych produktov, na organizáciu

predajných výstav a trhov, informačné a vzdelávacie aktivity v oblasti cestovného ruchu v regióne TTSK. Výber, schvaľovanie a financovanie projektov prebieha

v súlade s VZN TTSK č. 46/2018, a Výzvou TTSK na predkladanie žiadostí o dotáciu.

Program 3:  PROPAGÁCIA A MARKETING

Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia 

Priebežné monitorovanie potrieb účastníkov regionálneho cestovného ruchu

počet štúdií prieskumového charakteru (expertízy, posudky) realizovaných k rozvoju cestovného ruchu

Školenia, semináre a iné vzdelávacie programy v rámci profesionalizácie pracovníkov v cestovnom ruchu

počet uskutočnených školení, seminárov a iných akcií tohto typu za rok  

Rozvoj cestovného ruchu v kraji

Cieľom podprogramu sú činnosti a aktivity smerujúce k systematickému rozvoju cestovného ruchu v TTSK - monitoring vývoja CR, vzdelávanie pracovníkov

pôsobiacich v CR. V roku 2019 bolo plánované zabezpečiť spracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu v Trnavskom kraji spolufinancovaním (finančné prostriedky

EÚ, v prípade výzvy príslušného operačného programu). 

 počet podporených projektov v oblasti cestovného ruchu v kraji

Zámer: Maximálne prezentovaný kraj  

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 61 172,61

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 61 172,61

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 2

Skutočná hodnota - - 2

Plnenie - - Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výsledok 

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 5

Skutočná hodnota - - 8

Plnenie - - Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 30

Skutočná hodnota - - 57

Plnenie - - Splnené

Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok 
Zámer: Kvalitné a operatívne právne služby v riadiacom systéme TTSK
 

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 70 640,65

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 70 640,65

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 25 30 30
Počet pripomienkovaných materiálov sa odvíja od počtu požiadaviek spolupracujúcich

útvarov.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

TTSK sa snaži vo väčšej miere využivať moderné spôsoby komunikácie.

Poznámka pre rok 2019

Nárast počtu priemeru vydávaných tlačových správ oproti plánu bol spôsobený

nárastom riešenej agendy, o ktorej bolo potrebné informovať verejnosť (napr. nové

letecké linky na Letisku Piešťany, opravy ciest, kultúrne podujatia a pod.)

Poznámka pre rok 2019

Bola vydaná tlač k Letecké dni a Novembrové noviny.

 Program 4:  INTERNÉ  SLUŽBY 

Program Propagácia a marketing predstavuje všetky činnosti a aktivity TTSK orientované na maximálnu a aktuálnu propagáciu a prezentáciu všetkých dôležitých

informácií  o činnosti Úradu TTSK, dianí v kraji,  významných osobnostiach  kraja, informovanie o poskytovaných službách a pod.

Zámer programu je realizovaný formou vydávania neperiodickej tlače, prezentáciou činnosti úradu TTSK v regionálnych a nadregionálnych médiách, foto a video

dokumentáciou z akcií TTSK, z oficiálnych návštev Úradu TTSK a predstaviteľov TTSK. 

Sprostredkovanie diania a aktivít TTSK obyvateľom kraja prostredníctvom sociálnych sietí (facebook, instagram...)  

priemerný počet príspevkov v elektronických médiách za mesiac 

reklama na Facebooku, reklama na sociálnych sietiach (KONTENTINO), vysielanie relácie Streda v župane,

propagačný materiál pre protokolárne návštevy, vizitky, historické kalendáre Trnava na rok 2020 s logom TTSK,

propagačné predmety - kalendáre a diáre, osobné dary predsedu TTSK pre protokolárne návštevy, registrácia

domény www.samospravnekraje.sk samolepky s logom TTSK, vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK,

príspevok na realizáciu programovej a technickej časti Festivalu rozhlasovej hry Prix Slovakia 2019, návrh

webstránky TTSK pre Participatívny rozpočet TTSK, tlačená plnofarebná inzercia pre účely Participatívneho

rozpočtu TTSK, registrácia domény www.spolutvorimekraj.sk, výroba, zosumarizovanie a dodanie videoarchívu

Zastupiteľstiev TTSK od roku 2009, finančná spoluúčasť na organizovaní 1. ročníka verejného leteckého podujatia

"Festival letectva Piešťany 2019", zabezpečenie tlače a distribúcie časopisu SPOLU TVORÍME PIEŠŤANY

Právne spôsobilé zmluvy a interné predpisy

priemerný počet pripomienkovaných interných predpisov, návrhov zmlúv a materiálov do Zastupiteľstva TTSK        za 

týždeň spolu  

Odbor komunikácie 

 Informovanosť obyvateľov kraja prostredníctvom vlastnej neperiodickej tlače TTSK   

 počet vydaní za rok 

Publikovanie tlačových správ TTSK o dianí v kraji

priemerný počet tlačových správ mesačne 

Zloženie výdavkov

právne služby, odborné právne služby a poradenstvo, trovy exekúcie v zmysle relevantného uznesenia, ostatné

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

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

zabezpečenie.

Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb TTSK - právnych služieb, zasadnutí orgánov kraja – Rady TTSK, Zastupiteľstva

TTSK, komisií TTSK, Správu a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu TTSK vo všetkých jeho aspektoch, maximálne profesionálne pripravených

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

prostredie,  prevádzkovanie vozového parku a zabezpečenie maximálnej ochrany a bezpečnosti zamestnancov a majetku TTSK.      

Komentár k programu: 

Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy v kraji

Oddelenie právne a sťažností 

Zloženie výdavkov
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Skutočná hodnota 25 60 40

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 200 1 200 1 200

Skutočná hodnota 1 165 1 207 1 528

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota áno áno áno

Skutočná hodnota áno áno áno

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Podprogram 4.2:  Zasadnutia orgánov kraja 

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 2 978,50

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 2 978,50

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 7 6 6

Skutočná hodnota 7 6 6

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 7 6 6

Skutočná hodnota 7 6 6

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota áno áno áno

Skutočná hodnota áno áno áno

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota áno áno áno

Skutočná hodnota áno áno áno

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Podprogram 4.3:  Správa hnuteľného majetku Úradu TTSK

Počet pripomienkovaných materiálov sa odvíja od počtu požiadaviek spolupracujúcich

útvarov.

Poznámka pre rok 2019

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti v súvislosti s obstarávaním majetku, plynulé zásobovanie zamestnancov, minimalizovanie skladových zásob,

poistenie majetku, efektívne nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom v súlade s internými predpismi. Cieľom podprogramu je zabezpečiť efektívne

nakladanie s vyradeným, prebytočným a neupotrebiteľným majetkom, maximálnu poistnú ochranu majetku TTSK, hospodárne a transparentné obstarávanie

majetku, plynulé materiálové zabezpečenie prevádzky úradu. 

V roku 2019 došlo k nárastu počtu zmlúv o poskytnutí účelových dotácií.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

počet zverejnených zmlúv na web stránke TTSK za rok 

Dôsledné a kvalifikované zastúpenie TTSK v súdnych sporoch

počet zasadnutí Zastupiteľstva TTSK za rok spolu 

Odbor analýz a organizačných činností  

Plnenie zákonných požiadaviek na zverejňovanie zmlúv   

Podprogram predstavuje zabezpečenie kompletných právnych služieb pre zamestnancov Úradu TTSK a poradenstvo pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

TTSK, prípravu materiálov a pripomienkovanie materiálov na zasadnutia Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK, pripomienkovanie zmlúv, vypracovávanie právnych

stanovísk, interných právnych predpisov, zastupovanie TTSK internými zamestnancami a prostredníctvom advokátskej kancelárie, vedenie centrálnej evidencie

zmlúv a zverejňovanie zmlúv na webovom sídle TTSK.

Finančné prostriedky podprogramu sú určené na obstaranie hnuteľného majetku, poistenie a bežné výdavky nevyhnutné pre zverenie, resp. vyradenie hnuteľného

majetku.

účasť na pojednávaniach a komunikáciách so súdmi a inštitúciami  

Zloženie výdavkov

Včasná distribúcia materiálov na zasadnutia orgánov TTSK

materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK

Operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov TTSK

spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK  

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

distribúciu materiálov a výstupov z rokovaní elektronicky a poštou, rozmnožovanie podkladov a výstupov (kopírovanie, skenovanie), zaznamenávanie počas rokovaní,

realizáciu zasadnutí, technické zabezpečenie činností orgánov kraja. 

občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva TTSK, občerstvenie na rokovanie predstaviteľov sekcií SK 8,

občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK, live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK, online

vysielanie a archivácie zasadnutí Zastupiteľstva TTSK, ostatné bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú

zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,

poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby), odmeny poslancom zastupiteľstva, poštové

a telekomunikačné služby, počítače a pod. 

Pravidelná činnosť orgánov samosprávy

počet zasadnutí Rady TTSK za rok spolu 
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 1 116 018,25

Kapitálové výdavky 254 327,69

Výdavky spolu (v EUR) 1 370 345,94

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 30 25 20

Skutočná hodnota 20 10 20

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 70 75 80

Skutočná hodnota 80 90 80

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 3 2 5

Skutočná hodnota 3 2 5

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 30 30 30

Skutočná hodnota 30 30 30

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 100 100 100

Skutočná hodnota 100 100 100

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Hospodárnosť pri obstarávaní majetku

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Cieľom podprogramu je efektívne nakladanie s vyradeným, prebytočným a neupotrebiteľným majetkom, maximálna poistná ochrana majetku TTSK, hospodárne

a transparentné obstarávanie majetku, plynulé materiálové zabezpečenie prevádzky úradu. 

Zloženie výdavkov

časový limit operatívneho zaevidovania pohybov a iných zmien v stave majetku v dňoch 

% poisteného hnuteľného majetku z celkového objemu hnuteľného majetku

Oddelenie správy majetku

% podiel majetku obstaraného zmluvou v súlade so zákonom o VO z celkového objemu obstaraného majetku  

% podiel majetku obstaraného objednávkou v súlade so zákonom o VO z celkového objemu obstaraného majetku

Plynulé a komplexné materiálové zásobovanie Úradu TTSK

časový limit na dodanie tovaru, resp. služby podľa požiadaviek pracovníkov v dňoch  

cestovné náhrady-tuzemské, telekomunikačné služby-datové služby, program na výrobu videí Adobe Creative

Cloud pre komunikačný odbor, predĺženie licencie Adobe Creative Cloud, telekomunikačné-datové služby,

telekomunikačné služby Cloud Server, telefonne poplatky, mobilný internet, vodné, stočné, zrážková voda, plyn,

elektrická energia, upratovanie, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet, ročný poplatok -

podporné produkty VUCNET, telefónne poplatky-Magio internet, telekomunikačné-hlasové služby,

telekomunikačné služby Cloud Server, iPhone XR , notebooky, bezdrôtové klávesnice a myši Combo, počítač All

in One PC HP, etikety do frankovacieho stroja NEOPOST, technické vybavenie -odbor komunikácií, USB kľúce,

pamäťová karta, externý disk, Apple iPad pre čítačku, mobilné telefóny, drobný spotrebný materál, dávkovač na

dezinfekciu rúk, prevádzkové zariadenie - kávovar, chladnička, umývačka riadu, regál kovový pre Registratúrne

stredisko Trnava, bezpečnostné rohože, stoličky do výstavného stánku, banner s logom Župnej olympiády

stredoškolskej mládeže, interiérové zariadenie - pracovné kreslá, stolové lampy, stoličky, police, kovová skriňa,

bannery na Deň otvorených dverí, odborné publikácie - časopisy, knihy, predplatné dennej tlače, nákup

prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - chladnička, skartovač, rádioprijímač, kanvica, konvektor, plošinový

vozík pre potreby registratúrneho strediska na Strednej odbornej škole poľnohospodárskej Trnava, kärcher

zametač, Bosch zameriavač laser, materiál pre potreby bežných opráv, náhradné zdroje do serveru, kamerový

statív a slider, nádoby na recykláciu odpadu, banery na propagáciu Ú TTSK, kuchynské vybavenie na podujatie

"Benefičné varenie polievok", odborné prehliadky výťahov umiestnených na Ú TTSK, oprava vonkajšieho

osvetlenia - osadenie zemnej zásuvkovej skrine, odborná servisná prehliadka a údržba klimatizačných zariadení v

budove Ú TTSK, odhlučnenie vzduchotechniky, odstránenie netesnosti chladiaceho okruhu VRV v budove Ú

TTSK, výmena čerpadla s príslušenstvom a oprava kotla v bývalom internáte Holíč, profylaktické prehliadky

bezpečnostných systémov, paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie a podobne.

osobné motorové vozidlo elektromobil Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh+LED+Propilot, Štiepkovač Negri C13TN,

automatický externý defibrilátor typ ZOLL - AED PLUS + závesná skrinka s alarmom, výstavný stánok TTSK –

doplnenie, vypracovanie projektovej dokumentácie stupňa DRS kamerového systému elektr. zabezpečovacej

signalizácie a syst. kontroly vstupu pre objekt budovy Ú TTSK, modernizácia hlasovacieho zariadenia H.E.R.

Systém-AIO konferenčná rádiová verzia, elektronabíjačka typ Inch PRO Socket určená pre nabíjanie elektro

automobilu, výroba a osadenie pamätníkov k výročiu 100 rokov vzniku ČSR osadené v DS, GA, PY, HC, fotoaparát

Sony Alpha A7 III, teleobjektív Sony FE 70-200 mm F/2.8 GM OSS Sony E-Mount,  externý blesk, batériový grip

Maximálna poistná ochrana majetku TTSK
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Podprogram 4.4:  Správa nehnuteľného majetku Úradu TTSK

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 849 209,07

Kapitálové výdavky 660 870,87

Výdavky spolu (v EUR) 1 510 079,94

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 25 15 20

Skutočná hodnota 0 100 20

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 75 85 80

Skutočná hodnota 100 0 0

Plnenie Splnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 100 100 100

Skutočná hodnota 100 100 100

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 100 100 100

Skutočná hodnota 100 100 100

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 2

Skutočná hodnota - - 0

Plnenie - - Nesplnené

Podprogram 4.5:  Vzdelávanie  zamestnancov  
Zámer: Zamestnanci  Úradu TTSK schopní kvalifikovane a odborne vykonávať svoju prácu

K plánovanému zrealizovaniu prenájmu v počte objektov nedošlo z dôvodu rokovania

s druhou zmluvnou stranou o znení nájomnej zmluvy. V jednom prípade bol dlhodobý

prenájom už schválený zastupiteľstvom TTSK. 

K predaju majetku formou verejnej obchodnej súťaže nedošlo nakoľko je prioritou

Úradu TTSK majetok prenajať. Až následne dochádza k predaju nehnuteľného

prebytočného a neupotrebiteľného majetku. Pripravovali sa nové znalecké posudky

na takýto majetok a je v pláne vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž v prvom polroku 2020. 

V zmysle legislatívy sme povinní chrániť majetok TTSK na čo využívame nástroj a

inštitút poistenia. V zmysle uvedeného chránime všetok majetok TTSK.

Poznámka pre rok 2019

Priestory Úradu TTSK sú využívané v maximálnej miere zamestnancami Úradu TTSK.

Poznámka pre rok 2019

zrealizovaný prenájom alebo odpredaj prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku v počte objektov 

Podprogram zahŕňa realizáciu kúpy a predaja nehnuteľností v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom TTSK, vedenie presnej a aktuálnej evidencie

nehnuteľného majetku TTSK, vykonávanie transparentnej inventarizácie majetku, operatívne poistenie nehnuteľného majetku. Finančné prostriedky predstavujú

bežné výdavky určené na vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, kolkových známok, úhradu správnych poplatkov, poistenie majetku, na

vypracovanie projektovej dokumentácie. Ďalej zahŕňa starostlivosť o budovy TTSK, ich vzhľad, funkčnosť a využiteľnosť Úradom TTSK, v prípade voľných priestorov

formou krátkodobých nájmov, v prípade dubiózneho majetku formou dlhodobých prenájmov s podmienkou rekonštrukcie a obnovy. Výdavky na údržbu budov,

upratovanie, služby a pod. a kapitálové výdavky na financovanie nadobudnutia a technického zhodnocovania nehnuteľného majetku úradu TTSK. Výdavky na

vykonávanie zákonom stanovených odborných prehliadok a revízií technických zariadení (elektro, plyn, tlak, zdvih), kancelárskej techniky, pracovných náradí,

protipožiarnych zariadení vrátane ich obmeny. 

Poznámka pre rok 2019

K priamym predajom došlo napr. z dôvodu hodného osobitného zreteľa čím bol

verejnoprospešný účel, ako napr. rekonštrukcia miestnych komunikácii, revitalizácia

zelene, vysporiadanie vlastníckych vzťahov a práva vstupu.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Maximálna poistná ochrana nehnuteľného majetku Úradu TTSK

% poisteného majetku z celkového objemu majetku 

 Efektívnosť v nakladaní s  prebytočným a neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom

% podiel priamych predajov z celkového objemu predajov majetku Úradu TTSK

% podiel predaja formou obchodnej verejnej súťaže

Oddelenie správy majetku

Optimalizácia kúpy a predaja nehnuteľného majetku Úradu TTSK

Zloženie výdavkov

Optimálne využitie priestorov Úradu TTSK

% podiel plochy využívanej Úradom TTSK z celkovej plochy výmery

dodávka elektriny-SOŠ Holíč-bývalý internát, dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody, studená

voda, stočné, dodávka elektriny (Zemianske Sady), dodávka elektriny (Voderady), plyn, dodávka elektriny (býv.

SPŠE Piešťany), dodávka elektriny - úrad, server VÚC, kuchyňa, vodné, stočné, zrážky, hydraulické vyregulovanie

a termostatizácia systému ústredného kúrenia, výmena riadiaceho systému kotolne na Gymnáziu Z. Kodálya

Galanta, oprava okien a montáž pákového mechanizmu v budove ÚTTSK, oprava kamerového systému a

elektroinštalačné práce v budove Ú TTSK, výmena okien na školskom internáte SPŠ Trnava, nájomné a zábezpeka

za kanceláriu v Bruseli, technické zabezpečenie a prenájom priestorov pre podujatie "Kam na strednú",

prenájom priestorov - kancelárie na ul. Sibírska, prenájom parkovacích miest v Parkovacom Dome, prenájom

parkoviska, nájomné za DSS a ZPS - mestu Senica, strážna služba, upratovacie služby, výkon správy ciest II. a III.

triedy, poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, poplatky za znalecké posudky, mapovanie

vykurovacej sústavy, vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania ÚK v objekte - Ú

TTSK, poistenie majetku a zodpovednosti, vykonávanie správy - odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ

Čabelku v Holíči, deratizácia v objektoch bývalého SOU Zemianske Sady

investičný výdavok na základe Zmluvy o združení FP a o vzájomnej pomoci - Mesto Dunajská Streda, dodávka a

montáž centrálneho ovládania pre klimatizačný systém Toshiba v budove Úradu TTSK, dodávka stavebných prác -

vybudovanie nového vchodu do kancelárie č. 124 na ÚTTSK
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Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 32 170,92

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 32 170,92

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 60 40 80

Skutočná hodnota 47 54 58

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 210 230 227

Skutočná hodnota 201 207 302

Skutočná hodnota Nesplnené Nesplnené Splnené

Podprogram 4.6:  Archív a registratúra 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 625,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 625,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 000 2 500 2 500

Skutočná hodnota 2 068 6 213 6 223

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 200 2 500 2 200

Skutočná hodnota 1 905 1 881 2 117

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 000 1 800 1 500

Skutočná hodnota 2 130 2 103 2 486

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Podprogram 4.7:  Správa informačných technológií 
Zámer: Bezpečné a priateľské informačné prostredie   

Čerpanie k 

31.12.2019

Počet vyradených spisov sa zvyšuje na základe zvýšeného počtu uzatvorených spisov.

Poznámka pre rok 2019

Nižší počet školení a vyšší počet účastníkov je spôsobené tým, že zamestnanci sa

zúčastnili viacerých hromadných školení, napr. školenia vodičov pre referentský

preukaz, vodičov služobných motorových vozidiel, výchova a vzdelávanie vedúcich

zamestnancov, programový rozpočet, účtovná závierka.

Poznámka pre rok 2019

Nižší počet školení a vyšší počet účastníkov je spôsobené tým, že zamestnanci sa

zúčastnili viacerých hromadných školení, napr. školenia vodičov pre referentský

preukaz, vodičov služobných motorových vozidiel, výchova a vzdelávanie vedúcich

zamestnancov, programový rozpočet, účtovná závierka.

Poznámka pre rok 2019

Neplnenie merateľného ukazovateľa vyplýva zo skutočnosti, že spracovatelia do

konca kalendárneho roku neuzatvorili spisy a tie prešli do kalednárneho roku 2020.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

V r. 2019 spracovatelia uzatvorili 6 223 spisov. Tendencia prekročenia plánovanej

hodnoty sa zvyšuje po usmernení ŠA v Trnave po komplexnej archívnej kontrole a

vysvetlení správneho postupu vedenia správy registratúry na úrade.

 počet vyradených spisov za rok spolu

Odbor ľudských zdrojov 

Profesionalita zamestnancov vo všetkých oblastiach potrebných pre výkon funkcie

počet školení za rok spolu 

počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školení za rok spolu 

Oddelenie informačných technológií  a registratúry 

Cieľom je efektívne využívanie registratúrneho softvéru za účelom zefektívnenia a transparentnosti práce s dokumentmi na Úrade TTSK a v organizáciách

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Zabezpečuje adresné a operatívne triedenie a kolobeh korešpondencie došlej a vnútornej v zmysle zákona 395/2002 Z.z. o

archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Cieľom je zabezpečenie účasti zamestnancov na školeniach. Školenia sú realizované externými spoločnosťami na základe objednávok podľa priebežných ponúk.

Odbor ľudských zdrojov a miezd posúdi podľa predpísaných kvalifikačných požiadaviek na zamestnanca vhodnosť príslušného školenia.

počet spisov uložených v registratúrnom stredisku Úradu TTSK za rok spolu  

Skartačný proces v súlade s platnou legislatívou

Sofistikovaná archivácia a registratúra

počet uzatvorených spisov na úrade TTSK za rok spolu

za prenájom priestorov per účely archivácie 

školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK, odborný seminár - Verejné obstarávanie po novom, školenie-

„PLURALSIGHT“, dva komunikačné tréningy pre riadiacich pracovníkov - „Rozvoj komunikačných schopností

vedúcich zamestnancov“, akreditované odborné školenie- „Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich

zamestnancov“, školenia a semináre: „Odborná konferencia k pracovnému právu“, „Funkčné rozšírenie APV

SPIN2 a iSPIN2“, "Rozpočtové pravidla prakticky a komplexne", „Automatizácia spracovania výkazu FIN5-04“,

„Tvorba a nastavenie dokumentu Programový rozpočet“, "Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek",

"Správa registratúry v aktuálnom znení pre školské organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK", "Dopravná

infraštruktúra v mestách", „Evidencia majetku“, školenie: "Zaškolenie používateľov pre prácu v SPINe (finančné

výkazy)", „Program iSPIN pre všetkých pracovníkov OVZP TTSK“, "Zákonník práce pod lupou 2019", „Vysielanie

zamestnancov do EÚ“, "Mzdová účtovníčka v II.Q.2019", „Zákon o sťažnostiach“, „Aplikácia zákona o správnom

konaní“
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Bežné výdavky 968 498,63

Kapitálové výdavky 109 777,56

Výdavky spolu (v EUR) 1 078 276,19
 
Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 604 604 604

Skutočná hodnota 604 623 609

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 37 37 37

Skutočná hodnota 37 37 38

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 100 000

Skutočná hodnota - - 100 494

Plnenie - - Splnené

Podprogram 4.8:  Autodoprava 
Zámer: Optimalizácia a efektívnosť autodopravy 

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 223 530,90

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 223 530,90

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 99 99 99

Skutočná hodnota 99 99 99

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 19

Skutočná hodnota - - 18

Plnenie - - Nesplnené

 návštevnosť www stránky TTSK v počte vzhliadnutí za rok  

Poznámka pre rok 2019

Pri počte spravovaných PC za rok došlo k miernemu navýšeniu, keďže v priebehu roka

nastala potreba práce s PC ďalším zamestnancom. V čísle sú zahrnuté spravované PC

aj za OvZP.

Poznámka pre rok 2019

Počet spravovaných aplikačných softwérov sa v roku 2019 zvýšil o jeden, keďže došlo

k sprevádzkovaniu nového systému Otvorenej samosprávy.

Poznámka pre rok 2019

Návštevnosť webovej stránky sa začala plne sledovať analytickými nástrojmi až od

1.7.2019, od tohto času navštívilo našu stránku 50 247 užívateľov, väčšina 31 907 zo

Slovenska, nasleduje Česká republika, Maďarsko a Anglicky hovoriace krajiny.

Návštevnosť je pravidelne rozložená do celého roka a tak odhadujeme že za celý rok

navštívilo našu stránku dvojnásobok, čo je 100 494 užívateľov.

nákup pohonných hmôt, diaľničné poplatky, servisný poplatok, umývanie vozidiel, opravy a údržba služobných

motorových vozidiel, náhradné diely, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie,

poistenie KASKO

počet spravovaných aplikačných softvérov a portálov za rok spolu

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Ukazovateľ nebol naplnený pretože v októbri 2019 (na základe zmluvy o výpožičke)

bolo služobné motorové vozidlo TT 141 CY pridelené DSS Medveďov.

Prehľadné a transparentné webové sídlo TTSK s možnosťou interaktívnej komunikácie obyvateľov a úradu TTSK 

Podprogram predstavuje operatívnosť, plynulosť a dostupnosť informačného prostredia pre pracovníkov Úradu TTSK, kde patrí ekonomický systém, administratívny

systém, dochádzkový systém, personálny a mzdový systém, právny systém, systém pre verejné obstarávanie, regionálny geografický systém a ďalšie. Cieľom je tiež

vybudovanie webového sídla TTSK tak, aby bolo prehľadné, transparentné, operatívne aktualizované, s interaktívnym prístupom pre obyvateľov kraja.  

Oddelenie prevádzky a vozového parku TTSK

Hospodárnosť pri prevádzke služobných motorových vozidiel

% podiel PHM obstaraných formou bezhotovostnej platby z celkového objemu PHM

Oddelenie informačných technológií  a registratúry  

priemerný počet automobilov pre potreby Ú TTSK za rok 

Zloženie výdavkov

Dostupné a prehľadné  informačné prostredie

počet spravovaných PC za rok spolu 

obstaranie spotrebného materiálu: externý disk, modem, výpočtová technika - tablety, monitory pre oddelenie

prevádzky a vozového parku, podpora na HW a systémový SW ekonomického systému SPIN, externé disky,

telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line, systémová a aplikačná podpora a rozvoj integrovaného

informačného systému TTSK, úprava IS Registratúra - pre spracovanie zmlúv pre dotácie, systémová a aplikačná

podpora a rozvoj integrovaného informačného systému TTSK, oprava HP pracovných staníc - pevný disk,

aktualizačné poplatky/RAP SPIN pre OvZP TTSK a Ú TTSK, podpora mzdového a personálneho informačného

systému, ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components na základe zmluvy o poskytovaní podpory IS, servisné

služby a systémová podpora, update - aplikačné úpravy komponentov a elektronických procesov v IS Fabasoft,

aktualizácie programu ASPI rok 2019, aplikačné a systémové konzultácie s OvZP, predĺženie licencie na program

Adobe Creative Cloud, technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk, služby

súvisiace s prístupom na internet, certifikačné služby, update - aktualizácia modulu „Otvorená samospráva“

(jazyková mutácia HU, ENG), update - aktualizácia aplikácie „eZastupiteľstvo“

obstaranie výpočtovej techniky:4 ks APPLE MacBook Pro Touch, softvérové vybavenie: kontrola spracovávaných

uzávierok OvZP - automatizované spracovanie finančných a účtovných výkazov - odovzdanie analýzy, akceptácia

funkcionality, a utomatizácia spracovania výkazu FIN5-04 na Úrade a OvZP, rozšírenie modulov a prístupov do IS

FABASOFT
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Podprogram 4.9:  Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK 

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 7 995,01

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 7 995,01

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 42 0 40

Skutočná hodnota 23 0 38

Plnenie Nesplnené Splnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 140 150 220

Skutočná hodnota 187 212 180

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 80 80 80

Skutočná hodnota 0 2 80

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 25 25 25

Skutočná hodnota 25 15 0

Plnenie Splnené Nesplnené Nesplnené

Všetci zamestnanci, ktorí potrebovali osobné ochranné pracovné prostriedky nimi boli

vybavení.

výdavky na vyšetrenie zraku zamestnancov TTSK, za vstupnú lekársku prehliadku, poistenie zamestnancov pri

zahraničných služobných cestách, ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚTTSK, rámy a sklá na

dioptrické pomôcky k práci s PC

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Nulová cieľová hodnota merateľného ukazovateľa vyplýva zo skutočnosti, že všetky

OvZP v súčasnosti už majú odborne spôsobilé osoby na výkon funkcie BOZP, PO

a COO. Za posledných 5 rokov boli vykonané metodické pomoci na všetkých

organizáciách v OvZP TTSK.

Poznámka pre rok 2019

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

Referát krízového riadenia, BOZP a PO Odboru analýz a organizačných činností   

Odborná pripravenosť zamestnancov zabezpečujúcich ochranu zdravia a majetku Úradu TTSK

opakované školenia vedúcich zamestnancov pre oblasť „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (BOZP) v zmysle § 7 

zák. č. 124/2006 Z. z. o BOZP

V priebehu roka boli vyškolení všetci vedúci zamestnanci.

Poznámka pre rok 2019

počet vyškolených osôb preberajúcich zodpovednosť za zverené osoby v prípade mimoriadnej udalosti za obdobie 

jedného roka

Metodická pomoc a poradenstvo  na sebaochranu a  vzájomnú pomoc (POSVP).

počet konzultácií a kontrol k POSVP (príprava obyvateľstva na seba ochranu a vzájomnú pomoc) v OvZP 

Referát krízového riadenia BOZP a PO   

Zloženie výdavkov

Ochrana zamestnancov pri výkone povolania

počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 

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

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

jeho zabezpečenie.

Účelom je nákup pohonných hmôt (vrátane nákupu prostredníctvom platobných kariet) s cieľom zefektívnenia činnosti minimalizáciou hotovostného spôsobu

platby, pravidelná údržba a kontrola služobných motorových vozidiel pre bezporuchovú a bezpečnú prevádzku v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z., obnova vozového

parku za účelom zefektívnenia autodopravy.   

Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK 

Program zabezpečuje pripravenosť TTSK ako orgánu územnej samosprávy na participáciu s orgánmi krízového riadenia štátnej správy (okresné úrady v kraji,

Ministerstvo hospodárstva SR) pri zabezpečení ochrany obyvateľstva a hospodárstva kraja, aktivity na dosiahnutie maximálneho stupňa pripravenosti organizácií

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK zvládnuť mimoriadne situácie vrátane prípravy riaditeľov a zamestnancov zodpovedných za plnenie úloh civilnej ochrany v OvZP

vyplývajúcich právnickým osobám z ustanovenia § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. a zákona 179/2011 o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.

Zodpovední zamestnanci v dvojročnom intervale aktualizujú tzv. Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie pre informačný systém Ministerstva hospodárstva

SR. V rámci Krízového štábu Trnavského kraja a integrovaného záchranného systému (IZS) sa riešia opatrenia v prípade mimoriadnych udalostí v OvZP v mnohých

oblastiach, ako je ochrana pred povodňami, kalamitami, požiarom a odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti. Významnou a podstatnou činnosťou je

metodická pomoc a poradenstvo pre OvZP, ktorá spočíva v práci ako odborná príprava, metodické usmernenia, vzorová dokumentácia pre OvZP.    

Program 5:   BEZPEČNOSŤ

Cieľom je realizácia školení vedúcich zamestnancov a zamestnancov Úradu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle legislatívnych noriem pre

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany (raz za dva roky).

Zloženie výdavkov

Pripravenosť pre záchranné práce po mimoriadnej udalosti alebo v krízovej situácii
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za rok 2019

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 236

Skutočná hodnota - - 237

Plnenie - - Splnené

Komentár k programu: 

Podprogram 6.1:  Správa a údržba komunikácií
Zámer: Komunikácie udržiavané 365 dní v roku 

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 11 266 198,79

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 11 266 198,79

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 530 525 525

Skutočná hodnota 527,07 525 525

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 040 1 044 1 044

Skutočná hodnota 1 060,26 1 061 1 059

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 9 900 10 000 10 000

Skutočná hodnota 39 050 10 989,40 16 301

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Poznámka pre rok 2019

Zámer: Maximálne dostupná a kvalitná sieť komunikácií v kraji

Zloženie výdavkov

dĺžka ciest  II. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu 

príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc (POSVP) a poskytovanie prvej pomoci v organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  (v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, kultúry a SÚC TTSK ) formou školení, nácvikov, 

prednášok a účelových cvičení v počte za rok  

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, ktoré vyplývajú právnickým

osobám z § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. 

Operatívna zimná údržba ciest podľa operačného plánu

Poznámka pre rok 2019

Dĺžka udržiavaných ciest III. triedy v zimnom období bola 1059 km. Zvyšné úseky ciest

III. triedy neboli udržiavané (v dĺžke 3 km). Všetky prijaté pripomienky a podnety od

občanov k zjazdnosti udržiavaných ciest boli neodkladne vybavené Správou a údržbou

ciest TTSK.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Program 6:   KOMUNIKÁCIE 

Odbor dopravnej politiky - Oddelenie infraštruktúry 

Bežné výdavky v celkovej výške 11 266 198,79 € boli použité na mzdy (4 565 631,87 €), odvody (1 691 610,71 €),

tovary a služby, materiál a rutinnú údržbu (4 936 406,39 €), predovšetkým na pohonné hmoty, náhradné diely,

zvislé a vodorovné dopravné značenie, vysprávky výtlkov na cestách, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a

zariadení, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, energie, vodné stočné, diaľničné známky, ochranné

pracovné pomôcky, na transfery (72 549,82 €) ako odchodné a nemocenské dávky. Zdrojom bežných výdavkov

(11 266 198,79 €) boli prostriedky daňových príjmov od zriaďovateľa vo výške 9 698 895,67 € a prostriedky

príjmov SÚC TTSK od SSC vo výške 1 567 303,12 € použité na opravu a údržbu ciest I. triedy na základe

zmluvného vzťahu so SSC. Z celkového objemu bežných výdavkov v roku 2019 vo výške 11 266 198,79 € bola

použitá na údržbu a opravu ciest I. triedy (vrátane miezd a materiálneho zabezpečenia) čiastka 1 489 781,89 €,

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

použité prostriedky v celkovej výške 9 776 416,90 € (z toho z daňových príjmov TTSK – príjmov od zriaďovateľa 9

698 895,67 €  a z vlastných príjmov SÚC TTSK 77 521,23 €.

dĺžka ciest III. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu

Zjazdnosť komunikácií  po zimnej sezóne. 

Oprava výtlkov penetračným spôsobom - merateľný ukazovateľ bol prekročený z

dôvodu nutnosti použitia tejto technológie pri opravách výtlkov. Pri opravách výtlkov

sa používa najvhodnejšia technológia podľa povahy výtlku. Najviac výtlkov sa opravuje

po zimnom období, kedy povrch vozovky najviac trpí vplyvmi počasia. Každoročne sa

realizujú jarné prehliadky ciest, na základe ktorých sa ďalej plánujú vysprávky výtlkov,

sieťových trhlín a opravy ciest. Výtlky, ktoré sa vytvorili na vozovkách počas letného

obdobia a neskôr, boli odstraňované priebežne.

Program komunikácie predstavuje komplexnú správu, údržbu, rekonštrukciu a výstavbu komunikácií v TTSK. Podľa aktuálnych údajov Cestnej databanky vlastní TTSK

cesty k 1.1.2019 o celkovej dĺžke 1 585,151 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 525,106 km a cesty III. triedy v dĺžke 1 060,045 km. 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. Opravu a údržbu ciest II. a III. triedy zabezpečuje rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest TTSK.

opravené výtlky po zimnom období penetračným spôsobom v m²
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Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 820 900 900

Skutočná hodnota 513,79 777,2 330,74

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Podprogram 6.2:  Rekonštrukcia komunikácií
Zámer: Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 3 802 521,16

Výdavky spolu (v EUR) 3 802 521,16

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 8 24 17

Skutočná hodnota 20,06 5,55 16,176

Plnenie Splnené Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 120 000 250 000 240 000

Skutočná hodnota 256 044,66 66 046,57 95 522

Plnenie Splnené Nesplnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 10 10 15

Skutočná hodnota 43,326 3,2 18,064

Plnenie Splnené Nesplnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 80 000 240 000 300 000

Skutočná hodnota 240 091,24 332 354,43 112 743

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja

Hlavným cieľom je rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravno-technického stavu úsekov ciest II. a III. triedy so zreteľom na vytvorenie moderných

a bezpečných  komunikácií.

dĺžka zrekonštruovaných ciest II. triedy v km za rok spolu 

priemerné náklady na 1 km zrekonštruovanej cesty II. triedy v EUR  

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Odbor dopravnej politiky - Oddelenie infraštruktúry  

Zloženie výdavkov

priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty III. triedy  v EUR

dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy v km za rok spolu

 opravené výtlky po zimnom období asfaltovou emulziou a obaľovanými zmesami v tonách  

Poznámka pre rok 2019

Podprogram predstavuje výkon údržby komunikácií prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest TTSK, ktorá vykonáva všetky úkony priamo súvisiace

s udržiavaním ciest pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej cestnej premávky – napr. údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, vysprávky a opravy

asfaltového koberca, kosenie zelených plôch popri ceste, čistenie priekop a pod. V rámci zimnej údržby TTSK udržuje a spravuje prostredníctvom organizácie Správa

a údržba ciest TTSK cesty I., II. a III. triedy. Cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve TTSK, cesty I. triedy sú udržované a spravované na základe zmluvy pre SSC – IVSC

Bratislava. 
Správa a údržba ciest TTSK každoročne spracováva Operačný plán zimnej údržby ciest na území TTSK, súčasťou ktorého je rozdelenie ciest podľa poradia dôležitosti

do troch tried a podľa toho sú stanovované štandardy zimnej údržby ciest. Výkon zimnej údržby je po jej aktivovaní (v závislosti od počasia) organizovaný na celom

území TTSK v nepretržitom, t.j. 24 hodinovom režime, vrátane dní pracovného pokoja a pracovného voľna a je rozdelený na 2 časti – dispečersko-spravodajská služba

a vlastný výkon prác.

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu a výstavbu križovatiek a opravu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy na celom území kraja. Do plánu opráv

a rekonštrukcie sú zaradené úseky ciest, ktoré sú podľa hodnotenia v nevyhovujúcom a havarijnom stave. Cieľom je odstránenie kritických nehodových lokalít na

cestách II. a III. triedy v kraji. 

Poznámka pre rok 2019

Oprava výtlkov asfaltovou emulziou a obaľovanými zmesami - merateľný ukazovateľ

nebol naplnený z dôvodu, že vzhľadom na priebeh počasia počas zimného obdobia sa

na cestách nevytvorili výtlky, vyžadujúce opravu touto technológiou, v takom rozsahu, 

ako v predchádzajúcom období. Boli opravené všetky výtlky, ktoré si opravu touto

technológiou vyžadovali. Väčšina vzniknutých výtlkov a trhlín bola opravovaná

technológiou pomocou vysprávkovej súpravy TURBO - penetračným spôsobom.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

z celkového objemu prostriedkov na kapitálové výdavky 3 802 521,26 € boli použité prostriedky na rekonštrukciu

mosta 513-006 Hlohovec vo výške 98 786 €, rekonštrukciu cesty č. II/561 extravilán Matuškovo vo výške 99

888,86 €, rekonštrukciu cesty II/507 - železničné priecestie v Galante vo výške 148 312,98 €, rekonštrukciu cesty

III/1400 Dolný Štál-Topoľníky vo výške 593 415,62 €, rekonštrukciu cesty č. III/1335 Pusté Uľany vo výške 245

655,41 €, rekonštrukciu cesty II/504 Borovce-Trebatice, Krakovany vo výške 636 256,33 €, rekonštrukciu cesty

II/501 Cerová-Jablonica vo výške 474 012,85 €, rekonštrukciu cesty III/1146 Radošovce-Mokrý Háj vo výške 256

470,71 €, rekonštrukciu cesty III/1295 Trnava-Suchá nad Parnou vo výške 917 038,37 €, rekonštrukciu cesty

II/507 Hlohovec za železničným priecestím vo výške 171 172,08 €, projektovú dokumentáciu pre realizované

stavby celkom vo výške 70 621,85 €, geodetické zamerania ciest a vypracovanie posudku celkom vo výške 4 952

€, obstaranie cestných nápravových váh v počte 3 sady v celkovej hodnote 56 160 €, veľkoformátovú tlačiareň a

dorozumievacie zariadenie a pohon vstupnej brány pre stredisko Sereď v celkovej hodnote 6 280,90 €,

rekonštrukciu oplotenia vstupnej brány v stredisku Sereď vo výške 5 750,40 €, obstaranie počítačového servera

vo výške 17 746,80 €
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Podprogram 7.1: Autobusová doprava 
Zámer: Optimálny dopravný systém a kvalitné služby vo verejnej  pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území kraja

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 17 987 910,28

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 17 987 910,28

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 3 3 3

Skutočná hodnota 3 3 3

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 19 756 19 755 19 730

Skutočná hodnota 19 607 19 715 19 785

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 6

Skutočná hodnota - - 6

Plnenie - - Splnené

Cieľ  

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 14

Skutočná hodnota merateľného ukazovateľa „priemerné náklady na 1 km zrekonštruovanej cesty II. , prípadne III. triedy“ je stanovená na základe skutočne

realizovaných stavebných úprav na jednotlivých úsekoch ciest II., prípadne III. triedy. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a geodetického zamerania a

vzhľadom na technický stav vozovky nebolo potrebné realizovať taký rozsah stavebných prác, ktorý sa predpokladal pred spracovaním dokumentácie. Na niektorých

úsekoch nebolo potrebné realizovať zosilnenia podložia vozovky, ktoré značne vplýva na celkové náklady stavby. V úsekoch sa nerealizovala úprava/prestavba

jestvujúcich križovatiek. Vyfrézovaný asfalt bol použitý na dosypanie a úpravu krajníc vozovky (bez poplatkov a uloženia na skládku komunálneho odpadu). Tieto

nerealizované položky vplývajú na celkové priemerné náklady na 1 km zrekonštruovanej cesty (úspora nákladov).

Poznámka pre rok 2019

Účelom je odstránenie známych alebo predvídateľných bezpečnostných rizík a obnova prvkov zaručujúcich bezpečnosť cestnej premávky. V úsekoch ciest II. a III.

triedy budú realizované dopravné zariadenia zamerané na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, výmena krytu vozovky, dosypanie a zrezanie krajníc, prehĺbenie

a úprava priekop a modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia. Cieľom doplnenia dopravného značenia, zariadení a záchytných systémov je

odstránenie nehodových lokalít, zlepšenie kvality a zjazdnosti ciest II. a III. triedy, skvalitnenie protišmykovej odolnosti asfaltov, dlhodobej reflexnosti vodorovného

dopravného značenia a inštalácia moderných prvkov pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, tlmiče nárazov, dopravné gombíky a podobne).

Merateľný ukazovateľ bol splnený podľa plánu, napriek tomu, že bol zaznamenaný

celoročný pokles autobusových liniek v medzinárodnej a diaľkovej doprave, rušenie

dopravných licencií z dôvodu nezáujmu cestujúcich o prepravu autobusovými spojmi.

Poznámka pre rok 2019

Merateľný ukazovateľ bol prekročený, nakoľko je ťažké vopred predpokladať, koľko

občanov, resp. obecných úradov bude požadovať úpravu cestovných poriadkov. 

Poznámka pre rok 2019

Program 7:   DOPRAVA 

počet súkromných dopravcov zabezpečujúcich zmluvnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu v kraji v aktuálnom 

roku 

Oddelenie dopravnej obslužnosti   

Zloženie výdavkov

Komentár k programu:   

Poznámka pre rok 2019

Merateľný ukazovateľ je k 31.12.2019 mierne prekročený z dôvodu neplánovaných

uzávierok ciest, a tým vzniku obchádzkových kilometrov. 

Efektívna a kvalitnejšia  preprava osôb v kraji objednaním služieb u dopravcov s flexibilnými a efektívnymi ponukami v oblasti 

dopravnej obslužnosti v kraji

Zámer: Komplexný dopravný systém s medzinárodným prepojením.  

Podprogram autobusová doprava má za cieľ optimalizovať dopravný systém v kraji a zvýšiť úroveň dopravy tak, aby sa zvýšil záujem obyvateľov  o využívanie tohto 

druhu dopravy.   

Program Doprava predstavuje zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja verejnou pravidelnou autobusovou dopravou na území TTSK tromi dopravcami,

schvaľovanie zmien cestovných poriadkov, udeľovanie a odnímanie dopravných licencií, vypracovanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov, riešenie

požiadaviek a sťažností občanov a obcí na zabezpečenie optimálnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy. V oblasti zabezpečenia výkonov vo

verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave dochádza k významnému nárastu výdavkov, čo spôsobuje pokles tržieb z cestovného, rast jednotkových cien na

PHM a energie a zvyšovanie personálnych nákladov.

počet objednaných kilometrických výkonov v tis. km za rok spolu

počet vyjadrení k udeleniu, zmene a odňatiu dopravných licencií za rok spolu

Zlepšenie dopravnej obslužnosti optimalizáciou a operatívnou zmenou cestovných poriadkov a objednaných služieb u dopravcov  

počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov za rok spolu

zdrojom výdavkov v celkovej výške 17 987 910,28 € sú daňové príjmy TTSK; predstavujú výdavky na úhradu

straty vznikajúcu poskytovaním výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na základe

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

vo výške 15 874 672,92 €, čiastka vo výške 2 113 237,36 € predstavuje doplatok straty za rok 2018 vyčíslený na

základe kontroly a zúčtovania ekonomicky oprávnených nákladov po ukončení roka

Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa „priemerné náklady na 1 km zrekonštruovanej cesty II. , prípadne III. triedy“ bola stanovená na základe odborného

odhadu Správy a údržby ciest TTSK. V tomto čase ešte nebola spracovaná projektová dokumentácia na jednotlivé úseky ciest na základe ktorej vyplynie predná

špecifikácia prác a technológia opravy. Zároveň nebolo možné stanoviť, či je potrebné realizovať aj úpravu podložia vozovky (zosilnenia), rozsah úpravy krajníc a

odvodňovacích zariadení a dopravného značenia a dopravných zariadení. Zároveň projektová dokumentácia rieši aj hrúbku asfaltových vrstiev, podľa dopravného

zaťaženia jednotlivých úsekov ciest. 
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za rok 2019

Skutočná hodnota - - 47

Plnenie - - Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 20

Skutočná hodnota - - 23

Plnenie - - Splnené

Podprogram 7.2: Letecká doprava  
Zámer: Oživenie dopravnej infraštruktúry o leteckú dopravu

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 200 000,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 200 000,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 38

Skutočná hodnota - - 30

Plnenie - - Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 15 000

Skutočná hodnota - - 10 498

Plnenie - - Nesplnené

Podprogram 8.1:  Stredné školy  
Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce. 

Prvok 8.1.1:  Gymnáziá

Zloženie výdavkov

Merateľný ukazovateľ bol prekročený, nakoľko je ťažké vopred predpokladať, koľko

občanov, resp. obecných úradov bude požadovať úpravu cestovných poriadkov. 

Poznámka pre rok 2019

Merateľný ukazovateľ bol prekročený, nakoľko bolo operatívne nutné schvaľovať

zmeny cestovných poriadkov na základe požiadaviek obcí a občanov, aby bola

zabezpečená dopravná obslužnosť. 

Poznámka pre rok 2019

Pravidelné charterové lety začali 25.05.2019 a ukončené boli 06.10.2019. K zníženiu

predpokladaného počtu letov a prepravených cestujúcich prišlo z dôvodu skrátenia

letnej turistickej sezóny ako aj z dôvodu konania akcie GRAPE v auguste 2019, kedy

musela byt prevádzka prerušená.

Poznámka pre rok 2019

Podprogram Autobusová doprava predstavuje zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja verejnou pravidelnou autobusovou dopravou na území TTSK tromi

dopravcami, schvaľovanie zmien cestovných poriadkov, udeľovanie a odnímanie dopravných licencií, vypracovanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov,

riešenie požiadaviek a sťažností občanov a obcí na zabezpečenie optimálnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy. V oblasti zabezpečenia výkonov vo

verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave dochádza k významnému nárastu zdrojov, čo zohľadňuje pokles tržieb z cestovného a zodpovedajúci nárast

záťaže pre rozpočet TTSK. V rozpočte sa počíta s vyšším objemom financií pre autobusových dopravcov, aby po ročnom zúčtovaní nedochádzalo k vzniku nekrytej

straty, ktorú je potrebné uhradiť z rozpočtu nasledujúceho roka. Zároveň sa v spolupráci na základe bilaterálnych ohôd (BID) pripravujú kroky k harmonizácií

dopravnej obslužnosti Trnavského a Bratislavského kraja, s výhľadom ich integrácie aj z pohľadu cestovných poriadkov a tarify. TTSK v rámci predmetného programu

zabezpečuje výkon kompetencií vyplývajúci zo zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave – povoľuje podnikanie v pravidelnej autobusovej doprave (udeľovanie, resp.

odnímanie dopravných licencií). V súlade s vyššie citovaným zákonom schvaľuje cestovné poriadky a ich zmeny, pri ktorých TTSK dbá, aby boli čo najmenej dotknuté

záujmy obyvateľov regiónu. Program zabezpečuje verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu na území TTSK realizovanú prostredníctvom troch dopravcov:

ARRIVA Trnava a.s., SAD Dunajská Streda a.s. a SKAND Skalica s.r.o. TTSK je objednávateľom služieb vo verejnom záujme a s dopravcami uzatvára zmluvný vzťah na

jeden rok. Rozhodujúce ukazovatele v pravidelnej autobusovej doprave sú ubehnuté kilometre a počet prepravených osôb za vyhodnotené obdobie.

Pravidelné charterové lety začali 25.05.2019 a ukončené boli 06.10.2019. K zníženiu

predpokladaného počtu letov a prepravených cestujúcich prišlo z dôvodu skrátenia

letnej turistickej sezóny ako aj z dôvodu konania akcie GRAPE v auguste 2019, kedy

musela byt prevádzka prerušená.

Zámer:  Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Prepojenie regiónu s atraktívnymi dovolenkovými destináciami 

Letisko Piešťany, a.s. má v regióne TTSK svoj potenciál. Snahou TTSK v súčasnosti je zabezpečiť čo najefektívnejšie spravovanie a postupné zvyšovanie objemu leteckej 

prepravy. V roku 2019 okrem bežnej obchodnej prevádzky sú naplánované pravidelné charterové lety do Egypta (Hurgada) a Turecka (Antálya). Letisko je vybavené

pre poskytovanie kompletných služieb pre nákladné lety (CARGO). Piešťany predurčuje trnavský región k leteckému prepojeniu s atraktívnymi dovolenkovými

destináciami. V roku 2019 okrem bežnej obchodnej prevádzky sú naplánované pravidelné charterové lety v počte 38. Výborná strategická poloha župného Letiska

Piešťany predurčuje trnavský región k leteckému prepojeniu s atraktívnymi dovolenkovými destináciami.

  Program 8:   VZDELÁVANIE

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

detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je

zriaďovateľom. Vzdelávanie sa uskutočňuje na úrovni gymnázií a stredných odborných škôl. Cieľom je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie mládeže v regióne

a pripravenosť absolventov pre prax aj cestou duálneho vzdelávania.       

počet cestujúcich prepravených na všetkých letoch za rok spolu 

počet pravidelných charterových letov v roku 2019

počet schválených operatívnych zmien cestových poriadkov na základe požiadaviek obyvateľov kraja

Oddelenie infraštruktúry    

účelová dotácia vo výške 200 000 € pre Letisko Piešťany a.s., a bola použitá v zmysle zmluvy na financovanie

prevádzkových nákladov priamo súvisiacich s udržaním a rozvojom prevádzkyschopnosti letiska v roku 2019
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za rok 2019

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 13 076 009,62

Kapitálové výdavky 260 475,58

Výdavky spolu (v EUR) 13 336 485,20

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 100 100 100

Skutočná hodnota 98 86 91,7

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 16 16 14

Skutočná hodnota 16 16 14

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 5 332 5 332 5 332

Skutočná hodnota 5 287 5 097 4 654

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

1. Gymnázium Jána Hollého Trnava

2. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda

3. Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

4. Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

5. Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica

6. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín

7. Gymnázium Trnava 

8. Gymnázium Janka Matúšku Galanta

9. Gymnázium Ármina Vámbéryho s vjm Dunajská Streda

10. Gymnázium Zoltána Kodálya s vjm Galanta

11. Gymnázium Imre Madácha s vjm Šamorín

12. Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

13. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

14. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 

Štredné športové školy:

15. Stredná športová škola Jozefa Herdu Trnava

16. Stredná športová škola s vjm Dunajská Streda.

Prvok 8.1.2:  Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie

Podiel úspešných žiakov gymnázií v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých žiakov

gymnázií bol preto na úrovni len 91,7%, že nie všetci absolventi gymnáziá si podali

prihlášky na VŠ resp. neboli všetci absolventi gymnázií úspešní, z tých, ktorí sa

zúčastnili prijímacieho konania na VŠ.

Počet študentov gymnázií má klesajúcu tendenciu z dôvodu nepriaznivého

demografického vývoja a tiež preto, že na základe analýzy údajov o počte žiakov a

absolventov učebných a študijných odborov, potrieb zamestnávateľských organizácií,

údajov poskytnutých úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a rokovaní predstaviteľov

samosprávneho kraja so stavovskými organizáciami, vznikla potreba zvýšiť počet

absolventov stredných škôl, ktoré poskytujú vzdelávanie v odboroch technického,

stavebného a poľnohospodárskeho zamerania.

počet gymnázií a stredných športových škôl zriadených TTSK  

počet študentov gymnázií a stredných športových škôl za rok spolu  

Poznámka pre rok 2019

Zloženie výdavkov

Štruktúra gymnázií TTSK:

Kvalitný vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách

Poznámka pre rok 2019

Pri počte gymnázií je cieľovou hodnotou 14 z dôvodu, že od 1. 1. 2019 prišla

legislatívna zmena športových gymnázií na stredné športové školy, z uvedeného

dôvodu pri MU počet gymnázií už bolo stanovené číslo 14, ktoré je nezmenené.

Poznámka pre rok 2019

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

V rámci prvku Gymnáziá sa realizuje poskytovanie formálneho vzdelávania skupine najnadanejších detí a mládeže, u ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v

štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom štvorročnom gymnáziu, do ktorého žiaci prichádzajú po skončení základnej školy, je TTSK zriaďovateľom aj osemročných 

a športových gymnázií. Osemročné gymnáziá vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej

školskej dochádzky. Športové gymnáziá navyše ponúkajú  nadaným deťom popri všeobecnom štúdiu rozvíjať svoje nadanie v určitom druhu športu.

Lepšia pripravenosť žiakov gymnázií pre prijímacie konanie na vysokých školách 

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja 

z celkového objemu bežných výdavkov (13 076 009,62 €) boli prostriedky čerpané na mzdy vo výške 8 175

002,91 €, odvody vo výške 2 879 311 €, prevádzku vo výške 1 912 028,02 € (zabezpečenie prevádzky výchovno-

vzdelávacieho procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby,

výpočtovú techniku, odborné školenia, kurzy, semináre, revízie), odchodné, odstupné a nemocenské dávky vo

výške 109 667,69 €. Zdrojom týchto výdavkov ( 13 076 009,62 €) boli prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške

12 426 896,87 €, daňové príjmy zriaďovateľa (TTSK) vo výške 518 618,33 €, zdroje z podnikateľskej činnosti vo

výške 66 812,07 €, a ostatné príjmy vo výške 63 682,35 €.  
zdrojom kapitálových výdavkov v celkovej 260 475,58 € boli výlučne príjmy od zriaďovateľa (260 475,58 €; 86,51

€); finančné prostriedky boli čerpané na: vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcie športového

areálu pre Strednú športovú školu J. Herdu Trnava v celkovej výške 1 620 €; rekonštrukciu budovy fasády a

vybudovanie výťahu pre žiakov so zdravotným postihnutím v celkovej hodnote 113 345,84 € pre Gymnázium A.

Vámbéryho s VJM Dunajská Streda; zateplenie objektu výmenou okien, v hodnote 76 948,10 € pre Gymnázium

Z. Kodálya s VJM Galanta; vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy v hodnote 28 961,64 € pre

Gymnázium L. Novomeského Senica; projektovú dokukmentáciu pre výstavbu teleocvične v celkovej hodnote 39

600 € pre Gymnázium L. Dúbravu Dunajská Streda
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za rok 2019

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 17 901 862,84

Kapitálové výdavky 2 401 397,25

Výdavky spolu (v EUR) 20 303 260,09

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 100 100 60

Skutočná hodnota 89,3 56,4 62

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 17 17 17

Skutočná hodnota 17 17 17

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 6 072 6 072 6 072

Skutočná hodnota 5 497 5 239 5 239

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

V rámci toho istého cieľa v časti - Počet žiakov SOŠ (rozpočtové) za rok spolu (údaj je k

15. 9. 2019) je splnený na 86,28 %. Hlavným dôvodom bola v platnosti po prvý krát

nová Vyhláška č. 252/2018 ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho

počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, pod ktorú sa podpísal nový plán výkonov

pre šk. r. 2018/2019 schválený MŠVVaŠ SR a ktorý nebol naplnený z dôvodu stále

nižšej demografickej krivky, nezáujmu žiakov najmä o odborné vzdelávanie a zároveň

stredné školy 3 samosprávnych krajov a to Bratislavský, Nitriansky a Trenčiansky

hraničiace s Trnavským samosprávnym krajom, kde máme odliv žiakov priľahlých

miest resp. obcí. Uvedená cieľová hodnota pre ďalší rok bude vychádzať zo

schváleného počtu žiakov pre prvé ročníky podľa novej Vyhlášky č. 292/2019, ktorou

sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka

stredných škôl a k tomu počet žiakov 2. - 5. ročníka. Prekročenie tohto čísla môže byť

len v tom prípade, ak prestúpia žiaci na stredné školy najneskôr k 15. 9. príslušného

školského roku za predpokladu schválenia MŠVVaŠ SR, alebo samosprávny krajom.

Poznámka pre rok 2019

Počet stredných odbortných škôl zriadených TTSK, kde cieľovou hodnotou je zatiaľ

stanovený počet 17, ako predcházajúce školské roky. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj

demografickej krivky a neustále meniace sa potreby trhu práce za predchádzajúce

roky až po súčasnosť, bude nutné pristúpiť k prehodnoteniu študijných odborov v

roku 2020 - 2021, ktoré školy ponúkajú a následne pristúpiť k optimalizácii (zrušenie

resp. spájanie škôl aj z ekonomického hľadiska) a zároveň stanoviť novú cieľovú

hodnotu v počte stredných odborných škôl. 

Poznámka pre rok 2019

Vysokokvalitná príprava žiakov SOŠ pre uplatnenie sa na trhu práce. 

Poznámka pre rok 2019

počet stredných odborných škôl zriadených TTSK 

počet žiakov stredných odborných škôl za rok spolu 

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja  

Realizáciou prvku Stredné odborné školy sa zabezpečuje príprava absolventov pre prácu v podnikoch, v službách a ďalších pracoviskách tak, aby vedeli odborne

vykonávať činnosti a plniť úlohy vyplývajúce z funkcie stredných kvalifikovaných pracovníkov. V školách tohto typu pretrváva ako podstatná požiadavka koncipovať

odborné vzdelávanie v súlade s praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce. Podľa rozmanitosti vzdelávania a prideľovania finančných

prostriedkov sa stredné odborné školy členia na stredné odborné školy, obchodné akadémie a zdravotnícke školy.

% prijatých uchádzačov na VŠ  z celkového počtu uchádzačov na VŠ 

Zvýšiť podiel úspešných žiakov v prijímacom konaní na vysoké školy 

Uvedený údaj bude vždy len približný, nakoľko stredným školám neprináleží zo

žiadneho zákona ho získavať od končiacich žiakov - absolventov, z toho dôvodu je len

približný. Môže byť vyšší, nakoľko na mnohé vysoké školy sú prijímaní žiaci bez

prijímacích pohovorov, postačuje maturitné vysvedčenie. 

Zloženie výdavkov

finančné prostriedky v celkovej výške 17 901 862,84 € boli použité na mzdy vo výške 10 392 873,15 € (z toho zo

zdrojov ŠR vo výške 10 194 191 €, zo zdrojov zriaďovateľa vo výške 57 949 €, z ostatných zdrojov vo výške 140

733,15 €), odvody vo výške 3 688 099,02 €, výdavky určené na zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho

procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, pohonné hmoty,

servis a údržba majetku, vo výške 3 641 243,75 € (z toho zo zdrojov ŠR vo výške 2 170 346,98 €, zo zdrojov

zriaďovateľa vo výške 72 8662,72 €, zo zdrojov z podnikateľskej činnosti, z darov a ostatných zdrojov vo výške

575 257,17 €); odchodné, odstupné, nemocenské dávky a členské príspevky vo výške 179 646,92 €

na rekonštrukciu a zateplenie strechy v hodnote 623 814,61 €, a obstaranie traktorovej kosačky v hodnote 8 946

€ pre SOŠ záhradnícku Piešťany; audit elektroinštalácie a vypracovanie projektovej dokumentácie v hodnote 4

560 €, projekt "Férová škola" z prostriedkov EŠIF vo výške 10 584,56 € pre SZŠ Trnava; protipožiarne opatrenia v

objekte školy v hodnote 69 459,06 €, za dodávku IKT učebne SINO CLOUDclient v hodnote 29 985,60 € pre SPŠ

dopravnú Trnava; na zateplenie objektu rekonštrukciou okien vo výške 124 881,52 € pre SOŠ

poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava; rekonštrukcu multifunkčného ihriska v hodnote 52 294,50 €,

projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu počítačovej siete v hodnote 4 200 € pre Hotelovú akadémiu Ľ.W.

Piešťany; rekonštrukciu kotolne vo výške 474 197,51 €, projekt na stavebné povolenie a rekonštrukciu plavárne v

hodnote 34 444,55 € pre SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda; zateplenie objektu – povaly vo výške 80

759,77 €, rekonštrukciu kuchyne v hodnote 219 101,68 €, zateplenie fasády budovy - vypracovanie projektu vo

výške 4 992 € pre SZŠ Skalica; vybudovanie výdajne jedál v hodnote 240 847,20 €, rekonštrukciu sociálnych

zariadení vo výške 110 927,97 € pre SPŠ Trnava; obstaranie servera a synology – dátového úložiska v hodnote 11

889,60 € pre Obchodnú akadémiu Trnava; búracie práce budovy domova mládeže vo výške 51 354 €, projektovú

dokumentáciu a stavebné povolenie pre realizácu stavby vo výške 75 240 € pre OA Veľký Meder; rekonštrukciu

budovy školy – dodávka plastových okien monťáž, murárske práce, parapety, likvidácia odpadu vo výške 139

367,62 €, obstaranie schodiskovej plošiny vo výške 14 910 € pre Obchodnú akadémiu Hlohovec; na rekonštrukciu 

sociálnych zariadení v hodnote 14 639,50 € pre SZŠ s VJM Dunajská Streda. Zdrojom týchto výdavkov sú v

prevažnej miere prostriedky zriaďovateľa ( asi 98 % ), zvyšok predstavujú prostriedky zo ŠR.
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

1.   Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany 

2.   Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava

3.   Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

4.   Obchodná akadémia Veľký Meder 

5.   Obchodná akadémia Sereď

6.   Obchodná akadémia Senica

7.   Obchodná akadémia Hlohovec

8.   Obchodná akadémia Trnava

9.   Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 

10.  Stredná odborná  škola rozvoja vidieka s vjm Dunajská Streda

11.  Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku Holíč

12.  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

13.  Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany

14.  Stredná zdravotnícka škola Trnava

15.  Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

16.  Stredná zdravotnícka škola Skalica

17.  Stredná priemyselná škola technická Trnava 

Prvok 8.1.3:  Stredné odborné školy – príspevkové organizácie     
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 17 771 599,76

Kapitálové výdavky 935 520,57

Výdavky spolu (v EUR) 18 707 120,33

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 17 17 17

Skutočná hodnota 17 17 18

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Poznámka pre rok 2019

počet stredných odborných škôl – príspevkových organizácií zriadených TTSK  

Poznámka pre rok 2019

finančné prostriedky poskytnuté vo forme bežných transferov boli čerpané na mzdy, odvody, tovary a služby

(energie, vodné stočné, cestovné, pohonné hmoty, údržba budov, objektov a zariadení, za nájom budov,

školenia, kurzy, semináre, dane, služby komunikačnej infraštruktúry, prevádzku vyučovacieho procesu podobne),

ktorých zdrojom v prevažnej miere (asi 90 % z celkových bežných výdavkov) sú prostriedky zo ŠR a zvyšok je

príspevok od zriaďovateľa

 počet študentov za rok spolu

Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie:

Štruktúra stredných odborných škôl  TTSK:

Počet stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK - cieľová hodnota

bola stanovená v počte 17 škôl. Plnenie k 31. 12. 2019 je na 105,88 % a to z dôvodu

zmeny v štúdiu umeleckých odborov s novým kódom 86, ktoré sa od 1. 9. 2019 § 27

ods. 2 písm. f a § 161 gc odst. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona môžu

študovať len na Stredných umeleckých školách. Študijné odbory s umeleckým

zameraním sa do 31. 08. 2019 študovali na SOŠ v Hlohovci. Z uvedeného TTSK zaradil

do siete škôl a školskýh zariadení k 1. 9. 2019 Školu umeleckého priemyslu v Hlohovci

so začiatkom činnosti od 1. 9. 2020, nakoľko zmena v umeleckých odboroch nastala

až k 1. 10. 2019 - Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 251/2018 § 7. 

na technický dozor investora, autorský dozor projektanta, stavebné dodávky a práce na akciu "Rekonštrukcia

budovy sociálnych zariadení-zateplenie budovy" v celkovej výške 6 616,56 € pre SOŠ automobilová Trnava;

technické a materiálové vybavenie vo výške 8 300 €, pre SOŠ Holíč; rekonštrukciu strechy vo výške 80 000 €, pre

SOŠ elektrotechnická Trnava, stavebné práce na akcii rekonštrukcia budovy SOŠ obchodu a služieb Galanta-

telocvičňa-otvorové výplne v hodnote 80 399,15 €, obstaranie umývačky riadu v hodnote 2 289,67 €, pre SOŠ

obchodu a služieb Galanta; multifunkčné ihrisko - s umelým trávnikom a mantinelmi /dotácia z Úradu vlády/ vo

výške 38 500 €, rekonštrukciu cukrárskej dielne vo výške 106 400,30 € pre SOŠ obchodu a služieb Trnava;

rekonštrukciu elektroinštalácie v hodnote 10 046,03 € , rekonštrukciu výťahu vo výške 49 080 €, dodávku a

montáž plastových okien a hliníkových dverí v hodnote 115 489,32 € pre Strednú odbornú školu Senica;

zateplenie objektu – okná v hodnote 133 184,99 € pre SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice; zateplenie objektu-

okná na budove "Prístavba" SOŠ stavebnej s VJM DS vo výške 88 675,98 € pre SOŠ stavebná s VJM Dunajská

Streda; za dodávku plastových okien v hodnote 105 171,70 €, za zateplenie fasády objektu dielní SOŠT Hlohovec -

II. etapa vo výške 1 580 € pre SOŠ technická v Hlohovci; na rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške 83

768,47 € pre SOŠ technická Dunajská Streda; vypracovanie dokumentácie pre Rekonštrukciu kuchyne v hodnote

11 400 €, Emisnú analýzu, inštaláciu, dopravu a sprevádzkovanie emis. prístr., zaškolenie obsluhy v hodnote 14

618,40 € pre SOŠ technická Galanta; zdrojom týchto výdavkov v celkovej výške 935 520,57 € boli v prevažnej

miere (94,9%) prostriedky zriaďovateľa, zvyšnú časť tvoria prostriedky zo ŠR

Kvalitná príprava žiakov pre výkon robotníckych povolaní a odborných činností

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja  

Zloženie výdavkov
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Plánovaná hodnota 6 559 6 559 6 559

Skutočná hodnota 5 689 5 310 5 175

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Štruktúra stredných odborných škôl - príspevkových organizácií TTSK:

" Stredné odborné školy – príspevkové organizácie: 

1.       Stredná odborná  škola strojnícka Skalica

2.       Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice

3.       Stredná odborná škola chemická Hlohovec

4.       Stredná odborná škola informatiky a služieb s vjm  Dunajská Streda

5.       Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany

6.       Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta

7.       Stredná odborná škola technická  Hlohovec

8.       Stredná odborná škola automobilová Trnava

9.       Stredná odborná škola technická Piešťany

10.     Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava

11.     Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely 

12.     Stredná odborná škola technická  Dunajská Streda

13.     Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč

14.     Stredná odborná škola technická Galanta

15.     Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

16.     Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským  Dunajská Streda

17.     Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica

Prvok 8.1.4:  Duálne vzdelávanie  a podpora moderných metód výučby 

Zámer: Inovatívne prepájanie vzdelávacieho systému s praxou

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 64 532,91

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 64 532,91

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 15

Skutočná hodnota - - 100

Plnenie - - Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 430

Skutočná hodnota - - 508

Plnenie - - Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Merateľný ukazovateľ počet žiakov je plnený na 78,89 %. Dôvodom tohto nižšieho

počtu žiakov je rovnako ako u stredných odborných škôl - rozpočtových, platnosť

Vyhlášky č. 252/2018 ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu

žiakov prvého ročníka stredných škôl, pod ktorú sa podpísal nový plán výkonov pre šk.

r. 2018/2019 schválený MŠVVaŠ SR a ktorý nebol naplnený z dôvodu stále nižšej

demografickej krivky, nezáujmu žiakov najmä o odborné vzdelávanie a zároveň

stredné školy 3 samosprávnych krajov a to Bratislavský, Nitriansky a Trenčiansky

hraničiace s Trnavským samosprávnym krajom, kde máme odliv žiakov priľahlých

miest resp. obcí. Uvedená cieľová hodnota pre ďalší rok bude vychádzať zo

schváleného počtu žiakov pre prvé ročníky podľa novej Vyhlášky č. 292/2019, ktorou

sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka

stredných škôl a k tomu počet žiakov 2. - 5. ročníka. Prekročenie tohto čísla môže byť

len v tom prípade, ak prestúpia žiaci na stredné školy najneskôr k 15. 9. príslušného

školského roku za predpokladu schválenia MŠVVaŠ SR, alebo samosprávny krajom.

počet podpísaných učebných zmlúv za rok spolu medzi žiakom a zamestnávateľom 

Oddelenie duálneho vzdelávania a integrovaného systému vzdelávania  

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Podpora  záujmu žiakov o  duálne vzdelávanie  formou poskytovania benefitov žiakom 

počet vydaných duálnych BUS kariet 

Zloženie výdavkov

Realizáciou prvku Stredné odborné školy – príspevkové organizácie sa žiaci pripravujú na výkon robotníckych povolaní a odborných činností zodpovedajúcich

príslušnému učebnému odboru. Žiakom sa zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania, resp. môže sa zabezpečovať len

teoretické vyučovanie a výchova mimo vyučovania alebo praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania. V školách tohto typu je podstatou – koncipovať odborné

vzdelávania v súlade s potrebami praxe, a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce. 

výdavky na Župné duálne štipendium v roku 2019 poskytované jednotlivcom zapojeným do duálneho

vzdelávania, čipové karty s obojstrannou potlačou ako Duálna Buskarta, logo pre "Duálne vzdelávanie v

trnavskej župe", návrh a príprava tlačových podkladov Buskarty, papierové skladačky, podpora výučby v rámci

predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Duálne vzdelávanie ako významný nástroj  pre znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti mladých ľudí a podporu operatívneho  

reagovania v ponuke na zmeny v dopyte odborných profesií na trhu práce

počet podpísaných duálnych zmlúv za rok spolu medzi školou a zamestnávateľom 
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Plánovaná hodnota - - 85

Skutočná hodnota - - 239

Plnenie - - Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 145

Skutočná hodnota - - 269

Plnenie - - Splnené

Podprogram 8.2:  Zariadenia školského stravovania 
Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 4 496 263,65

Kapitálové výdavky 80 171,26

Výdavky spolu (v EUR) 4 576 434,91

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 36 36 36

Skutočná hodnota 36 36 36

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 7 500 7 500 7 500

Skutočná hodnota 7 100 7 407 7 808

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Poznámka pre rok 2019

Vyšší počet stravujúcich sa žiakov súvisí so záujmom stravovať sa v školských

jedálňach.

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Faktory pôsobiace na nárast počtu merateľných ukazovateľov za duálne vzdelávanie: 

finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov predstavujú transfery pre zariadenia školského

stravovania príspevkových organizácií v celkovej výške 488 235,- €, ďalej výdavky zariadení školského stravovania

rozpočtových organizácií v celkovej výške 4 008 028.65 €; zdrojom týchto výdavkov boli daňové príjmy

zriaďovateľa (2 119 139,37 €) a vlastné príjmy jedální (2 377 124,28 €); bežné výdavky rozpočtových organizácií

školského stravovania v celkovej výške 4 008 028,65 € boli použité na mzdy (1 144 026,37 €), odvody (416

824,95 €), tovary a služby – potraviny, poistné, energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby,

výdavky na všeobecný materiál ako náhradné diely, pohonné hmoty, osobné ochranné pracovné prostriedky, na

údržbu a opravy (2 433 728 €), na odstupné, odchodné a nemocenské dávky pre zariadenia školského

stravovania rozpočtových organizácií (13 449,33 €)
na rekonštrukciu sociálnych zariadení, obstaranie plynového varného kotla vo výške 4 080 €, pre Gymnázium

M.R. Štefánika Šamorín; rekonštrukciu výťahov v školskom internáte a školskej jedálni v celkovej hodnote 27 714

€ a obstaranie konvektomatu, zavážacieho vozíka, filtra, mraziacej skrine v celkovej hodnote 24 508,66 € pre

Hotelovú akadémiu Ľ. Wintera Piešťany; obstaranie elektrickej trojrúrovej pece, ventilátora, elektrickej smažiacej

panvice celkom v hodnote 8 217,60 € pre OA Veľký Meder; obstaranie konvektomatu v hodnote 15 651 € pre

Obchodnú akadémiu Sereď

Poznámka pre rok 2019

 počet stravujúcich sa žiakov za rok spolu

počet žiakov poberajúcich duálne štipendium  

Zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach a výdajných  školských jedálňach.

počet zariadení školského stravovania a výdajných  školských jedální zriadených TTSK 

3. Poskytovanie štipendia žiakom prvého ročníka s podpísanou učebnou zmluvou má podporný vplyv aj na zamestnávateľov, nakoľko nemusia žiakom poskytovať

štipendium v prvom ročníku, čím si výrazne znižujú náklady na žiaka.

4. Podiel na náraste všetkých ukazovateľov má sústavná podporná odborná činnosť oddelenia duálneho vzdelávania v oblasti informovanosti žiakov na základných

školách, u ktorých prebehali prezentácie pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl s informáciou o SDV.

5. Spolupráca a nepretržité poradenstvo výchovným poradcom ZŠ, 

8. Metodické usmernenie nových SOŠ k vstupu do SDV.

Podprogram predstavuje zabezpečenie školského stravovania študentov počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení prostredníctvom školských jedální

a výdajných  školských jedální .  Školské jedálne sa zriaďujú na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov.  

1. Výrazný podiel na zvýšení počtu žiakov má župné duálne štipendium, na základe ktorého žiaci dostávajú mesačné štipendium 50,- €. 

2. Žiaci majú možnosť požiadať aj o duálne bus karty /DBK/, ktoré im umožňujú cestovať prímestskou autobusovou dopravou zdarma 10 mesiacov v roku v celom

kraji.

9. Pružnosť a odbornosť pracovníkov oddelenia pri vybavovaní agendy spojenej s vybavovaním žiadostí žiakov o župné štipendium a DBK.  

10. Spustenie FB o duálnom vzdelávaní, propagácia letákmi, výstavami škôl, propagácia v rozhlase.

Zloženie výdavkov

Trnavský samosprávny kraj na základe podpísaného memoranda o vzájomnej spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) pracuje na vybudovaní

funkčného systému odborného a duálneho vzdelávania na Slovensku. Realizácia duálneho vzdelávania v kraji bude prebiehať formou aktivít DUAL TEAMU pri TTSK

zloženého zo zástupcov TTSK, vybraných riaditeľov stredných odborných škôl v kraji a zástupcu zamestnávateľskej sféry. Cieľom duálneho vzdelávania v trnavskom

kraji je zapojiť čo najviac žiakov a rodičov stredných škôl do tohto procesu ako prípravy na povolanie priamo u zamestnávateľa a získať tak zručnosti a úspešné

uplatnenie absolventov v profesionálnom živote. Duálne vzdelávanie je významným nástrojom pre znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti mladých ľudí

a podporou rýchlejšieho reagovania a zosúlaďovania ponuky odborných profesií na dopyt profesií na trhu práce. 

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja 

6. Odborná pomoc riaditeľom stredných škôl pri oslovovaní zamestnávateľov za účelom spolupráce a vstupu do SDV, metodická pomoc pri uzatváraní duálnych zmlúv

a náborovaní žiakov.

7. Organizovanie pravidelných prezentácií a diskusií pre zamestnávateľov s konkrétnymi informáciami podľa toho, či do SDV už vstúpili, alebo len o vstupe uvažujú,

návštevy zamestnávateľov za účelom prípravy do procesu certifikácie, metodická podpora k spôsobu výuky žiakov. 
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

1. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Jána Hollého Trnava

2. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ladislava Novomeského Senica

3. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka Skalica

4. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Gymnázia Milana Rastislava Štefánika Šamorín

5. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s vjm Dunajská Streda

6. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Zoltána Kodálya s vjm Galanta

7. Školská jedáleň ako súčasť Strednej športovej školy Jozefa Herdu Trnava

8. Školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča Trnava

9. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Veľký Meder

10. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Sereď

11. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Senica

12. Školská jedáleň ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera  Piešťany

13. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka s vjm  Dunajská Streda

14. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany

15. Školská jedáleň ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Trnava

16. Školská jedáleň ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Skalica

17. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Piešťany

18. Školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej Trnava

19. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy chemickej Hlohovec

20. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Galanta

21. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja  Rakovice

22. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy technickej  Hlohovec

23. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trnava

24. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Galanta

25. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Senica

26. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbely

27. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy stavebnej s VJM Dunajská Streda

28. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej  Skalica

29. Výdajná školská  jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy poľnohospodárstva  a služieb na vidieku Trnava 

30. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Trnava

31. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy automobilovej Trnava 

32. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec

33. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany

34. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Trnava

35. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Hlohovec

36. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy dopravnej Trnava

Podprogram 8.3:  Školské internáty
Zámer: Moderné ubytovacie kapacity rešpektujúce požiadavky študentov 

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 1 987 320,34

Kapitálové výdavky 73 632,00

Výdavky spolu (v EUR) 2 060 952,34

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 70 70 70

Skutočná hodnota 84 84 78

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Dostupné ubytovacie kapacity pre žiakov v školských internátoch

Poznámka pre rok 2019

Štruktúra zariadení školského stravovania TTSK- školských jedální a výdajných školských jedální TTSK: 

Zloženie výdavkov

Ukazovateľ celková vyťaženosť školských internátov vykazuje mierny nárast o 8 %, čo

je v počte o 8. Je to celkový počet ubytovaných osôb v sledovanom období do

31.12.2019. V snahe efektívneho využitia voľných kapacít počas školských prázdnin.

Školské internáty poskytujú ubytovanie nielen pre žiakov stredných škôl, ale aj pre

vysokoškolákov a inú verejnosť.

finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov predstavujú transfery pre zariadenia školských internátov

príspevkových organizácií (v počte 5 ŠI) v celkovej výške 395 213 € a výdavky na zabezpečenie prevádzky

školských internátov pri rozpočtových organizáciách (v počte 8 ŠI) vo výške 1 592 107,34 €, z toho na mzdy 925

060,75 €, odvody 310 937,54 €, prevádzku (energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, rutinnú

a štandardnú údržbu budov, objektov a zariadení, všeobecný materiál ako náhradné diely, pohonné hmoty) 351

028,63 €, odchodné, odstupné a nemocenské dávky pre zamestnancov školských internátov 5 080,42 €;

zdrojom celkových výdavkov na školské internáty (1 987 320,34 €) sú daňové príjmy zriaďovateľa vo výške 1

783 940,14 € a vlastné príjmy školských internátov vo výške 203 380,20 €

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja  

celková vyťaženosť školských internátov v % 

rekonštrukcia výťahov v školskom internáte v hodnote 73 632 € pre Hotelovú akadémiu Piešťany
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Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 13 13 13

Skutočná hodnota 13 13 13

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 200 1 020 1 200

Skutočná hodnota 1 300 1 289 1 288

Plnenie Splnené Splnené Splnené

1.         Školský internát ako súčasť Strednej športovej školy Jozefa Herdu Trnava

2.         Školský internát ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča Trnava

3.         Školský internát ako súčasť Obchodnej akadémie s VJM Veľký Meder

4.         Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Senica

5.         Školský internát ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany

6.         Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda

7.         Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany

8.         Školský internát ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Trnava

9.         Školský internát ako súčasť Strednej zdravotníckej  školy Skalica

10.       Školský internát ako súčasť Strednej odbornej  školy regionálneho rozvoja Rakovice

11.       Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy stavebnej s VJM Dunajská Streda

12.       Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbely

13.       Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Trnava.

Podprogram 8.4:  Jazykové školy  
Zámer: Jazykovo zdatní občania kraja

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 153 404,40

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 153 404,40

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 3 5 5

Skutočná hodnota 5 3 2

Plnenie Splnené Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 3 3 3

Skutočná hodnota 4 3 2

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Poznámka pre rok 2019

Dôvodom poklesu počtu jazykov je zánik talianskeho jazyka na Jazykovej škole v

Dunajskej Strede. Taliansky jazyk Jazyková škola vyučovala pre taliansky podnik

MOS.Ele Slovakia, od nového školského roka - september 2019 - už kurz

nepotrebovali pretože ich zamestnanci, ktorí sa kurzu zúčastňovali už ovládali jazyk na

dostatočnej úrovni pre ich potreby.

Poznámka pre rok 2019

zabezpečenie činnosti jazykových škôl a výučby cudzích jazykov ako sú výdavky na mzdy vo výške 87 322,99 €,

odvody vo výške 31 929,56 €, prevádzku, služby, údržbu, nájomné, odmeny vo výške 34 111,79 €, nemocenské

dávky vo výške 40,06 €; zdrojom krytia týchto výdavkov sú príspevky od zriaďovateľa vo výške 149 795,27 € a

vlastné príjmy vo výške  3 609,13 €;

počet absolventov jazykových škôl spolu za rok 

počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu

Zloženie výdavkov

počet školských internátov  zriadených TTSK  

 počet ubytovaných žiakov a klientov verejnosti za rok spolu  

V rámci podprogramu školské internáty TTSK zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie pre študentov v školských internátoch. Vytvára

podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít. 

Štruktúra školských internátov  TTSK: 

Poznámka pre rok 2019

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja 

Nárast počtu jazykovo pripravených občanov

počet aktívnych jazykových škôl zriadených TTSK spolu

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Plnenie cieľovej hodnoty v počte aktívnych jazykových škôl predstavuje jazykovú

školu v Dunajskej Strede, ďalej jazyková škola zriadená priamo v strednej škole a to

Jazyková škola pri SPŠ dopravnej Trnava a Jazyková škola pri SPŠ technickej Trnava.

Jazykové školy zriadené priamo v strednej škole sú zriadené pre ďalšie

zdokonaľovanie sa žiakov najmä v anglickom jazyku a zároveň poskytujú aj prípravné

hodiny na maturitné skúšky. Zaradené v sieti avšak v súčasnom období neaktívne sú

Jazyková škola pri SOŠ Rakovice, jazyková škola pri SOŠ obchodu a služieb

Galanta, Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Hollého Trnava. Od 1.9.2019 Jazyková

škola pri SPŠ technická Trnava neotvorila ani jednu triedu v jazykovej škole z dôvodu

malého záujmu o štúdium, jazyky má škola podporené v rámci vyučovania, kde sú

pridané hodiny navyše na podporu štúdia anglického jazyka. Výsledkom je fakt, že cca

1/3 absolventov SPŠ technická Trnava má maturitu z ANJ úrovne B2.  
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Plánovaná hodnota 400 400 400

Skutočná hodnota 350 280 121

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Jazykové školy TTSK:.

1.       Jazyková škola ako súčasť Strednej odbornej školy  obchodu a služieb Galanta 

2.       Jazyková škola  Dunajská Streda

3.       Jazyková škola ako súčasť strednej odbornej školy regionálneho rozvoja Rakovice 

4.       Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Jána Hollého v Trnave

5.       Jazyková škola ako súčasť Strednej priemyselnej školy dopravnej Trnava.  

6.      Jazyková škola ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej Trnava

Podprogram 8.5:  Školské hospodárstva 
Zámer: Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania 

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 893 340,80

Kapitálové výdavky 29 823,90

Výdavky spolu (v EUR) 923 164,70

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 2 2

Skutočná hodnota 2 2 2

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 250 250 250

Skutočná hodnota 92 165 209

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Školské hospodárstva  TTSK:

1. Školské hospodárstvo Trnava

2. Školské hospodárstvo  Piešťany

Podprogram 8.6:  Školy v prírode  
Zámer: Vyučovanie a voľno časové aktivity v zdravom prostredí   

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 548 983,63

Kapitálové výdavky 0,00

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Možnosť odbornej praxe v ŠH využívajú len 2 školy a to SOŠ záhradnícka Piešťany a

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava. Okrem toho máme 2 stredné

odborné školy s poľnohospodárskymi študijnými a učebnými odbormi a to SOŠ

regionálneho rozvoja Rakovice a SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda, ktorých

žiaci vykonávajú odbornú prax priamo u zamestnávateľov. 

Poznámka pre rok 2019

Celkový počet žiakov vykonávajúcich odbornú prax v poľnohospodárstve je 469 z toho

209 vykonáva odbornú prax v ŠH Piešťany a v ŠH Trnava. Merateľný ukazovateľ a to

počet žiakov s odbornou praxou za rok spolu, kde cieľová hodnota pre rok 2019 bola

250 žiakov, bol splnený na 83,6 %. Zníženie počtu žiakov je z dôvodu neustáleho

poklesu žiakov o poľnohospodárske študijné a učebné odbory a zároveň na meniace

sa požiadavky potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov, žiaci vykonávajú

odbornú prax už aj priamo u zamestnávateľov. Vzhľadom k tomu, že školské

hospodárstva su financované od počtu žiakov - VZN č.27/2013, udržateľnosť týchto

dvoch školských hospodárstiev sa stáva postupne neekonomickou.

počet zariadení pre odbornú prax zriadených TTSK 

Školské hospodárstva (bývalé školské majetky) sú školskými zariadeniami, ktoré zabezpečujú praktické vyučovanie žiakov stredných odborných škôl. Školské

hospodárstva poskytujú vedomosti, praktické zručnosti, návyky a získanie schopností pre výkon povolania, pričom nadväzujú na teoretické vedomosti, zručnosti

a schopnosti nadobudnuté počas vzdelávania v stredných odborných školách. 

počet žiakov s odbornou praxou za rok spolu

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja  

Znížený záujem žiakov o štúdium v jazykovej škole je zapríčinený rozšírenou podporou

výučby cudzích jazykov v rámci vyučovania na stredných školách. Ďaším dôvodom je

fakt, že žiaci nezískavajú certifikát pri ukončení štúdia na uvedených jazykových

školách. 

Poznámka pre rok 2019

Kvalitné podmienky pre odbornú prax žiakov SOŠ v oblasti poľnohospodárstva

Podprogram Jazykové školy zahŕňa poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizovanie vyučovania cudzích

jazykov s odborným zameraním a prípravu na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Jazykové školy organizujú vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl,

stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých.

transfery pre príspevkovú organizáciu (ŠH Piešťany) vo výške 166 218 €, a výdavky rozpočtovej organizácie (ŠH

Trnava) vo výške 727 122,80 € na mzdy (280 767,06 €), odvody (94 970,05 €), energie, vodu, telekomunikačné

služby, stravné, údržba, nájom, pohonné hmoty a podobne (347 344,64 €), na odchodné a nemocenské dávky ( 4

041,05 €); zdrojom týchto výdavkov (893 340,80 €) sú prostriedky od zriaďovateľa vo výške 524 510 €, vlastné

príjmy organizácie 339 241,53 €, a dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 29 589,27 €;

rekonštrukcia kravína a hnojiska v celkovej výške 29 823,90 € pre Školské hospodárstvo Trnava

výdavky na mzdy (228 783,56 €), odvody (82 734,48 €), bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky škôl v

prírode ako energie, potraviny, prevádzkový materiál a materiál na bežnú údržbu objektov a zariadení (226

941,34 €), výdavky na odstupné a odchodné (10 524,25 €); zdrojom týchto výdavkov sú príspevky od

zriaďovateľa (468 254,94 €) a vlastné prostriedky (80 728,69 €); 
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Výdavky spolu (v EUR) 548 983,63

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 2 2

Skutočná hodnota 2 2 2

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 14 000 14 000 14 000

Skutočná hodnota 14 202 21 361 21 032

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Školy v prírode  TTSK: 

1. Škola v prírode Dobrá Voda

2.  Škola v prírode Moravský Sv. Ján

Podprogram 8.8: Podporné aktivity pre vzdelávanie mládeže

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 1 078,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 1 078,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Podprogram 8.9: Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rozvoj a modernizácia škôl v kraji

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 638 818,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 638 818,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 10 10 10

Skutočná hodnota 10 10 10

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 4 3 3

Skutočná hodnota 4 3 3

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Zloženie výdavkov

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

výdavky na župné sociálne štipendium, v zmysle VZN 49/2019, a vstupné do Slovenského národného múzea so

sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci

Nárast počtu žiakov v škole v prírode oproti plánovanej hodnote je sdpôsobený

spoluprácou s organizáciou FajnPark, ktorá ponúka zaujímavý žiadaný animačný

profram. Zvýšený záujem o školy v prírode je zapríčinený aj zvýšenou a kvalitnejšou

propagáciou škôl v prírode.  

Zloženie výdavkov

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja  

počet zariadení školského stravovania spolu

Kvalitné stravovanie, ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevenciu pre žiakov nad 

15 rokov v súkromných a cirkevných školských zariadeniach.    

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja  

TTSK prostredníctvom škôl v prírode umožňuje deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a vzdelávania. Školy v prírode sa

zriaďujú v ekologicky čistom prostredí, pričom spĺňajú požadované hygienické, bezpečnostné, materiálno-technické a priestorové podmienky na výchovu,

vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie. 

počet žiakov, ktorí využijú školy v prírode za rok spolu

Poznámka pre rok 2019

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja  

Poznámka pre rok 2019

Tento podprogram nebol súčasťou návrhu rozpočtu 2019. Z tohto dôvodu nie sú stanovené merateľné ukazovatele. Obsahuje časť výdavkov, ktoré podporujú

vzdelávanie študentov.

počet jazykových škôl spolu 

Poznámka pre rok 2019

počet škôl v prírode TTSK spolu

Kvalitné priestory a  služby pre žiakov v školách v prírode

počet školských internátov spolu 

bežné výdavky sú poskytované vo forme transferov ako dotácie súkromným a cirkevným základným umeleckým

školám, zariadeniam súkromných a cirkevných škôl (školské jedálne, jazykové školy, internáty, súkromné

stredisko záujmovej činnosti, centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, centrum voľného času, stredisko 

odbornej praxe) s pôsobnosťou v trnavskom regióne na prevádzkové náklady a mzdy, z toho cirkevným

školským zariadeniam 125 988 €  a súkromným školským zariadeniam 512 830 €
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Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 1 1 1

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 3 3 3

Skutočná hodnota 3 3 3

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 1 1 1

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 4 5 4

Skutočná hodnota 4 4 4

Plnenie Splnené Nesplnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 1 1 1

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 1 1 1

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 4 4 4

Skutočná hodnota 4 4 4

Plnenie Splnené Splnené Splnené

1.         Súkromná škola v prírode PLANINKA, Dechtice č. 300

2.         Školská jedáleň  pri Súkromnej  strednej  odborná škole s VJM  Neratovické námestie 1916/16, 929 01 Dunajská Streda

3.         Školský internát pri Súkromnej  strednej  odbornej  škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica

4.         Školská jedáleň pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica

5.         Jazyková škola pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica

6.         Centrum voľného času pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica

7.         Stredisko odbornej praxe pri Súkromnej  SOŠ obchodu a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Magán Szakközépiskola, Hidaskűrt – Mostová 53

8.         Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb s vjm maďarským – Mostová 53

9.         Súkromné centrum voľného času pri SOŠ obchodu a služieb  s vjm maďarským -  Mostová 53

10.       Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 5  Sereď

11.       Školská jedáleň pri Súkromnej  strednej odbornej  škole podnikania, n.o. Hollého 1380/34, Senica

12.       Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, L. Svobodu 31, Skalica

16.       Školská jedáleň pri Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava

17.       Školský internát  pri Gymnáziu Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava

počet súkromných stredísk odbornej praxe  

14.       Školská jedáleň  pri Súkromnej Strednej  odbornej  škole spotrebných družstiev Jednota a Jednota FSz Magán Szakközépiskola, Vinohradská 48, Šamorín-

Somorja

13.       Školský internát pri Súkromnej Strednej  odbornej  škole spotrebných družstiev Jednota a Jednota FSz Magán Szakközépiskola, Vinohradská 48, Šamorín-       

Somorja

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

počet základných umeleckých škôl spolu  

počet centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

Súkromné a cirkevné školské zariadenia:

počet centier voľného času 

počet škôl v prírode spolu 

15.       Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Jána Hollého 9,  Trnava, SOŠ pedagogická  bl. Laury, Jána Hollého 9, Trnava, Gymnázium sv. Michala 

Archanjela, pod Párovcami 127, Piešťany, Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M. A. Beňovského 371/45, Vrbové

počet centier špeciálno - pedagogického poradenstva 

Trnavský samosprávny kraj v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa finančné prostriedky na bežné výdavky súkromným a cirkevným školským zariadeniam.
Cieľom podprogramu je zabezpečiť kvalitné stravovanie, ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, pedagogicko- psychologické poradenstvo a prevenciu pre žiakov

nad 15 rokov v súkromných a cirkevných školských zariadeniach. Trnavský samosprávny kraj v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov

Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní

dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v znení Dodatku č. 1 poskytuje na základe žiadosti

zriaďovateľa finančné prostriedky na bežné výdavky súkromným a cirkevným školským zariadeniam. 

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Ku dňu 31.12.2019 nebola realizovaná zmena v počte finančne podporených súkromných a cirkevných školských zariadení. 
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18.       Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu  Dušana Nebylu, Hollého 8, 917 01  Trnava

19.       Školská jedáleň pri Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Hollého 8,  917 01 Trnava  

20.       Školská jedáleň  pri Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST. Limbova 6051/3, Trnava /financuje sa od 1.1.2015)  

21.       Školská jedáleň pri Súkromnom gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským –Hlavná 21,  Dunajská Streda

23.       Základná umelecká škola, Zámočnícka 36/1, Trnava /financuje sa od 01. 01. 2012/

24.       Súkromná ZUŠ  Zavretý kút 68, 921 01 Piešťany 

25.       ZUŠ pri Cirkevnej  ZUŠ s. Gorazda,  M. A. Beňovského  371/45, 922 03 Vrbové

26.       Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie Sladovnícka 22, Trnava 

27.       Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  Sladovnícka 22, Trnava 

28.       Súkromné centrum špeciálno-pedagogického  poradenstva  Námestie Jozefa Herdu1, Trnava (financuje sa do 1.1.2017)

29.       Súkromná ZUŠ, Ružindolská 3, 917 01 Trnava  

30.       Súkromná ZUŠ, Osloboditeľov 9, Červeník.

Podprogram 8.99:  Projekty EŠIF realizované OvZP

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 2 645,00

Kapitálové výdavky 783 009,21

Výdavky spolu (v EUR) 785 654,21

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

Podprogram 9.1:  Organizácia športových podujatí 

Prvok 9.1.1: Župný race
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Poznámka pre rok 2019

Merateľné ukazovatele, ich cieľové hodnoty a plnenie sú predmetom monitoringu

realizácie projektov na školách

Zloženie výdavkov

dotácia na preplatenie personálnych výdavkov za mesiace 9-12/2019 - príprava projektu „Kvalitné odborné

vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante“ pre SOŠ  technickú Galanta

boli použité na realizáciu projektu „Férová škola“ vo výške 768 933,67 € pre Strednú zdravotnícku školu Trnava

na stavebnú rekonštrukciu priestorov školy – 18 odborní učební, 3 klasické triedy, kompletná rekonštrukcia 3

telocvičných šatní aj s opravou poškodenej kanalizácie, 1 stupačka na internáte s dobudovaním 3 ubytovacích

priestorov pre hendikepovaných aj s hygienickým zariadením ( spolu 10 klasických kúpeľní a WC + bezbariérové),

3 bezbariérové WC v budove školy, rekonštrukcia výťahu na internáte (suterén až piate poschodie), nový výťah v

budove školy (suterén až druhé poschodie), bezbariérové plošiny pre vstup do budovy školy a internátu,

vybudovanie knižnice so študovňou; na implementáciu projektu “Modernizácia SOŠ v Holíči“ - stavebné práce –

zádržné vo výške 14 075,54 €  pre SOŠ Holíč

22.       Súkromné centrum voľného času  Námestie svätého Štefana 1533/3, Dunajská Streda ( od. 1.1.1013 zmenou legislatívy premenované na „Centrum voľného 

času“)  

Program 9:   ŠPORT

V rámci programu Šport TTSK podporuje upevňovanie fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového rozvoja obyvateľov kraja. Prioritou je zjednotiť

športové hnutie v Trnavskom kraji pri riešení aktuálnych problémov a hľadať spoločné východiská pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z Národného programu

rozvoja športu.  Cieľom zostáva zintenzívnenie činnosti a aktívne pôsobenie na všetky zainteresované subjekty a vytvorenie lepšieho materiálno-technického

zabezpečenia pre telesnú aktivitu občanov. Hlavné zameranie: školská telesná výchova, šport pre všetkých, športovo talentovaná mládež, materiálno technické

zabezpečenie a výkonnostný šport, vrcholový šport a krajská športová reprezentácia. Pre naplnenie zámeru programu TTSK realizuje a financuje nasledujúce

podprogramy: Organizácia športových podujatí, Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK, Župa hľadá talent a Grantový program na podporu športu.  

Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja  

Zloženie výdavkov

Cieľom podprogramu v prípade projektu „Férová škola“ realizovanom SZŠ Trnava je rekonštrukcia priestorov školy za účelom modernizácie priestorov internátu,

budovy školy,  vybudovanie bezbariérového prístupu a modernizácia vyučovacieho procesu v škole.  

Cieľom projektu pre SOŠ Holíč je zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní a zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti odborného vzdelávania pre lepšie

uplatnenie absolventov na trhu práce modernizáciou vybavenia pracovísk pre praktické vyučovanie

Bežné výdavky na uvedenú činnosť sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na

realizáciu aktivít, režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a

tovary a služby) na jeho zabezpečenie.
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Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 50

Skutočná hodnota - - 35

Plnenie - - Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 100

Skutočná hodnota - - 78

Plnenie - - Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 30

Skutočná hodnota - - 30

Plnenie - - Splnené

Prvok 9.1.2:  Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - 50 50

Skutočná hodnota -
11 jednotlivcov, 

4 tímy
5

Plnenie - Splnené Nesplnené

Podprogram 9.2:  Grantový program na podporu športu 
Zámer:  Šport pre všetkých 

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 220 616,04

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 220 616,04

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 90 250 300

Skutočná hodnota 134 248 293

Plnenie Splnené Nesplnené Nesplnené

 

Poznámka pre rok 2019

Merateľný ukazovateľ nebol splnený, pretože členovia komisie schválili dotáciu pre

nižší počet projektov.  

Odbor kultúry a športu 

Prvok predstavuje realizáciu pretekov Župný race, kde si študenti mohli vyskúšať náročnú trať. Cieľom bolo rozvíjať športové zručnosti každého jednotlivca a snaha

o prekonanie samého seba na 7 km trati. Výdavky rozpočtované na realizáciu týchto podujatí predstavujú bežné výdavky určené na medializáciu, diplomy, poháre

pre víťazov, darčekové predmety, zabezpečenie občerstvenia, cestovného a ostatných potrieb spojených s organizáciou podujatí.

Prvok predstavuje realizáciu talentovej súťaže s názvom Župa hľadá talent. Výdavky rozpočtované na realizáciu týchto podujatí predstavujú bežné výdavky určené na

medializáciu, diplomy, poháre pre víťazov, darčekové predmety, zabezpečenie občerstvenia, cestovného a ostatných potrieb spojených s organizáciou podujatí.

Odbor kultúry a športu 

  Odbor kultúry a športu                        

Podpora neformálnych športových aktivít v kraji grantovým programom

 počet podporených subjektov za rok spolu

Realizáciou tohto grantového podprogramu TTSK podporuje športové a pohybové aktivity obyvateľov TTSK v súlade s VZN TTSK č. 44/2018 a VZN TTSK č. 45/2018

o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. Finančné prostriedky sú poskytované na podporu projektov predložených na základe výzvy TTSK na predkladanie žiadostí o

poskytnutie dotácie. 

Program 10:   KULTÚRA
Zámer:  Kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou

Odmeniť najlepších  športovcov kraja bez ohľadu  na vekovú  hranicu

Zloženie výdavkov

Bežné výdavky na uvedenú činnosť sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na

realizáciu aktivít, režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a

tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Zloženie výdavkov

Rozvoj pohybových schopností žiakov stredných škôl

počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu     

počet zúčastnených študentov na župnom race spolu

počet prekážok na trati

Poznámka pre rok 2019

Merateľný ukazovateľ má nižšiu hodnotu, pretože sa uskutočnil prvý ročník a

účastníci sa oboznamovali s novým projektom.

Poznámka pre rok 2019

Merateľný ukazovateľ má nižšiu hodnotu, pretože sa uskutočnil prvý ročník a

účastníci sa oboznamovali s novým projektom.

Poznámka pre rok 2019

počet udelených ocenení spolu

transfery na financovanie projektov na základe Výzvy č. 3/2019 a výzvy č. 3/O/2019 k VZN TTSK č. 44 a 45/2018

o poskytovaní dotácií z prostriedkov TTSK

Poznámka pre rok 2019

Samostatné podujatie bolo zrušené a spojené s udeľovaním Ceny TTSK v zmysle VZN

48/2019. 
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Podprogram 10.1:  Divadlá
Zámer:  Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 1 564 878,00

Kapitálové výdavky 119 125,41

Výdavky spolu (v EUR) 1 684 003,41

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 200 200 235

Skutočná hodnota 208 230 242

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 4 4 5

Skutočná hodnota 7 5 6

Plnenie Splnené Splnené Splnené

  

Podprogram 10.2:  Knižnice
Zámer:  Moderné knižnično-informačné služby 

Prvok 10.2.1:  Knižnica J. Fándlyho v Trnave 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 777 456,00

Kapitálové výdavky 5 772,00

Výdavky spolu (v EUR) 783 228,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 100 000 100 000 250 000

Skutočná hodnota 121 703 125 018 220 121

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 270 000 250 000 250 000

Skutočná hodnota 266 304 264 017 275 716

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 4 000 4 000 5 000

Skutočná hodnota 5 633 6 046 6 728

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Plnenie merateľných ukazovateľov je primerané, vzhľahom k stanovenej hodnote na

rok 2019.

Poznámka pre rok 2019

počet návštevníkov knižnice za rok spolu

 počet premiér za rok spolu

počet výpožičiek za rok spolu  

Záujem občanov o informácie a čítanie  

počet knižničných prírastkov za rok spolu   

Poznámka pre rok 2019

Odbor kultúry a športu   

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľných ukazovateľov bolo v porovnaní s predpokladanou hodnotou

vyššie. Divadlo po zavedení nových programových prvkov zvýšilo návštevnosť a

záujem všetkých vekových kategórii o dianie v tejto kultúrnej inštitúcii.

Poznámka pre rok 2019

Vývoj návštevnosti knižnice má v porovnaní s predpokladanou hodnotou na rok 2019

nižšiu hodnotu v súlade so všeobecnými trendami návštevnosti knižníc, ale plnenie

ukazovateľa fyzických návštevníkov knižnice a virtuálnych návštevníkov online

katalógov, ktorí majú narastajúcu tendenciu je primerané. 

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľných ukazovateľov bolo v porovnaní s predpokladanou hodnotou

vyššie. Divadlo po zavedení nových programových prvkov zvýšilo návštevnosť a

záujem všetkých vekových kategórii o dianie v tejto kultúrnej inštitúcii.

Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja.  

V rámci činností v oblasti kultúry a kultúrnej politiky TTSK vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít –

prostredníctvom 18 organizácií kultúry vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a tiež prostredníctvom grantového systému na podporu kultúrnych aktivít. 

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

mzdy (936 778,21 €), odvody (321 050,04 €), prevádzka (energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby),

opravy a údržba budov a zariadení, kultúrna činnosť a mládežnícke podujatia (294 007,08 €) a prostriedky na

mzdy a odvody za december 2019 (13 042,67 €); zdrojom týchto výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

Program Kultúra zabezpečuje  financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK: divadla, knižníc, múzeí, galérií, osvetových stredísk, hvezdárne

a planetária, a tiež aktivity: Grantový  program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít. 

webová stránka

Počet knižničných prírastkov závisí od finančných prostriedkov určených na nákup

knižničných titulov, resp. od úspešnosti podaných projektov v rámci grantových

schém.

odborný posudok a projektová dokumentácia k odvlhčeniu objektov divadla v celkovej hodnote 44 341,90 €,

obstaranie Projektora BARCO F90-W13 v hodnote 37 751,51 € a na projektovú dokumentáciu a reknštrukciu

zrkadlovej sály v hodnote 37 032 €

Záujem obyvateľov o divadelné predstavenia

Odbor kultúry a športu    

osobné náklady (mzdy 439 784,82 €, odvody 166 196,61 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné,

telekomunikácie a infraštruktúra (163 957,36 €), odchodné a nemocenské dávky (4 879,33 €) a prostriedky na

mzdy a odvody za december 2019 (2 637,88 €); zdrojom týchto výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

Podprogram zabezpečuje priestor pre vznik a verejné šírenie divadelných diel so zameraním na tvorbu pre deti a mládež, ako aj dramatických diel určených

najširšiemu okruhu divákov. Divadlo Jána Palárika v Trnave poskytuje priestor na prezentáciu i iným profesionálnym divadelným súborom.

 počet repríz inscenácií za rok spolu 
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za rok 2019

Prvok 10.2.2:  Žitnoostrovská  knižnica v Dunajskej Strede 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 273 552,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 273 552,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 38 000 38 000 50 000

Skutočná hodnota 47 645 33 158 57 720

Plnenie Splnené Nesplnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 115 000 115 000 120 000

Skutočná hodnota 120  088 118 887 112 734

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 800 1 400 1 800

Skutočná hodnota 1 988 2 040 2 142

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok 10.2.3:  Galantská knižnica v Galante 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 271 863,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 271 863,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 38 500 38 000 72 500

Skutočná hodnota 38 123 37 063 76 435

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 130 000 130 000 135 000

Skutočná hodnota 139 552 137 114 120 521

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 500 1 400 1 800

Skutočná hodnota 1 959 1 895 2 628

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Trnava. Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond,

poskytuje špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, 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

knižníc. 

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Dunajská Streda. Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný

fond, poskytuje špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, 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 knižníc v okrese Dunajská Streda.  

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Galanta. Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond,

poskytuje špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy,

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

Odbor kultúry a športu   

Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja

počet návštevníkov knižnice za rok spolu

Záujem občanov o informácie a čítanie

počet výpožičiek za rok spolu  

počet knižničných prírastkov za rok spolu   

Poznámka pre rok 2019

Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja

počet návštevníkov knižnice za rok spolu

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľných ukazovateľov je primerané, vzhľahom k stanovenej hodnote na

rok 2019.

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľných ukazovateľov je primerané, vzhľahom k stanovenej hodnote na

rok 2019.

Poznámka pre rok 2019

Zloženie výdavkov

osobné náklady (mzdy 141 879,39 €, odvody 51 296,46 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné,

telekomunikácie a infraštruktúra (75 731,28 €), odchodné a nemocenské dávky (4 644,87 €); zdrojom týchto

výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

osobné náklady (mzdy 166 074,89 €, odvody 62 030,07 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné

telekomunikácie a infraštruktúra (35 357,11 €), odchodné a nemocenské dávky (4 556,08 €) a prostriedky na

mzdy a odvody za december 2019 (3 844,85 €); zdrojom týchto výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

Zloženie výdavkov

Počet knižničných prírastkov závisí od finančných prostriedkov určených na nákup

knižničných titulov, resp. od úspešnosti podaných projektov v rámci grantových

schém.

Odbor kultúry a športu   

Plnenie merateľných ukazovateľov za rok 2019 v porovnaní s predpokladanou

hodnotou stúplo o 15%.

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľných ukazovateľov je primerané, vzhľahom k stanovenej hodnote na

rok 2019.

Počet knižničných prírastkov závisí od finančných prostriedkov určených na nákup

knižničných titulov, resp. od úspešnosti podaných projektov v rámci grantových

schém.

počet knižničných prírastkov za rok spolu  

počet výpožičiek za rok spolu    

Záujem občanov o informácie a čítanie

Poznámka pre rok 2019
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za rok 2019

Prvok 10.2.4:  Záhorská knižnica v Senici 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 412 874,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 412 874,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 48 000 40 000 85 000

Skutočná hodnota 44 892 44 733 135 460

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 165 000 165 000 180 000

Skutočná hodnota 175 549 176 721 180 445

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 000 1 400 2 810

Skutočná hodnota 2 714 2 063 3 483

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Podprogram 10.3:  Múzeá
Zámer:  Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie

Prvok 10.3.1:  Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 251 393,00

Kapitálové výdavky 780,00

Výdavky spolu (v EUR) 252 173,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 10 626 10 626 11 064

Skutočná hodnota 10 626 11 064 11 039

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 12 12 10

Skutočná hodnota 10 8 14

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 14 000 14 000 12 000

Skutočná hodnota 14 878 12 368 15 875

Plnenie Splnené Nesplnené Splnené

Plnenie merateľných ukazovateľov je primerané, vzhľahom k stanovenej hodnote na

rok 2019.

Poznámka pre rok 2019

Po zmene na pozícii riaditeľa knižnice a zostavení nového plánu podujatí plnenie

merateľných ukazovateľov v porovnaní s predpokladanou hodnotou na rok 2019

stúplo. Stúpajúcu tendenciu mal aj počet návštevníkov, fyzických aj virtuálnych.  

osobné náklady (mzdy 228 805,15 €, odvody 84 489,83 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné

telekomunikácie a infraštruktúra (94 903,08 €), odchodné a nemocenské dávky (4 675,94 €); zdrojom týchto

výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

Vyšší počet výstav a návštevníkov súvisí s personálnou zmenou na pozícii riaditeľa a

novými aktivitami.

reštaurovanie pohrebného voza

  počet výpožičiek za rok spolu  

Záujem občanov o informácie a čítanie

 počet návštevníkov knižnice za rok spolu

Odbor kultúry a športu   

 počet návštevníkov múzea za rok spolu

Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí. 

Odbor kultúry a športu   

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Dunajská Streda

počet zbierkových predmetov spolu

Poznámka pre rok 2019

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Senica. Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond,

poskytuje špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy,

odborne spracúva regionálnu bibliografiu, vykonáva pre 50 verejných knižníc. 

počet knižničných prírastkov za rok spolu  

Zloženie výdavkov

Poznámka pre rok 2019

Vyšší počet výstav a návštevníkov súvisí s personálnou zmenou na pozícii riaditeľa a

novými aktivitami.

osobné náklady (mzdy 137 165,42 €, odvody 45 289,19 €), prevádzkové náklady-energie, vodné-stočné

telekomunikácie a infraštruktúra (68 750,49 €), odchodné a nemocenské dávky (187,90 €); zdrojom týchto

výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja

Zloženie výdavkov

Poznámka pre rok 2019

Po zmene na pozícii riaditeľa knižnice a zostavení nového plánu podujatí plnenie

merateľných ukazovateľov v porovnaní s predpokladanou hodnotou na rok 2019

stúplo. Stúpajúcu tendenciu mal aj počet návštevníkov, fyzických aj virtuálnych.  

 počet výstav za rok spolu

Poznámka pre rok 2019

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 uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Poznámka pre rok 2019
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za rok 2019

Prvok 10.3.2:  Vlastivedné múzeum v Galante 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 377 168,00

Kapitálové výdavky 515,00

Výdavky spolu (v EUR) 377 683,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 23 571 23 992 24 544

Skutočná hodnota 23 992 24 544 24 729

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 12 12 10

Skutočná hodnota 20 9 12

Plnenie Splnené Nesplnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 12 000 12 000 13 000

Skutočná hodnota 15 806 13 018 14 495

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok 10.3.3:  Záhorské múzeum v Skalici 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 335 693,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 335 693,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 62 998 64 486 66 033

Skutočná hodnota 64 486 66 033 66 508

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 12 13 13

Skutočná hodnota 15 17 14

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 25 000 25 000 24 000

Skutočná hodnota 30 861 24 018 25 070

Plnenie Splnené Nesplnené Splnené

Prvok 10.3.4:  Západoslovenské múzeum v Trnave
Čerpanie k 

31.12.2019

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 uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Galanta. 

počet zbierkových predmetov spolu

Odbor kultúry a športu   

Poznámka pre rok 2019

Vypracovanie novej koncepcie výstav zvýšilo plnenie merateľných ukazovateľov.

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 uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Vyšší počet návštevníkov súvisí s vyšším počtom výstav a novými aktivitami.

Poznámka pre rok 2019

Vypracovanie novej koncepcie výstav zvýšilo plnenie merateľných ukazovateľom

Poznámka pre rok 2019

Vypracovanie novej koncepcie výstav zvýšilo plnenie merateľných ukazovateľov.

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Skalica

počet zbierkových predmetov spolu

Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí

 počet výstav za rok spolu

počet návštevníkov múzea za rok spolu

osobné náklady (mzdy 199 436,92 €, odvody 69 421,39 €), prevádzkové náklady - energie, vodné stočné

telekomunikácie a infraštruktúra (104 916,22 €), odchodné a nemocenské dávky (3 393,47 €); zdrojom týchto

výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

 počet výstav za rok spolu

očakávaný počet návštevníkov múzea za rok spolu

nábytok

Poznámka pre rok 2019

Vyšší počet návštevníkov súvisí s vyšším počtom výstav a novými aktivitami.

Poznámka pre rok 2019

Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Odbor kultúry a športu   

Poznámka pre rok 2019

osobné náklady (mzdy 197 464,96 €, odvody 69 272,89 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné

telekomunikácie a infraštruktúra (67 952,02 €), nemocenské dávky (1 003,13 €) z prostriedkov zriaďovateľa; 
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za rok 2019

Bežné výdavky 627 131,00

Kapitálové výdavky 55 123,12

Výdavky spolu (v EUR) 682 254,12

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 169 412 170 364 171 281

Skutočná hodnota 170 364 171 281 171 777

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 24 22 22

Skutočná hodnota 33 38 33

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 13 000 13 000 15 000

Skutočná hodnota 15 527 17 111 19 990

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok 10.3.5:  Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 355 411,00

Kapitálové výdavky 129 528,36

Výdavky spolu (v EUR) 484 939,36

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 128 785 126 969 127 526

Skutočná hodnota 126 969 127 526 127 526

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 13 12 15

Skutočná hodnota 12 16 8

Plnenie Nesplnené Splnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 20 000 20 000 20 000

Skutočná hodnota 20 195 20 630 11 326

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Prvok 10.3.6:  Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch   
Čerpanie k 

31.12.2019

počet návštevníkov múzea za rok spolu

Prezentácia histórie pre obyvateľov  TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí

Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí. 

Predmetný prvok zahŕňa zabezpečovanie komplexnej múzejnej dokumentácie v 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 uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Poznámka pre rok 2019

Ukazovateľ počtu výstav a návštevnosti bol nižší vzhľadom k prebiehajúúcej

rekonštrukcii výstavného priestoru múzea - Robotníckého domu. 

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Personálne zmeny v obsadení pozície riaditeľa múzea a následná zmena koncepcie

výstavného plánu mali pozitívny dopad na zvýšenie počtu výstav a následné zvýšenie

návštevnosti v múzeu

Poznámka pre rok 2019

Personálne zmeny v obsadení pozície riaditeľa múzea a následná zmena koncepcie

výstavného plánu mali pozitívny dopad na zvýšenie počtu výstav a následné zvýšenie

návštevnosti v múzeu

Poznámka pre rok 2019

Odbor kultúry a športu   

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Hlohovec

Personálne zmeny v obsadení pozície riaditeľa múzea a následná zmena koncepcie

výstavného plánu mali pozitívny dopad na zvýšenie počtu výstav a následné zvýšenie

návštevnosti v múzeu

počet zbierkových predmetov spolu

 počet výstav za rok spolu

projektová dokumentáciá a stavebné práce - rekonštrukcia objektu Robotnícky dom - II. etapa v hodntoe 113

832 €, nákup zbierkových predmetov a nábytku z 19. storočia v celkovej hodnote 15 546,36 €, projektová

dokumentácia pre rekonštrukciu Depozitu v hodnote 150 €

Ukazovateľ počtu výstav a návštevnosti bol nižší vzhľadom k prebiehajúúcej

rekonštrukcii výstavného priestoru múzea - Robotníckého domu. 

osobné náklady (mzdy 301 734,54 €, odvody 103 693,08 €), prevádzkové náklady - energie, vodné stočné

telekomunikácie a infraštruktúra (217 435,76 €), odchodné a nemocenské dávky (4 267,62 €); zdrojom týchto

výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

stavebné úpravy - Dom M.Sch.Trnavského v hodnote 54 218,12 €, spolufinancovanie na akvizáciu – doplnenie

zbierkových predmetov a doplnenie technického vybavenia konzervátorských dielní v cekovej hodnote 905 €

Poznámka pre rok 2019

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Odbor kultúry a športu   

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnava

počet zbierkových predmetov spolu

počet  výstav za rok spolu

počet návštevníkov múzea za rok spolu

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 uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

osobné náklady (mzdy 188 406,88 €, odvody 69 725,87 €), prevádzkové náklady - energie, vodné-stočné

telekomunikácie a infraštruktúra (93 214,13 €), odchodné a nemocenské dávky (4 064,12 €); zdrojom týchto

výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa
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za rok 2019

Bežné výdavky 238 485,00

Kapitálové výdavky 9 125,17

Výdavky spolu (v EUR) 247 610,17

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 61 929 64 126 66 461

Skutočná hodnota 64 126 66 461 66 722

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 9 7 8

Skutočná hodnota 7 8 9

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 17 000 17 000 18 000

Skutočná hodnota 18 073 18 050 17 750

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Podprogram 10.4:  Galérie
Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie 

Prvok 10.4.1:  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 247 243,00

Kapitálové výdavky 3 100,00

Výdavky spolu (v EUR) 250 343,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 3 176 3 177 3 181

Skutočná hodnota 3 177 3 181 3 240

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 24 17 20

Skutočná hodnota 29 33 19

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 6 500 7 000 8 000

Skutočná hodnota 8 056 8 653 7 735

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Prvok 10.4.2:  Galéria Jána Koniarka v Trnave 
Čerpanie k 

31.12.2019

Poznámka pre rok 2019

Nižší počet návštevníkov a výstav súvisí so zmenou na poste riaditeľa galérie, so

zmenou výstavného plánu na rok 2019 a prebiehajúcou rekonštrukciou priestorov

galérie. 

počet zbierkových predmetov spolu

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

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 uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

osobné náklady (mzdy 123 322,57 €, odvody 49 365,62 €), režijné náklady - energie, vodné stočné,

telekomunikácie, údržba budov a objektov, bežná činnosť organizácie (63 395,70 €), nemocenské dávky (2

401,11 €) z prostriedkov zriaďovateľa

Nižší počet návštevníkov a výstav súvisí so zmenou na poste riaditeľa galérie, so

zmenou výstavného plánu na rok 2019 a prebiehajúcou rekonštrukciou priestorov

galérie. 

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

 počet návštevníkov galérie za rok spolu

Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK

 počet výstav za rok spolu

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 uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

osobné náklady ako mzdy (150 320,08 €), odvody (47 871,13 €), režijné náklady - energie, vodné stočné,

telekomunikácie, údržba budov a objektov, bežná činnosť organizácie (43 993,04 €), nemocenské dávky (5

058,75 €); zdrojom týchto výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

Odbor kultúry a športu   

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne okresov Senica a Skalica

Poznámka pre rok 2019

rekonštrukcia vykurovania Vila Liska

Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí

Odbor kultúry a športu   

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Piešťany

počet zbierkových predmetov spolu

Poznámka pre rok 2019

Mierne nižší počet návštevníkov súvisí s tým, že pre múzeum je ťažiskovým obdobím

letná sezóna a v roku 2019 bola návštevnosť výrazne slabšia aj v letných mesiacoch.

Do nasledujúceho obdobia pripravuje múzeum zmenu marketingu a online

propagácie podujatí.

počet výstav za rok spolu

počet návštevníkov múzea za rok spolu

Poznámka pre rok 2019

„Autoportrét Rudolfa Janáka: Humanoid“ v hodnote 1 200 €, vypracovanie projektovej dokumentácie pre

rekonštrukciu elektroinštalácie vo výške 1 900 €
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za rok 2019

Bežné výdavky 375 364,00

Kapitálové výdavky 97 538,62

Výdavky spolu (v EUR) 472 902,62

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 4 737 4 820 4 828

Skutočná hodnota 4 820 4 828 4 785

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 15 15 18

Skutočná hodnota 18 20 19

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 8 000 8 000 8 000

Skutočná hodnota 9 647 13 487 11 439

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Podprogram 10.5:  Osvetové strediská
Zámer: Atraktívny priestor pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a voľno časových aktivít v oblasti kultúry 

Prvok 10.5.1:  Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 181 788,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 181 788,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 17 17 19

Skutočná hodnota 19 15 18

Plnenie Splnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 28 35 38

Skutočná hodnota 66 85 56

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok 10.5.2:  Galantské osvetové stredisko v Galante 
Čerpanie k 

31.12.2019

Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK. 

počet výstav za rok spolu

počet návštevníkov galérie za rok spolu

Zloženie výdavkov

osobné náklady ako mzdy (182 947,72 €), odvody (62 332,95 €), režijné náklady - energie, vodné stočné,

telekomunikácie, údržba budov a objektov, bežná činnosť organizácie (125 325,35 €), nemocenské dávky (4

757,98 €); zdrojom týchto výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

výkon činnosti technického dozoru investora stavby a stavebné práce pri rekonštrukcii strechy – prístavby v

celkovej hodnte 86 138,62 €, nákup zbierkových predmetov – spolufinancovanie vo výške 400 €, príplatok za

Dielo „Zranený“, autor Ján Koniarek vo výške 1 240 €, nákup zbierkových predmetov: Emil Bačík „Akt“, Janko

Alexy „Gazda“, Peter Rónai „Autoreverse“, Obraz A.Salontaya „Fragile Krehký“ v cekovej hodnote 9 760 €

Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne

počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu 

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Galéria výberom úspešných projektov a marketingovými aktivitami zvýšila

návštevnosť.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Osvetové stredisko bolo úspešné v počte schválených projektov v rámci grantovej

schémy Fondu na podporu umenia a mohlo pokračovať v organizovaní postupových

súťaží a tradičných podujatí.

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, 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 menšín a k starostlivosti o životné 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 a zameriava sa na podporu kultúry v národnostne zmiešanom okrese Dunajská Streda.

osobné náklady ako mzdy (96 175,89 €), odvody (34 623,51 €), režijné náklady - energie, vodné-stočné,

telekomunikácie, údržba budov a objektov, bežná činnosť organizácie (50 988,60 €); zdrojom týchto výdavkov sú

prostriedky zriaďovateľa

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnavského kraja

Odbor kultúry a športu   

Zloženie výdavkov

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 uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. 

počet zbierkových predmetov spolu

Odbor kultúry a športu     

Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu

počet súťaží ZUČ za rok spolu
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za rok 2019

Bežné výdavky 158 357,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 158 357,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 20 20 21

Skutočná hodnota 21 21 22

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 23 25 45

Skutočná hodnota 52 48 30

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Prvok 10.5.3:  Trnavské osvetové stredisko v Trnave 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 232 470,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 232 470,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 23 23 32

Skutočná hodnota 24 23 33

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 17 17 29

Skutočná hodnota 29 17 30

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Prvok 10.5.4:  Záhorské osvetové stredisko v Senici 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 210 218,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 210 218,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 22 22 28

Skutočná hodnota 22 23 30

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Počet tradičných podujatí organizovaných v okrese Galanta bol nižší vzhľadom na

menšiu úspešnosť v podávaní projhektov na FPU. Podujatia s nižšou návštevnosťou

boli zlúčené s atraktívnymi akciami.

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

osobné náklady ako mzdy (115 053,01 €), odvody (40 595,35 €), režijné náklady - energie, vodné stočné,

telekomunikácie, údržba budov a objektov, bežná činnosť organizácie (51 947,57 €), odchodné a nemocenské

dávky (2 622,07 €); zdrojom týchto výdavkov boli prostriedky zriaďovateľa

Osvetové stredisko bolo úspešné v rámci grantových schém Fondu na podporu

umenia a výrazný vplyv na nárasť ukazovateľov má aj spolupráca s aktérmi kultúry v

okrese.  

Poznámka pre rok 2019

Udržiavanie ľudových tradícií s autenticitou ich prejavu v regióne

 počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu 

Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu

 počet súťaží ZUČ za rok spolu

Osvetové stredisko bolo úspešné v rámci grantových schém Fondu na podporu

umenia a výrazný vplyv na nárasť ukazovateľov má aj spolupráca s aktérmi kultúry v

okrese.  

Poznámka pre rok 2019

Počet súťaží ZUČ a tradičných podujatí je vo veľkej miere ovplyvnený schválením

projektov z Fondu na podporu umenia, v rámci ktorých bolo osvetové stredisko

neúspešné.

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, 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 menšín a k starostlivosti o životné 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 a v rámci okresu Galanta sa zameriava na podporu   rozvoja kultúry národnostných menšín - maďarskej, židovskej a rómskej.

Poznámka pre rok 2019

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, 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 menšín a k starostlivosti o životné 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 a v rámci regiónu Trnava, Piešťany a Hlohovec umožňuje napĺňať  voľný čas kultúrnymi aktivitami.

Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne

 počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu 

počet súťaží ZUČ za rok spolu

Odbor kultúry a športu    

Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu

osobné náklady ako mzdy (123 448,65 €), odvody (43 607,57 €), režijné náklady - energie, vodné stočné,

telekomunikácie, údržba budov a objektov, bežná činnosť organizácie (65 343,78 €), odchodné a nemocenské

dávky (70 €)

 počet súťaží ZUČ za rok spolu

Odbor kultúry a športu   

Odbor kultúry a športu     

Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu

osobné náklady ako mzdy (92 448,8 €), odvody (33 599,68 €), režijné náklady - energie, vodné stočné,

telekomunikácie, údržbu budov a objektov, bežná činnosť organizácie (32 238,52 €), odchodné a nemocenské

dávky (70,- €); zdrojom týchto výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

Strana 53



Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 26 25 31

Skutočná hodnota 27 27 30

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Podprogram 10.6:  Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 180 186,00

Kapitálové výdavky 23 028,00

Výdavky spolu (v EUR) 203 214,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 21 000 20 000 21 500

Skutočná hodnota 20 882 22 870 23 504

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 500 490 520

Skutočná hodnota 502 538 840

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Podprogram 10.7:  Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 223 095,27

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 223 095,27

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 100 230 316

Skutočná hodnota 153 226 432

Plnenie Splnené Nesplnené Splnené

Podprogram 10.99: Projekty EÚ pre OvZP    

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 11 940,00

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

osobné náklady ako mzdy (95 088,93 €), odvody (35 137,74 €), režijné náklady - energie, vodné stočné,

telekomunikácie, údržba budov a objektov, bežná činnosť organizácie (45 840,77 €), odchodné a nemocenské

dávky (4 118,56 €); zdrojom týchto výdavkov boli  prostriedky  zriaďovateľa

počet zorganizovaných podujatí za rok spolu

Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne.  

počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu 

Podprogram zabezpečuje finančnú podporu kultúrnym  umeleckým aktivitám občanov TTSK organizovaným mimo inštitucionálnej sféry, je priamym nástrojom

kultúrnej politiky regionálnej samosprávy. V súlade s VZN TTSK č. 44/2018 a VZN TTSK č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK predkladajú obce, fyzické

a právnické osoby v rámci regiónu  v oblasti kultúry a športu  žiadosti na základe výzvy.

Poznámka pre rok 2019

Počet súťaží ZUČ a tradičných podujatí je vo veľkej miere ovplyvnený schválením

projektov z Fondu na podporu umenia, v rámci ktorých bolo osvetové stredisko

neúspešné.

Poznámka pre rok 2019

Zmena na pozícii riaditeľa hvezdárne mala pozitívny vplyv na činnosť organizácie.

Nové atraktívne projekty pre širokú verejnosť zvýšili návštevnosť organizácie.

Poznámka pre rok 2019

počet podporených projektov v oblasti kultúry za rok spolu  

Poznámka pre rok 2019

Zmena na pozícii riaditeľa hvezdárne mala pozitívny vplyv na činnosť organizácie.

Nové atraktívne projekty pre širokú verejnosť zvýšili návštevnosť organizácie.

Predmetný prvok zahŕňa činnosti a aktivity, 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 menšín a k starostlivosti o životné 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. Vytvára podmienky na ovplyvňovanie kvality a rozsahu voľnočasových kultúrnych aktivít s osobitným zreteľom na oblasť ekológie,

s osobitným zreteľom na región Záhorie. 

Merateľný ukazovateľ bol prekročený, pretože členovia komisie schválili dotáciu pre

vyšší počet projektov.  

Odbor kultúry a športu     

Popularita astronómie a výskumu vesmíru

počet návštevníkov za rok spolu  

Odbor kultúry a športu   

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.

Podpora kultúrnych aktivít občanov TTSK  

rekonštrukcia strechy

dotácie na základe predložených projektov v zmysle VZN TTSK 44/2018, 45/2018 a Výzvy TTSK č. 1/2019 a

1/O/2019 pre organizácie v rámci verejnej správy ako sú mestá, obce, príspevkové a rozpočtové organizácie,

školy v celkovej výške 78 826,77 €, ďalej pre organizácie mimo verejnej správy, ako sú občianske združenia,

neziskové organizácie, nadácie, regionálne agentúry, v celkovej výške 136 253,5 € a dotácia jednotlivcovi-fyzickej

osobe-podnikateľovi a ostatným právnickým osobám mimo verejnej správy (s.r.o.)  vo výške 8 015 €;

pre Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci
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Programový rozpočet Záverečný účet Trnavského samosprávneho  kraja

za rok 2019

Kapitálové výdavky 80 000,00

Výdavky spolu (v EUR) 91 940,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - -

Skutočná hodnota - - -

Plnenie - - -

 

Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím
Zámer: Dostupné sociálne služby pre obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Prvok 11.1.1:  Zariadenia sociálnych služieb pre ŤZP občanov a seniorov 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 22 073 693,75

Výdavky spolu (v EUR) 23 399 900,01

počet podporených projektov

 Odbor kultúry a športu   

Program Sociálne služby predstavuje zabezpečenie všetkých kompetencií TTSK na úseku sociálnych služieb – výkony, ktoré vyplývajú z platnej právnej legislatívy –

kontrola v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) zriadených TTSK, kontrola použitia finančného príspevku poskytnutého neverejným poskytovateľom sociálnych

služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a subjektom akreditovaným podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, kontrola plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa

sociálnej služby, vedenie registra poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode TTSK, odborné poradenstvo pre právnické a fyzické osoby, metodické

usmerňovanie subjektov poskytujúcich sociálne služby a  pod.. V rámci programu Sociálne služby sú realizované a financované nasledujúce podprogramy:

Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Manažment sociálnej infraštruktúry, Grantové

aktivity na úseku sociálnej pomoci.

Materiálna podpora a podpora realizácie činností  kultúrnych inštitúcií v kraji

Cieľom aktivít v podprograme je skvalitnenie realizácie aktivít – podujatí v základnej činnosti kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK prostredníctvom

úspešných projektov z EŠIF a projektov v rámci grantového programu zo ŠR.V celkovej rozpočtovanej čiastke 1 930 614 EUR sú obsiahnuté prostriedky na

financovanie investičných zámerov v kultúrnych v jednotlivých zariadeniach, ďalej prostriedky na financovanie bežných a investičných projektov z EŠIF, na

spolufinancovanie projektov zo ŠR. 

čistiareň odpadových vôd v hodnote 4 680 €, elektrický varný kotol, sklopná panvica a kombinovaná pec s

príslušenstvom v hodnote 9 398,40 € pre DSS Rohov; projektová dokumentácia a realizácia prístavby

administratívnej budovy v hodnote 63 772,20 €, betónové bariérové oplotenie a vstupné dvere v hodnote 15

869,54 € pre DSS Šoporňa Štrkovec; priemyselný bubnový sušič prádla v hodnote 3 708 € pre DSS Bojková;

rekonštrukcia tepelných čerpadiel v hodnote 24 994,03 €, obstaranie fotokopírky v hodnote 2 998 € pre DSS

Horný Bar; prístavba administratívnej budovy vrátane projektovej dokumentácie v hodnote 27 720 € pre DSS

Borský sv. Jur; obstaranie -priemyselná práčka a priemyselný žehlič v hodnote 9 919 € pre DSS Košúty;

univerzálny robot do kuchyne v hodnote 2 100 € pre DSS Lehnice;

vybudovanie oplotenia areálu DSS v hodnote 7 227,52 € pre DSS Moravský Svätý Ján; rekonštrukcia objektov DSS

v hodnote 73 033,18 €, podlahárske práce v hodnote 29 816,24 €, elektrický varný kotol a korytový žehlič v

hodnote 9 180 € pre DSS Veľký Meder; projektová dokumentácia a rekonštrukcia centra sociálnych služieb

Galanta Hody, obstaranie schodolezu a zabezpečovacieho systému pre centrum soc. služieb Galanta Hody v

celkovej hodnote 210 754,86 €, rekonštrukcia sociálnych zariadení a zabezpečovací systém do kuchyne a jedálne

v hodnote 38 466,50 €, projektková dokumentácia rekonštrukcie kuchyne a obstaranie smažiacej panvice v

hodnote 8 896,80 €, sociálny taxík na prepravu imobilných a zdvihák s príslušenstvom pre imobilných pacientov v

hodnote 29 596,99 €, projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy Čistý deň v hodnote 120 € pre DSS Zavar; 

Poznámka pre rok 2019

Merateľný ukazovateľ bol prekročený, pretože členovia komisie schválili dotáciu pre

vyšší počet projektov.  

Zloženie výdavkov

Program 11:   SOCIÁLNE SLUŽBY 
Zámer: Komplexný sociálny systém pre obyvateľov kraja 

prevádzka zariadení, energie, voda, teplo, strava, bežná údržba strojov, prístrojov a zariadení (5 023 668,41 €),

mzdy (12 409 418,57 €), odvody (4 499 744,43 €), odchodné, odstupné, nemocenské dávky (140 862,34 €);

zdrojom krytia uvedeného objemu čerpaných výdavkov sú dotácie od zriaďovateľa (17 491 047,89 €), vlastné

zdroje (4 485 969,19 €), zdroje z príjmov za stravné (76 242,31 €), prostriedky zo štátneho rozpočtu vo forme

finančného príspevku z ÚPSVR SR a dotácie z MPSVaR (20 434,36 €)

rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie, prípojky, v hodnote 178 449,99 €, obstaranie podlahového automatu

v hodnote 4 235,22 € pre DSS Holíč; zdvíhacie zariadenie pre klientov pri kúpaní v hodnote 3 993 €, elektrická

rúra na pečenie v hodnote 3 678,53 € pre DSS Sereď; rekonštrukcia výťahov vo výške 98 988 €, nákup poklopovej

peci na vypaľovanie keramiky v hodnote 1 740 €, univerzálny robot do kuchyne s príslušenstvom v hodnote 11

739,56 € pre DSS Senica; vybudovanie prístavby hlavnej budovy v hodnote 56 400 €, rekonštrukcia rozvodov ZTI

hlavnej budovy v hodnote 38 466,64 €, sušička prádla a priemyselná práčka v hodnote 9 399,60 € pre DSS

Medveďov; rekonštrukcia kuchyne v hodnote 28 499,09 € pre DSS Galanta; zateplenie objektov vrátnice a

telocvične v hodnote 24 982,74 €, priemyselná práčka elektricáú pec v hodnote 7 909,20 € pre DSS Jahodná;

obstaranie príslušenstva kuchyne-škrabka na zemiaky a umývačka riadu v hodnote 3 498 € pre DSS Pastuchov; 

pre Vlastivedné múzeum v Galante a na obstaranie digitálneho planetária (HW, SW) pre Hvezdáreň a

planetárium v Hlohovci

Kapitálové výdavky 1 326 206,26
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Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 20 20 21

Skutočná hodnota 20 20 21

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 18 15 26

Skutočná hodnota 16 16 23

Plnenie Nesplnené Splnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 672 1 682 1 687

Skutočná hodnota 1 636 1 631 1 639

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 150 210 213

Skutočná hodnota 221 213 165

Plnenie Splnené Splnené Nesplnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 100 1 270 1 352

Skutočná hodnota 1 285 1 352 1 361

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 800 730 864

Skutočná hodnota 735 864 807

Plnenie Nesplnené Splnené Nesplnené

4 Domovov sociálnych služieb (DSS) pre dospelých z celoročným pobytom

4 domovov sociálnych služieb (DSS) pre dospelých z celoročným pobytom a špecializovaným zariadením

3 kombinované  ZSS –DD a DSS, špecializované zariadenie

6 DSS pre deti a dospelých s celoročným pobytom

2 DSS  pre deti a dospelých s denným,  týždenným a celoročným pobytom.

1 DSS pre deti a dospelých s denným, týždenným pobytom a celoročným špecializovaným zariadením

1 špecializované zariadenie

Prvok 11.1.2:  Zdravotné posudky pre účely zákona č. 448/2008 Z. z. a psychologické posudky zamestnancov zariadení sociálnych služieb
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 7 754,97

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 7 754,97

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Odbor sociálnych vecí   

Objektívnosť pri posudzovaní potrieb sociálnych služieb v ZSS

Odbor sociálnych vecí  

počet zariadení sociálnych služieb (ZSS) spolu

Komplexná a nepretržitá sociálna starostlivosť

 počet PSS,  ktorí sa zúčastnili rekreačných pobytov a výletov za rok  spolu  

 počet PSS (z celkového počtu v ZSS), ktorí sa zúčastňujú terapie za rok 

Dosiahnuť menšiu závislosť prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) od cudzej pomoci 

 počet PSS u ktorých sa zlepšila samoobslužná činnosť 

Zlepšiť kvalitu života prijímateľov sociálnej služby v ZSS

počet zdravotných posudkov vydaných posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom TTSK v zmysle § 49 zák. č.  

448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 počet prijímateľov sociálnej služby  – dospelých v ZSS spolu

Zloženie výdavkov

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná sociálna starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých a o seniorov v 21 ZSS zriadených TTSK v nasledujúcej štruktúre:

V ZSS sa občanom so zdravotným postihnutím a seniorom poskytuje nevyhnutná starostlivosť (stravovanie, bývanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej

osoby) a ďalšia starostlivosť, ktorou je výchova, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, pracovná terapia, muziko-, animo-, kanis-, hypoterapia a pod. Starostlivosť

v ZSS sa poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku predstavujú bežné a kapitálové výdavky určené na zabezpečenie bežnej prevádzky zariadení a potrebné

rekonštrukcie zariadení.

 počet prijímateľov sociálnej služby – detí v ZSS spolu 

Plnenie merateľných ukazovateľov (okrem počtu zariadení) závisí od zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby (PSS) a vekovej kategórie prijatých PSS. MU

"počet prijímateľov sociálne služby" - je nižší z dôvodu znižovania kapacity ZSS v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenie.

posudky zamestnancov, (psychologických vyšetrení zamestnancov) DSS v súlade s právnymi predpismi,

preplatenie vypracovaných zdravotných posudkov a psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS za rok 2019;

zdrojom týchto výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka sa nachádza pod tabuľkou.
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za rok 2019

Plánovaná hodnota 500 500 500

Skutočná hodnota 460 453 449

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 5 5 3

Skutočná hodnota 0 0 0

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 40 40 40

Skutočná hodnota 54 29 25

Plnenie Splnené Nesplnené Nesplnené

Prvok 11.1.4:  Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 1 764 871,30

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 1 764 871,30

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 10 23 40

Skutočná hodnota 0 23 0

Plnenie Nesplnené Splnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 39 41 44

Skutočná hodnota 41 43 46

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 185

Skutočná hodnota - - 226

Plnenie - - Splnené

Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Zámer: Chránené práva detí a dospelých

Prvok 11.2.1: Podpora subjektov a programov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Čerpanie k 

31.12.2019

Poznámka pre rok 2019

Zloženie výdavkov

počet prijímateľov sociálnej služby – klientov z TTSK umiestnených v neverejných zariadeniach poskytujúcich 

sociálne služby celoročne spolu za rok 

počet uhradených zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v zmysle § 81 zák. č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách

počet posudkov, vypracovaných psychológom pre uchádzačov o zamestnanie v ZSS (vypracovanie posudkov) 

počet podporených subjektov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

Ponuka nedostatkových sociálnych služieb v regióne  u neverejných poskytovateľov služieb

zvýšenie počtu miest v ZSS (u neverejných poskytovateľov) oproti minulému roku (v 1 ZSS kapacita 40 miest)  

Merateľný ukazovateľ "zvýšenie počtu miest v ZSS (u neverejných poskytovateľov)

oproti minulému roku - nulová hodnota z dôvodu, že nepribudol neverejný

poskytovateľ sociálnej služby - s pobytovou formou.

Poznámka pre rok 2019

Odbor sociálnych vecí 

Poznámka pre rok 2019

Merateľné ukazovatele závisí od počtu predložených žiadostí na posúdenie

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 

Poznámka pre rok 2019

Počet posudkov vypracovaných psychológom závisí od počtu prijímania nových

zamestnancov do zamestnania v ZSS.

V zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - posudzujúci zdravotnícky pracovník, na základe zmluvy s VUC, vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na

účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu

fyzickej osoby - vydáva zdravotný posudok o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. V zmysle § 81 písm. x) zák.. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych

službách,  VÚC uhrádza poskytovateľovi  zdravotnej starostlivosti  zdravotné  výkony  na  účely posúdenia  odkázanosti na sociálnu službu.

Psychologickými vyšetreniami pri prijímaní nových zamestnancov do zariadení sociálnych služieb sa predchádza vzniku kolíznych situácií pri práci s klientmi v ZSS.

Psychologické testy, ako súčasť prijímacieho pohovoru, sú vykonávané v súlade so smernicami Európskych spoločenstiev a Európskej únie. 

Prvok zahŕňa podporu činnosti a aktivít neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - služieb v ZSS. Financovanie predmetných neverejných poskytovateľov

vyplýva zo zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vyšším územným celkom povinnosť finančne podporovať

sociálne služby, ktoré sú v zmysle uvedeného zákona v pôsobnosti VÚC. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa - „zvýšenie počtu miest v ZSS oproti

minulému roku“ na rok 2019 znamená začiatok činnosti jedného neverejného ZSS s kapacitou 40 miest. Plánovaná hodnota MU „počet prijímateľov sociálnej služby

– klientov  TTSK umiestnených v neverejných zariadeniach poskytujúcich sociálne služby celoročne“ vyjadruje počet obyvateľov TTSK odkázaných na pomoc, ktorí za

poskytnuté  služby platia vyššie úhrady v porovnaní s klientmi v zariadeniach zriadených TTSK.  

Poznámka pre rok 2019

Zloženie výdavkov

Merateľné ukazovatele závisí od počtu predložených žiadostí na posúdenie

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 

finančné prostriedky vo forme transferov na mzdové náklady a prevádzkové náklady zariadení neverejných

poskytovateľov sociálnych služieb pre obyvateľov trnavského regiónu, ako sú cirkevné a náboženské spoločnosti

(85 562,42 €), neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby (688 001,57 €), občianske združenia (714 002 €)

a rozpočtové organizácie (277 305,31 €) podľa platných právnych noriem (štandardov); tieto prostriedky boli

smerované predovšetkým na financovanie oblasti invalidity a ťažkého zdravotného postihnutia, zdrojom týchto

výdavkov sú daňové príjmy TTSK;
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Bežné výdavky 422 952,63

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 422 952,63

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 24 23 18

Skutočná hodnota 23 20 18

Plnenie Nesplnené Nesplnené Splnené

Prvok 11.2.3.:  Zariadenia pestúnskej starostlivosti
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 7 537,96

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 7 537,96

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 1 1 1

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 2 1 1

Skutočná hodnota 1 1 1

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 5 2 2

Skutočná hodnota 2 2 2

Plnenie Nesplnené Splnené Splnené

Podprogram 11.3:  Manažment sociálnej infraštruktúry

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 190 203 213

Skutočná hodnota 202 216 217

Poznámka pre rok 2019

Z dôvodu dosiahnutia plnoletosti klienta  ZPS Šaštín - Stráže toto zariadenie

pestúnskej starostlivosti k 3. 10. 2019 ukončilo činnosť. V roku 2020 už táto služba

nebude poskytovaná.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

počet detí umiestnených v ZPS spolu

 počet aktivít  zorganizovaných pre deti vo voľnom čase spolu za rok

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. 

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

Predmetný prvok predstavuje poskytovanie finančnej podpory pre fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately v regióne TTSK. 

 Odbor sociálnych vecí 

Plnohodnotný život deťom umiestneným v zariadení pestúnskej starostlivosti

počet zariadení pestúnskej starostlivosti spolu

Odbor sociálnych vecí  

Aktuálna informovanosť o poskytovateľoch sociálnych služieb v rámci TTSK

Odbor sociálnych vecí

Finančné prostriedky sú určené na plánované bežné výdavky na zabezpečenie starostlivosti o deti v zariadení pestúnskej starostlivosti.

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

 počet podporených subjektov za rok spolu

počet všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v kraji, vedených v registri poskytovateľov sociálnych služieb ktorý 

je vedený a aktualizovaný na web stránke TTSK

prevádzka, energie, bežná údržba zariadenia, výdavky súvisiace so starostlivosťou o zdravý vývin detí, odmeny

pestúnom; zdrojom týchto výdavkov je príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (2 012,85 €) a

prostriedky zriaďovateľa (5 525,11  €);

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na financovanie subjektov akreditovaných podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí

a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a  v súlade s VZN TTSK č. 38/2015 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

finančné prostriedky poskytované formou transferu neštátnym organizáciám poskytujúcim sociálne služby pre

rodiny a deti ako občianske združenia (309 351 €), cirkvi a náboženské spoločnosti (37 341 €), neziskové

organizácie (45 640 €) a rozpočtové organizácie (30 620,63 €), na prevádzkové a mzdové náklady

akreditovaných subjektov do oblasti podpory sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; zdrojom krytia

týchto výdavkov sú daňové príjmy TTSK

Zloženie výdavkov

Bežné výdavky na realizáciu predmetného podprogramu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva

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

a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Zloženie výdavkov
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Plnenie Splnené Splnené Splnené

Podprogram 11.4:  Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 116 362,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 116 362,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 70 150 150

Skutočná hodnota 95 146 129

Plnenie Splnené Nesplnené Nesplnené

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 10 10 10

Skutočná hodnota 15 15 17

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - 8

Skutočná hodnota - - 20

Plnenie - - Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota - - áno

Skutočná hodnota - - nie

Plnenie - - Nesplnené

Program zahŕňa činnosti a aktivity TTSK zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia na území kraja. TTSK sa prostredníctvom vydávania stanovísk v zmysle

zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie, usiluje o minimalizáciu negatívnych vplyvov

navrhovaných činností na kvalitu životného prostredia. TTSK každoročne pripravuje vyhlásenie súťaže „Ekologický čin roka“, čím zvyšuje záujem obyvateľov o

zachovanie kvalitného životného prostredia vo svojom regióne podporou aktivít na budovanie environmentálneho povedomia verejnosti a na podporu zachovania

biodiverzity. Tiež sa podieľa na organizovaní vzdelávacích a školiacich podujatí hlavne pre starostov obcí a primátorov miest a zamestnancov obecných a mestských

úradov  v súvislosti so zmenami v legislatíve týkajúcej sa ochrany životného prostredia   a aplikáciou legislatívnych opatrení v praxi.

priemerný počet vydaných stanovísk za mesiac  

Ovplyvňovať činnosti s výrazným dopadom na životné prostredie

Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia

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

Podprogram predstavuje predovšetkým nasledujúce činnosti odboru sociálnej pomoci: vedenie a aktualizácia zoznamov poskytovateľov sociálnych služieb

registrovaných odborom sociálnej pomoci TTSK, poskytovanie odborného poradenstva právnickým a fyzickým osobám k podmienkam registrácie, získaniu

oprávnenia  poskytovať sociálne služby a k  poskytovaniu finančného príspevku podľa zákona o sociálnych službách. 

Podprogram predstavuje pomoc TTSK právnickým a fyzickým osobám vo forme transferov na akcie podľa predložených projektov na základe Výzvy v zmysle VZN č.

45/2018 a 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Tento grantový program je zameraný na podporu organizovania aktivít pre

deti, mládež a dospelých, predchádzanie nárastu sociálnopatologických javov, integrácia občanov so zdravotným postihnutím, skvalitnenie života seniorov v oblasti

sociálnej starostlivosti. 

Program 12:   PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Kvalitné sociálne podmienky pre obyvateľov kraja

Odbor sociálnych vecí  

Program 13:   ZDRAVOTNÍCTVO 

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľného ukazovateľa závisí od počtu predložených projektov na základe

zverejnenej výzvy a následne schválených projektov.  

počet prihlásených projektov do súťaže „Ekologický čin roka“

spolupráca v oblasti vzdelávania žiakov základných a stredných  škôl v súvislosti so zmenami v legislatíve týkajúcej sa 

ochrany životného prostredia

počet podporených projektov v oblasti sociálnej pomoci

Počty závisia iba od doručených podaní od príslušných štátnych orgánov.

Poznámka pre rok 2019

Merateľný ukazovateľ nie je plnený, nakoľko MŽP SR nepožiadalo úrad TTSK o

spoluprácu. 

bežnýé transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite, mestám, obciam, združeniam právnických

osôb, rozpočtovým organizáciám, podnikateľom, neziskovej organizácii, občianskym združeniam, nadáciám a

neinv. fondom, na základe predložených úspešných a schválených projektov v zmysle VZN č. 45/2018 a VZN č.

44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK

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

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

a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.  

Poznámka pre rok 2019

Priemerný počet vydaných stanovísk sa odvíja od počtu doručených žiadostí

príslušných orgánov o vydanie stanoviska. Počty závisia iba od doručených podaní od

príslušných štátnych orgánov.

Poznámka pre rok 2019

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov
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Podprogram 13.1: Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb  obyvateľstva 

Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 108 675,79

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 108 675,79

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 50 150 80

Skutočná hodnota 73 146 76

Plnenie Splnené Nesplnené Nesplnené

Podprogram 13.2:  Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti

Prvok 13.2.1:  Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby 
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 91 318,86

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 91 318,86

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 50 50 65

Skutočná hodnota 51 64 104

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota áno áno áno

Skutočná hodnota áno áno áno

Plnenie Splnené Splnené Splnené

V rámci programu zdravotníctvo TTSK vydáva poskytovateľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach v súlade so zákonom

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, spracováva

štatistické údaje a vedie register zdravotníckych zariadení (ďalej len ZZ), vydáva potvrdenia o platnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

v zdravotníckych zariadeniach (ďalej len ZZ) na základe žiadosti, schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľom zdravotníckych služieb (ďalej len ZS) a prevádzkový čas

v lekárňach, pobočkách a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok, 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.
V záujme udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a služieb pre obyvateľov kraja a v snahe vysporiadať vysoký stav prevzatých záväzkov po lehote

splatnosti v oblasti zdravotníctva, Trnavský samosprávny kraj pristúpil k ozdraveniu finančného riadenia v tejto oblasti. Na základe rámcovej dohody

o reštrukturalizácii dlhu a Dohody o  novácii záväzkov pristúpil Trnavský samosprávny kraj v roku 2012 k riešeniu neuhradených záväzkov zdravotníckych zariadení.

Zastupiteľstvo TTSK na svojom zasadnutí dňa 2.10.2013 prijalo uznesenie č.738/2013/25 o zrušení NsP, p.o. k 31.12.2013.   

počet vykonaných dozorov  za rok spolu

Monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení a ozdravenie finančného riadenia. 

Odbor zdravotníctva 

Bežné výdavky na zabezpečenie predmetného podprogramu predstavujú finančné príspevky fyzickým a právnickým osobám poskytnuté v zmysle VZN TTSK č.

44/2018 a č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. Ide o formu finančnej podpory predložených projektov na podporu zdravia a prevenciu chorôb

obyvateľstva v snahe podporovať zdravotné uvedomenie obyvateľov kraja. 

počet úspešných, finančne podporených projektov  

Podporovať zdravotné uvedomenie obyvateľstva grantovým programom. 

Odbor zdravotníctva  

Zámer:  Vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti na území TTSK 

Program je realizovaný prostredníctvom podprogramov Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva, Manažment na úseku poskytovania

zdravotnej starostlivosti.  
Ostatné bežné výdavky súvisiace s realizáciou predmetného programu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy

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

úhrada prevzatých záväzkov za zdravotnícke zariadenia v plánovanej výške 

Zloženie výdavkov

Zloženie výdavkov

výdavky vo forme transferu v zmysle Výzvy č. 2/2019 „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných

na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ pre obce, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie na

základe predložených úspešných a schválených projektov;

výdavky súvisiace s reštrukturalizáciou dlhu zdravotníckych zariadení na základe dohôd o pristúpení k záväzkom

medzi TTSK a jednotlivými nemocnicami (NsP Dunajská Streda, NsP Galanta, NsP Skalica) – bývalými

príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré predstavujú úhrady záväzkov z minulých

období týchto nemocníc, v celkovom objeme 91 319,86 €; ide o splácanie úrokov, pokút z omeškania úhrad, trov

z exekúcie, z konania právneho zástupcu, poplatky a penále za NsP Skalica a NsP Dunajská Streda; zdrojom

týchto výdavkov sú daňové príjmy TTSK. Ostatné bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté

v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné

a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľného ukazovateľa závisí od počtu predložených projektov na základe

zverejnenej výzvy a výšky žiadaných a následne schválených prostriedkov.  

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019
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Prvok 13.2.2:  Etická komisia pri TTSK  
Čerpanie k 

31.12.2019

Bežné výdavky 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Výdavky spolu (v EUR) 0,00

Zodpovednosť:

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 700 700 500

Skutočná hodnota 314 203 280

Plnenie Nesplnené Nesplnené Nesplnené

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 40 40 45

Skutočná hodnota 51 54 54

Plnenie Splnené Splnené Splnené

Cieľ 

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 7 7 7

Skutočná hodnota 7 7 7

Plnenie Splnené Splnené Splnené

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

Program Administratíva predstavuje predovšetkým personálne zabezpečenie všetkých činností a aktivít Úradu TTSK, financovanie dlhovej služby TTSK a pod..

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného programu na rok 2020 v celkovej výške 10 614 511 EUR zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov a výdavky na ostatnú podpornú

činnosť. 

počet zasadnutí komisie za rok spolu

Dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.

počet vydaných kladných stanovísk ku klinickému skúšaniu biomedicínskeho výskumu

počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu biomedicínskeho výskumu a dokumentácie na vedomie

Implementácia nových diagnostických a terapeutických postupov.

Odbor zdravotníctva

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

výdavky – na činnosť  komisie a výdavky na tovary a služby pre jeho zabezpečenie.

V rámci predmetného prvku je zabezpečované vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti vrátane lekárenskej

služby pre monitorovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. V rámci finančného riadenia sú realizované výdavky na úhradu úrokov z prevzatých záväzkov

zdravotníckych zariadení  na základe rámcovej dohody o reštrukturalizácii dlhu a Dohody o novácii  záväzkov.

Zloženie výdavkov

Predstavuje činnosti komisie na úseku povoľovania klinického skúšania liekov registrovaných v Slovenskej republike pre zadávateľov klinických štúdií. Komisia sa

vyjadruje k žiadostiam zadávateľov o posúdenie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a k žiadostiam o schválenie biomedicínskeho výskumu

v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej starostlivosti pôsobiacich na území TTSK.  
Stanovisko etickej komisie má podľa prijatých legislatívnych opatrení zásadný význam v procese povoľovania realizácie konkrétneho projektu biomedicínskeho

výskumu alebo protokolu klinického skúšania. V prípade negatívneho stanoviska príslušnej etickej komisie sa daný výskum nesmie realizovať.

Program 14:   ADMINISTRATÍVA

Poznámka pre rok 2019

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľného ukazovateľa je ťažko predvídateľné, cieľová hodnota uvedeného

merateľného ukazovateľa bola v porovnaní s rokom 2019 znížená ale napriek tomu sa

ju nepodarilo naplniť.

Poznámka pre rok 2019

Plnenie merateľného ukazovateľa závisí od počtu doručených žiadostí.
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