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5 ROKOV TRNAVSKEJ ŽUPY 
 
 
Prvým predpokladom úspechu pri akomkoľvek projekte je vízia, potom konkrétne plány a tiež schopnosť 
ich zrealizovať. Potom však nasleduje najťažšia úloha vyhrať každodenný boj o realizáciu plánov 
s okolnosťami a nečakanými prekážkami. Pri pohľade späť som presvedčený, že tento boj sme úspešne 
zvládli.  

Máme za sebou výnimočné obdobie, aké tu ešte nebolo. Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla 
do všetkých plánov a okrem mnohých obmedzení nám spôsobila aj značný výpadok príjmov. Naše zásady 
sa však nezmenili: zodpovedné hospodárenie, zachovanie rozvoja a dlhodobá udržateľnosť. Som vďačný, 
že aj napriek ťažkým podmienkam sme v trnavskom kraji dosiahli progres. Podarilo sa nám dotiahnuť 
do konca veľa dobrých projektov. Teším sa z mnohých úspechov kraja. 

Zdravie je základom všetkého. Posledné dva roky sme aktívne bojovali s ochorením Covid-19. Zriadili sme 
mobilné odberové miesta a naprieč celým krajom aj šesť veľkokapacitných očkovacích centier. Tým, ktorí 
sa po vakcínu nemohli dostaviť, sme ju doručili prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky. 
V spolupráci so starostami a primátormi sme celkovo urobili 313 výjazdov do našich miest a obcí. 
Spoločným úsilím sa nám podarilo podať viac ako 370 000 vakcín. 

Dosiahnuť lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti je cieľ, ktorý nasledujeme aj prostredníctvom 
motivovania nových a mladých lekárov. Každoročne vydávame desiatky nových povolení na prevádzku 
zdravotníckych zariadení. V roku 2022 plánujeme otvoriť vlastné zdravotnícke zariadenie v Trnave, 
v ktorom budú ordinovať tak všeobecní lekári, ako aj lekári v dočasne nedostatkových špecializáciách. 
Pre väčší komfort pacientov sme zaviedli bezplatné elektronické objednávanie na vyšetrenia.  

Bezpečnosť, ale aj zvyšovanie cestovného komfortu na krajských cestách sú pre nás prioritou. Vybudovali 
sme nové asfaltové povrchy na nehodových úsekoch a deliace ostrovčeky vo viacerých mestách. Kúpili 
sme novú, kvalitnú techniku a zimné údržbové vozidlá. Cesty obnovujeme systémovo, na základe 
objektívnych parametrov. Z vlastných zdrojov sme opravili vrátane roka 2022 celkom 121 úsekov ciest a 
35 mostov. Zaviedli sme službu „autobus na zavolanie“ a pre cestujúcich mnohých miest a obcí sme 
zabezpečili nadväznosť autobusovej dopravy na regionálne vlaky.  

Budujeme cyklotrasy, najmä viaceré úseky v rámci Vážskej cyklomagistrály a Moravskej cyklotrasy. 
Pripravili sme aj novú štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy Trnavského samosprávneho kraja s dôrazom 
na finančnú efektívnosť a návratnosť tejto zdravej alternatívy každodenného cestovania. 

Ďalšou prioritou je aj vzdelanie našich detí. Investujeme do školského prostredia. Rekonštruujeme školy, 
športové areály, ihriská, plavárne, staviame a modernizujeme telocvične a školské parkoviská. Staviame 
aj novú školskú jedáleň, multifunkčné ihrisko a hokejovú halu. V roku 2021 sme vyčlenili na výstavbu a 
rekonštrukciu športovísk cca 7 miliónov eur. 

Pokračujeme v rozvoji duálneho vzdelávania. Počet zapojených škôl v kraji sme zvýšili zo 4 na 25 a počet 
zapojených žiakov vzrástol z 222 na 835.  

Sociálna politika kraja je najmä o pomoci núdznym. Preto každoročne bez výnimky zvyšujeme objem 
finančných prostriedkov pre túto oblasť. Zvyšujeme kapacitu existujúcich zariadení sociálnych služieb a 
pribudli aj nové zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb, denný stacionár, komunitné centrum, 
či zariadenie opatrovateľskej služby. Sociálne služby v župných zariadeniach sme rozšírili o nové druhy. 
Prebiehajúci projekt „deinštitucionalizácie sociálnych služieb“ premení väčšie zariadenia na menšie, 
rodinného typu, ktoré odkázaných ľuďom, často so zdravotným postihnutím, umožní viesť 
plnohodnotnejší a dôstojný život. 

Nezabúdame ani na kultúru a šport. Zrekonštruovali sme Trnavské divadlo, uskutočnili množstvo 
investícií v našich múzeách, galériách a kultúrnych inštitúciách. Pripravili sme projekt komplexnej 
modernizácie Hlohoveckej hvezdárne, vďaka čomu bude táto jedinečná vedecko-výskumná inštitúcia 
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patriť medzi najmodernejšie v strednej Európe Župnými štipendiami podporujeme mladé športové 
talenty. 

Popritom všetkom sme v ťažkom období výrazne znížili zadlženosť kraja. Rozpočet sme preberali 
so zadlžením takmer 47 % a s prakticky prázdnym rezervným fondom. Zároveň pred nami stála úloha 
zabezpečiť splatenie obrovských záväzkov z minulého obdobia. Medzi rokmi 2018 a 2021 sme boli nútení 
našetriť až 16,2 mil. eur na tzv. balónovú (jednorazovú) splátku úveru. V tomto období navyše pocítil 
rozpočet župy ťaživé následky výpadku príjmov aj vplyvom pandémie Covid-19. Napriek tomu sa nám 
zodpovedným hospodárením podarilo ozdraviť župné financie a znížiť zadlženosť kraja zo 46,7 % až 
na predpokladanú úroveň 33 %. 

Máme za sebou výnimočné obdobie. Spolu tvoríme kraj už päť rokov. Dokázali sme sa adaptovať 
na krízové situácie a napriek prekážkam, pandémii Covid-19, neustálym zásahom centrálnej moci 
do rozpočtov samospráv, či energetickej kríze spôsobenej agresiou Ruska voči Ukrajine, vždy sme 
sa sústreďovali na napĺňanie schválených priorít a aktivít kraja v jednotlivých oblastiach.  

V tomto kontexte chcem sa poďakovať zastupiteľstvu TTSK, spolupracovníčkam a spolupracovníkom, 
i všetkým ďalším spolupracujúcim mestám, obciam, podnikateľom, aktivistom z občianskej spoločnosti. 
Slovami francúzskeho klasika Honoré de Balzac "Všetko šťastie závisí od odvahy a práce." Ďakujem teda 
všetkým, ktorí počas našej päťročnej spoločnej cesty s odvahou priložili ruku k dielu a svojou mierou 
sa zaslúžili o všetky výborné výsledky, o zveľadenie nášho kraja.  
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NAJDOLEŽITEJŠIE Z ODPOČTU V 3 MINÚTACH 
 
• Na podporu projektov a aktivít obcí a miest, súkromného a mimovládneho sektora v oblasti rozvoja 

kraja sme každoročne zvyšovali objem prostriedkov vyčlenených prostredníctvom grantov, dotácií 
a príspevkov (pozri graf a tabuľku nižšie). V tomto trende sme pokračovali aj v roku 2022.  

• V roku 2019 sme vytvorili Fond na rozvoj Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) ako 
dotačný nástroj na podporu rozvojových, komplexnejších a ekonomicky náročnejších projektov 
(detailnejšie v kapitole „Otvorená župa“). Vzhľadom na pandémiu Covid-19 boli prostriedky fondu 
po väčšinu roka 2020 “zamrazené”. K čerpaniu došlo až v závere roka 2020, kedy boli podporené 
projekty s významným rozvojovým charakterom - oprava príjazdovej cesty na Jahodník, (významný 
turistický bod TTSK – jaskyňa Driny) a oprava cesty na letisko Boleráz. V roku 2021 bolo z fondu 
podporených celkovo 22 projektov žiadateľov v sume 500 000 eur, a v roku 2022 až 72 projektov 
v sume 1 100 000 eur. 

• V roku 2019 sme po prvýkrát realizovali Participatívny rozpočet TTSK aj nový dotačný program Fond 
na podporu regionálneho rozvoja1. V dôsledku obmedzení vyplývajúcich z pandémie Covid-19 
zmenou prešiel aj Participatívny rozpočet TTSK, ktorého trvanie sme predĺžili na 1,5 roka, 
čo umožňuje realizovať projekty počas nasledovného kalendárneho roka.  

 
Graf a tabuľka: Vývoj objemu financií TTSK určených na dotácie, granty a aktivity nadregionálneho významu 

 
(v euro) 2017 2018 2019 2020 2021 20222 

Na projekty organizácií a obcí * 363 000 627 000 825 500 690 000  690 000 690 000 
Participatívny rozpočet – – 250 000 250 000 250 000 250 000 
Na podporu regionálneho rozvoja * – – 575 000 575 000 575 000 575 000 
Fond na rozvoj TTSK       400 000 500 000 1 100 000 
Nadregionálne aktivity 137 000 54 000 150 000 150 000 250 000 400 000 

spolu: 500 000 681 000  1 800 000  2 065 000 2 265 000 3 015 000 
spolu za 2018 - 2022 3:  9 826 000 

* suma zahŕňa aj čiastku, o ktorej pridelení rozhoduje na základe príslušného VZN predseda TTSK. Od roku 2020 ide o 15 % z celkového objemu 
finančných prostriedkov určených na výzvy podľa príslušného VZN na daný rozpočtový rok. 

                                                             
1 Žiadatelia: miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, občianske združenia zriadené za účelom regionálneho rozvoja... 
2 Upravený rozpočet Trnavského samosprávneho kraja k 31.5.2022 
3 Objem financií určených na dotácie, granty a aktivity nadregionálneho významu spolu za 5 rokov (vrátane rezervy župana) v sume 9 826 000 € 
predstavuje 1,04 % z objemu schválených rozpočtov výdavkov TTSK (BV+KV) za dané obdobie. 
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• Priaznivý vývoj daňových príjmov v rokoch 2018 - 2021, aj napriek výpadku v roku 2020 (pandémia), 
sme využili na zodpovednú konsolidáciu župných financií a reštrukturalizáciu úverov. Úverovú 
zadlženosť sme znížili zo 46,7 % za rok 2017 na 38,6 % za rok 2021, pričom predikcia pre rok 2022 
predpokladá pokles tohto ukazovateľa až na úroveň 33,0 %. Vytvorili sme tým zároveň priestor na 
podporu rozvojových projektov v budúcnosti.  

• Konštruktívne spolupracujeme so zastupiteľstvom, pričom táto spolupráca sa zameriava na riešenie 
problémov obyvateľov našej župy a nie je zaťažená zbytočnými politickými spormi.  

• Zvyšujeme úroveň transparentnosti rozhodovacích procesov župy a štandardy práce volených 
predstaviteľov i úradníkov. Zastupiteľstvo schválilo Etický kódex volených predstaviteľov a 
zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja, uskutočňujeme výjazdové zasadnutia priamo 
v okresoch kraja, spustili sme novú webovú aplikáciu e-zastupiteľstvo. V dňoch 11. a 12. novembra 
2019 sme v trnavskom divadle Jána Palárika spoluorganizovali medzinárodnú konferenciu 
„Slovensko proti všetkým mafiám“, ktorej hlavnou témou bola vražda investigatívneho novinára 
Jána Kuciaka a jeho partnerky Martina Kušnírovej súvisiaca s jeho investigatívnou prácou v médiách. 
V rebríčku transparentnosti žúp zostavovanom Transparency International Slovensko sme sa 
v hodnotení posunuli z úrovne „C“ v roku 2017 na úroveň „B“ v roku 2020 aj v roku 2022. 
V percentuálnom vyjadrení to predstavuje zlepšenie o 14 percentuálnych bodov. 

• Ako prvý kraj sme v roku 2020, kvôli protipandemickým opatreniam realizovali online zastupiteľstvo 
s plne funkčným hlasovacím systémom napojeným na elektronické služby. Vďaka investíciám 
do informačných systémov vieme aj v tejto komplikovanej dobe plnohodnotne poskytovať služby 
obyvateľom kraja a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. 
Zvýšili sme cyber a GDPR bezpečnosť systémov. 

• Zriadili sme elektronickú úradnú tabuľu, vytvorili sme nový e-portál služieb, na ktorého vylepšeniach 
kontinuálne pracujeme. Novou technológiou e-formulárov zjednodušujeme prístup klientov 
k službám a s nimi spojené back office procesy. 

• Na zlepšenie efektivity back office procesov úrad zaviedol systém zadávania a sledovania úloh 
a v rámci zvýšenia firemnej (úradnej) kultúry zavádzame intranet. 

• V októbri 2020 otvoril na základe dohody v priestoroch úradu TTSK svoju poradenskú kanceláriu 
Úrad pre verejné obstarávanie, kde si po radu môžu prísť všetci verejní obstarávatelia, ale aj iní 
účastníci verejného obstarávania z nášho kraja. 

• V rámci protipandemických opatrení sme zrekonštruovali vstup do úradu, kde sme osadili 
termokamery a turnikety, na zabezpečenie regulovaného vstupu osôb do priestorov úradu. 
Pre zjednodušenie vybavovania stránok pripravujeme tzv. kancelárie prvého kontaktu, vo vstupných 
priestoroch úradu, kde budú môcť naši zamestnanci realizovať asistované elektronické podanie.  

• Pilotne sme zaviedli službu „Autobus na zavolanie,“ ktorou chceme dostať autobusy do obcí s nízkym 
počtom cestujúcich, a teda aj s nízkou dopravnou obslužnosťou. Túto službu v súčasnosti 
rozširujeme, čo nám uľahčila novela zákona presadená Združením samosprávnych krajov – SK 8, 
ktorá krajom umožní využívať aj nízkokapacitné vozidlá typu „8+1“. Službu „Autobus na zavolanie“ 
intenzívne na trojmesačnej báze vyhodnocujeme. Navyše pripravujeme integráciu dopravného 
systému TTSK a BSK, ako aj verejnú súťaž na prímestskú autobusovú dopravu.  

• V zastupiteľstve TTSK bol v januári 2021 schválený strategický dokument Plán udržateľnej mobility 
TTSK ktorého súčasťou bol aj materiál Plán dopravnej obslužnosti TTSK. 

• V tom istom roku zastupiteľstvo kraja schválilo zmenu tarify s platnosťou od 1. 7. 2021, ktorá 
obsahovala nové tarifné skupiny cestujúcich a zavedenie nových zliav pre osoby nad 62 rokov a 
osoby staršie ako 70 rokov tzv. SENIOR PAS TTSK. 
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• V zastupiteľstve TTSK bolo schválené úplne nové zónové členenie územia TTSK a zavedenie 
predplatných cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave, ktoré bude platné 
od 1. 1. 2023. 

• V súvislosti s rekonštrukciou mostného objektu v Hlohovci sme pristúpili k výstavbe dočasných 
záchytných parkovísk na obidvoch stranách Váhu. Rovnako tak sme zriadili dočasné záchytné 
parkovisko pred železničnou stanicou v Leopoldove. TTSK rovnako pristúpil k objednávaniu a 
financovaniu vybraných vlakov na trati 141 medzi Leopoldovom a Hlohovcov počas doby 
rekonštrukcie. 

• V spolupráci so spoločnosťou  ARRIVA Trnava a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. 
zabezpečujeme a koordinujeme prímestskú autobusovú dopravu vo väzbe na železničnú dopravu.  

• Župa má odvahu ísť do zásadných riešení problémov. Rozhodli sme sa pre radikálnu obmenu 
zastaranej techniky, ktorá skvalitní a zefektívni správu a údržbu ciest. Vyhlásili sme verejnú súťaž 
na dodávku 34 nákladných vozidiel, 34 sýpacích výmenných nadstavieb a množstva ďalšej súvisiacej 
techniky na údržbu ciest spolu za odhadovaných 15 mil. eur. Súťažou sa podarilo dosiahnuť úsporu 
v objeme 3 mil. eur. Prvé kusy techniky boli dodané pre zimnou sezónou 2020/2021, zvyšok bol 
zavedený do prevádzky v úvodných mesiacoch roka 2021. Zavedením novej techniky sme dokázali 
výrazne zvýšiť výkony a to pri najnižších nákladoch na zimnú údržbu za posledných 5 rokov. 

• V roku 2020 sme pristúpili k obnove vozového parku kraja, ktorý má vekový priemer viac ako 
16 rokov. V otvorenej súťaži, kde sa mohli s ponukami zúčastniť desiatky modelov a značiek 
v rôznych kategóriách sme obstarali 30 ks vozidiel, ktoré budú slúžiť najmä organizáciám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. 

• Podarilo sa nám zachrániť a finančne stabilizovať Letisko Piešťany, ktoré sme začali postupne 
„rozlietavať.“ Zvýšili sme komfort cestujúcich zrekonštruovaním a prístavbou nových priestorov. 
V roku 2019 začali prvé charterové lety, celkom 31, do tureckej Antalye a egyptskej Hurghady. 
Výrazne stúpol počet cestujúcich (zo 768 na 10 436), aj tržby. Po rokoch sa na letisko vrátil Festival 
letectva za účasti vyše 20 000 návštevníkov. V rokoch 2020 a 2021 bol festival z dôvodu obmedzení 
pandémie Covid-19 pozastavený, rovnako ako plánované pokračovanie a zvýšenie frekvencie 
charterových letov, aj novej pravidelnej linky Piešťany - Tel Aviv. Festival letectva sa uskutočnil 
v zapätí po zrušení protipandemických obmedzení, a to v dňoch 6. - 8. mája 2022 s obdobnou 
vysokou návštevnosťou ako v roku 2019. V letnej sezóne 2022 sa uskutočňovali štyri lety týždenne 
do destinácií v Turecku, pričom ku koncu septembra bolo prepravených viac 13 000 cestujúcich. 

• Systém duálneho vzdelávania (SDV) je jednou z priorít. Na jeho podporu robíme množstvo aktivít. 
Pre žiakov v SDV sme pripravili duálne štipendiá, bezplatnú dopravu a ubytovanie na internátoch 
TTSK, podporujeme účasť firiem na náboroch žiakov priamo v základných školách. Masívne 
propagujeme SDV mnohými komunikačnými prostriedkami. Motivujeme ďalších zamestnávateľov 
na vstup do systému. Výsledky sa dostavujú. V roku 2019 sme spomedzi slovenských krajov 
zaznamenali najvýraznejší medziročný nárast počtu zapojených škôl (300 %), ako aj počtu 
zamestnávateľov (223 %). Počet žiakov študujúcich v SDV sa medziročne zvýšil o 169 %. Tento trend 
pokračoval aj v roku 2020. Napriek mimoriadnej situácii v školstve vstúpilo do SDV 6 nových škôl a 
ďalšie sa na vstup pripravujú. Stúpla tiež ponuka voľných miest od zamestnávateľov pre žiakov 
prvých ročníkov v SDV. V školskom roku 2021/2022 bolo zapojených do SDV 25 stredných škôl a 309 
žiakov prvých ročníkov, čo je spolu 835 žiakov. 

• Naštartovali sme proces optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TTSK, najmä z dôvodu dlhodobého poklesu počtu žiakov v TTSK (až o 20 %). Citlivou optimalizáciou, 
na základe dôsledného zváženia všetkých faktorov, sme zabezpečili tak zefektívnenie financovania 
škôl, ako aj zjednodušenie ich riadenia a predovšetkým skvalitňovanie samotného vzdelávacieho 
procesu. Zdroje získané optimalizáciou sa každoročne vracajú späť do vzdelávacieho systému 
a zlepšujú podmienky pre študentov aj učiteľov. 
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• Vyriešili sme traumatizujúcu kauzu zariadenia Čistý deň, pred ktorou si predošlé vedenie zatváralo 
oči. Navyše, v priestoroch tohto bývalého zariadenia sme otvorili úplne nové zariadenie sociálnych 
služieb, Centrum sociálnych služieb Galanta, ktoré poskytuje aj dve nové sociálne služby, 
tzv. „sociálny taxík“ a rehabilitačnú službu. 

• Finančne sme stabilizovali zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. V roku 2018 sme im 
zvýšili platy (1,1 mil. eur) a tiež vyplatili koncoročné odmeny (1 mil. eur). Navyše, v rokoch 2019 a 
2020 sme v zmysle zákona platy aj v tejto oblasti valorizovali o 10 % a tiež sme zamestnancom 
zariadení sociálnych služieb vyplatili odmeny v celkovej sume 1 327 741 eur. 

• Zaviedli sme online systém objednávania pacientov k lekárovi v slovenskej i maďarskej jazykovej 
mutácii. Systém je využívaný aj v rámci nemocnice v Trnave a ďalších. Je bezplatný pre pacientov aj 
lekárov a jeho používanie sa postupne v kraji rozširuje. V roku 2022 je doposiaľ zapojených 
91 ambulancií. 

• Oblasť umenia a kultúry bola jednou z najviac postihnutých následkami realizácie preventívnych 
opatrení kvôli zamedzeniu šírenia nákazy Covid-19, a preto sme pripravili podporný program Prvá 
pomoc kultúre v Trnavskom kraji. Program bol zameraný na zmiernenie dopadov pandémie 
koronavírusu na subjekty nezriaďovanej kultúry, knižné vydavateľstvá a slobodných umelcov 
pôsobiacich v oblasti výtvarného umenia a divadla. Zrekonštruovali sme Trnavské divadlo a 
uskutočnili množstvo investícií v našich múzeách, galériách a kultúrnych inštitúciách v celom kraji. 

• Zmenili sme prístup k majetku župy a v roku 2018 zastavili predaj nevyužívaného nehnuteľného 
majetku. S Nadáciou Cvernovka spolupracujeme pri hľadaní nových verejných funkcií pre takýto 
majetok. Výsledkom spolupráce je napr. vznik kultúrno-kreatívneho centra ARTA v bývalých 
priestoroch strednej školy v Piešťanoch. Spolu sme tiež vydali v tejto oblasti prelomovú publikáciu 
„Nepredať! Zveľadiť!“ - manuál konverzie nevyužívaných budov na nové verejné funkcie. Okrem 
toho sme v roku 2020 prenajali budovu bývalej SOŠ Elektrotechnickej v PN, ktorá bola roky 
nevyužívaná Univerzite sv. Cyrila a Metoda, ktorá v nej bude prevádzkovať Fakultu zdravotníckych 
vied. Veľký potenciál pre verejné a komunitné využitie majetku TTSK vidíme v revitalizácií a zmene 
účelu využitia areálu bývalého ŠH TT na Zavarskej, kde okrem školského, športového vidíme aj 
využitie sociálne. 

• Celkovo sme za obdobie rokov 2018 – 2022 zrekonštruovali a opravili celkom 121 úsekov ciest 
v dĺžke 179,72 km a 35 mostov. Celkové investície do rekonštrukcií mostov a ciest II. a III. triedy 
predstavujú sumu 63 514 728 eur. Z toho zo zdrojov Európskej únie za obdobie 2018 – 2022 sme 
zrealizovali a realizujeme významné stavby dopravnej infraštruktúry, rekonštrukcie, opravy alebo 
výstavbu ciest, mostov v hodnote 24 504 773 eur.  

• Významne sme rozšírili sieť cyklotrás, vrátane lávky a prístupovej komunikácie cez rieku Moravu, 
spolu o dĺžke 35,04 km. Za obdobie 2018 – 2022 sme tak zo zdrojov EÚ aj vlastných zdrojov 
do rozvoja cyklotrás investovali spolu až 8 224 642 eur. 

• Výrazne sme pokročili v delimitácii pozemkov pod cestami II. a III. triedy. Slovenský pozemkový fond 
odovzdal TTSK pozemky o výmere cca 144 ha. Pozemky sa nachádzajú v celom rozsahu územnej 
pôsobnosti TTSK. Celkový proces nadobudnutia pozemkov pokrýva rôzne fázy, t. j. účinnosť 
delimitačných protokolov, zápis do katastra nehnuteľností, zaradenie do majetku TTSK a zverenie 
do správy SÚC TTSK. Z pohľadu uvedených fáz je proces delimitácie úplne ukončený na 80 % 
z celkovej výmery. 

• Staráme sa o majetok župy, investujeme do jeho rekonštrukcie a modernizácie, predovšetkým 
do zníženia jeho energetickej náročnosti (pripravujeme GES projekty, realizujeme nízkouhlíkovú 
stratégiu, ako implementujeme aj projekty využívania OZE4) vďaka ktorému vymieňame plynové 
kotle za tepelné čerpadlá. Vďaka efektívne nastaveným rozpočtom v predchádzajúcich rokoch, kedy 

                                                             
4 OZE - obnoviteľné zdroje energie 
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sme odstraňovali hlavne havarijné stavy sme v roku 2020 mohli nastaviť rozpočet v oblasti investícií 
zameraný najmä na rozvojové aktivity. Po dlhých rokoch bude kraj investovať aj do projektov 
v oblasti zdravotníctva. Realizujú sa projekty zamerané na zníženie produkcie CO2 (rekonštrukcie 
kotolní) na vybraných OvZP. Pripravujeme podklady pre zásadné zmeny v evidencii majetku spojené 
s jeho rozsiahlou pasportizáciu a odstránením nedostatkov z minulosti.  

• Investičné aktivity sa nasmerovali aj do projektov novej výstavby (realizuje sa výstavba telocviční 
v Gbeloch, Dunajskej Strede, kuchyňa pri DSS v Košútoch, pripravujú sa budovy DSS Pastuchov, 
Šoporňa, Galanta, kuchyňa pri Gymnáziu v Seredi, unikátna výstavba knižnice v Galante, 
vybudovanie nového športoviska – Hokejovej akadémie, komplexná modernizácia Hvezdárne 
a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci a iné. 

• Pre najbližšie obdobie sme spomedzi všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK vybrali 
7 organizácií (9 budov), kde chceme realizovať obnovu vybraných technických zariadení, 
vykurovacích sústav, elektrickej siete a pod. v rozsahu cca 3,4 mil. eur, s následnou ročnou úsporou 
331 000 eur, ktorá je zároveň spojená so znížením emisií v 405 t CO2. V rámci hospodárenia 
s energiami sme upravili rezervovanú kapacitu na cca 65 % objektov, čo predstavuje ročnú úsporu 
cca 48 000 eur. Pre najbližšie obdobie zároveň pripravujeme spoločné obstarávanie energií 
(elektrina, voda, plyn, teplo) pre všetky OvZP. Na 36 organizáciách máme už teraz zabezpečenú 
spoločnú dodávku tepla (kde do konca roka 2022 boli vysúťažené nízke ceny, na úrovni ceny z roku 
2015). 

• Intenzívne využívame organizačnú platformu Združenie samosprávnych krajov – SK 8, ktoré sa 
postupne stáva relevantným partnerom vlády a parlamentu. K reštartu organizácie došlo po zvolení 
Jozefa Viskupiča za predsedu združenia v roku 2018. Pozíciu predsedu SK 8 obhájil aj v ďalšom 
období. Združeniu sa podarilo napríklad presadiť zmenu v zákone, ktorá krajom umožňuje využívať 
na dopravu vo verejnom záujme popri autobusoch aj menšie, efektívnejšie a ekologickejšie vozidlá 
typu „8+1“. V súčasnosti pokračujeme na úrovni SK8 v aktivitách smerujúcich na posilnenie 
postavenia objednávateľov verejnej dopravy návrhmi úpravy právnych noriem pre verejnú 
autobusovú dopravu, pre cestnú dopravu. Združenie SK 8 vstúpilo výrazne aj do formovania 
nastavenia nasledujúceho programového obdobia. Spoločným záujmom krajov v tomto 
programovom období je presadzovanie čo najvyššej miery rozhodovania krajov (uplatnenie princípu 
zdola-nahor) o prideľovaní finančných zdrojov na rozvoj regiónov prostredníctvom Rád partnerstva. 
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EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE ŽUPY 

Ekonomika a hospodárenie župy sú v značnej miere limitované, na jednej strane objemom príjmov 
z podielovej dane, z grantov a transferov z rôznych kapitol štátneho rozpočtu, ďalej prostriedkami 
z rozpočtu Európskej únie a prostriedkami zo svojej vlastnej činnosti, a na strane druhej výdavkami 
vynakladanými na zabezpečovanie originálnych a prenesených kompetencií, ktoré sú jej zverené štátom.  

Hlavným cieľom súčasného vedenia župy bolo nastaviť finančnú politiku tak, aby bola schopná v každej 
chvíli rozumne hospodáriť so zverenými zdrojmi, efektívne investovať do modernizácie kraja a zároveň 
nastaviť udržateľné parametre hospodárenia v strednodobom a dlhodobom horizonte. V ostatných 
piatich rokoch sa tieto programové ciele podarilo dosiahnuť.  

Treba brať do úvahy, že všetky parametre sa darilo plniť napriek externým faktorom. Najvýznamnejším 
bola nepochybne pandémia, ktorá sa odrazila v roku 2020 na medziročnom poklese HDP až o 4,4 %, a 
zároveň výpadkom daňových príjmov vo výške 0,75 %. Ďalšími takýmito faktormi boli tiež legislatívne 
zmeny schvaľované NR SR bez predchádzajúcej diskusie so samosprávami s výrazným vplyvom 
na zníženie príjmov, ale aj na zvyšovanie výdavkov rozpočtu TTSK.  

Vývoj výkonnosti slovenskej ekonomiky za roky 2018 a 2019 možno charakterizovať ako pozitívny. 
Napriek tomu, že rok 2021 pokračoval v duchu pandemických obmedzení, slovenská ekonomika 
vykázala medziročný nárast HDP o 3 %, čo však stále nepokrylo stratu prvého roku pandémie. Daňové 
príjmy kopírovali tento trend. V zmysle uvedeného sa ročné hodnoty daňových príjmov pohybovali 
od 91 mil. eur v roku 2018 cez 101 mil. v roku 2019 a 100 mil. v roku 2020 až po takmer 105 mil. v roku 
2021. Vedenie župy sa preto rozhodlo využiť tento pozitívny vývoj a vytvoriť si priestor na investície, ako 
aj rezervu na splácanie záväzkov, či nepredvídateľné okolnosti. To sa najmä počas pandémie ukázalo ako 
správny krok. 
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Graf: Medziročný vývoj daňových príjmov rozpočtu TTSK 

 
 
TTSK vytvára v zmysle platnej legislatívy a svojich Zásad rozpočtového hospodárenia peňažné fondy. 
Fondy sú vytvárané najmä z prebytkov rozpočtu za uplynulý rok, zostatkov fondov z prechádzajúcich 
rozpočtových rokov a zostatkov niektorých príjmových operácií. Takto naakumulované finančné zdroje 
predstavujú pre kraj určitú formu rezervy, ktorú môže následne použiť či už v prípade nepredvídaných 
okolností, napríklad na odstránenie havarijných stavov majetku alebo škôd spôsobených živelnými 
pohromami alebo inými mimoriadnymi okolnosťami. Tieto prostriedky môže kraj použiť aj na úhradu 
určitého typu záväzkov z predchádzajúceho obdobia, kumuláciu prostriedkov na splatenie istín úverov 
a taktiež nimi možno kryť kapitálové výdavky kraja. Keďže peňažné fondy sú svojim spôsobom jedinou 
rezervou kraja, sú dôležitou súčasťou dobrého a obozretného hospodárenia samosprávneho kraja. 

V tomto kontexte, TTSK sa v rokoch 2018 a 2019 správal ako dobrý hospodár a z daňových príjmov 
z týchto rokov odložil financie na horšie časy. Navýšili sme peňažné fondy, z čiastky 28 000 eur v roku 
2017 na 29 mil. eur v roku 2021. Tieto správne rozhodnutia nám v roku 2021 umožnili splatiť balónovú 
splátku úveru SLSP vo výške 16,2 mil. eur. Zároveň od roku 2021 sme začali vytvárať Peňažný fond 
nových strategických investícií, ktorý je veľmi dôležitý pre rozvoj kraja. 

Cieľom vytvorenia tohto peňažného fondu je kumulovať zdroje na realizovanie projektov s väčším 
vplyvom na rozpočet TTSK. Fond bol vytvorený pri rozdelení prebytku za rok 2020. Prostriedky z tohto 
peňažného fondu majú slúžiť najmä na kapitálové výdavky smerujúce do rozvojových aktivít TTSK 
s významným vplyvom na rozvoj regiónu v oblastiach, akými sú infraštruktúra, energetická efektívnosť 
a energia z obnoviteľných zdrojov, výskum a inovácia, životné prostredie, digitálne technológie, 
vzdelávanie, zdravotníctvo alebo sociálna starostlivosť. V kombinácii s peňažným fondom na zníženie 
investičného dlhu slúžia ako finančný zdroj pri dlhodobo poddimenzovaných investíciách a tiež 
vo viacerých oblastiach pri rozširovaní a skvalitňovaní verejných služieb. 
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Graf: Vývoj Peňažného fondu TTSK 

 
 
Vplyv pandémie bol citeľný aj na rozpočet TTSK, pribrzdenie rastu daňových príjmov v roku 2020 
na úroveň 100 mil. eur a len mierny nárast v roku 2021 na úroveň 104 mil. eur bol kompenzovaný 
úspornými opatreniami vo výdavkoch Úradu, prehodnotením investičných akcií, s minimálnym 
dopadom na služby poskytované občanom a súvisiace poplatky a platby. 

Rozpočtové financovanie župy výrazne ovplyvňuje aj meniaca sa legislatíva. Národná rada SR schválila 
v rokoch 2018 až 2021 viacero legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na výrazné zvýšenie bežných 
výdavkov rozpočtu TTSK už od roku 2019, a následnej aj v nasledujúcich rokoch. Uvedené opatrenia 
predstavujú veľmi negatívny zásah do hospodárenia samosprávnych krajov. Ide najmä o: 

• opakované zvýšenie miezd zamestnancov vo verejnej správe úpravou platových taríf, 
10 % valorizáciou v roku 2019 a ďalšou 10 % valorizáciou v roku 2020, 3 % valorizáciou v roku 2022 
ako aj vyplatením jednorazovej odmeny vo výške 350 v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve 
vyššieho stupňa vo verejnej správe na rok 2021,  

• zvýšenie príplatkov za prácu počas sobôt a nedieľ, ako aj nadčasy a nočné príplatky - t. j. nárast 
výdavkov predovšetkým v oblasti sociálnych služieb, 

• zvýšenie príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,  

• zavedenie povinnosti poskytnúť finančné prostriedky cirkevným a súkromným školským 
zariadeniam na úrovni 100 % financovania školských zariadení zriadených TTSK,  

• povinnosť poskytnúť rekreačné poukazy zamestnancom, 
• vo vzťahu k zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme povinnosť vyplatiť jednorazovú 

odmenu vo výške 500 eur + povinnosť zvýšiť základnú stupnicu platových taríf od 1.1.2023 o 7 % a 
od 1.9.2023 o ďalších 10 %, 

• povinnosť zvýšiť osobitné stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov od 1.1.2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 % . 
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Ďalšie najvýznamnejšie legislatívne opatrenia, ktoré majú dopad na príjmovú časť rozpočtu, nakoľko 
znižujú výšku podielových daní:  

• zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane,  

• vyplácanie rekreačných poukazov,  

• 13. a 14. platy oslobodené od dane z príjmu,  

• zvyšovanie odpočítateľnej položky,  

• zvýšenie sumy daňového bonusu na deti do 6 rokov od 1.4.2019 a následne od 1.7.2021 zvýšenie 
daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov, 

• zníženie sadzby dane z príjmov fyzických osôb na 15% od roku 2020 z podnikania a inej zárobkovej 
činnosti pri splnení legislatívou vymedzených príjmových kritérií, 

• zvýšenie daňového bonusu od 1.7.2022 na deti do 15 rokov zo 43,60 (resp. 47,14) eur na 70 eur 
(od 1.1.2023 na sumu 100 eur), od 15 do 25 rokov z 23,27 eur na 40 eur (od 1.1.2023 na sumu 
50 eur). 

 
Priaznivý vývoj slovenskej ekonomiky, a s tým súvisiacich daňových príjmov v rokoch 2018-2021, 
aj napriek výpadku v roku 2020, TTSK využil na zodpovednú konsolidáciu župných financií 
a reštrukturalizáciu úverov. Znížením dlhu a úrokových sadzieb sme zároveň vytvorili priestor 
na podporu rozvojových projektov v budúcnosti.  

Na pokrytie kapitálových výdavkov využíva kraj okrem vlastných prostriedkov (podielové dane, príjmy 
z predaja kapitálového majetku, peňažné fondy), nenávratných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a 
prostriedkov z Európskej únie aj návratné zdroje financovania v podobe bankových úverov a finančných 
výpomocí. Na sledovanie miery úverovej zadlženosti legislatíva definuje ukazovateľ celková suma dlhu. 
Zjednodušene ide o percentuálne vyjadrenie pomeru „požičaných“ finančných prostriedkov 
k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roku kraja.  

Zákon stanovuje, že ak tento ukazovateľ dosiahne úroveň 50 %, tak vyšší územný celok je povinný urobiť 
opatrenia na zníženie celkového dlhu. Vo všeobecnosti nie je stanovená optimálna výška úrovne 
celkovej sumy dlhu. Táto úroveň závisí od stratégie, ktorú si daný kraj zvolí pri plnení svojich 
kompetencií. Či si požičia, aby odstránil investičný dlh a investoval do rozvoja kraja, alebo bude 
hospodáriť len do výšky obmedzených pridelených príjmov, ktorými disponuje. TTSK si určil stratégiu 
„zlatej strednej cesty“, teda investovať do rozvoja kraja aj s použitím cudzích zdrojov, ale pri zachovaní 
zdravej miery výšky celkového dlhu. Zároveň sa vláda počas krízových období obracala na samosprávu, 
aby preniesla časť negatívnych dopadov aj na svoje plecia, vrátane vyššieho zadlženia. V rámci takto 
stanoveného cieľa bolo ambíciou kraja znížiť percentuálny podiel cudzích zdrojov na úroveň pod 40 %. 
Stanovený cieľ sa TTSK v rámci hodnoteného obdobia odpočtu podarilo dosiahnuť, keď kraj znížil 
úverovú zadlženosť zo 46,7 % za rok 2017 na 38,6 % za rok 2021, pričom predikcia pre rok 2022 
predpokladá pokles tohto ukazovateľa až na úroveň 33,0 %. 
 

Tab: Vývoj úverovej zadlženosti TTSK 2017 - 2022 

2017 58 876 233 € 46,7 %* 
2018 55 121 352 € 41,1 %* 
2019 50 540 504 € 35,0 % 
2020 71 796 765 € 45,3 % 
2021 63 283 480 € 38,6 % 
2022** 57 035 134 € 33,0 % 

 * vrátane dlhu župných nemocníc 
 ** hodnota za rok 2022 je predikciou 
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Pri vývoji celkovej zadlženosti treba uviesť, že do 1.1.2019 neboli záväzky vyplývajúce 
z reštrukturalizácie nemocníc započítavané do tohto ukazovateľa. V ďalších rokoch je teda celkový dlh 
zvýšený o záväzky po bývalých župných nemocniciach. 
 

 
Graf: Vývoj celkového dlhu vo vzťahu k bežným príjmom predchádzajúceho roka v % 

 
* hodnota za rok 2022 je predikciou 

 

 

Znížili sme úrokové sadzby reštrukturalizáciou zdedených úverov:  

 
 
• V roku 2020 sme načerpali za výhodných podmienok návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva 

financií SR v celkovom objeme 15 mil. eur na rekonštrukciu mostov a ciest II. a III. triedy 
a nasledovnými parametrami: 
- úrok 0 % 
- doba splatnosti 10 rokov 
- čerpanie v roku 2020 
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• Výpadok príjmov počas pandémie bol čiastočne kompenzovaný návratnou finančnou výpomocou 
od MF SR v sume 5,5 mil. eur, ktorá má tiež vplyv na percento zadlženosti s nasledovnými 
parametrami: 
- úrok 0 % 
- doba splatnosti 7 rokov 
- čerpanie v roku 2020 
- splácanie od roku 2024 

• V roku 2021 bol schválený nový úverový rámec v Rozvojovej banke Rady Európy a načerpali sme 
z neho prvú tranžu vo výške 12 mil. eur na krytie investičných zámerov. Parametre: 
- úrok 0,17 % 
- doba splatnosti 10 rokov 
- čerpanie v roku 2021 
- splácanie od roku 2022 

• V roku 2019 sme ustanovili Radu pre rozpočet TTSK – poradný orgán župana (obdoba Rady pre 
rozpočtovú zodpovednosť). Úlohou je poskytovať nezávislé hodnotenia a odporúčania 
k hospodáreniu župy, záverečnému účtu a k návrhu rozpočtu župy. Členmi rady sú rešpektovaní 
nezávislí odborníci: 
- Viktor Novysedlák (RRZ) 
- Peter Goliáš (INEKO) (ukončil svoje pôsobenie v roku 2021, pozícia sa nepreobsadila) 
- Tomáš Meravý (MESA 10) 
- Miroslav Kňažko (komunálny ekonóm) 
- Tomáš Majthényi (CFO)  

• Vytvorili sme Zásady rozpočtového hospodárenia TTSK ako verejný dokument s cieľom priblížiť 
poslancom a obyvateľom kraja prácu s rozpočtom. Zároveň sme vytvorili nové peňažné fondy 
za účelom lepšieho manažmentu verejných financií: 
- peňažný fond na zníženie investičného dlhu, 
- peňažný fond na splátku istiny, 
- peňažný fond nových strategických investícií. 

• S cieľom zvyšovania transparentnosti rozpočtovania TTSK sme do návrhu rozpočtu zapracovali 
kompletný programový rozpočet vrátane merateľných ukazovateľov. 

• V roku 2020 sme zmenili štruktúru rozpočtu, aby bol lepšie čitateľný pre občanov. Vo forme 
programov sú výdavky priradené jednotlivým verejným politikám. 

• V roku 2021 sme zaviedli manažérsky informačný systém, ktorý nám pomáha efektívnejšie sledovať 
výdavky a príjmy. Zároveň sme začali kreovať stratégiu finančného riadenia. 

• V roku 2021 sme začali nastavovať automatické procesy v účtovnom systéme, ktoré nám umožnia 
preniesť veľkú časť agendy z papierového sveta do elektronickej podoby. 

• Pre rok 2022 sme pripravili návrh rozpočtu s presnejším zatriedením EŠIF projektov 
do programových oblastí, s ktorými vecne a príslušne súvisia. Táto bližšia špecifikácia dáva presnejší 
obraz o realizácií EŠIF projektov v jednotlivých programových oblastiach. 

• Opravili sme 12 rokov nepoužívanú strechu parkovacieho domu, dnes vo vlastníctve TCS, s.r.o. 
v 100 % vlastníctve TTSK – v spolupráci s mestom Trnava sme rozšírili kapacitu verejného parkovania 
oproti poliklinike o 80 parkovacích miest, ktoré už verejnosť využíva. 

• Za obdobie rokov 2018 - 2022 sme na vybudovanie, rekonštrukcie a modernizácie preinvestovali 
v jednotlivých oblastiach viac ako 136 mil. eur (vlastné zdroje + Európske štrukturálne a investičné 
fondy): 
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 2018 – 20225 
Projekty financované z EŠIF  52 845 261 € 
Cestovný ruch  911 100 € 
Interné služby  6 809 489 € 
Komunikácie  39 488 703 € 
Vzdelávanie  21 189 597 € 
Kultúra  8 365 745 € 
Sociálne služby  6 918 029 € 

Celkom: 136 527 924 € 
 
Išlo o investície do zníženia energetickej náročnosti budov škôl a školských zariadení (zateplenie 
budov, výmena okien), do výstavby a rekonštrukcií telocviční, internátov a školských kuchýň, 
investície do zníženia energetickej náročnosti budov zariadení sociálnych služieb a vybudovanie 
výťahov a bezbariérových priestorov v týchto objektoch, ako aj o sanáciu a odvlhčenie objektov a 
rekonštrukciu fasád budov kultúrnych inštitúcií. 

 
Investície TTSK financované z prostriedkov EŠIF za obdobie 2018 - 2022     

Kapitálové výdavky:  52 845 261 € 

Bežné výdavky:  8 938 448 € 

Spolu:  61 783 709 € 

 

  

                                                             
5 Údaje za rok 2022 zahrnuté do výpočtu zodpovedajú upravenému rozpočtu TTSK k 31.5.2022 
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OTVORENÁ ŽUPA 

Pred piatimi rokmi sme sa rozhodli pre uplatňovanie nového prístupu v rozvoji župy, ktorý stavia 
na princípoch otvoreného vládnutia. Jadrom tohto prístupu je dôvera v potenciál slobodnej iniciatívy 
obyvateľov kraja, občianskej spoločnosti. Predpokladom naplnenia tohto potenciálu je zabezpečenie 
informovanosti obyvateľov.  

Veríme, že zvyšovanie informovanosti obyvateľov o dianí v župe vedie aj k väčšiemu záujmu obyvateľov 
zúčastňovať sa rôznymi formami na tvorbe verejných politík župy. Zapojením obyvateľov získava TTSK 
nielen užitočnú spätnú väzbu, ale jeho verejné politiky potom lepšie reprezentujú záujmy a názory 
obyvateľov, a teda sú dlhodobo udržateľnejšie.  
 

• V roku 2017 nové vedenie prebralo prakticky „neviditeľný“ župný úrad. Predchádzajúce vedenie 
župy bolo „odstrihnuté“ od bežného života úradu a odborných pracovníkov. Úrad mal až 4 úrovne 
riadenia – riaditeľov sekcií sme v novej organizačnej štruktúre zrušili. Mnohé rozhodnutia boli 
politické, nie odborné (nečinnosť v kauze Čistý deň, zlaté padáky na letisku...). 

• Za posledných 5 rokov TTSK investoval mnoho času a energie do zvýšenia a udržanie vysokej miery 
transparentnosti. V rebríčku transparentnosti žúp zostavovanom Transparency International 
Slovensko sme sa v hodnotení posunuli z úrovne „C“ v roku 2017 na úroveň „B“ v roku 2020 aj v roku 
2022. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje zlepšenie o 14 percentuálnych bodov. 

• Do výrazného prepuknutia pandémie Covid-19 sme uskutočňovali výjazdové zasadnutia 
zastupiteľstva priamo v okresoch kraja - v Dunajskej Strede (11/2018), v Piešťanoch (06/2019), 
v Senici (11/2019), v Rakoviciach (07/2020) a naposledy v Galante (09/2020).  

• Prebytočnému majetku hľadáme prioritne nové verejné využitie. Až v prípade nerealizovateľnosti 
verejného využitia uskutočňujeme predaj v otvorenej obchodnej verejnej súťaži. Nákupy 
realizujeme prostredníctvom transparentných verejných obstarávaní, pričom využívame nástroje 
prispievajúce k zvýšeniu počtu a kvality predložených ponúk. 
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• Začali sme tradíciu Dňa otvorených dverí Úradu TTSK, historicky prvý krát v roku 2018 s účasťou viac 
ako 1000 ľudí a s úspešným pokračovaním v roku 2019. V období 2020 až 2021 sa DOD z dôvodu 
pandémie Covid-19 neuskutočnil. Úspešne nadviazať na novú tradíciu sa podarilo až v roku 2022, 
s podobnou účasťou, ako pred nástupom pandémie. 

• Zaviedli sme: 
- novú webovú aplikáciu e–zastupiteľstvo, ktorá na jednom mieste ponúka informácie 

o rokovaniach Zastupiteľstva (materiály, videozáznamy, livestream). 
- transparentné hlasovanie poslancov, t.j. zverejňovanie dát o hlasovaní poslancov v aplikácii  

e-zastupiteľstvo. 

• V septembri 2019 Zastupiteľstvo TTSK v septembri 2019 schválilo Etický kódex volených 
predstaviteľov a zamestnancov (zverejnený na webovom sídle) 

• V novembri 2019 Zastupiteľstvo TTSK schválilo nový Rokovací poriadok Zastupiteľstva TTSK a 
Rokovací poriadok komisií zastupiteľstva TTSK, ktoré zvyšujú mieru transparentnosti pri rokovaní a 
rozhodovacích procesoch volených orgánov TTSK. 

• Roky 2020, 2021 boli poznačené pandémiou Covid-19. TTSK, ako prvý kraj v histórii Slovenska 
15. 4. 2020 realizoval plnohodnotné rokovanie zastupiteľstva online formou. 

• Riadiace pozície v organizáciách v pôsobnosti TTSK sú obsadzované výlučne transparentnými 
výberovými konaniami, pri ktorých sú členmi výberových komisií rešpektovaní odborníci v danej 
oblasti. V roku 2019 sme usporiadali výberové konania v 34 školách, 21 zariadeniach sociálnych 
služieb, 15 kultúrnych inštitúciách a v Správe a údržbe ciest. Rovnaký princíp sme využívali aj 
v ďalších rokoch volebného obdobia. 

• Zaviedli sme transparentné označovanie vozidiel úradu a vybavili sme ich GPS modulmi, ktoré 
umožňujú monitoring a vyhodnocovanie ich pohybu, čo prispieva k hospodárnemu a účelnému 
využívaniu služobných vozidiel.  

• Pri napĺňaní konceptu otvorenej samosprávy sme spolupracovali s mimovládnymi organizáciami 
Utópia, Cvernovka, Wellgiving, Zastavme korupciu, Living Memory, Konrad–Adenauer–Stiftung, 
Nadácia Milana Šimečku, Nadácia Otvorenej spoločnosti, Inštitút pre verejné otázky, PDCS a ďalšími.  
- s Nadáciou Cvernovka na konverzii neefektívne využívaných budov na nové verejné funkcie 
- s Nadáciou Zastavme korupciu na vylepšení systému nahlasovania korupcie, 
- s Utópiou a Wellgiving–om pri realizácii Participatívneho rozpočtu TTSK, 
- s Living Memory a ďalšími mimovládnymi organizáciami v oblasti rozvoja demokracie, podpory 

občianskeho aktivizmu a prevencie extrémizmu a to formou podpory vzdelávacích aktivít 
realizovaných na stredných školách. 

• Realizujeme stážový program pre študentov vysokých škôl. Program bol spustený v novembri 2018 
s cieľom otvoriť úrad pre mladých ľudí v kraji a zvýšiť ich praktickú pripravenosť. Napriek tomu, že 
situácia v súvislosti s pandémiou Covid-19 ovplyvnila aj oblasť pôsobenia stážistov na župe, 
do stážového programu bolo od roku 2018 zapojených viac ako 100 študentov. Novinkou pre rok 
2022 sa stal trainee program „Mladí na úrade“, v ktorom študenti majú príležitosť nadobudnúť 
cenné skúsenosti z rôznych organizačných útvarov pod dohľadom skúsených mentorov. 

• V roku 2020 úrad spustil proces výrazných zmien i v oblasti riadenia ľudských zdrojov (zameraný 
na proces odmeňovania, hodnotenia výkonu zamestnancov, stanovenie štandardov, onboardingový 
proces, rozšíril a stransparentnil proces výberu nových zamestnancov, proces rozvoja a vzdelávania 
zamestnancov) a prispel tak k nominácii a získaniu 2. miesta v prestížnej ankete „Najatraktívnejší 
zamestnávateľ v roku 2021“ v kategórii štátna a verejná správa. 
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• Zaviedli sme Cenu slobody Antona Srholca, ktorá je odkazom na život a dielo A. Srholca a udeľuje sa 
za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu, alebo 
za prejav mimoriadnej občianskej statočnosti. Je to najvýznamnejšie ocenenie TTSK. 

- prvýkrát bola udelená symbolicky 17. 11. 2018: p. Jánovi Kuciakovi a p. Martine Kušnírovej,  
  p. Milanovi Kňažkovi, 
  p. Helene Wolekovej, 
  p. Jaroslavovi Žilákovi.  

- druhýkrát bola cena udelená v roku 2019 a to v súvislosti s 30. výročím Nežnej revolúcie. 
Ocenení boli jej významní aktéri na úrovni bývalého spoločného štátu Československa, 
Slovenska, ale aj na úrovni nášho kraja:  p. Iveta Radičová,  
  p. Michael Kocáb,  
   p. Ján Budaj,  
  p. Bohumil Chmelík,  
  p. Ľubomír Navrátil. 

- V roku 2020 sa z dôvodu pandémie Covid-19 udeľovanie cien A. Srholca neuskutočnilo.  

- V roku 2021 bola cena udelená laureátom: p. Michal Lošonský,  
  p. László Öllös,  
  p. Martin Korčok,  
  p. Hedviga Rozborová in memoriam 

• Na podnet rodín Kuciakovcov a Kušnírovcov sme v novembri 2019 zorganizovali konferenciu 
Slovensko proti všetkým mafiám, na ktorej vystúpili významní hostia z oblasti justície a žurnalistiky 
zo Slovenska a z Talianska. 

• V septembri 2021 ocenil župan Cenou predsedu TTSK 246 jednotlivcov a kolektívov za prínos 
k ochrane životov a zdravia v období pandémie ochorenia Covid-19. 

• TTSK v reakcii na vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a zásadný 
celospoločenský pohyb, ktorý táto tragická udalosť vyvolala na Slovensku i vo svete, rozhodol 
o zámere vytvoriť a zriadiť Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači. V decembri 2021 TTSK vyhlásil 
verejnú anonymnú projektovú výtvarno-architektonickú súťaž na návrh pamätníka. Cieľom súťaže 
bolo na mieste tragédie vytvoriť pietne miesto na pamiatku novinára J. Kuciaka a jeho partnerky  
M. Kušnírovej, a zároveň ako pripomienku hodnôt slobody a demokracie.  

Do súťaže zastrešenej Inštitútom Slovenskej komory architektov bolo odovzdaných spolu 
30 návrhov, z toho 27 splnilo súťažné podmienky. Návrhy posudzovala deväťčlenná porota, zložená 
zo šiestich odborníkov v oblasti architektúry a výtvarného umenia, ďalej z predsedu TTSK, otca 
zosnulého J. Kuciaka a brata M. Kušnírovej. Zvíťazil súťažný návrh tvorcov Benjamína Bradňanského, 
Víta Haladu a Martina Piačeka, ku ktorému sa aktuálne spracováva projektová dokumentácia. 

 
Efektívna spolupráca župy a miest a obcí 

• Pri všestrannom rozvoji kraja a plnení programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja 
územia samosprávneho kraja úzko spolupracujeme s mestami a obcami. 

• Od začiatku volebného obdobia sme pristúpili k systematickým stretnutiam s primátormi a 
starostami miest a obcí celého kraja viacerými formami. Jednu z foriem pre spoluprácu župy a miest 
predstavovalo neformálne zoskupenie M17, ktorého predstaviteľmi sú všetci primátori v kraji. 
V rokoch 2018 a 2019 zároveň prebiehali stretnutia so starostami a primátormi priamo 
v jednotlivých okresoch kraja, pričom predstavitelia župy a lokálni predstavitelia hľadali riešenia 
spoločných problémov. V roku 2020, vzhľadom na obmedzenia Covid-19, sa fyzické stretnutia 
neuskutočňovali. Naďalej však prebiehali operatívne pracovné stretnutia a osobitne v roku 2021 
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intenzívna komunikácia a operatívne stretnutia so starostami a primátormi pri koordinovaní 
testovania a očkovania proti Covid-19 v kraji (celkom 313 výjazdov do obcí a miest).  

• V mesiacoch august a september 2022 sa uskutočnili regionálne stretnutia vedenia župy 
a pracovníkov úradu so starostami a primátormi vo všetkých okresoch kraja. Predmetom stretnutí 
bola príprava na čerpanie eurofondov v programovom období 2021 - 2027, zdrojov z Plánu obnovy, 
informovanie o uskutočnených krokoch zo strany vedenia župy. Starostovia na stretnutí získali 
aktuálne informácie o možnostiach čerpania zdrojov, prediskutovali projekty daného okresu 
vložené do databázy projektov Rady partnerstva a návrh stratégie pre rozvoj TTSK v okrese.  

• Pravidelne komunikujeme s Úradom pre verejné obstarávanie o problematike eurofondov, 
implementácii IROP, vzdelávaní pre organizácie a obecné a mestské samosprávy. Výsledkom je aj 
vytvorenie regionálnej kancelárie ÚVO v TTSK, s ktorou zamestnanci Úradu TTSK a OvZP aktívne 
komunikujú a ktorá realizuje aj pravidelné školenia v oblasti verejného obstarávania. 

 
Podpora rozvoja kraja prostredníctvom dotácií, grantov a príspevkov  

• Rozvoj regiónu podporujeme aj prostredníctvom viacerých grantových schém. Pre porovnanie, 
objem týchto finančných prostriedkov sme z úrovne 500-tisíc eur v roku 2017 postupne zvyšovali až 
na viac ako 3 mil. eur v roku 2022, čo spolu za celé obdobie 2018 – 2022 činí viac ako 9,86 mil. eur. 
Aktívnym ľuďom, organizáciám občianskej spoločnosti, súkromnému sektoru či obciam a mestám 
takto vytvárame podmienky a umožňujeme pretvárať ich bezprostredné okolie. 

Dotácie schvaľované zastupiteľstvom TTSK pre občianske združenia a obce: suma určená 
zastupiteľstvom TTSK na túto dotačnú schému sa v priebehu rokov postupne zvyšovala až 
na súčasných 600 000 eur - rozdelených do oblastí ako šport, kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo. 
Z toho 75 % je určených pre organizácie (občianske združenia...) a 25 % pre obce, mestá. Za obdobie 
piatich rokov (2018 – 2022) bolo z dotačnej schémy podporených celkovo až 2 817 projektov. 

Participatívny rozpočet: 250 000 eur (každoročne) - Do tretieho ročníka Participatívneho rozpočtu 
Trnavskej župy bolo prihlásených 70 občianskych a komunitných projektov, z ktorých 61 projektov 
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splnilo charakter Participatívneho rozpočtu a bolo zapojených do rozhodovania. V tomto ročníku 
podporilo projekty 11 254 hlasujúcich s celkovým počtom 35 734 hlasov. Na základe výsledkov 
rozhodovania bude v tomto ročníku realizovaných 54 občianskych a komunitných projektov naprieč 
celým krajom. V roku 2020 došlo aj k zmene harmonogramu Participatívneho rozpočtu TTSK, 
z ročného sa stal 1,5 ročný cyklus. 

 

Dotácie na podporu regionálneho rozvoja6: 500 000 eur (každoročne) - Dotačná schéma je určená 
na podporu projektov zameraných na zvyšovanie atraktivity územia a na rozvoj cestovného ruchu 
v regiónoch TTSK. Projekty žiadateľov posudzuje komisia zložená z poslancov a nezávislých 
odborníkov pri dodržaní kritéria regionálnej proporcionality a schvaľuje zastupiteľstvo TTSK. Za dobu 
existencie dotačnej schémy, od roku 2019, bolo celkovo finančne podporených 57 projektov. 

Fond na rozvoj Trnavského kraja: TTSK vytvoril fond v septembri 2019, ako nástroj na podporu 
aktivít, akcií a práce organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja, napĺňajú jeho 
rozvojový potenciál a súčasne majú nadregionálny, celoslovenský, cezhraničný alebo európsky 
význam. V roku 2021 bolo z fondu podporených celkovo 22 projektov žiadateľov v sume 
500 000 eur, a v roku 2022 až 72 projektov v sume 1 100 000 eur. 

Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja: založený v r. 2009 ako 
špecifický nástroj podpory obcí a miest pri škodách spôsobených živelnými udalosťami 
a katastrofami. Aktívnym prístupom k manažmentu CKF sa za obdobie rokov 2018 - 2022 počet 
dobrovoľne zapojených členských obcí zvýšil zo 7 obcí na 64 obcí. V rámci prevencie bolo za uvedené 
obdobie podporených 105 projektov obcí v celkovej sume 338 500 eur so zameraním 
na vodozádržné opatrenia, revitalizáciu poškodených stromov alebo vyčistenie verejných 
priestranstiev. 
 
 
Graf a tabuľka: Vývoj objemu financií TTSK určených na dotácie, granty a aktivity nadregionálneho významu 

 
 
 
 
 

                                                             
6 Oprávnenými žiadateľmi sú miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, združenia právnických osôb a občianske združenia 
zriadené za účelom regionálneho rozvoja. 
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(v euro) 
 2017 2018 2019 2020 2021 20227 
Na projekty organizácií a obcí * 363 000 627 000 825 500 690 000  690 000 690 000 
Participatívny rozpočet – – 250 000 250 000 250 000 250 000 
Na podporu regionálneho rozvoja * – – 575 000 575 000 575 000 575 000 
Fond na rozvoj TTSK       400 000 500 000 1 100 000 
Nadregionálne aktivity 137 000 54 000 150 000 150 000 250 000 400 000 

spolu: 500 000 681 000  1 800 000  2 065 000 2 265 000 3 015 000 
spolu za 2018 - 2022 8:  9 826 000 

 

* suma zahŕňa aj čiastku, o ktorej pridelení rozhoduje na základe príslušného VZN predseda TTSK. Od roku 2020 ide o 15 % z celkového objemu 
finančných prostriedkov určených na výzvy podľa príslušného VZN na daný rozpočtový rok. 

 
 
Staráme sa o majetok župy 

• Zastavili sme predaj majetku a budovám v správe župy prioritne hľadáme nové verejné funkcie. 
Pri konverzii neefektívne využívaných budov na nové verejné funkcie sme spolupracovali s Nadáciou 
Cvernovka: 
- spolu sme vydali prelomové dielo „Nepredať! Zveľadiť“ (12/2020), unikátny manuál 

pre jednotlivcov, občianske iniciatívy, či samosprávy, ako meniť opustené budovy na centrá 
kultúry a spoločenských inovácií.  

- pilotným projektom konverzie je ARTA Piešťany. TTSK v spolupráci s Nadáciou Cvernovka 
vytvorili partnerskú spoluprácu so skupinou miestnych kultúrnych aktivistov, ktorí postupne 
premieňajú priestory bývalého SOU na kultúrne a kreatívne centrum. V druhej polovici roka 
2019 bola veľká časť priestorov vyprataná a uprataná. Nájdené predmety následne poslúžili ako 
exponáty inauguračnej výstavy. V ARTA sa v súčasnosti už usporadúvajú kultúrne a vzdelávacie 
aktivity, pre verejnosť komentované prehliadky budovy, filmové premietania, koncerty, 
kreatívne dielne, komunitné susedské grilovačky a ďalšie aktivity. Priestory ARTA sa zmenili 
na autentické centrum kultúrno-kreatívnej komunity s nadlokálnym významom, v ktorom 
viaceré z nich našli aj domov a platformu pre trvalú činnosť. 

  

                                                             
7 Upravený rozpočet Trnavského samosprávneho kraja k 31.5.2022 
8 Objem financií určených na dotácie, granty a aktivity nadregionálneho významu spolu za 5 rokov (vrátane rezervy župana) v sume 9 826 000 € 
predstavuje 1,04 % z objemu schválených rozpočtov výdavkov TTSK (BV+KV) za dané obdobie. 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – ZELENÁ ŽUPA 

 
Životné prostredie je určujúcim faktorom ľudského života. To, ako pristupujeme k prírode, k jej ochrane 
alebo na druhej strane k narušovaniu a poškodzovaniu, sa veľmi priamo prejavuje na našom zdraví, 
pracovnej výkonnosti, a v konečnom dôsledku aj na ekonomike a celkovom fungovaní našej spoločnosti. 
Príroda nepozná hranice a naše zodpovedné alebo nezodpovedné rozhodnutia sú súčasťou globálnych 
dôsledkov, ktorých pociťujeme všetci. Aj keď v oblasti životného prostredia TTSK nemá priame 
kompetencie, v rámci svojich možností v uplynulých piatich rokoch realizoval rad dôležitých aktivít 
a projektov, aby naša župa zostala aj naďalej zelená. 
 
• Zastupiteľstvo župy schválilo zákaz používania látok na báze glyfosátu na ničenie burín na verejných 

priestranstvách v majetku a správe TTSK a jeho OvZP a ich nahradenie ekologickejšími alternatívami. 
Rovnaký postup odporučilo aj mestám a obciam na svojom území. 

• Zastupiteľstvo župy schválilo zámer uplatňovať politiku života bez odpadu pri používaní plastov  
v Úrade TTSK a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. 

• Realizujeme projekt EnviroTour TTSK, ktorý je zameraný na environmentálne vzdelávanie na našich 
školách. Cez kampane a workshopy informuje o zmenách v kvalite životného prostredia a ponúka 
konkrétne riešenia v praxi.  

• Zrealizovali sme projekt NAREG, ktorého hlavným cieľom bolo ekologicky zmysluplné a trvalo 
udržateľné riadenie tokov odpadov, zvyšovanie miery recyklácie a opätovného použitia odpadov 
v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne za účelom ochrany životného prostredia. V rámci 
cezhraničného projektu sa optimalizovalo nakladanie s odpadmi, predchádzanie vzniku a 
zhodnocovanie odpadov, aby sa splnili budúce ciele hospodárenia s odpadmi a hľadali sa ďalšie 
inovatívne riešenia. 

• V r. 2020 sme začali s implementáciou projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý získal 
finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ. Hlavným zámerom je podpora efektívneho 
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riadenia kvality ovzdušia vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť 
kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.  

• Každoročne organizujeme súťaž Ekologický čin roka, ktorou povzbudzujeme záujem o zachovanie 
kvalitného životného prostredia vo svojom regióne. Podporujeme aktivity ako napr. dokumentácia 
a likvidácia neriadených skládok odpadov, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadba 
zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, 
práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a pod. Do súťaže sa zapájajú 
jednotlivci, kolektívy škôl, samosprávy a záujmové združenia. Od roku 2017, aj napriek pandemickej 
situácii, sa do súťaže zapojilo až 97 projektov. 

• V rámci dotácií sme podporili uskutočnenie medzinárodného festivalu filmov o trvale udržateľnom 
rozvoji a ochrane životného prostredia Ekotopfilm – Envirofilm, pre stredoškolákov i dospelých. 

• Nízkouhlíková stratégia TTSK – spracovaním strednodobého strategického dokumentu sme 
z prostriedkov EU zabezpečili systémový prístup župy k dlhodobému a udržateľnému 
energetickému rozvoju regiónu. Dokument definuje konkrétne aktivity TTSK zamerané 
na znižovanie emisií CO2. Stratégia má tri piliere: 
1. Verejné a obytné budovy – zavedenie systému vyhodnotenia, monitorovania a plánovania 

úspor energií a zníženie emisií skleníkových plynov (Smart Buildings). 
2. Doprava a mobilita – vozový park, hospodárenie s pohonnými hmotami, elektromobilita, 

priepustnosť dopravy a údržba ciest. 
3. Spotreba a nákup energií (zníženie nákladov = finančná úspora), obnoviteľné zdroje energie. 

Nízkouhlíková stratégia TTSK predstavuje základ pre vypracovanie Energetickej politiky TTSK a 
Koncepcie využívania obnoviteľných zdrojov TTSK. 

• Úrad TTSK v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou TTSK rozhodol o potrebe využitia značného 
potenciálu modelu tzv. garantovaných energetických služieb (ďalej len GES). Realizoval sa zber 
potrebných dát, nasledoval proces posúdenia aktuálneho technického stavu budov všetkých 
subjektov - organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Na základe zistení bol spracovaný návrh 
úsporných opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti a posúdenia vhodnosti pre GES. 
Z celkového počtu 96 subjektov, podľa výsledkov hodnotenia, pre najbližšie obdobie bolo 
identifikovaných 7 organizácií (9 budov), ktoré sú vhodné pre realizáciu formou GES. Základným 
parametrom pre výber vhodnosti budov je čistá návratnosť investície, ktorá v tomto prípade je 
10,27 rokov pri celkovej výške investície 3,4 mil. eur. Následná ročná úspora predstavuje 
331 000 eur/2 166,65 MWh, ktorá je zároveň spojená so znížením emisií o 405 t CO2/rok.  

• Realizujeme 12 projektov na zníženie energetickej náročnosti objektov a zníženie spotreby energie 
v budovách prostredníctvom výstavby nového zdroja tepla na báze OZE (obnoviteľné zdroje energie) 
s termínom ukončenia v rokoch 2022 - 2023. Navrhovanou výstavbou nových zdrojov tepla sa 
dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdrojov tepla v rámci objektov (múzeá, 
galérie, DSS, školy), ktorých zriaďovateľom je TTSK.  

• Kontinuálne znižujeme spotrebu energie a postupne vymieňame zastaranú a neefektívnu techniku, 
napr. nové počítače v Úrade TTSK majú o cca 65 % nižšiu spotrebu ako pôvodné, SMART riešenie 
LED osvetlenia na parkovisku, vyregulovanie vykurovacej sústavy úradu, a ďalšie. 

• Špecifickým nástrojom pre podporu ochrany životného prostredia je aj dobrovoľné zapojenie sa obcí 
a miest do Centrálneho krízového fondu TTSK (CKF). Tento nástroj slúži na riešenie havarijných 
situácií ako aj na prevenciu pred živelnými a prírodnými katastrofami. Aktívnym prístupom 
k manažmentu CKF sa za obdobie rokov 2018 - 2022 zvýšil počet členských obcí zo 7 obcí na 64 obcí. 
V rámci prevencie bolo za uvedené obdobie podporených 105 projektov obcí v celkovej sume 
338 500 eur so zameraním na vodozádržné opatrenia, revitalizáciu poškodených stromov alebo 
vyčistenie verejných priestranstiev.  

https://populair.sk/sk/manazeri-kvality-ovzdusia
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CESTOVNÝ RUCH 

Jednou z oblastí, ktorú sa nové vedenie župy rozhodlo zásadne zmeniť je manažment tvorby a podpory 
cestovného ruchu v kraji. Úrad TTSK zredukoval organizačnú zložku, ktorá v minulosti mala 
pod patronátom túto oblasť, a destinančný manažment, destinančný marketing a strategickú časť 
riadenia destinácie presmeroval na novovzniknutú krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR). 
V rámci systémovej zmeny na to župa vytvorila najmä finančné a personálne podmienky. 
 
• Cestovný ruch sme podporovali prostredníctvom KOCR Trnavský kraj a naštartovali sme tak 

koncepčnú víziu destinačného rozvoja cestovného ruchu na území Trnavského kraja, v ktorej KOCR 
zadefinovala tri nosné produktové línie cestovného ruchu: PRÍRODA A VODA; KULTÚRA, HISTÓRIA, 
TRADÍCIE A REGIONÁLNE PRODUKTY; BALNEA A AQUAPARKY 

• KOCR Trnavský kraj vytvoril novú koncepčnú marketingovú komunikáciu zameranú na predstavenie 
novej identity organizácie a destinácie a tým vybudovanie povedomia o značke Trnavský kraj 
zážitkov ako VÝLETNEJ DESTINÁCIE.  

• KOCR vytvoril dizajn manuál k novej vizuálnej identite na prezentáciu značky TRNAVSKÝ KRAJ 
ZÁŽITKOV, ktorý je postavený na novom logu TKZ.  

• Podporili sme v spolupráci s KOCR Trnavský kraj rozvojový projekt na rozvoj turistickej infraštruktúry 
– vybudovanie útulne v lokalite Mihalinová. Architektonický návrh vzišiel z verejnej súťaže 
organizovanej občianskym združením Klub slovenských turistov (KST) a jeho oddielom Hikemates 
spolu s partiou start-upistov vystupujúcich pod značkou madebythe. 

• V spolupráci s KOCR župa si ako jeden strategických cieľov dala riešenie nepokrytých tzv. bielych 
miest na území kraja. Na základe analýzy bol ako jedna z prvých oblastí definovaný okres Galanta. 
Za aktívnej spolupráce aktérov, najmä samosprávy vznikla nová OOCR Matúšova zem - Mátyusföld, 
ktorá bola založená 15.12.2021, aby zabezpečovala destinačný rozvoj a marketingovú komunikáciu 
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orientovanú predovšetkým na produkty súvisiace s vodou, prírodným a kultúrnym bohatstvom, 
regionálnymi výrobkami či gastronómiou.  

• KOCR Trnavský kraj štruktúrovane podporuje rozvoj regiónu a v tejto súvislosti sa podieľala aj 
na zintenzívnení práce oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR). KOCR v spolupráci s TTSK 
iniciovala vstup Letiska Piešťany a mesta Hlohovec do OOCR Rezort Piešťany. 

• TTSK v roku 2021 zaviedol úplne nový nástroj na podporu destinančného rozvoja územia aj 
prostredníctvom schémy pomoci KIRA pre OOCR pôsobiace na území TTSK. KIRA za roky 2021 a 2022 
poskytla podporu manažmentu rozvoja destinácie v celkovej výške 250 000 eur a podieľala sa aj 
na určovaní strategického smerovania rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Trnavskom kraji. 

• Spolupracovali sme s MAS na území kraja pri tvorbe a mapovaní potenciálu regionálnych produktov. 
KOCR v roku 2021 začala s interným vyhľadávaním výrobcov so sídlom v Trnavskom kraji a produktov 
rôznych typov (tradičné remeslá, gastro, dizajn, kozmetika). 

• KOCR Trnavský kraj vytvoril a realizoval nové vlastné autorské produkty doplnené o aktivity 
členských organizácii v destinácii Trnavský kraj:  
- Výletné vlaky Pálffy, Štefánik, Brezovská lokálka a tiež Mária Terézia 

Zážitkový výlet historickým vlakom s divadelným predstavením priamo vo vlaku, ktoré sa 
tematicky viaže na príbehy osobností, ktoré k destinácii patria. Jedná sa o celodenný zážitkový 
program, ktorý sa vo vlaku začína a v destinácii pokračuje prehliadkami unikátností. 

- Kyvadlová výletná doprava v destináciách Smolenice a Brezová pod Bradlom 
Preprava návštevníkov v destinácií a priblíženie k turistickým miestam vyhliadkovými vláčikmi, 
ktoré sú nielen zážitkom, ale umožňujú väčší komfort návštevníkovi a tým aj vidieť a zažiť viacej. 

- Cyklobusom od vody k vode 
Špeciálne upravený autobus prispôsobený na prevoz bicyklov priamo vo vnútri autobusu, ktorý 
jazdí na trase Senec - Jelka - Šamorín/Čilistov. Turisti, ktorí využijú cyklobus, si môžu pozrieť 
unikátne technické pamiatky Žitného ostrova.  
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- Cyklobusom do Karpát 
Pre cyklistov aj turistov, ktorý sa chcú odviesť bližšie k cyklotrasám a do prírody. Cyklobus jazdí 
na trase Trnava - Horné Orešany - Dobrá Voda - Piešťany - Vrbové - Brezová pod Bradlom - 
Prietrž a späť. Cyklobus bude jazdiť každú sobotu počas vybraných jarných, letných a jesenných 
mesiacov 

- Cyklovlak 
Historický vlak, ktorý jazdil ako Výletný vlak Pálffy a Štefánik sa počas prázdninových mesiacov 
sa zmenil s príchodom septembra na Cyklovlak, aby prepravil cyklistov na trase Bratislava - 
Trnava - Smolenice a priviezol ich bližšie k cyklotrasám. 

- Vlakom za termálom Dunajská Streda a Veľký Meder 
V spolupráci so ZSSK a termálnymi kúpaliskami na Žitnom ostrove sa vytvoril unikátny balík, ktorý 
znamená prepájanie partnerov a vytváranie nových príležitostí pre navštevovanie destinácie. 
Aquapass je jeden lístok na vlak aj do termál parku vrátane transferu zo stanice a späť. 

- Risografiky s príbehom 
Risografiky vznikli v súťaži Trnavský kraj príbehov so zámerom podporiť umelcov v kultúrnom 
priemysle v ťažkej pandemickej dobe a zároveň mali za cieľ podporiť návštevnosť turistických 
informačných centier. Prezentujú to najzaujímavejšie z Trnavského kraja a každý výtlačok je 
vďaka tlači risografom skutočným originálom. Risografiky je možné si zakúpiť online a získať tak 
zaujímavý darček z destinácie Trnavský kraj zážitkov alebo vo vybraných turistických 
informačných centrách.  

• KOCR Trnavský kraj vytvoril a realizoval nové vlastné autorské podujatia: 
- Rozárium hudby  

Je unikátne podujatie pripravené v spolupráci s festivalom Konvergencie a uznávaným 
violončelistom Jozefom Luptákom, ktoré KOCR začalo organizovať v roku 2021. Cieľom tohto 
podujatia je priblížiť históriu a spätosť významného svetového skladateľa Ludwiga 
von Beethovena s destináciou TKZ, konkrétne s obcou Dolná Krupá.  
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- Dunajský Svetlonos  
TKZ je kraj vody a preto cieľom tohto podujatia je ukončiť vodácku sezónu na všetkých riekach 
kraja. V roku 2021 KOCR prvý krát podujatie zorganizovalo na ramenách Dunaja s cieľom ukončiť 
sezónu splavov netradičným spôsobom. Splavoval sa úsek od Vojky nad Dunajom až 
po zaujímavé a rozvetvené ramená Dunaja.  
 

- Piešťany podľa Wintera  
Zážitková prehliadka mestom Piešťany KOCR organizuje v mimosezónnom období s cieľom 
prezentovať neuveriteľné príbehy zrodu kúpeľného mesta, ktorému vdýchol život svojou 
neúnavnou prácou a vytrvalosťou Ľudovít Winter, zakladateľ Piešťanských svetových kúpeľov. 
Scenár, réžiu a herecké výkony zabezpečuje Divadlo Jána Palárika v Trnave a v spolupráci 
s ochotníckym súborom Divadla na TrakOch a Univerzitného ochotníckeho divadla 
THE.ART.RE.je toto dielo dôkazom jedinečnej spolupráce, ktorého iniciátorom a organizátorom 
je KOCR.  

- Odomykanie vôd 
Podobne ako Dunajský svetlonos, cieľom tohto podujatia je popularizovať tému splavov a 
aktívneho športového vyžitia. Podujatie sa konalo s cieľom otvoriť vodácku sezónu na jar tohto 
roka a odprezentovať produkty, ktoré destinácia TKZ ponúka. V spolupráci s vybranými 
organizátormi splavov sa uskutočnilo jednodňové podujatie a splavovalo sa na 3 riekach - Váh, 
Malý Dunaj a Dunaj/Dunajské ramená.  

• TTSK a KOCR v hodnotenom období pristupovali k prezentácií kraja na veľtrhoch cestovného ruchu 
selektívne a cielene. V predchádzajúcich rokoch sa kraj opakovane prezentoval na ITF v Bratislave, 
ale aj na veľtrhoch v Budapešti, Viedni, Prahe, Brne či Olomouci. Vzhľadom na pandemickú situáciu 
sa veľtrhy CR zrušili a opätovne sa obnovili v roku 2022. Súčasťou strategického rozhodnutia župy a 
KOCR pre účasť na veľtrhoch bolo aj určenie primárnych zdrojových zahraničných trhov na rok 2022 
s dôrazom na svetový produkt Kúpele Piešťany a strategická poloha dostupnosti do destinácie - 
Letisko Piešťany. Kľúčovými trhmi boli definované – Izrael, Blízky Východ, Nemecko. Vzhľadom 
na tieto ciele sa kraj v roku 2022 zúčastnil International Mediterranean Tourism Market (IMTM) 
2022 v Tel Avive v apríli 2022, kde zorganizoval v spolupráci so zastupiteľským úradom SR, aj vlastný 
prezentačný workshopom v Slovenskom inštitúte v Jeruzaleme. Rovnaký ciel mala účasť kraja na 
Arabian Travel Market (ATM) v Dubaji v máji 2022, popredného medzinárodného podujatia v oblasti 
cestovného ruchu na Blízkom východe. 

• V nadväznosti na propagáciu Trnavského kraja na izraelskom trhu sme v júni zorganizovali návštevu 
zástupcov izraelských cestovných kancelárií, s ktorými do roku 2023 pripravujeme špeciálne balíky 
zamerané na prezentáciu histórie, prírodných krás, kultúry, lokálnych produktov a židovských 
pamiatok na území Trnavského kraja.  

• Spolu s tromi cestovnými kanceláriami (Topaz Tours, Ophir Tours a Overseas) oslovujeme letecké 
spoločnosti so zámerom zavedenia priamych letov na letisko Piešťany.  

• Následne v septembri sme pozvali zástupcov izraelských médií, influencerov a bloggerov, aby 
predstavili izraelskej verejnosti zaujímavosti Trnavského kraja. Najviac ich zaujala príroda, história 
v podobe hradov a zámkov, ochutnávka lokálnych produktov, ale aj citlivosť, s akou pristupujeme 
k ochrane a údržbe židovských pamiatok, resp. činnosť Múzea holokaustu v Seredi. Množstvo 
článkov, blogov a príbehov na sociálnych sieťach zvýšilo povedomie o Trnavskom kraji a sledujeme 
aj zvýšený dopyt zážitkov nielen pre kúpeľnú klientelu do nasledujúceho roku. 

• Pre rozvoj a strategické riadenie destinácie KOCR pristúpila k vypracovaniu rôznych koncepčných a 
mapovacích štúdií so zameraním na domácich ale aj zahraničných návštevníkov. Pri zahraničných 
návštevníkov sa to týka prihraničných krajov susediacich krajín - Maďarsko, Česko a Rakúsko. 
Mapovacie štúdie sú zase zamerané na detailnejšie zadefinovanie jedinečnosti/unikátnosti 
Trnavského kraja ako sú šľachtické rody, geologické lokality či regionálne produkty, s cieľom vytvoriť 
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pre domácich aj zahraničných návštevníkov produkty „šité na mieru“. Posledným koncepčným 
dokumentom je návštevnícky prieskum s cieľom získať spätnú väzbu od domácich ale aj 
zahraničných návštevníkov na úroveň existujúcich produktov a služieb v destinácii.  

• Trnavská župa v spolupráci s KOCR Trnavská kraj a OOCR pôsobiacimi na území Trnavského kraja 
podporuje rozvoj cestovného ruchu aj budovaním cykloturistických trás. Za obdobie piatich rokov 
župa vyčlenila na obnovu značenia turistických cyklotrás a vyznačenie novo povolených 
cykloturistických trás spolu 225 905 eur. Celkovo sa vyznačilo 199 km nových cykloturistických trás 
a obnovilo sa značenie na 637 km existujúcich cykloturistických trás. Pribudli smerovníky, tabule či 
veľkoplošné mapy, ale aj servisné cyklostojany a ďalšie prvky modernej cyklistickej infraštruktúry. 
Viac o budovaní cyklotrás v kapitole Doprava v kraji. 

• Rozvoj cestovného ruchu v blízkosti jaskyne Driny je zameraný na revitalizáciu prevádzkovej budovy 
a celkového zázemia pre sprievodcov, ktoré sa nezmenilo od 80-tyh rokov minulého storočia. 
Cieľom je vytvorenie moderného návštevníckeho, vzdelávacieho centra, vybudovanie zážitkového 
a edukatívneho náučného chodníka pre aktivity na rozvoj prírodného turizmu. Štátna ochrana 
prírody, Správa jaskýň Slovenskej republiky ako správca jaskyne Driny chce túto situáciu zmeniť 
spoluprácou s Trnavským samosprávnym krajom, dotknutými subjektmi cestovného ruchu v území 
(KOCR Trnavský kraj zážitkov a OOCR Trnava Tourism) a obcou Smolenice, k čomu sa všetky 
zainteresované subjekty zaviazali aj podpísaním Memoranda o spolupráci. KOCR sa stala nie len 
koordinátorom aktivít projektu pre získanie externých zdrojov z EU ale tiež dôležitým iniciátorom 
pre manažovanie a vzdelávanie návštevníkov v destinácii v Smolenice.  
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DOPRAVA 

 
Kvalita dopravnej siete v kraji významne ovplyvňuje hospodársky rast, rozloženie pracovných síl a 
celkovú konkurencieschopnosť kraja a to nielen v rámci SR, ale aj v širšom ekonomickom priestore. 
Účinné dopravné služby a kvalitná dopravná infraštruktúra sú nevyhnutné aj z hľadiska adekvátneho 
využívania hospodárskeho potenciálu všetkých okresov kraja. Uplatňovaním tohto prístupu TTSK 
zabezpečuje vyššiu mieru hospodárskej a sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov kraja.  

Popri sledovaní cieľa podpory ekonomického rozvoja, dôležitou prioritou v oblasti dopravnej 
infraštruktúry je bezpečnosť, ale aj zvyšovanie cestovného komfortu. Vybudovali sme nové asfaltové 
povrchy na nehodových úsekoch a deliace ostrovčeky vo viacerých mestách. Kúpili sme novú, kvalitnú 
techniku a zimné údržbové vozidlá. Cesty obnovujeme systémovo, na základe objektívnych parametrov. 
Pre cestujúcich sme zabezpečovali nadväznosť autobusovej dopravy na regionálne vlaky.  

Budujeme cyklotrasy, najmä viaceré úseky v rámci Vážskej cyklomagistrály a Moravskej cyklotrasy. 
Pripravili sme cyklostratégiu aj novú štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy Trnavského samosprávneho 
kraja s dôrazom na finančnú efektívnosť a návratnosť tejto zdravej alternatívy každodenného 
cestovania. 

 
Cesty a správa infraštruktúry 

• V rámci transformácie činnosti Správy a údržby ciest TTSK sme založili obchodnú spoločnosť 
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.. Prostredníctvom transparentnej verejnej súťaže sme obstarali 
34 nákladných vozidiel, 34 sýpacích výmenných nadstavieb a množstva ďalšej súvisiacej techniky. 
Z pôvodne odhadovaných nákladov na obstaranie v sume 15 mil. eur sa súťažou podarilo dosiahnuť 
úsporu v objeme 3 mil. eur. 

• Na všetky strediská údržby sa postupne dostala nová technika, ktorá zefektívnila využívanie 
posypového materiálu používaného na zimnú údržbu. Lepšia organizácia práce s prehodnotením 
jednotlivých okruhov výkonu umožnila v roku 2021 v porovnaním s rokom 2020 zvýšiť: 
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- obhliadky o 133 %, 
- posyp o 206 %, 
- pluhovanie o 1 060 %. 

Prijaté opatrenia priniesli: 
- efektívnejšie využitie ľudských zdrojov, 
- racionálnejšie využívanie materiálových zdrojov, 
- pružnejšie reagovanie na výkyvy počasia, 
- obnovený vozový park, 
- hospodárnejšie využitie finančných zdrojov – napriek vyšším výkonom najnižšie náklady na ZÚ 

za posledných 5 rokov. 

• Prvý rok (2020) nasadenia modernej techniky odhalil možnosti šetrenia nákladov na zimnú údržbu 
ciest. Župa sa týmto smerom bude uberať aj v ďalších rokoch.  

• TTSK realizuje komplexnú rekonštrukciu mosta cez rieku Váh v Hlohovci, v rámci ktorej na most 
pribudnú cyklochodníky a chodníky pre chodcov. Komplexná rekonštrukcia mosta tak výrazne 
predĺži jeho životnosť, rozšíri možnosti jeho využitia a zvýši celkový užívateľský komfort. 

- V priebehu realizácie prišlo k predčasnému vylúčeniu dopravy. Obhliadka odhalila závažné 
poruchy v podobe trhlín na pilieroch, ktoré výrazne ohrozujú stabilitu celého mostného objektu. 
Na základe stanovísk projektanta, autorského dohľadu a externého experta na statiku zhotoviteľ 
rekonštrukcie požiadal o okamžité vylúčenie dopravy z mosta. V záujme zachovania bezpečnosti 
OÚ Trnava vydal po konzultácii s PZ SR rozhodnutie o uzávere mosta.  

- V súvislosti s rekonštrukciou mostného objektu v Hlohovci TTSK realizuje zriadenie záchytných 
parkovísk na obidvoch stranách Váhu, aj na železničnej stanici v Leopoldove. V spolupráci 
s dopravcom ARRIVA Trnava zabezpečujeme organizáciu a koordináciu prímestskej autobusovej 
dopravy so železničnou dopravou.  
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- TTSK zabezpečil objednávku a financovanie vybraných vlakov na trati medzi Leopoldovom a 
Hlohovcom počas rekonštrukcie mostného objektu v Hlohovci. Neustále komunikujeme 
so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. ohľadom vyhodnocovania obsadenosti vlakov 
na trati. V prípade zistenia nedostatkov okamžite a operatívne pristupujeme k riešeniam 
vzniknutých situácií. 

- Mapy obchádzkových trás pre osobnú aj verejnú sú zverejnené na špeciálnej webovej stránke, 
vytvorenej za týmto účelom http://www.hlohoveckymost.sk.  

• TTSK pokračuje v majetkovo-právnom vysporiadaní časti cesty v k.ú. Horné Orešany, miestna časť 
Majdánske. V zmysle rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo rozhodnuté, že dňom 
15.12.2020 bude cesta zaradená do cestnej siete v dĺžke 1,668 km ako III/1305. Správa a údržba 
ciest TTSK vykonala v tomto roku nevyhnutnú opravu, vysprávku obrusnej vrstvy komunikácie 
v súčinnosti s obcou Horné Orešany. Komunikáciu je nutné zrekonštruovať, aby spĺňala technické a 
bezpečnostné nároky na ňu kladené.  

• V spolupráci s mestom Trnava, spoločnosťou HB Reavis, a Slovenskou správou ciest IVSC Bratislava 
aktívne riešime dopravnú situáciu na križovatke ciest I/51 a III/1279 (križovatka Zavarská) v Trnave. 
V súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie. Župa dala kladné stanovisko k návrhu 
projektanta na trasovanie. 

• Kontinuálne žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby SR o priorizáciu výstavby obchvatov mesta 
Senica a Holíč (cesty I. triedy), ako aj o riešenie nevyhovujúceho stavu cestnej siete v kompetencii 
MDV SR a SSC. 

• K obnove a výstavbe cestnej infraštruktúry v kraji pristupujeme systémovo. V rámci investičného 
plánu na ďalšie roky odborne definujeme priority výstavby nových úsekov ciest a rekonštrukcií 
poškodených cestných úsekov a mostov. 

http://www.hlohoveckymost.sk/
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• Neustále zvyšujeme bezpečnosť na cestách (deliaci ostrovček v Hlohovci, v Trnave, nové asfaltové 
povrchy na úsekoch ciest s častými dopravnými nehodami, osadenie reflexných prvkov a pod.). 

• Sprísnili sme kontrolu kvality práce dodávateľov. 

• Intenzívne komunikujeme s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Národnou diaľničnou 
spoločnosťou vo veci spoplatnenia ciest II. triedy nenulovou sadzbou mýta s cieľom ochrany 
regionálnych ciest pred tranzitnou nákladnou dopravou. 

• TTSK spolu so Správou a údržbou ciest sa aktívne zúčastňuje na preberaní 6 mostov a viacerých 
preložiek ciest (vyvolané investície) vybudovaných v rámci stavby „Rýchlostná cesta R7 Dunajská 
Lužná – Holice“, kde pri obhliadkach jednotlivých cestných a mostných objektov bolo vznesených 
viacero pripomienok k odchýlkam od platných noriem, technických predpisov a kvalite prevedených 
prác. Prebratie mostov a ciest do majetku a správy TTSK sme podmienili odstránením všetkých 
nedostatkov. 

• Od roku 2021 sme sa intenzívne zamerali na zmapovanie reálneho stavu mostov v správe TTSK 
s cieľom identifikovať poradie naliehavosti opráv / rekonštrukcii mostov v nasledujúcom období. 
V nadväznosti na zistenia mapovania a na rozpočtové možnosti TTSK budú jednotlivé objekty 
zaraďované do investičného plánu TTSK. 

• V spolupráci s mestom Piešťany sme združili finančné prostriedky na realizáciu stavby, 
„Rekonštrukcia oceľovej lávky cez Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch“ s finančným prispením 
TTSK vo výške 200 000 eur. 

• S cieľom zvýšiť bezpečnosť pripravujeme projekt nahrádzania chorých a nebezpečných stromov 
a porastov pozdĺž ciest v našej správe novými. 

 
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v roku 2018 – 2022:  
 Okres Miesto a popis 
1 Dunajská Streda II/507 od križovatky I/63 po nadjazd v meste Dunajská Streda, km 0,000 - 0,977 
2 Dunajská Streda II/561 Okoč - Topoľníky, km 0,000 - 0,570 
3 Dunajská Streda II/561 Topoľníky - intravilán v km 27,870 - 30,280 
4 Dunajská Streda II/561 Veľký Meder - Okoč, km 0,000 - 1,170 
5 Dunajská Streda III/1393 Veľké Blahovo, km 0,000 - 1,290 
6 Dunajská Streda III/1393 Veľké Blahovo-cesta III/1406 km 0,000 - 1,290 - rekonštrukcia 
7 Dunajská Streda III/1394 Mad - Pataš, km 6,840 - 12,411 
8 Dunajská Streda Oprava II/503 Kvetoslavov - žel. priecestie 
9 Dunajská Streda Oprava II/506 Trstená na Ostrove 
10 Dunajská Streda Oprava kanalizačných poklopov II/507 Jahodná (7 ks) 
11 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty II/211 Dolný Štál - Topoľníky, km 2,099 - 5,300 
12 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - intravilán 
13 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - Ňárad 
14 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty II/507 Dunajská Streda, km 12,850 - 13,500 
15 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1381 Kyselica - od križovatky s cestou II/506 po obec Rohovce, km 1,185 - 

2,285 
16 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1394 Boheľov – Pataš 
17 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál - Topoľníky (II. etapa) + intravilán Topoľníky, km 0,000 - 

5,846 
18 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1411 v obci Zlaté Klasy 
19 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1418 Dunajská Streda - Kračanská cesta 
20 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1418 od križovatky s cestou II/506 - Jurová 
21 Dunajská Streda Rekonštrukcia cesty III/1452 od hranice kraja smerom na Okoč, km 3,075 - 4,575 
22 Dunajská Streda Výmena kanalizačného poklopu II/507 Jahodná (2 ks) 
23 Dunajská Streda Výmena kanalizačného poklopu II/572 Dunajská Streda (1 ks) 
24 Dunajská Streda cesta II/506 križovatka III/1381 Rohovce -Kyselica  
25 Dunajská Streda cesta II/507 Vrakúň – Mliečany  
26 Dunajská Streda cesta II/561, Topoľníky - Jánoštelek 
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27 Dunajská Streda  cesta II/561, Jánoštelek - Opatovský Sokolec  
28 Dunajská Streda  cesta II/561, Veľký Meder - intravilán 
29 Dunajská Streda  cesta III/1062, Štvrtok n/O - hr. okresu SC/DS 
30 Dunajská Streda  cesta III/1394, Padáň - Pataš  
31 Galanta II/561 intravilán Trstice, km 21,690 - 23,570 
32 Galanta III/1043 Veľký Grob - hranica kraja, km 5,760 - 8,650 
33 Galanta III/1331 od vjazdu do SAD po križovatku I/62, Sereď, km 0,000 - 0,500 
34 Galanta III/1334 Veľký Grob - hranica kraja, km 12,150 - 13,070 
35 Galanta III/1346 Kráľov Brod - Kráľov Brod časť Máčonáš, km 0,001 - 3,600 
36 Galanta Odvodnenie III/1347 Stredný Čepeň, km 1,915 - 2,000 
37 Galanta Rekonštrukcia cesty II/507 Galanta - úprava nivelety v úseku železničného priecestia 
38 Galanta Rekonštrukcia cesty II/507 za obcou Vinohrady nad Váhom od Horárne po hr. okresu GA/HC, km 

56,600 - 57,320 
39 Galanta Rekonštrukcia cesty II/561 Dolné Saliby - Kráľov Brod, km 11,5 - 14,5 
40 Galanta Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo (extravilán), km 3,400 - 9,500 
41 Galanta Rekonštrukcia cesty III/1334 od križovatky s III/1043 smer Pusté Uľany 
42 Galanta Rekonštrukcia cesty III/1341 futbalové ihrisko - koniec obce Gáň 
43 Galanta Rekonštrukcia cesty III/1341 žel. priecestie - futbalové ihrisko 
44 Galanta Rekonštrukcia cesty III/1343 v meste Galanta od kruh. II/507 po koniec areálu futbalového 

štadiónu, km 0,040 – 0,480 
45 Galanta Rekonštrukcia cesty III/1349 – križ. s III/1344 po hranicu okresu Šaľa, km 1,595 - 2,605 
46 Galanta Rekonštrukcia cesty III/1349 - križ.s II/561 po križ. s III/1344 (smer Topoľnica) 
47 Galanta Rekonštrukcia cesty III/1356 (štrkovisko Šorjákoš - Čierna Voda - intravilán Mostová) 
48 Galanta Rekonštrukcia cesty III1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170 
49 Galanta Rekonštrukcia II/507 Mostová - prieťah obcou (vybrané úseky), km 33,000 - 34,900 
50 Galanta  cesta II/507, Čierny Brod - Galanta  
51 Galanta  cesta II/507, Šintava - Vinohrady n/V  
52 Galanta  cesta II/507, Vinohrady n/V - hr. okr. Hlohovec  
53 Galanta  cesta II/561 Galanta - Trstice  
54 Galanta  cesta II/561, rekonštrukcia okružnej križovatky v Galante  
55 Hlohovec Oprava II/513 Trakovice - Hlohovec, km 2,8 - 2,95 
56 Hlohovec Oprava II/513 v meste Hlohovec (nad Kauflandom), km 9,2 - 9,3 
57 Hlohovec Oprava II/514 Hlohovec - Merašice, km 1,7 - 1,8 
58 Hlohovec Rekonštrukcia cesty II/507 - Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec 
59 Hlohovec Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec za železničným priecestím, km 72,180 - 73,687 
60 Hlohovec Rekonštrukcia cesty III/1325 od križovatky s II/514 smer Dolné Otrokovce, km 0,000 – 0,900 
61 Hlohovec Rekonštrukcia cesty III/1326 Merašice – hranica kraja, km 0,000 – 1,000 
62 Hlohovec cesta II/514 - Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676 
63 Hlohovec cesta III/1319, mesto Leopoldov 
64 Hlohovec cesta III/1324, obec Siladice 
65 Piešťany Oprava zosuvu cesty II/499 v obci Banka, km 71,662 - 71,672 
66 Piešťany Rekonštrukcia cesty II/499 - Vjazd do mesta Vrbové od obce Prašnik 
67 Piešťany Rekonštrukcia cesty II/499 Prašník za kameňolomom – hranica Myjava, km 51,000 – 51,500 
68 Piešťany Rekonštrukcia cesty II/499 v obci Prašník pri ihrisku, km 57,000 – 57,355 
69 Piešťany Rekonštrukcia cesty II/504 Borovce - Trebatice, km 48,20 - 49,30 
70 Piešťany Rekonštrukcia cesty II/504 Krakovany - hranica okr. Nové Mesto nad Váhom,km 51,180 - 54,580 
71 Piešťany Rekonštrukcia cesty III/1256 - od II/502 do obce Kočín 
72 Piešťany Rekonštrukcia cesty III/1264 U Lajdov – Pustá Ves, km 0,000 – 0,589 
73 Piešťany cesta II/507, obec Sokolovce - hranica okresu HC 
74 Piešťany cesta III/1255, križ. s cestou II/502 - obec Lančár 
75 Piešťany cesta III/1257, Ostrov 
76 Piešťany cesta III/1265, prepojovacia cesta 
77 Senica II/500 Kúty-Čáry, km 3,740-3,870 - zlepšovanie zemín - dodatok 
78 Senica II/500 Rekonštrukcia cesty Senica - Kunov - extravilán, km 30,000-30,800 
79 Senica III/1151 Prietrž - Osuské, km 0,000 - 4,962 
80 Senica III/1159 Častkov - cesta I/51, km 1,76 - 2,49 
81 Senica Oprava III/1159 Částkov, km 1,425 - 2,075 
82 Senica Rekonštrukcia cesty II/500 Kúty - Čáry 1. 
83 Senica Rekonštrukcia cesty II/500 Kúty – Čáry 2., km 4,800 – 5,100 
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84 Senica Rekonštrukcia cesty II/500 Kúty - prieťah 
85 Senica Rekonštrukcia cesty II/500, Prieťah obcou Čáry - 1. 
86 Senica Rekonštrukcia cesty II/500, Prieťah obcou Čáry - 2. 
87 Senica Rekonštrukcia cesty II/500, Sobotište - prieťah 
88 Senica Rekonštrukcia cesty II/590 L.N.Ves - Borský Mikuláš 
89 Senica Rekonštrukcia cesty III/1149 prieťah Prietrž 
90 Senica Rekonštrukcia cesty III/1291 od hranice okresu Trnava po križovatku s II/501, km 9,515 – 11,125 
91 Senica Rekonštrukcia cesty III/501 Cerová - Jablonica, km 47,174- 50,935 
92 Senica cesta II/500, Senica - Kunov 
93 Senica cesta II/590, hr. SE/MA - križ. smer Tomky 
94 Senica cesta III/1132, Brodské, prieťah obce- križ. I/2 
95 Skalica III/1131 Skalica - ul. Mýtna, horská - Zlatnícka dolina, km 0,610 - 2,210 
96 Skalica III/1155 Gbely - Smolinské 
97 Skalica Oprava III/1134 Petrova Ves - začiatok obce Gbely, km 2,4 - 2,97 
98 Skalica Rekonštrukcia cesty III/1126 Lopašov - Oreské 
99 Skalica Rekonštrukcia cesty III/1129 Brodské – spojovacia 1., km 0,500 – 1,000 
100 Skalica Rekonštrukcia cesty III/1134, prieťah Gbely 
101 Skalica Rekonštrukcia cesty III/1146 Radošovce - Mokrý Háj, km 12,48 - 14,90 
102 Skalica Rekonštrukcia cesty III/1146 Skalica – Mokrý Háj, km 19,950 – 21,000 
103 Skalica cesta II/590, Šaštín Stráže - Petrova Ves 
104 Skalica cesta III/1146, odboč. smer Smrdáky -Oreské 
105 Trnava III/1275 v úseku Naháč - H. Dubové, km 0,000 - 5,960 
106 Trnava III/1279 Bernolákova - Koniarekova - Zavarská ul. 
107 Trnava III/1279 Trnava, ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská ul. - občasný stavebný dozor 
108 Trnava III/1287 okružná križovatka, ul. Zelenečská TT 
109 Trnava Oprava cesty II/504 pri Farskom mlyne 
110 Trnava Oprava III/1301 Jaslovské Bohunice 
111 Trnava Rekonštrukcia cesty II/560 Dolné Dubové – Špačince, km 6,098 – 7,098 
112 Trnava Rekonštrukcia cesty III/1276 Dechtice - Dobrá Voda 
113 Trnava Rekonštrukcia cesty III/1291 v úseku za obcou Buková po hranicu okr. Senica, km 8,015 - 9,515 
114 Trnava Rekonštrukcia cesty III/1295 Trnava - Suchá nad Parnou, km 0,410 -6,208 
115 Trnava Rekonštrukcia cesty III/1298 Košolná - Dolné Orešany 
116 Trnava Rekonštrukcia cesty III/1301 Jaslovské Bohunice - II. etapa 
117 Trnava Rekonštrukcia cesty III/1337 Bučany pri Mlyne 
118 Trnava Rekonštrukcia spojovacej cesty z III/1297 na III/1298, km 0,000 - 1,540 
119 Trnava cesta II/502 Naháč - Dechtice 
120 Trnava cesta III/1300 Špačince - Jaslovské Bohunice  
121 Trnava cesta III/1337 Brestovany - Dolné Lovčice 

Pozn.: vrátane ciest rekonštruovaných v roku 2022 
 Celková cena stavebných prác 2018 - 2022: 31 846 345 € 
 Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest 2018 - 2022 spolu:  179,72 km 
 
Rekonštrukcie mostov v roku 2018 - 2022 
 Okres Miesto a popis 
1 Dunajská Streda Rekonštrukcia M2276, 510-002, most cez Malý Dunaj v k.ú. obce Nový Život 
2 Dunajská Streda Rekonštrukcia M5784, 5034-001 most cez kanál Malinovo-Blahová v obci Zlaté Klasy v km 3,080 
3 Dunajská Streda Rekonštrukcia M7110, 50318-001 most cez kanál Malinovo-Blahová pred obcou Zlaté Klasy v km 

3,150 
4 Dunajská Streda Rekonštrukcia M2853 most na začiatku obci Ňárad cez Chotárny kanál v km 26,902 
5 Galanta III/1337 - M7140 Most cez vedľajšie rameno Dudváhu v obci Hoste 
6 Galanta Rekonštrukcia M607, Most cez Vištucký potok v obci Veľký Grob 
7 Galanta M2255 - Most cez potok Jarčie v k. ú. Obce Šoporňa - iba dočasné premostenie 
8 Galanta M7444 – Most cez potok Kalník medzi obcami P.Úľany a L. Dvor 
9 Hlohovec Oprava mosta M981 a priepustu P28758 na ceste II/514 - Dolné Trhovište 
10 Hlohovec Rekonštrukcia M1395 Most cez Jarok v obci Jalšové 
11 Hlohovec Rekonštrukcia OPRAVA M3091 Most cez potok v obci Jalšové 
12 Hlohovec Rekonštrukcia priepustu P29005 na ceste III/1315 pri obci Tekolďany 
13 Hlohovec M1904 – Most cez poľný Jarok, Koplotovce 
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14 Hlohovec Rekonštrukcia M6834 Most cez Bezmenný potok - Dolné Otrokovce 
15 Piešťany M4553 - rekonštrukcia mosta nad ŽSR, II/499 - Piešťany 
16 Piešťany Most pre peších pri Krajinskom moste v Piešťanoch M2928 - oprava 
17 Piešťany Rekonštrukcia M4686, Most nad diaľnicou D1 v Piešťanoch 
18 Piešťany Rekonštrukcia M5439, 502-032 Most cez potok Chtelnička v obci Chtelnica 
19 Piešťany Rekonštrukcia M6466, Most - inundačné územie za obcou Dubovany 
20 Piešťany Rekonštrukcia mosta na ceste II/504 cez inundučné územie Borovce, km 48,496 (M7066) 
21 Piešťany M2336 – Most cez potok Dudváh za obcou Trebatice 
22 Piešťany M7346 – Most cez potok Holeška u Fajnorov, Prašník 
23 Piešťany Rekonštrukcia M7769, 504-020 Most cez bezmenný potok, Veselé 
24 Senica Rekonštrukcia M5237, 500-019, Most cez potok Vrbovčianka za obcou Sobotište 
25 Skalica Rekonštrukcia M406, 0519-003 Most cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany 
26 Skalica Rekonštrukcia M5130, 0519 - 006 Most cez potok Chvojnica za obcou Dubovce 
27 Trnava III/1286 Most cez kanál Roňava pred obcou Voderady, M7345 
28 Trnava M4267 Most cez potok Parná v obci Suchá nad Parnou 
29 Trnava Rekonštrukcia M4701, Most cez bezmenný potok v Trnave 
30 Trnava Rekonštrukcia príslušenstva mostného objektu a vysprávka povrchu hornej a spodnej 

konštrukcie mosta e.č. 560-002 na ceste II/560 v obci Špačince 
31 Trnava Rekonštrukcia príslušenstva mostného objektu a vysprávka povrchu hornej a spodnej 

konštrukcie mosta e.č. 560-003 na ceste II/560 pred obcou Špačince 
32 Trnava Rekonštrukcia M5931 Most cez potok v Horných Orešanoch 

Pozn.: vrátane mostov rekonštruovaných v roku 2022 
 Celková cena stavebných prác 2018 - 2022:  6 163 610 € 
 Dĺžka rekonštruovaných mostov 2018 - 2022 spolu:  563,1 m 
 
Rekonštrukcie ciest a mostov realizovaných v roku 2018 - 2022 zo zdrojov EÚ 

 Okres Miesto a popis Dĺžka rekonštruovaných 
ciest a mostov 

1 Dunajská Streda Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice cesta: 4,96 km 
2 Galanta Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom  cesta: 4,55 km 

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

cesta:  0,75 km 
most:  268,80 m 

4 Senica Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava cesta: 3,50 km 

5 Piešťany Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského 
priechodu Havran cesta: 4,37 km 

6 Dunajská Streda Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah cesta: 2,44 km 

7 Galanta Rekonštrukcia a modernizácia cesty Šoporňa vrátane mosta cez potok 
Jarčie 

cesta:  0,91 km 
most: 37,94 m 

8 Hlohovec Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci most: 348,25 m 
9 Trnava Rekonštrukcia a modernizácia cesty Dolné Orešany cesta: 5,66 km 

 Schválený rozpočet:  24 504 773 € 
  Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest zo zdrojov EÚ spolu:  27,14 km 
  Dĺžka rekonštruovaných úsekov mostov zo zdrojov EÚ spolu:  654,99 m 
 
 
 
Cesty a mosty 

Cena stavebných prác / rozpočet – cesty a mosty 2018 – 2022  63 514 728 € 9 

Dĺžka úsekov ciest a mostov – cesty a mosty 2018 – 2022  208,08 km 

  Poznámka: sumárne prostriedky TTSK + zdroje EÚ/IROP 

 
  

                                                             
9 Vyčíslenie nezahŕňa súvisiace bežné výdavky na opravy a súvislú údržbu ciest a mostov II. a III. triedy, ktoré za obdobie 2018 – 2021 
predstavujú sumu spolu 1 219 692 eur. Bežné výdavky za rok 2022 ku dňu spracovania tabuľky nie sú dostupné. 
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Verejná autobusová doprava 

• Profesionálne vykonávanou kontrolnou činnosťou sme zabránili nadmernej úhrade za výkony 
vo verejnej doprave v objeme viac ako 1,1 mil. eur. 

• V zastupiteľstve TTSK bol v januári 2021 schválený strategický dokument „Plán udržateľnej mobility 
TTSK“ ktorého súčasťou bol aj Plán dopravnej obslužnosti.  

• V septembri a v októbri roku 2019 bol úspešne spustený pilotný projekt „Autobus na zavolanie“ 
v obciach Prietrž a Rovensko v okrese Senica, ktorý sa stretol s mimoriadne pozitívnym ohlasom 
u cestujúcej verejnosti.  

• „Autobus na zavolanie“ bol počas víkendov od 1. septembra 2020 rozšírený aj do mesta Šaštín-
Stráže a obce Čáry (4 spoje linky 205 418 Gbely – Štefanov – Borský Mikuláš – Šaštín-Stráže – 
Smolinské - Kúty) a v spolupráci so spoločnosťou SKAND Skalica počas víkendov do obce Koválovec 
v skalickom okrese. V okrese Hlohovec mala služba premiéru v obci Tekolďany (1 spoj linky 203 402 
Hlohovec – Šalgovce – Radošina). Od 13. decembra 2020, TTSK zaviedol možnosť cestovania spojom 
na zavolanie v obci Koválovec aj počas pracovných dní (6 spojov linky 206 403 Skalica – Chropov – 
Mokrý Háj). 

• Spolu so Združením samosprávnych krajov SK 8 sme presadili novelu zákona, ktorou na verejnú 
prímestskú dopravu umožňuje využívať aj nízkokapacitné vozidlá typu „8+1“. Pre dopravcov sme tak 
vytvorili možnosť efektívnejšieho využívania autobusovej dopravy v miestach a časoch, ktoré sú 
dnes slabo obslúžené. Takéto vozidlo bolo premiérovo uvedené do prevádzky v rámci služby 
„Autobus na zavolanie“ počas víkendov a sviatkov na Záhorí v septembri 2022. 

• K modernej službe predaja cestovného lístka prostredníctvom e-shopu sa v máji 2021, 
po SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica, pripojila aj ARRIVA Trnava.  

• Dopravca SAD Dunajská Streda v rámci zvýšenia komfortu cestovania zaviedol vo všetkých svojich 
vozidlách prímestskej autobusovej dopravy možnosť platby bankovou kartou pri nákupe cestovného 
lístka. 
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• Operatívne sme reagovali a zabezpečovali dopravu v meniacich sa podmienkach obdobia pandémie 
Covid-19. V záujme eliminovania osobných kontaktov v autobusoch pri platbe sme v mesiacoch 
marec-apríl 2020 poskytli bezplatnú prepravu pre cestujúcich, ako život zachraňujúce opatrenie 
pre vodičov a cestujúcich. 

• Pokračujeme v aktivitách smerujúcich na posilnenie postavenia objednávateľov verejnej dopravy 
návrhmi úpravy právnych noriem pre verejnú autobusovú dopravu, pre cestnú dopravu. 

• Zmapovali sme prístrešky PAD10 na území TTSK a vyhodnotili ich stav, kvalitu a bezpečnosť. 
Výsledkom zmapovania prístreškov v kraji je databáza údajov o všetkých prístreškoch na území 
Trnavského samosprávneho kraja t. j. v akej kvalite a technickom stave sa nachádzajú, kto je 
vlastníkom pozemkov pod predmetným prístreškom, typ prístrešku, bezpečnosť prístrešku, dĺžka a 
šírka prístrešku a názov zastávky. 

• V dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine TTSK pristúpil k zavedeniu bezplatnej prepravy 
pre obyvateľov Ukrajiny u všetkých zmluvných dopravcov (ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda 
a SKAND Skalica) a na všetkých linkách zaradených do výkonov vo verejnom záujme.  

• V zastupiteľstve TTSK bol dňa 28.07.2021 schválený dokument Zavedenie zónového členenia územia 
TTSK a predplatných cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave. Následne bol dňa 
8.12.2022 Zastupiteľstvom TTSK schválený aj Prepravný poriadok TTSK ako nadväzujúci dokument. 
Tieto novinky v prímestskej autobusovej doprave vstúpia do účinnosti od 1.1.2023.  

• Dňa 5.5.2021 zastupiteľstvo TTSK schválilo Tarifu v prímestskej autobusovej doprave č. 1/2021 
s platnosťou od 1.7.2021, ktorou sa zaviedli nové kategórie cestovného a to konkrétne: 
- kategória deti do 15 rokov sa zmenila na deti do 16 rokov 
- pre občanov nad 70 rokov veku bol zavedený tzv. SENIOR PAS TTSK – bezplatné cestovanie 

po kraji TTSK u všetkých dopravcov a na všetkých linkách, ktoré prevádzkujú v rámci výkonov 
vo verejnom záujme 

- bola zavedená nová kategória cestujúcich osoby 62+ s možnosťou cestovať za zľavnené 
cestovné 

• V roku 2021 sme začali realizovať odporúčania definované Plánom dopravnej obslužnosti TTSK 
a intenzívne sme komunikovali s Trenčianskym a Nitrianskym samosprávnym krajom ohľadom liniek 
TTSK zachádzajúcich na územie predmetných samosprávnych krajov. Výsledkom bolo vytvorenie 
nadväzností na železničnú dopravu vo významných prestupných uzloch a „usporené“ kilometre sme 
použili v kraji na zlepšenie dopravnej obslužnosti miest a obcí nachádzajúcich sa na území TTSK. 

• Novinkou je mapový podklad linkového vedenia prímestskej autobusovej dopravy na území TTSK, 
ktorý je zverejnený na webovej stránke TTSK. 

• TTSK sa každoročne zapája do Európskeho týždňa mobility (ETM) s cieľom znižovať nepriaznivé 
vplyvy dopravy na životné prostredie a podnecovať obyvateľov k používaniu alternatívnych druhov 
dopravy k osobnej automobilovej doprave. V roku 2018 aj 2019 cestujúci za obyčajné cestovné 
mohli využiť prímestskú autobusovú dopravu so zľavou. V roku 2020 aj 2021 sme sa opäť zapojili 
do ETM, pričom verejnosť sme motivovali k využitiu služieb verejnej dopravy na základe bezplatného 
cestovného počas dňa bez automobilov. Taktiež sme umožnili bezplatný vstup do kultúrnych 
inštitúcií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti s cestovným lístkom vydaným počas ETM. 

• V roku 2019 zrušil Bratislavský samosprávny kraj autobusové linky, ktoré obsluhovali územie 
Trnavského samosprávneho kraja. Od 1.9.2019 do 14.12.2019 sme finančne zabezpečili 
prevádzkovanie predmetných liniek a zmenou cestovných poriadkov platných od 15.12.2019 už 
dopravnú obslužnosť na úseku Šamorín, Blatná na Ostrove a Gabčíkovo zabezpečí náš dopravca, 
u ktorého si TTSK objednáva služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. 

                                                             
10 Prímestská autobusová doprava 
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• Optimalizovali sme nadväznosť spojov prímestskej autobusovej dopravy na regionálne vlaky  
vo vybraných obciach a mestách Kúty, Brodské, Skalica, Jablonica a Senica. V roku 2021 sme 
pokračovali v intenzívnej spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. ohľadom 
vytvárania nadväzností vo významných železničných prestupných uzloch.  

• V roku 2021 prebiehala internzívna komunikácia medzi TTSK a Železničnou spoločnosťou Slovensko 
pri vytváraní GVD na obdobie 2021/2022 – predovšetkým sme komunikovali a žiadali pridať vlakové 
spojenie na trati 141 medzi Leopoldovom a Hlohovcom z dôvodu plánovanej rekonštrukcie 
mostného objektu v Hlohovci. Na základe tejto intenzívnej komunikácie prišlo k zdvojnásobeniu 
počtu premávajúcich vlakov na trati 141 medzi Leopoldovom a Hlohovcom. Nad tento rámec TTSK 
v spolupráci so ZZSK od apríla do decembra 2022 zabezpečil navýšenie intenzity aj kapacity 
vlakových spojov medzi Leopoldovom a Hlohovcom na náklady TTSK.  

• Úspešne sme od júla 2020 zaviedli produkt „rodinný cestovný lístok“, ktorý platí u všetkých 
dopravcov TTSK a to v soboty, nedele , sviatky a dni pracovného pokoja. Päť osôb (dvaja dospelí + 
tri deti do 18 rokov) môžu cestovať za 1 EURO po Trnavskom kraji. 

• So zámerom informovať cestujúcu verejnosť, a tým zvýšiť ich povedomie, o skutočnej výške 
nákladov, ktoré musí TTSK vynaložiť, aby prímestská autobusová doprava v TTSK mohla každý deň 
(pracovné dni, soboty, nedele, sviatky a dni pracovného pokoja) uspokojiť prepravné potreby 
cestujúcich sme zaviedli zobrazovanie plnej ceny za dopravu na cestovnom lístku. 

 
 
Integrovaná doprava 

• S Bratislavským samosprávnym krajom sme v roku 2018 podpísali Memorandum o spolupráci 
na zavádzaní spoločného systému integrovanej dopravy medzi BSK a TTSK. 

• Prvou aktivitou, v auguste 2019, smerujúcou k rozšíreniu IDS BK do Trnavského kraja bolo zapojenie 
železničného uzla Trnava. 

• Naďalej pracujeme na zavedení Integrovaného dopravného systému v TTSK. Cieľom integrácie je 
dostať ľudí z áut do verejnej dopravy, aby verejná doprava bola konkurenciou autám. 

• Začiatkom roka 2020 sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia, na ktorých sa diskutovalo 
o konkrétnych krokoch – právnych a dopravných, ktoré je potrebné dohodnúť, zosúladiť 
pred uskutočnením zámeru vytvoriť spoločný Integrovaný dopravný systém. Tieto rokovania boli 
počas roka pandémie Covid-19 utlmené, opätovne sa rozbehli v roku 2022. 

• Vytvorili sme zónové členenie územia TTSK z dôvodu zvýšenia atraktivity plánovaného novo 
zavádzaného produktu pre cestujúcu verejnosť. Pri vytváraní zónového členenia sme mysleli 
na integráciu s IDS BK, preto všetky naše zóny nadväzujú na zóny IDS BK. Cestujúci bude mať 
možnosť zakúpiť si Predplatný cestovný lístok (PCL) na konkrétne tarifné zóny, s ktorým bude môcť 
cestovať neobmedzene v rámci zónovej a časovej platnosti cestovného lístka. PCL plánujeme zaviesť 
od 1.1.2023 ako 7-dňové, 30-dňové, 90-dňové a 365-dňové. 

 
Cyklistická doprava 

Cyklistická doprava patrí k druhom dopravy, ktoré majú na Slovensku dlhodobú tradíciu, napriek tomu 
v období po roku 1989 zaznamenala určitý útlm, spôsobený v porovnaní so západoeurópskymi krajinami 
oneskoreným, ale o to intenzívnejším nástupom automobilizmu. Dopravná politika na Slovensku bola 
dlhé obdobie charakteristická zanedbávaním cyklistickej dopravy zo strany orgánov verejnej správy. 
Prejavilo sa to oneskoreným reakčným časom na rast mobility, absenciou výstavby príslušnej 
infraštruktúry a nedostatočnou odbornou pripravenosťou samospráv v oblasti cyklodopravy. Súčasný  
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2 % podiel cyklodopravy na celkovej deľbe prepravnej práce je jednoznačným indikátorom, že tento 
druh dopravy sa dlhodobo zanedbával.  

Cyklistickú infraštruktúru na území kraja možno rozdeliť na cyklodopravnú infraštruktúru a cyklo-
turistickú infraštruktúru. 

Župa nemala z minulých období pripravené žiadne projekty v rámci cyklodopravy a cykloturistiky 
schopných okamžitej realizácie a začínala tak bez vízie, projektových dokumentácií a bez majetkovo-
právneho vysporiadania pozemkov, doslova na "zelenej lúke". 

Župa sa preto rozhodla strategicky realizovať chrbtové (kostrové) cyklistické cesty – tzv. cyklomagistrály 
s nadnárodným, národným a regionálnym (krajským) charakterom. Základom pre takúto sieť v rámci 
TTSK sú zväčša koridory riek a dlhodobo uvažované priečne prepojenia (východ – západ) v rámci kraja, 
resp. prepojenia riek s pohorím Malé Karpaty a koridormi popod toto pohorie. Z riek sa jedná hlavne 
o koridory Dunaja, Malého Dunaja, Váhu a Moravy.  

• Vážska cyklomagistrála - cez operačný program IROP boli všetky podané Žiadosti o NFP na úseky 
od hranice TSK/TTSK po most Bodona v Piešťanoch, úsek Sereď – Šúrovce, Šúrovce – Most Siladice 
boli schválené. Úsek od hranice TSK/TTSK po most v Piešťanoch je zrealizovaný. Projekt cyklotrasy 
Sereď – Šúrovce je v procese realizácie.  

• Moravská cyklomagistrála – ktorá má takmer 50 km. V rámci operačných programov cezhraničnej 
spolupráce INTERREG boli podané projekty, ktoré boli úspešné. TTSK plánuje v najbližšom období 
začať s výstavbou 6,1 km dlhého úseku Moravskej cyklomagistrály medzi Baťovým kanálom v Skalici 
a Malou vodnou elektrárňou v Holíči. Pripravuje tiež výstavbu ďalších úsekov medzi Brodským a 
slovensko-rakúskou hranicou v celkovej dĺžke 10,4 km, úsek od ochrannej hrádze rieky Morava 
po cyklolávku cez rieku Myjava.  

TTSK systematicky buduje aj nadväzujúcu sieť cyklotrás: 

• Cyklotrasa Klčovany – Smolenice – prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie.  
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• Úsek Hlohovec – Madunice, kde bolo vydané územné rozhodnutie, projekt je v štádiu majetkovo-
právneho vysporiadania pozemkov.  

• TTSK, obec Jaslovské Bohunice a Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice podpísali dňa 7.4.2022 
Memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii cyklotrasy z obce Jaslovské Bohunice k Atómovej 
elektrárni. V súčasnosti už prebieha inžinierska činnosť s predpokladom dokončenia realizácie 
cyklotrasy ešte v roku 2022. 

 
Výstavba cyklotrás v rokoch 2018 - 2022 

  Okres Miesto a popis Dĺžka 

1 Galanta Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. 
Sereď – Šúrovce cyklotrasa: 1,7 km 

2 Hlohovec Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1. 
Piešťany – hranica TTSK/TSK cyklotrasa: 3,6 km 

3 Trnava Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 
Šúrovce - most Siladice  cyklotrasa: 5,4 km 

4 Skalica Holíč - Baťov kanál, časť 7.3. MVE – Baťov kanál cyklotrasa: 6,1 km 
5 Senica Ochranná hrádza rieky Morava – po cyklolávku cez rieku Myjava 

cyklotrasa: 10,9 km 
6 Senica Od cyklolávky cez rieku Myjava – po Brodské 

7 Skalica Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom 
parku Mikulčice–Kopčany 

cyklotrasa: 
most: 

3,1 km 
143 m 

8 Trnava Jaslovské Bohunice – Atomová elektráreň Bohunice cyklotrasa: 1,9 km 
9 Dunajská Streda Kompa Kyselica – obec Báč cyklotrasa: 2,2 km 

 Celková cena:  8 224 642 € 
 Dĺžka cyklotrás spolu:  35,04 km 

 
 
 

Rozvoj cykloturistickej infraštruktúry 

Trnavský samosprávny kraj v minulosti takmer vôbec nepodporoval rozvoj a údržbu siete 
cykloturistických trás. Sieť sa tak budovala prioritne tam, kde bol záujem a dokázalo sa zabezpečiť 
financovanie. Preto strategickou prioritou v rozvoji cykloturistických trás bola na jednej strane obnova 
a modernizácia existujúcej siete a na strane druhej tvorba a vyznačenie siete nových zmysluplných 
cykloturistických trás, najmä v oblastiach, kde v súčasnosti absentujú. Prioritou sa pre župu stalo 
aj preznačenie trás vyznačených mimo STN a ich začlenenie do existujúcej siete. Nemenej dôležitou je 
tiež prekladanie súčasných existujúcich cyklotrás do bezpečnejších koridorov a najmä do horského 
prostredia. 

• Za obdobie piatich rokov župa vyčlenila na obnovu značenia turistických cyklotrás a vyznačenie novo 
povolených cykloturistických trás spolu 225 905 eur. Celkovo sa vyznačilo 199 km nových 
cykloturistických trás a obnovilo sa značenie na 637 km existujúcich cykloturistických trás.  

• Pribudli smerovníky, tabule či veľkoplošné mapy, ale aj servisné cyklostojany a ďalšie prvky 
modernej cyklistickej infraštruktúry. 

 

 

Podpora cyklodopravy 

• TTSK v záujme posilnenia pozície cyklodopravy a rozvoja cykloturizmu v regióne, spracoval 
v spolupráci s obcami a mestami na území kraja koncepčný strategický dokument „Stratégia rozvoja 
cyklotrás a cyklodopravy v TTSK na roky 2018 - 2023“. Prijatie cyklostratégie TTSK a jej následná 
implementácia sú dôležitým krokom na jednej strane pre rozvoj tohto druhu nemotorovej dopravy, 
na druhej ako súčasti rozvoja aktívneho cestovného ruchu v rámci TTSK. Stratégia zároveň slúži ako 
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východiskový materiál pre rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na území kraja v nastávajúcom 
programovacom období. Má súvis aj s novými aktivitami a záväzkami v súvislosti so znižovaním 
emisií a bojom proti klimatickej zmene. 

• Úrad TTSK v spolupráci s občianskym združením Cyklokoalícia pripravil „Štúdiu rozvoja cyklistickej 
dopravy TTSK“. Ide vôbec o prvý materiál tohto charakteru, ktorý kladie dôraz na princípy hodnoty 
za peniaze s cieľom dokázať finančnú efektívnosť a návratnosť cyklistickej dopravy. Jej cieľom je 
zabezpečenie takej infraštruktúry a projektov v oblasti cyklistickej dopravy, ktoré za čo najmenšie 
jednotkové náklady zabezpečia čo najväčšie zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe 
prepravnej práce a na úkor individuálnej automobilovej dopravy.  

• Pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR realizujeme vzdelávanie pracovníkov verejnej 
správy v oblasti rozvoja udržateľnej dopravy.  

• V roku 2022 župa pripravila dotačnú schému pre obce v rámci programu Fond na rozvoj Trnavského 
kraja na spolufinancovanie projektov zameraných na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry 
v extraviláne obcí v sume 200 000 eur. Účelom grantu je vybudovanie verejnej infraštruktúry 
zameranej na cyklistickú dopravu. 

• Župa aktívne spolupracuje aj so strednými školami. V spolupráci so SOŠ obchodu a služieb Trnava 
a SOŠ elektrotechnickou Trnava podali žiadosť o dotačnú schému ministerstva dopravy zameranú 
na výstavbu cyklostojanov na školách, pričom SOŠ obchodu a služieb bola vo výzve úspešná. 
Momentálne sa pripravuje na podpis zmluva s Ministerstvom dopravy a výstavby.  

• S podporou cyklistickej dopravy úzko súvisí aj celoslovenská kampaň Do práce na bicykli, do ktorej 
sa zapojilo v roku 2022 aj 116 zamestnancov úradu. Zamestnanci TTSK v tejto kampani najazdili 
7992,65 km a ušetril 5471,11 kg CO2, čím TTSK získal celkové 13. miesto z 1 322 zamestnávateľov.  

• Dáta z kampane Do práce na bicykli, popri využití pri analýze dopravného správania sa obyvateľov a 
pri plánovaní cyklistickej infraštruktúry, pomôžu aj pri vyššom hodnotení projektov podaných 
v rámci Plánu obnovy a odolnosti. TTSK ako prvý kraj pre všetky jeho zúčastnené samosprávy zakúpil 
dáta z tohto ročníka kampane. Získané dáta sa momentálne spracúvajú a následne budú poskytnuté. 
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Zúčastnené samosprávy tak dokážu dokladovať požadovanú analýzu dopytu vo výzve 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy. 

• V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, národným cyklokoordinátorom a Kanceláriou SK 8 
sa TTSK aktívne podieľal aj na riešení problémov pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov 
cyklotrás najmä vo vlastníctve Slovenských železníc a Slovenského vodohospodárskeho podniku 
(SVP). Po zdĺhavých rokovaniach so ŽSR a SVP sa podarilo dohodnúť jednotné podmienky 
vysporiadania pozemkov pre budovanie cyklistickej infraštruktúry. 
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LETISKO PIEŠŤANY 

Letisko bolo vo veľmi zlej ekonomickej situácii, bez výraznej schopnosti generovania vlastných tržieb, 
s pomerne vysokými záväzkami garantovanými majetkom, nedobytnými pohľadávkami a veľmi 
nepriaznivým cash flow. V roku 2016 sa v predstavenstve prejednávala možnosť likvidácie spoločnosti a 
jej dopadov, ktorá by viedla k nenávratnému procesu zániku Piešťanského letiska s bohatou históriou a 
tradíciou. 

Nové vedenie letiska malo za úlohu obnoviť na ňom prevádzku, znížiť závislosť na dotáciách a pôžičkách 
posilnením vlastných tržieb a s pomocou akcionárov reštrukturalizovať starý dlh. Letisko malo peniaze 
požičané od súkromných osôb a komerčných spoločností za vysoko nadštandardné úroky, pričom 
viacero týchto pohľadávok garantovalo lukratívnymi pozemkami. Momentálne sú veriteľmi letiska iba 
akcionári a renomovaná banka, ktorá poskytla letisku úver na splatenie starých nevýhodných pôžičiek a 
investície do infraštruktúry. 

V strednodobom horizonte by malo letisko Piešťany okrem poskytnutia leteckých spojení 
pre dovolenkujúcich domácich turistov stať vstupnou bránou pre incomingový turistický ruch do širšieho 
regiónu, so zameraním na kúpeľníctvo. 

 
Záchrana a ozdravný plán letiska 

• Letisko chráni majetok župy – súdnou cestou sa bránime vyplateniu nehoráznych odmien bývalých 
členov orgánov Letiska (spolu 647 000 eur).  

• Letisko Piešťany nahradilo netransparentné a rizikové pôžičky od súkromných fyzických 
a právnických osôb (v sume 500 000 eur) štandardným úverom od bankovej inštitúcie. 

• TTSK poskytlo dotáciu na rozvoj leteckej dopravy v súvislosti s rozvojom zamestnanosti  
a podnikania v regióne (od r. 2018 každoročne v sume 200 000 eur). 
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• Letisko zaplatilo mestu Piešťany daňovú pohľadávku vo výške 688 000 eur. V zmysle schváleného 
uznesenia MsZ Piešťany mesto po súhlase Protimonopolného úradu SR vloží sumu v rovnakej výške 
do základného imania spoločnosti. Transakcia je súčasťou ozdravného plánu letiska. 

• Letisko napĺňa schválený päťročný podnikateľský plán na roky 2019 - 2024. Napriek nepriaznivej 
situácii vplyvom pandémie znížilo svoju stratu a prvý rok od začiatku ozdravenia ukončilo 
s prevádzkovým ziskom. 

 
„Rozlietanie“ letiska a príchod COVID- 19 

• Na letisko Piešťany vraciame život, rokujeme s investormi tak v oblasti nákladnej aj osobnej 
prepravy, ako aj investičné prenájmy pozemkov na podnikanie v letectve (= rozlietavame Letisko). 

• V roku 2018 prepravilo letisko 768 cestujúcich, v roku 2019 už 10 498 cestujúcich, čo predstavuje 
výrazný nárast. Vlastné tržby boli v roku 2019 cca 550 000 eur oproti 2018, kedy boli vlastné tržby 
cca 240 000 eur. V roku 2020 bol tento nárast zastavený z dôvodu vypuknutia pandémie Covid-19, 
prepravených bolo 697 cestujúcich a vlastné tržby dosiahli opäť cca 240 000 eur. V roku 2021 sa 
podarilo prevádzku na letisku znova oživiť, cez letisko prešlo 3 984 cestujúcich a vlastné tržby 
dosiahli rekordných 630 000 eur. V roku 2022 (ku koncu septembra) bolo prepravených dosiaľ 
rekordných viac ako 13 000 cestujúcich, čo vytvára predpoklad pre dobré ekonomické výsledky 
prevádzky letiska. 

• Charterové lety: 26.5.2019 odletel z Letiska Piešťany historicky prvý charterový let. Smeroval 
do tureckej Antalye; 31.5.2019 odletel historicky prvý charterový let do egyptskej Hurghady. Medzi 
májom a októbrom sa do uvedených dvoch destinácií lietalo v týždňových intervaloch, celkovo 
v roku 2019 to predstavuje 31 charterových letov. Plánované pokračovanie a zvýšenie frekvencie 
charterových letov bolo v roku 2020 znemožnené prepuknutím celosvetovej pandémie Covid-19. 
V letnej sezóne 2022 sa uskutočňovali štyri lety týždenne do destinácií v Turecku.  

• Festival letectva: Po rokoch sa na Letisko Piešťany vrátil v roku 2019 Festival letectva, ktorý sa niesol 
v znamení 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika a za jediný deň naň prišlo vyše 20 000 návštevníkov. 
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Ďalší ročník festivalu sa mal uskutočniť v 2020, tentokrát v znamení osláv 75. výročia konca 
2. svetovej vojny. Z dôvodu prepuknutia pandémie Covid-19 však bol zrušený, rovnako aj v roku 
2021. Tento už tradične mimoriadne sledovaný festival sa uskutočnil aj v roku 2022 s účasťou 
obdobne vysokou ako v roku 2019. 

• S rozlietaním letiska súvisí nadväzujúca modernizácia a budovanie letiskovej infraštruktúry.  
- Začiatkom roka 2019 prebehla rekonštrukcia odletového terminálu a výstavba príletového 

terminálu. Cestujúcim sa tak zvýšil komfort: pribudol napríklad detský kútik, automaty 
s občerstvením, terasa, či pás na batožinu. 

- V roku 2022 Letisko investuje do klimatizácie v pristávacej hale, aby skvalitnilo komfort 
prilietajúcim pasažierom pri vybavovaní pasovej kontroly a čakaní na batožinu a taktiež realizuje 
nákup hasičského vozidla, ktoré nahradí historicky používanú techniku. Zároveň prebiehajú 
práce na zvýšení reprezentatívnosti vnútorných priestorov letiska ako vstupnej brány turistov 
na územie kraja. 

- V rámci posilňovania dopravnej mobility pracujeme na projekte integrovaného parkoviska 
letiska v odhadovanej sume až 1,2 mil. eur s benefitmi: 
- zvýšenie obslužnej kapacity parkoviska pre letisko, 
- funkcia záchytného parkoviska pre Piešťany, 
- multifunkčné možnosti využitia napríklad počas Festivalu letectva, 
- vytvorenie podmienok pre kombinovanie osobnej automobilovej, verejnej mestskej 

a prímestskej autobusovej dopravy a cyklodopravy. 

• Prebiehajú rokovania s investormi, ktorí majú záujem o výstavbu administratívno-prevádzkových 
budov súvisiacich s leteckou dopravou a s investormi zaujímajúcimi sa o výstavbu hangárov 
pre lietadlá, ktorá by mala byť spojená aj so zvýšením aktivít všeobecného letectva v Piešťanoch.  

• Aj napriek nepriaznivej situáciu prebiehajú rokovania o zavedení pravidelných letov do Piešťan, 
ktoré by mali zjednodušiť zahraničným turistom návštevu nášho regiónu. Začiatkom roka 2020 sa 
nám podarilo dohodnúť pravidelnú linku na trase Piešťany-Tel Aviv, ktorá mala byť spustená v máji. 
Po vypuknutí pandémie sa spustenie linky odložilo. Zásadný globálny vplyv na leteckú dopravu, ktorý 
výrazne poznačil celý sektor, ale aj cestovateľské správanie ľudí, ešte doteraz ovplyvňuje strategické 
rozvojové plány letiska. Vedenie župy, manažment letiska, za aktívnej spolupráce s Krajskou 
organizáciou cestovného ruchu (KOCR) a Krajskou inovačnou a rozvojovou agentúrou (KIRA), 
ale rovnako aj Ministerstva dopravy a výstavby SR, nepretržite hľadá a rozpracováva rozvojové 
projekty, ktoré letisku zabezpečia dlhodobo udržateľné fungovanie. Ide predovšetkým o investorov 
v oblasti letectva, ako aj leteckých prepravcov a cestovné kancelárie zaujímajúce sa o lokalitu 
Piešťan. 

• V roku 2021 KIRA obstarala Stratégiu udržateľnosti a rozvoja Letiska Piešťany, spracovanú 
renomovanou rakúskou spoločnosťou Airport Experts GmbH., z ktorej pre letisko vyplýva 
odporúčanie posilniť charterové lety, zvýšiť podiel všeobecného letectva a zvýšiť prenájom 
priestorov pre investorov. 

• Letisko Piešťany sa stalo miestom testov a prvého letu lietajúceho automobilu z dielne Klein Vision, 
ktorý sa uskutočnil v októbri 2020. 

• Letisko Piešťany bolo využité aj pri repatriačných letoch Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia. 
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Graf: Vývoj počtu cestujúcich Letiska Piešťany v rokoch 2018 - 2022 

 
* údaj za rok 2022 je k 1.9.2022 

 
• Jedným zo strategických nástrojov bolo definovanie hlavných záujmových oblastí pre rozvoj 

incomingového cestovného ruchu. Hlavnými potencionálnymi trhmi sú: Izrael, Kuvajt, Saudská 
Arábia, Spojené Arabské Emiráty a Nemecko. Na základe tohto rozhodnutia sa pripravili a uskutočnili 
viaceré aktivity, ktoré mali tieto ciele podporiť. Spoločne s KOCR sa v roku 2022 uskutočnila cesta 
do Izraela, ktorej cieľom bolo posilniť i cestovný ruch v Trnavskom regióne. Letisko sa v rámci nej 
prezentovalo touroperátorom, leteckým spoločnostiam a investorom. Následným krokom bol 
tzv. „fam trip“ zástupcov touroperátorov z Izraela v Trnavskom kraji. Rovnako sa v roku 2022 
realizovala účasť na veľtrhu cestovného ruchu s obdobným programom v Spojených Arabských 
Emirátoch.  
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OBLASŤ VZDELÁVANIA JE PRIORITOU  

 
Vzdelávanie a príprava mladých ľudí na ich budúci profesionálny život vždy bola našou prioritou. 
Budúcnosť kraja je o ľuďoch, a pokiaľ hovoríme o budúcnosti, tak sa to týka predovšetkým mladých ľudí. 
Kvalitným vzdelaním ich chceme čo najlepšie pripraviť na život.  

Jednou z našich priorít bol reštart systému duálneho vzdelávania. Spolupráca s praxou ponúka 
študentom prvé pracovné skúsenosti, pomáha im vytvárať pracovné návyky a zvyšuje možnosť uplatniť 
sa na trhu práce. Preto motivujeme zamestnávateľov, aj študentov vstúpiť do tohto systému. Vytvárame 
prostredie, ktoré je obojstranne výhodné a ktoré považujú obe strany za atraktívne. Teší nás kontinuálne 
narastajúci záujem zo strany zamestnávateľov, aj samotných študentov.  

Ďalšou prioritou kraja je optimalizácia škôl a školských zariadení. Cieľom aktivít v tejto oblasti je 
efektívnejšia organizácia výučby a zlepšenie hospodárenia na jednotlivých školách. Nejde o samoúčelné 
kroky, keďže reagujúc na demografický vývoj, dynamické zmeny na trhu práce a v ekonomike, vyžadujú 
investovanie zdrojov do perspektívnych, moderných a kvalitne vybavených škôl. Veríme, že tieto ciele 
pocítia najmä študenti a pedagógovia, od ktorých spätná väzba u nás hrá dôležitú úlohu.  

Zároveň sme počas celého obdobia investovali do školského prostredia. Rekonštruovali sme školy, 
športové areály, ihriská, plavárne, staviame a modernizujeme telocvične a školské parkoviská. 
Modernizujeme budovy škôl, učebne a ich vybavenie. Spoločným menovateľom všetkých aktivít bola 
snaha o zvyšovanie kvality a konkurencieschopnosti vzdelávania v našom kraji.  
 
Systém duálneho vzdelávania. 

Systém duálneho vzdelávania ponúka jedinečnú príležitosť prepojiť teoretické vzdelávanie v strednej 
odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Pozitívna skúsenosť študentov 
z dobre fungujúceho systému môže byť to najcennejšie, čo si do života zo školy odnesú. 



 

 
 

49 

• V školskom roku 2017/ 2018, keď sme preberali župu, boli do systému duálneho vzdelávania (SDV) 
zapojených 6 stredných škôl a 222 žiakov. TTSK mal uzatvorených 15 duálnych zmlúv. 

Tabuľka Počet škôl v SDV, žiakov prvých ročníkov, duálnych zmlúv a počet žiakov spolu: 

Školský rok Počet SŠ Počet žiakov Počet prvákov v SDV Počet duálnych zmlúv 
2017/2018 6 222 * 15 
2018/2019 8 321 99 23 
2019/2020 21 515 271 109 
2020/2021 26 700 258 164 
2021/2022 25 862 312 210 

* údaj v danom období nebol evidovaný 

Graf: Počet škôl v SDV, žiakov prvých ročníkov, duálnych zmlúv a počet žiakov spolu 

 
• Ročná ponuka voľných učebných miest pre žiakov v SDV, ktoré im poskytli zamestnávatelia v šk. roku 

2019/2020 stúpla z 297 na 453 miest (o 52 %). V šk. roku 2020/2021 napriek Covid-19 sa počet 
miest ponúkaných zamestnávateľom pre žiakov v SDV zvýšil na 590 (o 30 %). Pre šk. rok 2021/2022 
ponuka učebných miest pre žiakov v SDV od zamestnávateľov stúpla z 590 na 753 (o 28 %).  
Pre šk. rok 2022/2023 ponuka učebných miest pre žiakov v SDV od zamestnávateľov mierne klesla 
zo 753 na 747.  

• V súčasnosti v TTSK máme 13 súkromných a cirkevných stredných odborných škôl. Prvá súkromná 
škola vstúpila do SDV v školskom roku 2018/2019 a nasledujúci rok 2019/2020 sa zapojilo do SDV 
ďalších 5 súkromný škôl so 72 žiakmi prvých ročníkov. V šk. roku 2020/2021 bolo zapojených spolu 
do SDV 7 súkromných škôl a 148 žiakov. V školskom roku 2021/2022 zostal počet súkromných škôl 
v SDV nezmenený. Počet žiakov sa zvýšil na 221. 

• Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK ukončilo štúdium v SDV v školskom roku 2018/2019 
39 žiakov. O rok neskôr to bolo 65 žiakov a v školskom roku 2020/2021 tento počet narástol na 88 
žiakov. Doposiaľ najviac žiakov, v počte 160,  ukončilo štúdium v SDV v školskom roku 2021/2022.  

• V šk. roku 2019/2020 študovalo celkovo v SDV 515 žiakov a z toho 7 žiakov ukončilo učebnú zmluvu 
(1,3 %). V šk. roku 2020/2021 sa zvýšil počet žiakov s uzatvorenou učebnou zmluvou na 700 žiakov 
a z toho 36 žiakov v priebehu školského roka ukončilo učebnú zmluvu (5 %). V minulom školskom 
roku 2021/2022 sa počet uzatvorených učebných zmlúv tiež zvýšil na 862 a počet žiakov 
s ukončenou zmluvou stúpol o 28 výpovedí (7 %).  

• V šk. roku 2019/2020 uzatvorilo učebnú zmluvu v prvom ročníku 271 žiakov a z toho 4 žiaci (1,47 %) 
prvého ročníka počas šk. roka ukončili vzdelávanie v SDV. V šk. roku 2020/2021 uzatvorilo učebnú 
zmluvu 258 žiakov a z toho ukončilo učebnú zmluvu v prvom ročníku 6 žiakov (2 %). V minulom 
školskom roku 2021/2022 počet žiakov, ktorí uzatvorili učebnú zmluvu stúpol na 312 a z toho 
27 žiakov z prvého ročníka (8,7 %) ukončilo vzdelávanie v SDV.  
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Aktivity TTSK zamerané na rozvoj systému duálneho vzdelávania  

• TTSK sa pri podpore rozvoja duálneho vzdelávania nespolieha len na dobrú spoluprácu 
so zamestnávateľmi alebo automatický záujem mladých ľudí vstúpiť do tejto špecializovanej 
odbornej prípravy. Vytvoril niekoľko podporných systémov, ktoré majú mladých ešte viac motivovať 
zvyšovať si odborné schopnosti, vytvárať si pracovné návyky a v neposlednom rade si možno nájsť 
aj budúceho zamestnávateľa. Župa pripravila tzv. Duálny balík výhod - štipendiá, BUS karty 
a ubytovanie v internátoch, ktorý kontinuálne rozvíja a rozširuje. 

• Duálne štipendium z rozpočtu TTSK vo výške 50 eur mesačne je určené pre žiakov 1. ročníka, ktorí 
majú podpísanú učebnú zmluvu. V roku 2020 bolo schválené nové VZN, ktoré umožňovalo vyplácať 
duálne štipendium aj v čase mimoriadnej situácie, kedy sa žiaci nemohli zúčastňovať praktického 
vyučovania u zamestnávateľa. Za celé obdobie poskytovania duálneho štipendia od jeho zavedenia 
v šk. roku 2019/2020 sme takto vyplatili celkovo 354 650 eur. 

• Duálna BUS karta (DBK) je určená pre žiakov v SDV vo všetkých ročníkoch, ktorú dostávajú 
pri podpise učebnej zmluvy. DBK umožňuje žiakom využívať prímestskú dopravu v TTSK úplne 
bezplatne po celú dĺžku štúdia. Náklady na cestovné uhrádza TTSK. V školskom roku 2019/2020 bolo 
vydaných prvých 253 kusov DBK študentom 1. ročníka. V školskom roku 2020/2021 využívalo benefit 
503 a v roku 2021/2022 sa počet žiakov zvýšil na 815 žiakov. 

• S účinnosťou od roku 2021 je možné bezplatné ubytovanie žiakov v SDV na internátoch 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Duálni žiaci sú ubytovaní na internátoch zdarma počas celého 
štúdia na strednej škole. Požiadať o bezplatné ubytovanie môžu kedykoľvek v priebehu štúdia na 12 
internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. V školskom roku 2021/2022 bolo ubytovaných 
na deviatich internátoch 44 žiakov.  

Ostatné aktivity TTSK zamerané na rozvoj systému duálneho vzdelávania 

• Podporujeme možnosť rozšírenia počtu hodín praktického vyučovania stredných odborných škôl 
pre študijné odbory. 
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• Spolupracujeme so stavovskými a profesijnými organizáciami, Centrami pedagogicko- 
psychologického poradenstva a zamestnávateľmi pri popularizácii SDV formou prezentácií 
a workshopov. 

• Propagujeme SDV – mobilnými reklamami na autobusoch, tlačové správy, Facebook, Instagram, 
letáky, brožúra stredných škôl v printovej podobe so zameraním na duálne školy, komunikácia 
s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky úradu, zverejnenie ponuky voľných miest pre žiakov 
stredných škôl od zamestnávateľov, ako aj podujatí stredných škôl (DOD, exkurzie, atď.) na podporu 
propagácie školských aktivít. Reklamná kampaň na 21 veľkoplošných billboardoch v rámci nášho 
kraja. 

• Podporujeme účasť firiem na náboroch žiakov ZŠ. 

• Podporujeme vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania, ktorí doposiaľ 
spolupracovali so školou na zmluvnom základe. 

• Implementujeme požiadavky zamestnávateľov v oblasti obsahu výuky z praxe do školských 
vzdelávacích programov. 

• Podpísali sme memorandá o spolupráci a 15 zamestnávateľmi v SDV. 

• Navštevujeme žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl za účelom informovanosti žiakov 
o SDV, ako aj účasť na rodičovských združeniach základných a stredných škôl. 

• V rámci Dňa otvorených dverí na Trnavskej župe informujeme o možnostiach SDV aj 
prostredníctvom osobitného stánku „Duálne vzdelávanie v trnavskej župe “. 

• Metodicky usmerňujeme zamestnávateľov pri vstupe do SDV, ktorí doposiaľ spolupracovali 
so školou na zmluvnom základe tzv. školským systémom. 

 
Podpora a rozvoj pedagógov 

• S cieľom zlepšiť kvalitu výuky na stredných školách a prilákať mladých, motivovaných pedagógov, 
poskytujeme príspevok pre mladých učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Príspevok do 150 eur 
mesačne na obdobie jedného roka je určený na úhradu nákladov, spojených s bývaním. V šk. roku 
2021/2022 si o benefit požiadalo 12 pedagogických zamestnancov, z nich piati spĺňali kritéria.  

• V rámci Operačného programu Ľudské zdroje sme boli úspešný a získali sme nenávratný finančný 
príspevok pre 2 projekty:  

- Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 1  
- Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 2 

Oba projekty sú zamerané na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie v TTSK. Odborná aktivita projektov je 
zameraná na podporu cieľových skupín žiakov stredných škôl a pedagogických a odborných 
zamestnancov vo vybraných stredných odborných školách. Projekt s označením 1 sa týkal škôl 
s vyučovacím jazykom slovenským a projekt 2 škôl s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským. 

Hlavné aktivity projektov sú zamerané na podporu pedagogických klubov učiteľov, extra hodiny, 
mimoškolské aktivity, besedy, semináre, exkurzie a súťaže. V celkovej výške 4 208 804,59 eur. 
Do projektov sme zapojili 14 škôl.  

 
Aktivity na podporu rozvoja žiakov 

• Každoročne organizujeme prezentačné dni stredných škôl „Kam na strednú v trnavskej župe“ 
v mestách Senica, Trnava a Dunajská Streda. 
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• V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizujeme na 
všetkých školách participatívne rozpočty. Študenti v každej škole si navrhujú projekty, diskutujú 
a spoločne zvažujú priority a hlasovaním rozhodujú o tom, ktoré z nich budú zrealizované. Župa 
na ich realizáciu poskytne sumu 1.000 eur pre každú školu. 

• Podpísali sme Memorandum o odbornom vzdelávaní so ŠIOV (Štátny inštitút odborného 
vzdelávania). 

• Podpísali sme memorandá o spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave, s Univerzitou  
sv. Cyrila a Metoda, s Materiálovo–technologickou fakultou STU so sídlom v Trnave a  
s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. 

• Podporujeme zavádzanie informačno–komunikačných technológií (ďalej IKT) do všetkých úrovní 
odborného vzdelávania a prípravy s cieľom poskytnúť čo najširšej populácii možnosť prístupu 
k informáciám. Poskytli sme finančné prostriedky školám na zabezpečenie dištančného vzdelávania 
pre žiakov ako aj pedagógov, zorganizovali zbierku počítačov pre žiakov, ktorí nedisponovali doma 
svojim počítačom. 

• S cieľom pozitívne formovať postoje žiakov k zločinom proti ľudskosti ako aj s cieľom budovať úctu 
k hodnotám demokracie založených na rešpekte k ľudskej dôstojnosti, ľudským právam a právnom 
štáte, finančne podporujeme návštevy žiakov v Múzeu holokaustu v Seredi.  

• Podporujeme žiakov v zlej sociálno-finančnej situácii mesačným alebo jednorazovým štipendiom 
ako aj žiakov nadaných za výnimočné výsledky jednorazovým príspevkom. 

 

Rozvoj učebných odborov 

• Od 1.9.2019 bola zriadená prvá Škola umeleckého priemyslu Hlohovec so študijnými odbormi 8604 
M grafický dizajn a 8606 M fotografický dizajn s účinnosťou od 1.9.2020. 

• Na podporu vzdelávania bolo v júli 2021 schválené VZN č. 75/2021 o poskytovaní štipendií 
z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK pre 
nedostatočne obsadené učebné a študijné odbory. Ide o odbory, ktoré nie sú obsadené 
dostatočným počtom žiakov vychádzajúc z potrieb zamestnávateľov a trhu práce alebo je v záujme 
TTSK tieto odbory rozvíjať a podporovať pre rozvoj a podporu kraja. Zoznam nedostatočne 
obsadených odborov bol schválený Krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu a zverejnený 
na stránke TTSK v decembri 2021. Zoznam obsahoval nasledujúce odbory: krajčír - dámske odevy, 
chemik operátor, záhradnícka výroba a služby, zdravotnícky asistent, obrábač kovov, 
agropodnikanie – farmárstvo, murár a mäsiar.  

 
V súčasnej dobe sú zriadené Centrá odborného vzdelávania a prípravy v školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TTSK: 

- Spojená škola, Rakovice 25, organizačná zložka SOŠ záhradnícka Piešťany – záhradníctvo - skupina 
odborov 42, stavovská a profesijná organizácia SPPK 

- Spojená škola, Rakovice 25, organizačná zložka SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice - skupiny 
odborov 29, 42, 43 a 45- stavovská a profesijná organizácia SPPK 

- SOŠ automobilová Trnava – skupina odborov 23 a 24 strojárstvo a automobilový priemysel - 
stavovská a profesijná organizácia SOPK 

- SOŠ strojnícka Skalica – strojárstvo - stavovská a profesijná organizácia SOPK 
- SOŠ elektrotechnická Trnava – skupina odborov 26 elektrotechnika - stavovská a profesijná 

organizácia SOPK 
- SPŠ dopravná Trnava – skupina odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie – stavovská 

a profesijná organizácia AZZZSR 
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- SOŠ technická Galanta – skupina odborov 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 
vidieka II. – stavovská a profesijná organizácia SPPK 

- COVP na Obchodnej akadémii v Seredi – skupina odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby I - stavovská a profesijná organizácia RÚZ 

- COVP na SPŠE Piešťany – skupina odborov 25 Informačné a komunikačné technológie - stavovská 
a profesijná organizácia RÚZ 

- COVP na Hotelovej akadémií v Piešťanoch – skupina odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby I - stavovská a profesijná organizácia RÚZ 

 
Občianske vzdelávanie v spolupráci s mimovládnymi organizáciami  

TTSK v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a ďalšími partnermi podporoval realizáciu výchovno-
vzdelávacích aktivít zameraných na fungovanie demokratickej spoločnosti, budovanie historickej 
pamäte, kritického myslenia, ale aj na podporu aktivít na rozvoj záujmu mladých ľudí o oblasť vedy 
a výskumu, na rozvoj ich praktických zručností v prepojení na trh práce a pod.  

• OZ DOFE SK - občianske združenie realizuje s podporou TTSK program Medzinárodnej ceny vojvodu 
z Edinburghu zameraný na rozvoj charakterových vlastností, zvýšenie kvality odborných vedomostí 
a praktických zručností mladých ľudí. Program napomáha uplatneniu mladých ľudí na trhu práce 
a medzinárodným rozmerom spolupráce prispieva k dobrému menu Slovenskej republiky.  

• OZ AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) - cieľom spolupráce je inovácia systematickej 
práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania v oblasti výskumu a vývoja a 
stimulovanie potenciálu mládeže Menej rozvinutý región (MRR) v oblasti vedy a techniky Účelom je 
zvýšiť záujem mladých v MRR o mimoškolské vedecko-technické vzdelávacie aktivity, ktoré im 
ponúknu budúcu konkurenčnú výhodu pri uplatnení na trhu práce. 

• NADÁCIA SLSP – vytvorila komplexný Program FinQ (finančný kvocient, ktorý predstavuje 3Q 
vo finančnej rovnici: IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život). Program je zameraný na finančné vzdelávanie 
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a rozvoj finančnej kultúry pre školy, ktorý pomáha žiakom základných a stredných škôl rozvíjať 
kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.  

• OZ LIVING MEMORY - zámerom prezentácií a neformálnych diskusií s odborníkmi (pedagógovia, 
politológovia, historici) na stredných školách je vysvetliť študentom podstatu totalitných režimov 
a diskutovať s nimi s rešpektom k ich názorom, tak aby sa rozvíjalo ich kritické myslenie a budovala 
v nich rezistencia k nedemokratickým riešeniam, ktoré by neskôr znamenali stratu ich práv a slobôd.  

• OZ HARPUNA – projekt zameraný na vytváranie podmienok pre zefektívnenie vyučovacieho procesu 
na školách. V rámci štátneho vzdelávacieho programu “future ready” do vyučovacieho procesu 
zapája odborníkov z praxe, ktorí odovzdávajú žiakom svoje znalosti aj na školách a predmetoch, kde 
to nie je v súčasnosti bežnou praxou. 

• Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. – Stredná zdravotnícka škola v Skalici rozvíja 
spoluprácu so súkromným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti s cieľom ponúknuť žiakom 
možnosť praktického vyučovania na oddeleniach nemocnice.  

• Program AKIS (Pôdohospodársky znalostný a inovačný systém) – TTSK sa podieľa na programe 
Modernizácia sektora prostredníctvom podpory a spoločného využívania poznatkov, inovácií a 
digitalizácie v pôdohospodárstve a vo vidieckych oblastiach . Cieľom je zahrnúť vzdelávací proces a 
mladých ľudí do Operačných skupín Európskych inovačných partnerstiev, ktoré spájajú 
zainteresované strany zo súkromnej aj verejnej oblasti naprieč sektormi s cieľom zrýchliť proces 
zavádzania inovácií.  

• APPLiA Slovakia (združenie výrobcov domácich spotrebičov). TTSK spolupracuje so združením 
s cieľom podporiť snahu o vytváranie nových pracovných miest na pozícii servisný technik a 
inštalačný technik domácich spotrebičov. .  

• Energetické Centrum - Vybudovanie Energetického centra na území TTSK je celoslovensky jedinečný 
projekt určený pre potreby zamestnávateľov v energetickom priemysle. Poslaním Energetického 
centra je formou úzkeho prepojenia vzdelávacieho procesu s potrebami zamestnávateľov 
v energetickom priemysle zabezpečiť zvýšenie záujmu o zadefinované študijné odbory a prácu 
v energetickom priemysle u žiakov základných a stredných škôl. Zainteresovanými subjektami sú 
okrem TTSK aj SOŠ elektrotechnická Trnava, Slovenské elektrárne, Jadrová a vyraďovacia 
spoločnosť, Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, MŠVVaŠ SR a MH SR. 

• MYMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže prostredníctvom 
spolupráce na základných, stredných odborných a vysokých školách. Spolupráca prebieha 
na základe memoranda s Karpatskou nadáciou, ktorá projekt na Slovensku zastrešuje.  

• Projekt The Power of Cities / Sila miest – TTSK sa zúčastňuje projektu, ktorého cieľom je vyškoliť a 
mentorovať predstaviteľov vlády a samospráv, občianskej spoločnosti v SR a ČR v oblasti boja proti 
rasovo a etnicky motivovanému násilnému extrémizmu.  

 
Sieť škôl a školských zariadení v kraji 

Cieľom optimalizácie škôl je zabezpečiť vyššiu kvalitu a odbornosť výučby, adekvátne súčasným 
potrebám vzdelávania študentov a ich možnostiam na trhu práce a vyššiu nákladovú efektívnosť škôl. 
Zdroje získané optimalizáciou vracia TTSK späť do systému s ohľadom na čo najvyššiu pridanú hodnotu 
pre študentov a učiteľov.  

Hlavné faktory, ktoré viedli TTSK k naštartovaniu procesu optimalizácie siete škôl a školských zariadení:  

a) Negatívny demografický vývoj populácie - pokles počtu žiakov v TTSK o 20 %. V správe NKÚ z roku 
2020 sa konštatuje, že z dôvodu klesajúcej demografickej krivky sa v niektorých prípadoch 
obsadenosť škôl dostala na úroveň 30 až 60 %. 
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b) Príliš hustá sieť škôl - nekorešponduje s demografickým vývojom, ani s potrebami trhu práce  
a štruktúrou národného hospodárstva (veľký počet škôl s nízkym počtom žiakov). 

c) Zlá finančná situácia - neefektívne hospodárenie a využívanie majetku. 
 
V roku 2020 TTSK pristúpil k I. fáze optimalizácie siete školských zariadení:  

• Od 1. 9. 2020 bola zriadená Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava s organizačnými zložkami Stredná 
športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava. 

• Zo siete škôl a školských zariadení boli vyradené k 31. 12. 2020  
- Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava  
- Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany 

 
V roku 2021 TTSK pokračoval v I. fáze optimalizácie: 

• zo siete škôl a školských zariadení boli vyradené k 30. 6. 2021  
- Škola v prírode, Dobrá Voda 150, Dobrá Voda  
- Škola v prírode, Piesočná 798, Moravsky Svätý Ján 

• k 31.08.2021 bol odbor 6317 M – obchodná akadémia zaradený k SOŠ chemickej v Hlohovci a 
Obchodná akadémia v Hlohovci bola vyradená. 

• od 1.9.2021 vznikla Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Ármina Vámberyho s VJM – Vámbery Ármin 
Gimnázium v Dunajskej Strede. 

• od 1. 9. 2021 vznikla Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda  
s 2 organizačnými zložkami:  
- Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési 

Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/33, Dunajská Streda – Dunaszerdahely,  
- Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským – Középfokú Sportiskola, Námestie 

sv. Štefana 1533/33, Dunajská Streda – Dunaszerdahely  

• od 1. 9. 2021 vznikla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda s 2 organizačnými zložkami: 
- Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, Dunajská 

Streda - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely  
- Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 

21, Dunajská Streda – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 
Dunajská Streda – Dunaszerdahely 

• od 1. 9. 2021 vznikla Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč s 2 organizačnými zložkami: 
- Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Námestie sv. Martina 5, Holíč 
- Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 5, Holíč 

• od 1. 9. 2021 vznikla Spojená škola, Rakovice 25, 922 08 Rakovice s 2 organizačnými zložkami a jej 
súčastí do siete škôl a školských zariadení k 1. 9. 2021: 
- Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice 
- Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 

• V zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK v roku 2022 je 45 škôl (13 gymnázií, 27 stredných odborných škôl, 
5 spojených škôl11). Pred začatím optimalizácie v roku 2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK bolo 
51 škôl (14 gymnázií a 37 stredných odborných škôl) a 5 školských zariadení (1 jazyková škola, 2 školy 
v prírode, 2 školské hospodárstva). 

 

                                                             
11 Zoznam stredných škôl a školských zariadení TTSK je na webstránke TTSK: https://trnava-vuc.sk/typ_institucie/ss/ 

https://trnava-vuc.sk/typ_institucie/ss/
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Fungovanie školstva TTSK počas pandémie Covid-19 

• Dňa 10. 3. 2020 TTSK v spolupráci s riaditeľmi škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prerušil 
vyučovanie vo všetkých stredných školách. Následne rozhodnutím ministerstva školstva bolo 
vyučovanie prerušené a začali sa mesiace dištančného vzdelávania trvajúce až do zrušenia 
pandemických obmedzení začiatkom roka 2022. 

• Následne TTSK určil v každom okrese jedno krízové centrum, ktorého cieľom bola distribúcia 
ochranných osobných pomôcok pre školy, lekárov a sociálne zariadenia:  
- Okres Skalica - Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 
- Okres Senica - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 

31/5, Senica,  
- Okres Piešťany - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany  
- Okres Hlohovec - Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 
- Okres Galanta - Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta  
-  Okres Dunajská Streda - Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 

1533/3, Dunajská Streda 

• V Trnavskom samosprávnom kraji boli v počas mimoriadnej situácie (Covid-19) zriadené 
v organizáciách zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK dve štátne karanténne zariadenia a to: 
- Školský internát, ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 
- Škola v prírode, Piesočná 789, Moravský Svätý Ján 

• Počas obdobia prvej vlny pandémie Covid-19 bolo v každom zo zariadení ubytovaných celkovo 
240 repatriantov, obyvateľov SR, občanov cudzích krajín prichádzajúcich na Slovensko zo zahraničia, 
a teda celkovo služby ubytovania využilo 480 ľudí. 

• TTSK počas celej doby prerušeného štúdia zabezpečoval pre školy ochranné pomôcky, dezinfekciu 
priestorov, kamerové merače teploty pri vstupe, germicidné žiariče a poskytli sme školám finančné 
prostriedky na zabezpečenie dištančného vzdelávania. Odbor školstva metodicky koordinoval školy 
počas celého obdobia pandémie. 
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• V rámci celosvetovej pandémie Covid-19 bolo v roku 2021 v TTSK zriadené prvé očkovacie centrum 
v Strednej zdravotníckej škole, Daxnerova 6316/6, 917 01 Trnava, kde do administratívnej činnosti 
boli zapojení študenti, ako aj pedagogickí zamestnanci a zamestnanci TTSK. Očkovacie centrum bolo 
neskôr presťahované do Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave.  

• Následne boli zriadené očkovacie centrá v priestoroch stredných škôl: 
- Okres Skalica - Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 
-  Okres Dunajská Streda - SOŠ rozvoja vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 

 
Investície do župných športovísk 

So zámerom rozšíriť možnosti využívania športovej infraštruktúry školami, školskými zariadeniami, ako 
aj zabezpečiť zjednodušený prístup k športoviskám pre širokú verejnosť, vyčlenili sme v rozpočte na roky 
2021 až 2022 investičné prostriedky v sume viac ako 7 000 000 eur. Investičný plán postupne napĺňame, 
pričom plánujeme zrealizovať 13 školských športovísk na území všetkých okresov v TTSK. 
 
Zoznam investícií na výstavbu a rekonštrukciu športovísk za viac ako 7 miliónov eur na roky 2021-2022:  

Názov Škola Investičná činnosť Doba inv.akcie 
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda rekonštrukcia plavárne II. etapa 2021-2022 
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Gimnázium, 
Štvrť SNP 1004/34, Galanta rekonštrukcia plavárne  2021 -2022 

Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin 
Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda rekonštrukcia športového areálu  2021-2022 

SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely výstavba telocvične  2021-2022 
SOŠ podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 
Senica  výstavba telocvične  2021-2023 

Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda rekonštrukcia športového areálu a 
telocvične 2021-2022 

Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica rekonštrukcia oplotenia školy 
a celého športoviska  2021-2022 

SPŠ elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany rekonštrukcia športového areálu 2021 -2022 
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec rekonštrukcia športového areálu 2021-2022 
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SPOJENÁ ŠKOLA - Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 
31, Trnava rekonštrukcia športového areálu  2021 -2022 

Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská 
Streda výstavba telocvične  2021 - 2022 

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica prístavba telocvične + hľadisko PD 2022 
SPOJENÁ ŠKOLA, Jána Bottu 31, Trnava - Gymnázium a Stredná 
športová škola Jozefa Herdu 

vybudovanie športového komplexu, 
Hokejová hala, 25 m bazén, ihriská 2021 - 2023 

 

Investície do športovísk v kraji mimo zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 

TTSK finančne podporuje aj investície do športovej infraštruktúry, ktorá nie je v jeho vlastníctve, ale patrí 
k nedostatkovej a žiadanej. Spolu s mestom Trnava sa čiastočne podieľa na rekonštrukcii plavárne 
v areáli Materiálovo technologickej fakulty STU v Trnave. Príspevok TTSK v sume 400 000 eur je 
na základe zmluvy o spolupráci, ktorá zároveň umožní študentom Strednej športovej školy J. Herdu 
bezplatné návštevy plavárne. Podobne sumou 200 000 eur prispievame na prekrytie ľadovej plochy 
v Dunajskej Strede. 
 

Modernizácia školstva  

TTSK sa v rámci rozvoja škôl a školských zariadení, okrem dofinancovania prevádzky a mzdových 
nákladov zameral na: 

• riešenie havarijných stavov,  
• zateplenie budov, výmeny okien a úprava fasád, 
• rekonštrukcie jedální, 
• rekonštrukcie a budovanie kapacít internátov, 
• vybavenie odborných učební a dielni a rozvoj centier odborného vzdelávania. 
 
Zoznam vybraných modernizačných investícií:  

Názov školy Investičná činnosť Trvanie 

SPŠ elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany Rekonštrukcia strechy nad SPŠ 
elektrotechnickou PN 2019 

SOŠ obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 2797/6, 
Trnava  

Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a 
mantinelmi 2019 

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a 
mantinelmi 2019 

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica Rekonštrukcia školskej kuchyne 2019 
SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta  Rekonštrukcia telocvične a šatní 2019 

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava Rekonštrukcia školského internátu - elektro, 
strecha, ubytovacej bunky 2020 

SOŠ obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 2797/6, 
Trnava 

Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej 
kuchyni 2020 

SOŠ technická Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta Rekonštrukcia kuchyne 2020 
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin 
Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda 

Rekonštrukcia priestorov a vybavenia pre 
jazykovú školu 2021 - 2022 

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava Renovácia pôvodného a vybudovanie 
nového parkoviska  2021 - 2022 

Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď Výstavba kuchyne  2021 - 2023 
SPŠ technická, Komenského 1, Trnava Rozšírenie priestorov na Študentskej  2021 - 2023 
SOŠ chemická, Nerudova 13, Hlohovec Rekonštrukcia strechy a okien  2021 - 2023 
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín Rekonštrukcia priestorov pre ZŠ  2022 
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany Rekonštrukcia fasády školy 2022 
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia Veľký Meder Rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni 2022 
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda Rekonštrukcia stropu jedálne 2022 
SPŠ elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany Rekonštrukcia strechy budovy dielni 2022 
Spojená škola, Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa 
Herdu, Jána Bottu 31, Trnava 

Rekonštrukcia schodiska školy a vybudovanie 
cykloprístrešku 2022 
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SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta Rekonštrukcia priestorov pre ZŠ 2022 
SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta Rekonštrukcia kúrenia v reštaurácii 2022 

SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 
Rekonštrukcia priestorov školy pre 
vybudovanie kaderníctva ako strediska 
praktického vyučovania 

2022 

SPŠ dopravná, Trnava Rekonštrukcia parkoviska 2022  
SOŠ podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 
31/5, Senica  Bezbariérový vstup  2022 

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica Rekonštrukcia fasády školy  2022 - 2023 
Gymnázium J. Hollého Trnava Rekonštrukcia športoviska  2022 - 2023 
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Rekonštrukcia kotolne 2022 - 2023 
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia Veľký Meder Výstavba internátu 2022 - 2023 
Spojená škola, SOŠ regionálneho rozvoja a SOŠ záhradnícka, 
Rakovice 25 Rekonštrukcia podkrovných učební 2022 - 2023 

Spojená škola, SOŠ regionálneho rozvoja a SOŠ záhradnícka, 
Rakovice 25 Obnova vjazdu do areálu, revitalizácia parku  2022 - 2023 

SPŠ elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany Vybavenie nových učební pre IT sektor 2022 - 2023 

SPŠ technická, Komenského 1, Trnava Zníženie tepelnej náročnosti budov školy a 
dielni 2022 - 2023 

 
 
Pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine: 

• Od apríla školského roka 2021/2022 ponúkol TTSK žiakom, ktorí sa v dôsledku vojnového konfliktu 
na Ukrajine presídlili do nášho kraja, možnosť požiadať o 3 benefity: 
- sociálne štipendium (50 eur mesačne), 
- príspevok na zníženie a o odpustenie nákladov na stravovanie v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, 
- príspevok na zníženie a o odpustenie nákladov na ubytovanie v školskom internáte 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.  
Túto možnosť využilo 98 žiakov, ktorým sme vyplatili za 3 mesiace 12 650 eur. Z uvedeného počtu 
si požiadalo 62 žiakov o benefit stravovania a 9 žiakov o benefit ubytovania. Celkové náklady na 
žiakov, ktorí sa ocitli v mimoriadnej situácii za 3 mesiace boli 17 922 eur.  

• TTSK vyčlenil na Strednej odbornej škole technickej v Galante nevyužívaný internát, ktorý slúži ako 
ubytovacie zariadenie pre odídencov z Ukrajiny. Poskytli a poskytujeme tak ubytovanie a stravu 
pre 57 odídencov.  
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SOCIÁLNA ŽUPA 

 

Župa sa v oblasti sociálnej pomoci stará o svojich obyvateľov tým, že im zabezpečuje dostupnosť 
sociálnych služieb. Obyvateľom odkázaným na sociálnu službu zabezpečuje túto službu prostredníctvom 
svojich župných zariadení, alebo prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, 
ktorým poskytuje finančný príspevok na prevádzku. 

Finančným príspevkom župa podporuje tiež subjekty sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
v územnom obvode TTSK. Finančný príspevok je určený na činnosť týchto subjektov a na realizáciu 
preventívnych programov. Týmto sa župa snaží pomáhať obyvateľom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. 
Zároveň podporuje realizáciu preventívnych programov, ktoré sú zamerané na predchádzanie 
a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.  

K dôležitým činnostiam župy patrí poskytovanie základného sociálneho poradenstva pri riešení 
nepriaznivej životnej situácie. Je správnym orgánom vo veci posúdenia o odkázanosti na sociálnu službu. 
Vydáva rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú potrebné na to, aby sociálna služba 
mohla byť obyvateľovi zabezpečená. 

V uplynulom období sme sa zamerali na podporu sociálnych služieb tak, aby reflektovali na potreby 
regiónu a rešpektovali individualitu človeka. V centre našej pozornosti je človek odkázaný na pomoc 
rovnako, ako aj jeho blízke sociálne okolie. Naše sociálne služby preto prispôsobujeme požiadavkám 
komunity a zameriavame sa nato, aby sa sociálne služby nielen rozširovali, ale vznikali aj nové druhy 
služieb, ktoré budú adresné a pomôžu odkázaným na pomoc čo najlepšie sa včleniť do svojho 
prirodzeného prostredia. 

Do rozvoja služieb a celej sociálnej starostlivosti vkladáme okrem finančného kapitálu aj ľudský, ktorý 
podporujeme vytváraním podmienok na zvyšovanie odbornosti a zručností. Zabezpečujeme tiež 
kvalitnú preventívnu psychohygienu zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) a špecializovaných 
zariadení (ŠZ). 
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Našim cieľom je oblasť sociálnej starostlivosti neustále zlepšovať. Za posledných 5 rokov: 

• objem financií na zabezpečenie sociálnej pomoci v TTSK sme zvýšili o 11 mil. eur, čo je o 51 % viac 
• zvýšil sa počet poskytovateľov sociálnych služieb o 46 
• zvýšila sa kapacita poskytovaných sociálnych služieb o 1 231 miest 
• sociálne služby sa rozšírili o nové druhy 
• postarali sme sa o zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov v župných zariadeniach - 

finančne, materiálne aj podporou duševného zdravia 
• podporujeme jedinečný projekt „5P“ zameraný na prevenciu psychohygieny, odbúranie stresu, 

rozvoj relaxačných techník a tiež na postcovidovú rehabilitáciu 
• pokračujeme v procese transformácie a deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb 
• rozvíjame konštruktívny dialóg so subjektami sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zvýšili 

sme financovanie tejto oblasti o 116 303 eur, čo je o 36 % viac 
 

Financovanie sociálnych služieb  

• Postupne zvyšujeme celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených v sociálnej oblasti: 
2017:  21,2 mil. eur (skutočné čerpanie) 
2018: 22,8 mil. eur (skutočné čerpanie) 
2019: 24,3 mil. eur (skutočné čerpanie) 
2020: 29,4 mil. eur (skutočné čerpanie) 
2021: 30,7 mil. eur (skutočné čerpanie) 
2022: 32,2 mil. eur (očakávaná skutočnosť) 

Graf: Vývoj objemu finančných prostriedkov v sociálnej oblasti12 

 
 

• TTSK uhrádza ekonomicky oprávnené náklady v zmysle zákona o sociálnych službách za fyzické 
osoby, ktoré požiadali o poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach zriadených iným vyšším 
územným celkom, nakoľko fyzická osoba má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. 
V priebehu posledných 5 rokov bola táto suma zvýšená z 300 000 eur na 550 000 eur, 
čo predstavuje nárast o 83 %. 

                                                             
12 Finančné prostriedky tvoria rozpočty zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, finančný príspevok na prevádzku 
pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, pre subjekty SPO a pre ZSS zriadené iným VÚC. 
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• Trnavský samosprávny kraj v rokoch 2018-2022 zabezpečil vyššiu dostupnosť sociálnych služieb 
pre občanov kraja tým, že zvýšil finančný príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom 
sociálnych služieb a to:  

- v územnom obvode TTSK o 940 306 eur, čo predstavuje viac ako 6-násobný nárast oproti roku 
2018 (zo 165 226 eur pre 13 DSS a ŠZ na 1 105 532 eur pre 15 DSS a ŠZ).  

- v územných obvodoch iných VÚC o 318 167 eur, čo predstavuje viac ako 3-násobný nárast 
oproti roku 2018 (zo 137 520 eur pre 16 DSS a ŠZ na 455 687 eur pre 18 DSS a ŠZ).  

• V roku 2018 TTSK pomohol poskytnutím finančných prostriedkov v celkovej výške 10 701 eur  
3-denným stacionárom, ktorým hrozil zánik aj napriek tomu, že denné stacionáre nie sú zo zákona 
o sociálnych službách kompetenciou krajov a kraje nie sú povinné ich financovať. 

• Aj v roku 2020 TTSK poskytol finančný príspevok na odkázanosť novo zaregistrovanému 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby prostredníctvom denného stacionára vo výške 
8 010 eur na preklenutie obdobia do poskytnutia dotácie z MPSVR SR, aj keď nie sú denné 
stacionáre v kompetencii kraja.  

• Trnavský samosprávny kraj za uplynulých 5 rokov: 

- zvýšil hodinovú sadzbu finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi 
na poskytovanie tlmočníckej služby v posunkovej reči pre nepočujúcich občanov o 100 %, a to 
zo 6 eur na 12 eur, čím zabezpečil dostupnosť tejto sociálnej služby pre nepočujúcich občanov 
v kraji a finančne ohodnotil tlmočníkov.  

- finančne podporil 4 neverejných poskytovateľov služby včasnej intervencie v trnavskom kraji a 
zvýšil hodinové sadzby finančného príspevku na ich prevádzku o 95 %, a to z 8 eur na 15,60 eur, 
čím podporil túto nedostatkovú sociálnu službu v kraji určenú pre rodiny s deťmi 
so zaostávajúcim, oneskoreným alebo rizikovým psycho-motorickým vývinom alebo 
zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov. 

- zvýšil hodinové sadzby na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva 
a vykonávanie sociálnej rehabilitácie o 45 % (zo 6 eur na 8,70 eur). 

- zvýšil finančné príspevky na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej intervencie 
poskytované neverejnými poskytovateľmi v zákonnej kompetencii VÚC: 

o pre útulky sa finančný príspevok zvýšil o 37 % zo 129 600 eur na 177 130 eur, a 
o pre zariadenia núdzového bývania sa príspevok zvýšil o 55 % z 288 000 eur na 445 451 eur, 

čím sa zvýšila kvalita poskytovania sociálnych služieb v týchto zariadeniach. 

• Rozvíjame stratégiu zlepšovania ohodnotenia práce v sociálnych službách. V rokoch 2018 - 2022 boli 
na úpravy platov pre zamestnancov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TTSK vynaložené finančné prostriedky v sume 6 951 137 eur. Z týchto prostriedkov bolo 
na valorizáciu platov zamestnancov ZSS poskytnutých 2 986 971 eur a na koncoročné odmeny 
2 880 538 eur. V roku 2018 boli skokovo navýšené platy zamestnancov v celkovom objeme 
1 083 628 eur (osobný príplatok). 

 
Rozširovanie kapacít sociálnych služieb 

• Medzi jednu z hlavných priorít TTSK patrí rozširovanie kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, 
v ktorých nedostatok miest je dlhodobo veľkým problémom Trnavského kraja. Tento proces sa župa 
rozhodla riešiť dvomi spôsobmi – spoluprácou s neverejnými poskytovateľmi a zvyšovaním 
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vlastných kapacít v župných zariadeniach. V roku 2020 TTSK evidoval 906 čakateľov na umiestnenie 
v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, aktuálne je tento počet 752. 

• Za uplynulých 5 rokov bolo na území TTSK registrovaných úplne nových 10 verejných poskytovateľov 
opatrovateľskej sociálnej služby (obec/mesto), 1 zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 
s celkovou kapacitou 20 miest a 35 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s celkovou 
kapacitou 843 miest. 

• V predmetnom období existujúci verejní poskytovatelia (obec/mesto) zvýšili svoje kapacity o 175 
miest a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK zvýšili svoje kapacity o 29 miest. Neverejní 
poskytovatelia zvýšili svoje kapacity o 98 miest. 

• V roku 2017 bolo v TTSK registrovaných celkovo 7 748 miest u všetkých poskytovateľov sociálnych 
služieb (5 792 miest u verejných poskytovateľov a 1 956 miest u neverejných poskytovateľov). 

• Ku koncu augusta 2022 to bolo celkom 8 979 registrovaných miest (6 029 miest u verejných 
poskytovateľov a 2 950 miest u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb), čo predstavuje 
navýšenie o 1 231 miest. 

• Pripravuje sa zriadenie nového ZSS v Piešťanoch v spolupráci s neverejným poskytovateľom. 

• TTSK poskytuje sociálne služby zamerané na ľudí s diagnózou autizmus. Transformáciou Krízového 
strediska v Trnave bolo zriadené Špecializované zariadenie v Trnave, ktoré začalo poskytovať v roku 
2019 sociálne služby ambulantnou formou deťom od troch do siedmich rokov veku s diagnózou 
autizmus alebo prvkami autistického spektra a terénnou formou službu včasnej intervencie dieťaťu 
do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine 
tohto dieťaťa. Pôvodná kapacita 10 miest sa zvýšila na súčasných 20 a zároveň sa zvýšila aj veková 
hranica detí zo 7 na 12 rokov. 

• TTSK začal pracovať na ďalšom zvyšovaní kapacít: 

- Pre veľký záujem o sociálnu službu pre ľudí s autizmom sa začalo s prípravou rekonštrukcie 
priestorov bývalej školy v prírode Dobrá voda, ktoré bude novým satelitným pracoviskom 
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Špecializovaného zariadenia Trnava. V satelitnom pracovisku sa plánuje poskytovanie sociálnej 
služby dospelým s diagnózou autizmus pobytovou formou s kapacitou 10 miest. 

- Pripravuje sa zriadenie nového Špecializovaného zariadenia v Moravskom sv. Jáne s celoročnou 
pobytovou formou – rekonštrukciou budovy Školy v prírode (kapacita 40 miest).  

- Plánuje sa výstavba nového objektu v areáli Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých 
v Pastuchove (zvýšenie kapacity o 10 miest). 

- Plánuje sa prístavba Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante (zvýšenie 
kapacity o 20 miest). 

- Plánuje sa nadstavba pavilónov v ZSS Zelený dom Skalica (zvýšenie kapacity o 5 miest). 
- Celkovo sa zvýši kapacita v župných ZSS o 85 miest. 

 
Nové sociálne služby 

V uplynulých 5 rokoch rozšírili verejní aj neverejní poskytovatelia rozsah sociálnych služieb o nové druhy. 

Verejní poskytovatelia: práčovňa, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri osobnej starostlivosti 
o dieťa, požičiavanie pomôcok, stredisko osobnej hygieny, komunitné centrum, zariadenie pre seniorov, 
zariadenie podporovaného bývania, denný stacionár a opatrovateľská služba.  

Neverejní poskytovatelia: zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, krízová pomoc 
poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov, špecializované sociálne poradenstvo a 
tlmočnícka služba poskytovaná telefonicky a pomocou telekomunikačných technológií. V rámci 
rozširovania kapacít župných ZSS vznikli aj nové druhy sociálnych služieb. 

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých boli zavedené nové druhy sociálnych služieb: 
- Centrum sociálnych služieb v Galante ako II. satelitné pracovisko DSSpD Zavar. V CSS sú poskytované 

sociálne služby: špecializované zariadenie s kapacitou 10 miest, rehabilitačné stredisko s kapacitou 
10 miest a prepravná služba. 

- v Centre sociálnych služieb Jahodná sa v rámci existujúcej kapacity vytvorilo špecializované 
zariadenie (v počte 10 miest) transformáciou časti miest domova sociálnych služieb  

- v Centre sociálnych služieb Rohov sa rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb o nový druh služby - 
zariadenie podporovaného bývania, ktoré je pilotnou službou svojho druhu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TTSK. Táto sociálna služba sa poskytuje v meste Senica. Pôvodná kapacita zariadenia 
5 miest sa z dôvodu dobrej praxe a dopytu zvýšila na 9 miest. 

Plánované rozširovanie poskytovaných sociálnych služieb: 
- v DSS pre deti a dospelých v Galante plánujeme poskytovať špecializované sociálne poradenstvo ako 

pilotnú službu svojho druhu v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. K tomuto zariadeniu pribudnú 
ďalšie 2 satelitné pracoviská: 
- zariadenie podporovaného bývania, ktoré vznikne prostredníctvom adaptácie priestorov 

bývalého školského objektu. Zároveň v danom objekte bude zriadený Sociálny podnik ako prvý 
pri ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 

- ambulantné špecializované zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus, ktoré vznikne tiež 
adaptáciou priestorov bývalého školského objektu 

 
Koncepčné materiály v oblasti sociálnych služieb 

• V roku 2019 bol vypracovaný Dodatok č. 1 k VZN č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach 
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom sú určené 
podmienky poskytovania sociálnej služby - prepravná služba. Poskytovaná je Centrom sociálnych 
služieb v Galante - satelitným pracoviskom ll. Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare. 
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• V roku 2019 bol vypracovaný Dodatok č. 2 ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území 
Trnavského samosprávneho kraja 2015 – 2020. Potreba aktualizovať koncepciu dodatkom č. 2 
vyplynula z toho, že komunitné plány (v roku 2018) predložilo len – 83 obcí. Po opätovnej výzve ich 
predložilo 193 obcí, čo už predstavuje relevantný údaj o sociálnej sieti v TTSK a o potrebách 
budovania ďalších sociálnych služieb.  

• V roku 2020 bola v zmysle zákona o sociálnych službách vypracovaná nová Koncepcia rozvoja 
sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021 - 2023. Potreba vypracovať novú 
koncepciu vyplynula z dôvodu ukončenia platnosti predchádzajúcej koncepcie, ktorá bola 
vypracovaná na obdobie 2015 - 2020 a aktualizácie komunitných plánov obcí.  

• V roku 2021 sa začala tvoriť Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského 
samosprávneho kraja 2022 - 2030, ktorá bude vypracovaná na základe SMART princípu a ktorá 
nahradí v súčasnosti platnú koncepciu pre roky 2021 - 2023. Koncepcia bude vypracovaná ako jeden 
z dokumentov v rámci projektu Smart región TTSK, operačný program Efektívna verejná správa, 
do ktorého sa TTSK zapojil. Inovatívnym prvkom v novej koncepcii je zavedenie konkrétnych 
merateľných ukazovateľov, prostredníctvom ktorých bude možné vyhodnocovať aktuálny stav 
sociálnych služieb a na základe ich vývojového trendu efektívne plánovať ďalší rozvoj. 

 
Sociálne služby počas pandémie 

• Počas obdobia pandémie ochorenia Covid-19 od roku 2020 sa TTSK podieľal na pravidelnom 
distribuovaní osobných ochranných pracovných pomôcok (ďalej „OOPP“), dezinfekcie, rýchlotestov 
a antigénových testov, ktoré boli dodané Správou štátnych hmotných rezerv SR a MPSVR SR. 
- počas I. vlny pandémie boli realizované 4 distribúcie OOPP pre navrhnuté subjekty hospodárskej 

mobilizácie (101 subjektov) a 1 distribúcia OOPP pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb 
na území TTSK (208 subjektov). Taktiež boli distribuované rýchlotesty pre prijímateľov a 
zamestnancov zariadení sociálnych služieb. 

- počas II. vlny pandémie boli realizované 4 distribúcie OOPP pre 108 subjektov, 6 distribúcií 
antigénových testov pre 132 subjektov (cca 5 500 prijímateľov sociálnych služieb a cca 3 690 
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zamestnancov) a 1 distribúcia certifikátov (pre potreby plošného testovania v termíne  
7. - 8. 11. 2020) 

- počas lll. vlny pandémie: 

V roku 2021 (júl - december) boli zrealizované 3 distribúcie OOPP pre 106 subjektov 
a 5 distribúcií antigénových testov pre 137 subjektov (cca 5 760 prijímateľov sociálnych služieb 
a cca 3 760 zamestnancov) 

V roku 2022 (január - august) bolo zrealizovaných 7 distribúcií OOPP pre 106 subjektov 
a 8 distribúcií antigénových testov pre 136 subjektov (cca 5 750 prijímateľov sociálnych služieb 
a cca 3 750 zamestnancov) 

• Poskytovateľom sociálnych služieb boli priebežne na základe ich požiadaviek vydávané antigénové 
testy a tiež OOPP pri zvýšenej potrebe testovania a v prípade akútneho vypuknutia Covid-19 v ZSS. 
OOPP a antigénové testy boli vydávané v okresných mestách na vybratých stredných školách. Aj 
týmto spôsobom sa TTSK vychádzal v ústrety poskytovateľom sociálnych služieb. Údaje o množstve 
distribuovaných (vydaných) OOPP jednotlivým poskytovateľom sociálnych služieb na území TTSK sú 
zverejnené na webovom sídle Zdravá župa. 

• Zabezpečovali sme výpožičku kyslíkových prístrojov + kyslíkové masky a kyslíkové kanyly 
pre zariadenia sociálnych služieb v územnom obvode TTSK v počte:  
V roku 2021: 24 kyslíkových prístrojov + 237 ks kyslíkových masiek a 250 ks kyslíkových kanýl;  
V roku 2022: 22 ks kyslíkových prístrojov + 250 ks kyslíkových masiek a 250 ks kyslíkových kanýl, 

ktoré zabezpečilo MPSVR SR.  

• V období núdzového stavu počas prvej vlny pandémie sme z dôvodu znižovania rizika vzniku 
a šírenia ochorenia Covid-19 medzi ľuďmi bez domova a pre príjem žiadateľov o bezodkladné 
poskytovanie sociálnych služieb zriadili karanténne miesta v DSS pre deti a dospelých Galanta 
a v DSS pre dospelých v Zavare – satelitné pracovisko Stromová ul., Trnava. Pre neodkladné 
umiestnenie v zariadeniach núdzového bývania sme zriadili karanténne miesta v Škole v prírode 
Dobrá Voda a v Zariadení núdzového bývania pre ženy Jozefínum Dolná Krupá. 

• Poskytovali sme kontinuálne metodické vedenie pri tvorbe a realizácii krízových plánov zariadení 
sociálnych služieb, ktorých obsahom sú postupy na riešenie krízových situácií. 

• Uskutočňovali sa pravidelné pracovné porady online formou s krízovým odborom MPSVR SR 
a následne s poskytovateľmi sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. 

• Nepretržite sme zabezpečovali podporu a pomoc zariadeniam postihnutým Covid-19. 

• Podporovali a rozvíjali sme spoluprácu s MPSVR SR – odborom krízového riadenia na týždennej 
báze, spolupracovali sme s intervenčným tímom MZ SR. 

• Naďalej sme pozornosť zameriavali na včasnú a komplexnú informovanosť všetkých poskytovateľov 
sociálnych služieb v územnom obvode TTSK. Promptne im boli zasielané všetky opatrenia 
a nariadenia vydané príslušnými štátnymi orgánmi ako sú vláda SR, Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. 

• Sledovali sme testovanie klientov a zamestnancov ZSS – OvZP na pravidelnej báze. 

• Spolupracovali sme tiež pri očkovaní proti Covid-19 v ZSS v územnom obvode TTSK. 
 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela na úrovni VÚC 

• Za obdobie rokov 2018 - 2022 sa finančný príspevok poskytnutý subjektom na výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. v územnom 
obvode TTSK zvýšil o 36 % zo sumy 327 369 eur na 443 672 eur. V tomto období vznikol jeden nový 
subjekt SPO. 

https://zdravazupa.sk/informacia-o-vydanych-ochrannych-pracovnych-prostriedkoch-2/
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Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  

• TTSK zapojením sa do procesu deinštitucionalizácie (ďalej len DI) a transformácie ZSS reaguje 
na požiadavky obyvateľov jednotlivých okresov kraja ako aj na rozvojové trendy v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb. Do procesu DI sú v TTSK zapájané jednotlivé vybrané zariadenia 
sociálnych služieb postupne: 

1. kolo DI – 2019 
- DSSpDD Okoč bol v programovom období 2007 - 2013 v rámci Národného projektu „Podpora 

procesu DI a transformácie systému sociálnych služieb“ vybraný do prípravnej fázy DI 
a komunitného plánovania sociálnych služieb. Prvé aktivity sa realizovali v rokoch 2014 - 2015. 
V súčasnosti je zariadenie v prechodnej etape DI a v auguste 2021 bola zahájená stavba 
jednotlivých objektov. Dokončenie stavebných prác sa predpokladá v roku 2023. 

- CSS Rohov, DSSpD – Košúty v r. 2019 - 2020 prechádzali tzv. „mäkkou časťou“ projektu - 
vzdelávaním. Cieľom tejto etapy bolo okrem prípravných aktivít tiež vypracovanie 
transformačného plánu. V súčasnosti už obe zariadenia ukončili prípravnú fázu, majú 
vypracované transformačné plány aj so zapracovanými pripomienkami po oponentúre 
Implementačnej agentúry MPSVR SR (ďalej len IA MPSVR SR). 

2. kolo DI – 2020 
- DSSpD Veľký Meder, DSSpDD Medveďov, DSSpD Moravský Sv. Ján - sa do procesu DI zapojili 

v roku 2020, kedy sa nachádzali v prípravnej fáze, zúčastňovali sa vzdelávacích aktivít 
a vypracovávali transformačné plány. V súčasnom období majú tieto zariadenia tiež ukončenú 
prípravnú fázu a vypracované transformačné plány so zapracovanými pripomienkami 
po oponentúre IA MPSV SR. 

3. kolo DI – 2020 - 2021 
- DSSpD Bojková, DSSpDD Šoporňa -Štrkovec v októbri 2020 podali žiadosť o zapojenie 

do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora 
transformačných tímov. Obe zariadenia sa nachádzajú v prípravnej etape (2021 - 2022), 
zúčastňujú sa vzdelávacích aktivít a v súčasnosti uskutočňujú finálne úpravy transformačných 
plánov pred odoslaním na oponentúru IA MPSVR SR. 

 
Posudkový systém a zabezpečenie sociálnej služby obyvateľom kraja  

• Za obdobie rokov 2018 - 2021 bolo podaných 495 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej 
služby do zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. TTSK vydal 1 888 rozhodnutí o odkázanosti 
na sociálnu službu. 

• Za prvý polrok 2022 bolo podaných 61 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. TTSK 
vydal 224 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. 

 
Podpora liečby  

• TTSK každoročne poskytol obyvateľom kraja finančné prostriedky na komplexnú a intenzívnu 
rehabilitačnú starostlivosť a liečbu v ADELI Medical Centre Piešťany vo výške 16 485 eur a 
v Neurorehabilitačnom centre Šoproň vo výške 10 000 eur, až do obdobia vypuknutia Covid-19, 
kedy všetky podobné aktivity boli zastavené. Táto oblasť bola podporená v danom období v celkovej 
sume 70 745 eur.  
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Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie „5P“ 
• TTSK je „pionierom“ medzi župami pri realizácii „Prvého podporného projektu pre pomáhajúce 

profesie“ (5P), zameraného na rozvoj ľudského potenciálu a prevenciu syndrómu vyhorenia 
zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Trvanie projektu je plánované na roky 2019 - 2022. 
V rámci projektu bola v roku 2021 vydaná kniha „Navzájom lepší“ - vzdelávací materiál TTSK 
s merateľnými ukazovateľmi, ktorý bude slúžiť v procese vzdelávania „Pomáhajúcich profesií“. Ide o 
konkrétnu metodiku – nástroje, techniky, zážitkové cvičenia, ktoré budú slúžiť pre poslucháčov 
vysokých a stredných škôl. V rámci „Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie“ 
každoročne preškolíme 250 zamestnancov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Počas 
trvania pandémie Covid-19 sme zakúpili techniku na sprostredkovanie online vzdelávania 
zamestnancov zariadení. Do projektu boli zaradené aktuálne požiadavky súvisiace s emocionálnym 
a psychickým zaťažením v čase krízy. 

• V polovici roku 2021, v čase pandémie, vznikla potreba zlepšiť psychické zdravie a zabezpečiť 
rekonvalescenciu u ľudí, ktorí prekonali Covid-19. Preto aj projekt 5P reagoval na vzniknuté potreby 
klientov a poskytovateľov sociálnych služieb. V Centre sociálnych služieb v Galante bola zriadená 
postcovidová rehabilitácia pre zamestnancov, ktorým sa venovali odborníci v rámci 
psychoregenerácie a posilnenia funkcií tela postihnutých ochorením Covid-19. Prebiehali odborné 
konzultácie s fyzioterapeutmi, ktorí spolupracovali s pľúcnou lekárkou. Rehabilitácia je zameraná 
na regeneráciu pľúc, pohybového systému, zvýšenie imunity. Projekt 5P ošetruje komplexne 
psychiku zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb. 

• Projekt 5P pokračuje aj v roku 2022. V budúcnosti je v pláne rozšírenie služieb postcovidovej 
rehabilitácie, doplnenie o teambuildingy, programy aktívneho života, diskusie, prednášky, turistika, 
kognitívne programy, každoročný festival a iné.  
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KAUZA „ČISTÝ DEŇ“ 
 
Kauza Čistý deň je označenie pre sériu prípadov zneužívania mladistvých v resocializačnom zariadení 
pre drogovo závislých mladých ľudí pracovníkmi zariadenia Čistý deň v Galante. Táto kauza predstavuje 
traumatizujúci zdedený problém, pred ktorým si predošlé vedenie „zatváralo oči“. My sme tento 
problém vyriešili. 
 
• Kauza Čistý deň (zneužívanie mladistvých pracovníkmi zariadenia) predstavuje traumatizujúci 

zdedený problém, pred ktorým si predošlé vedenie „zatváralo oči“. My sme tento problém vyriešili. 

• Po nástupe nového vedenia sme vypovedali zmluvy:  
1. o výpožičke a  
2. o prenájme priestorov. 

• Budovu, ktorú organizácia užívala na základe nájomnej zmluvy, sme začiatkom novembra 2018 
prevzali. 

• Druhú budovu („vilu“) v Galante organizácia Čistý deň na základe našej výzvy nevypratala a bránila 
v jej využívaní v prospech obyvateľov kraja,, preto sme sa prostredníctvom žaloby domáhali jej 
vrátenia. V apríli 2022 rozhodol Okresný súd v Galante, že aj táto budova patrí Trnavskému 
samosprávnemu kraju. 

• Kauza „Čistý deň“ je krikľavý príklad, ktorý okrem iného odhalil neúčinný systém kontroly. Župa 
nemá totiž v súčasnom legislatívnom nastavení možnosť zisťovať niektoré zásadné skutočnosti, 
napr. overovať skutočný počet klientov zariadení v reálnom čase.  

• V budove, v ktorej sídlilo neslávne známe zariadenie Čistý deň bolo v decembri 2019 slávnostne 
otvorené novovybudované Centrum sociálnych služieb v Galante. Poskytujú sa v ňom sociálne 
služby pre klientov s novodobými diagnózami. V zrekonštruovaných priestoroch sa nachádza aj 
rehabilitačné a školiace stredisko. Slúži aj pre potreby vzdelávania v rámci Prvého podporného 
projektu pre pomáhajúce profesie, ktorý je zameraný na prevenciu syndrómu vyhorenia 
prostredníctvom psychohygieny. 

• V Centre sociálnych služieb v Galante bola zriadená prepravná služba („sociálne taxíky“) 
pre obyvateľov trnavského kraja – fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 65 rokov života. 

• V roku 2022 pokračuje súdne konanie:  

a. vo veci o nahradenie prejavu vôle v spojení s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia. 

b. o zaplatenie ušlého nájomného z titulu bezdôvodného užívania nehnuteľnosti. 

• Plánuje sa pojednávanie vo veci o zaplatenie výdavkov za technické zhodnotenie budovy. 

 
 

 

Sudkyňa Okresného súdu Galanta v utorok 26. apríla 2022 v niekoľkoročnom spore rozhodla,  
že budova, ktorú využívalo resocializačné zariadenie Čistý deň, patrí Trnavskému samosprávnemu 
kraju. Organizácia spochybňovala, že budova, ktorú mala od kraja vypožičanú, TTSK vlastní. 
Rozhodnutím súdu v prospech trnavskej župy bola odmietnutá argumentácia Čistého dňa, že 
budova patrí im. Župa má záujem v budove poskytovať sociálnu starostlivosť, podobne ako 
v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa oproti cez cestu. 
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ZDRAVOTNÍCTVO  
– ŽUPA CHRÁNI VEREJNÉ ZDRAVIE 

 
Oblasť zdravotníctva je prioritnou témou záujmu spoločnosti. TTSK sa v rámci svojich kompetencií 
svojou činnosťou podieľa na stanovovaní a kontrole dodržiavania pravidiel zo strany poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. Dôsledne kontroluje dodržiavanie povinností lekárov, ambulancií, 
zdravotníckych zariadení a lekární. Dohliadame na rovnomerné rozloženie a kvalitu zdravotníckej 
starostlivosti vo všetkých častiach kraja, motivačnými opatreniami sa snažíme prilákať nových, mladých 
lekárov tam, kde je ich nedostatok, alebo ho v budúcnosti očakávame. Spoločným cieľom všetkých 
aktivít je zabezpečiť najlepšiu možnú (kvalitnú a nákladovo efektívnu) zdravotnícku starostlivosť 
pre obyvateľov kraja. 

 
Aktivity TTSK v boji proti pandémii Covid-19  

Z pohľadu hodnoteného obdobia, najväčšiu výzvu TTSK nielen v oblasti zdravotníctva predstavovala 
pandémia ochorenia Covid-19. Dnes môžeme konštatovať, že TTSK svojimi aktívnymi opatreniami 
od začiatku pandémie v roku 2020 významne prispieva k úspešnému zvládaniu pandémie. 

• Už dňa 3. 3. 2020 sa v priestoroch Úradu TTSK konalo za účasti župana stretnutie kompetentných 
inštitúcií pre vzájomnú informovanosť (regionálne úrady verejného zdravotníctva, krajské operačné 
stredisko záchrannej zdravotnej služby, okresný úrad – odbor krízového riadenia, zástupca 
FN Trnava – krajská nemocnica). Tieto pracovné stretnutia boli organizované na pravidelnej báze, 
neskôr boli prizvaní aj rektori VŠ, starostovia a primátori v rámci TTSK. Na základe týchto stretnutí 
sa v kraji zriadili telefónne informačné linky pre usmernenie obyvateľstva TTSK, prijali sa opatrenia 
Úradu TTSK zamedzujúce šírenie vírusu na jednotlivých OvZP (školy, DSS, kultúrne inštitúcie) a 
delegovali sa požiadavky na Ústredný krízový štáb, aby poskytol metodický postup ako postupovať 
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v konkrétnych situáciách a informoval verejnosť o výstupoch z jednotlivých rokovaní. Zabezpečená 
bola i pravidelná organizácia schôdzí so všetkými riaditeľmi nemocníc na území TTSK.  

• Z finančných prostriedkov TTSK bol obstaraný nákup, prerozdelenie a distribúcia OOPP pre lekárov 
prvého kontaktu, zubárov a ambulancie s rizikovou epidemiologickou situáciou (onko, krčné, 
pľúcne), a následné prerozdelenie a distribúcia OOPP a antigénových testov pre poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti dodaných zo Správy štátnych hmotných rezerv SR. Prísun OOPP, 
materiálneho a hygienického vybavenia bol zabezpečený aj do štátnych karanténnych zariadení. 

• V spolupráci s RÚVZ bolo zabezpečené testovanie zamestnancov TTSK a ich rodinných príslušníkov. 
V úzkej súčinnosti s lekármi sme sa podieľali na príprave návrhu novely zákona tzv. lex korona, 
vytvorení epidemiologických ambulancií v prípade núdzového stavu, zriadení triážneho stanu 
vo Fakultnej nemocnici Trnava a zriadení a uvedení do prevádzky kontajnerovej zubnej ambulancie 
pre pacientov s Covid-19. 

• Počas pandémie sme reagovali na zvýšený záujem pacientov o informácie a usmernenia 
o aktuálnych protipandemických opatreniach. V tomto náročnom období sme zároveň aktívne 
napomáhali lekárom, lekárnikom i pacientom riešiť vznikajúce krízové situácie tak, aby 
nedochádzalo k zhoršeniu epidemiologickej situácie a pacienti mali možnosť vyzdvihnutia liekov 
bez obáv z nakazenia sa vírusom. 

• Koordinovali sme prevádzkovanie verejných lekární v súvislosti s potrebnými opatreniami proti 
šíreniu ochorenia Covid-19 - úpravou prevádzkového času na zabezpečenie častejšieho dodržiavania 
sanitačných postupov a zabezpečovaním zvýšenej osobnej hygieny a dezinfekcie priestorov lekárne.  

• Dohliadali sme na zabezpečenie dostupnosti liekov v lekárňach pre pacientov. Aktívne sme 
monitorovali absencie lekární z dôvodu ochorenia zamestnancov lekární a zabezpečovali 
poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Sledovali sme dodržiavanie poskytovania pohotovostných 
služieb vo verejných lekárňach a v prípade prekážky sme aktívne riešili vzniknutú situáciu 
zabezpečením zastupujúcej lekárne. 
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• Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie sme zriadili mobilné odberové miesto (ďalej len 
„MOM“) na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. MOM fungovalo od 15. 2. 2021, pričom 
testovanie obyvateľstva zabezpečovalo šesť dní v týždni (okrem nedele). Začiatkom roka 2022 boli 
zapožičané vyhradené priestory parkoviska TTSK pre prevádzkovanie MOM, čím sme pomohli zvýšiť 
kapacitu testovania obyvateľstva v čase začínajúcej vlny „omicron“.  

• Začiatkom roka 2021 sme sa sústredili na zriadenie a prevádzkovanie veľkokapacitných očkovacích 
centier (ďalej ako „VKOC“). Ako prvé otvorilo svoje brány VKOC v Trnave na Strednej zdravotníckej 
škole Trnava, a to dňa 20. 2. 2021. Následne 6. 3. 2021 boli uvedené do prevádzky ďalšie dve VKOC 
v okresných mestách Skalica a Dunajská Streda. S postupným nárastom záujemcov o očkovanie sme 
dňa 8. 5. 2021 uviedli do prevádzky VKOC v Mestskej športovej hale v Trnave a dňa 14. 5. 2021 
na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Naše „najmladšie“ VKOC bolo zriadené na SOŠ elektrotechnickej 
Trnava a s vakcináciou začalo dňa 23. 10. 2021. Trnavská župa zaočkovala od začiatku fungovania 
celkovo 373 688 vakcín (z toho prostredníctvom VOS 33 712 osôb). Celkovo bolo deťom vo veku 
5 - 11 rokov podaných 2 690 dávok. 

• Dňa 16. 4. 2021 spustila Trnavská župa vlastnú mobilnú výjazdovú očkovaciu službu (ďalej len 
„VOS“) primárne pre účel vakcinácie klientov a zamestnancov deväťdesiatich zariadení sociálnych 
služieb. Postupne bola VOS ponúknutá seniorom, imobilným a ťažko chodiacim obyvateľom nášho 
kraja. Župná VOS ďalej plnila svoje poslanie v 218 obciach v Trnavskom kraji, na desiatich stredných 
a troch vysokých školách, v nákupných strediskách spoločnosti TESCO, v siedmich veľkých firmách 
pre potreby hromadného očkovania zamestnancov13, zaočkovala aj príslušníkov futbalového klubu 
FC Spartak Trnava a odsúdených v UVTOS Hrnčiarovce nad Parnou (spolu 514 osôb), a tak sa vakcína 
dostávala aj k ľudom, ktorí z rozličných dôvodov nemohli prísť na očkovanie do VKOC. 
Prostredníctvom VOS zaočkovala Trnavská župa celkovo 33 712 osôb v rámci 297 vyslaných výjazdov 
počas 152 dní ( z toho 128 pracovných dní a 24 dní v rámci víkendu). TTSK aj týmto spôsobom prispel 
k eliminácii ťažkých následkov neutíchajúcej pandémie ochorenia Covid-19 počas roka 2021.  

                                                             
13 Wertheim, s.r.o., Webasto, s.r.o., Fekollini, s.r.o., Dan-Slovakia Agrar, a.s., PCA Slovakia, s.r.o., Schaefler Slovensko, s.r.o., Protherm 
Production, s.r.o. 
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• Počas 1. vlny pandémie sme poskytovateľov primárnej aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti požiadali, aby zabezpečovali zdravotnú starostlivosť nad rámec schválených 
ordinačných hodín, a to do 16-tej hodiny. Keďže sa táto forma spolupráce úspešne osvedčila, 
rovnakú požiadavku sme adresovali poskytovateľom primárnej aj špecializovanej ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti v čase predpokladaného nástupu vlny „omicron“. 

• Pre pacientov s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby so závažnou alebo stredne závažnou 
chorobou významne zvyšujúcou riziko ťažšieho priebehu ochorenia Covid-19 sme zriadili webovú 
stránku www.cakarentt.sk (dňa 30. 3. 2021). Stránka umožňovala prednostné zaregistrovanie 
do centrálnej „čakárne“ (uprednostnení pred stanoveným kritériom veku). 

• Vytvorili sme aj webovú stránku https://zdravazupa.sk, ktorá prinášala aktuálne informácie 
o opatreniach v súvislosti s vírusom Covid-19, praktické rady, harmonogram očkovania v Trnavskom 
kraji, pomôcku v súvislosti so žiadosťou o vystavenie OČR a žiadosťou o nemocenské či informácie 
o aktuálnej neprítomnosti lekárov a ich zastupovaní.  

• V súvislosti s predpokladaným rýchlym nástupom vlny „omicron“ sme pre verejnosť spustili 
informačnú kampaň o špecifikách tohto variantu vírusu. Kampaň bola realizovaná prostredníctvom 
dvojjazyčných letákov (slovenský/maďarský), ktoré boli obyvateľom TTSK distribuované 
do poštových schránok. Praktické informácie a rady mohla široká verejnosť čerpať aj zo zriadenej 
webovej stránky https://zdravazupa.sk.  

• Z dôvodu očakávaného výpadku lekárov sme spustili doplnkovú elektronickú službu E-Recept. Pokiaľ 
sa pacient nedokázal spojiť so svojím lekárom viac ako dva dni, mohol požiadať o predpísanie liekov 
prostredníctvom uvedenej služby.  

 
Činnosť a aktivity na zabezpečenie dostupnosti zdravotnej a lekárenskej starostlivosti 

• TTSK ako povoľovací orgán zabezpečil od roku 2017 lepšiu dostupnosť zdravotnej a lekárenskej 
starostlivosti vydaním nových povolení na prevádzku zdravotníckych zariadení/lekární: 
 

Počet vydaných povolení 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 
zdravotná starostlivosť 37 36 36 38 36 31 
lekárenská starostlivosť 12 11 11 10 6 2 

* ku dňu 7. 9. 2022 

• Prostredníctvom odboru zdravotníctva TTSK vykonáva dozornú činnosť nad poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti na území kraja. Dozorná činnosť však bola od polovice roka 2020 z dôvodu 
dodržiavania protipandemických opatrení pozastavená. Počas pandémie ochorenia Covid-19 sme 
nezaznamenali žiadne závažné porušenie povinností poskytovateľov. V roku 2022 bolo doposiaľ 
zrealizovaných 7 dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 6 dozorov u poskytovateľov 
lekárenskej starostlivosti. 

 
Počet vykonaných dozorov 2017 2018 2019 2020 2021 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 34 64 82 6 - 
poskytovatelia lekárenskej starostlivosti 21 24 22 11 1 

• Z dôvodov rôznych zistených nedostatkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sme pristúpili 
k začatiu správneho konania a vyvodenia sankcie voči poskytovateľovi zdravotnej/lekárenskej 
starostlivosti. Najčastejšie zistenými nedostatkami boli závažné nedostatky vo vedení zdravotnej 
dokumentácie, neoprávnené vyberanie poplatkov za zdravotné úkony/výkony, nedodržiavanie 
ordinačných hodín/prevádzkového času, odmietnutie ošetrenia pacienta, prevádzkovanie 
zdravotníckeho zariadenia bez odborného zástupcu či bez dostatočného personálneho 
zabezpečenia. Okrem sankcií v podobe peňažných pokút boli poskytovateľom uložené rôzne 

http://www.cakarentt.sk/
https://zdravazupa.sk/
https://zdravazupa.sk/


 

 
 

74 

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov či povinnosť vrátiť neoprávnenú úhradu tomu, 
na úkor koho ju získali.  
 

Správne konania a uložené pokuty 2017 2018 2019 2020 2021 
počet správnych konaní 17 21 28 21 7 
príjem z pokút (v eurách) 4 700 7 500 27 800 21 700 21 400 

• Priebežne sme zabezpečovali dostupnosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom rozdeľovania 
zdravotných obvodov. Po približne 10 rokoch sme aktualizovali a pridelili všetky zdravotné obvody 
v TTSK kapitovaným lekárom14.  

• Zabezpečovali sme poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a lekárenskej 
pohotovostnej služby vo všetkých pevných bodoch v kraji (body v dostupnosti v rámci celého kraja). 
V TTSK bolo MZ SR stanovených 7 pevných bodov APS pre dospelých a 6 pevných bodov APS pre deti 
a dorast. Vďaka úsiliu TTSK prišlo aj k dohode s lekárňami, ktoré poskytujú pohotovostné služby 
v blízkosti daného bodu APS. 

• Pre jednoduchšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti sme zaviedli možnosť elektronického 
objednávania na vyšetrenia (objednatvysetrenie.sk), ktorá je dostupná v slovenskom aj maďarskom 
jazyku, a je bezplatná pre pacientov aj lekárov. Zároveň boli uskutočnené školenia pre lekárov 
týkajúce sa využívania tejto služby v celom kraji. 

 

Župa sa (opäť) stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti  

• V roku 2021 sa TTSK rozhodol opätovne obnoviť činnosť aj v oblasti poskytovania zdravotnej 
starostlivosť priamo prostredníctvom vlastného poskytovateľa – župa 23. 4. 2021 založila spoločnosť 
ZDRAVÁ ŽUPA, s.r.o.  

 

                                                             
14 Kapitácia je mesačná paušálna platba, ktorú dostáva lekár od poisťovne za každého registrovaného poistenca bez ohľadu na to, či lekára 
navštevuje, alebo nie. Kapitovaný lekár v kontexte zdravotných obvodov je všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast a 
gynekológ. U týchto lekárov sú pacienti vedení v evidencii pacientov a lekár za nich dostáva mesačnú paušálnu platbu. 

https://d.docs.live.net/8fed1b6d580a50ac/TTSK/02%20ANALYZY/14%20ODPOCET/04%20Odpocet_5%20rokov/objednatvysetrenie.sk
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• Hneď po založení, počas pandémie, sme využili poskytovateľa na vytvorenie a prevádzkovanie 
epidemiologickej ambulancie pre dospelých – primárne na účel zastrešenia očkovania, vykonávanie 
mimoškolskej vzdelávacej činnosti, administratívne služby.  

• Župa pripravila koncept poskytovania zdravotnej starostlivosti v kraji prostredníctvom vlastného 
poskytovateľa, a to najmä z dôvodu  
- nedostatku všeobecných lekárov pre dospelých,  
- riešenia nedostatkových a ad hoc chýbajúcich špecializovaných ambulancií, 
- posilnenia sociálno-zdravotných služieb, ktoré sú dlhodobo nedostatkové, najmä so zameraním 

na paliatívnu starostlivosť pre dlhodobo chorých, a to konkrétne agentúra domácej 
ošetrovateľskej služby, (ADOS), mobilný hospic, 

-  posilnenia o duševné zdravie. 

• V súvislosti so zameraním sa na poslinenie paliatívnej starostlivosti, najmä prostredníctvom 
posilnenia ošetrovania pacienta v domácnosti, župa 12. júla 2022 podpísala memorandum 
s Fakultnou nemocnicou Trnava, s ktorou bude v tejto oblasti spolupracovať. 

 

Nové župné zdravotnícke zariadenie v Trnave 

• Na jeseň 2022 župa pilotne otvorí v priestoroch na Študentskej ulici prvé zariadenie tohto druhu 
v Trnave, v ktorom budú ordinovať všeobecní lekári a lekári v dočasne nedostatkových 
špecializáciách. Zariadenie bude ponúkať aj služby pre doliečovaných, chronicky ťažko chorých a 
zomierajúcich pacientov prostredníctvom zdravotníckeho stacionára, agentúry domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a mobilného hospicu, ktoré sú mimoriadne nedostatkové.  

• V ďalšej fáze sa počíta s rozšírením portfólia v dlhodobej a paliatívnej starostlivosti aj o starostlivosť 
o duševné zdravie vytvorením centra, ktoré by zastrešovalo psychologickú a psychiatrickú 
ambulanciu či psychiatrický stacionár. 

• V rámci konceptu zlepšovania zdravotnej starostlivosti v kraji, župa v ďalšom období plánuje rozšíriť 
tento model poskytovania zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom vlastného župného 
poskytovateľa Zdravá župa s.r.o, aj do ďalších regiónov kraja.  
 

Motivačný program pre lekárov 

• V rámci podpory zdravia a zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti spustil TTSK dotačný program 
Rozvoj a podpora zdravotníctva s finančnou podporou vo forme príspevkov pre lekárov a 
ambulancie všeobecného lekárstva. Účelom je najmä zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti a prilákať nových a mladých lekárov do kraja, ktorí v ňom budú obyvateľom TTSK 
dlhodobo poskytovať zdravotnú starostlivosť.  

• Mladých lekárov motivujeme pre prácu v Trnavskom kraji aj poskytovaním pravidelného finančného 
príspevku na bývanie. Priemerný vek všeobecných lekárov sa neustále zvyšuje a preto považujeme 
za potrebné vytvárať atraktívne podmienky osobitne pre mladých lekárov. 

 Podporené osvetové aktivity zdravia v kraji 

• Z iniciatívy odboru zdravotníctva bol v druhej polovici roka 2020 prostredníctvom KIRA v spolupráci 
s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky spustený program SOS gombík. Jeho cieľom je 
poskytnúť seniorom, fyzicky zdravotne znevýhodneným a čakateľom na umiestnenie do zariadenia 
sociálnych služieb, teda tým, ktorí žijú v domácnosti zväčša osamote a nachádzajú sa v núdzi alebo 
v situáciách ohrozujúcich ich život a bezpečnosť možnosť vyvolať tiesňové volanie jednoduchým 
stlačením gombíka. Viac o projekte v kapitole KIRA - Krajská inovačná rozvojová agentúra.  

• V spolupráci s Červeným krížom sa dňa 22. 9. 2020 uskutočnil prvý ročník súťaže žiakov stredných 
škôl „Mladý záchranár“ o putovný pohár župana TTSK. Súťaže sa zúčastnilo 18 škôl z celého TTSK. 
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Mladí ľudia tak boli motivovaní naučiť sa všetky základné prvky prvej pomoci, aby boli pripravení 
na krízové situácie, ktoré sú súčasťou každodenného života. Realizácia akcie bola pre pandémiu 
ochorenia Covid-19 v roku 2021 pozastavená. Úspešnosti tejto akcie sme sa opäť tešili dňa 
22. 6. 2022, kedy bol zorganizovaný jej druhý ročník so zapojením žiakov z 24 stredných škôl. 

• Každý štvrťrok usporadúvame na Úrade TTSK „Župnú kvapku krvi“. 

• Na budovu Úradu TTSK sme nainštalovali prvý verejne dostupný defibrilátor v meste Trnava, 
na používanie ktorého boli zaškolení vybraní zamestnanci. 

• TTSK v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Trnava usporadúva dvakrát ročne akciu 
„Dni zdravia pre verejnosť“. Posolstvom tejto akcie je zdôraznenie dôležitosti absolvovania 
preventívnych prehliadok a dodržiavanie zdravého životného štýlu. Účastníci si môžu dať zmerať 
vitálne funkcie, hladinu cholesterolu, glykémie či krvný tlak, môžu ochutnať zdravé pokrmy a nápoje, 
zrelaxovať na masáži či vyskúšať si nácvik prvej pomoci. 

• Organizácia pravidelných stretnutí so všeobecnými lekármi v rámci TTSK pod názvom „Lekárska 
izba“, za účelom spolupráce pri riešení problémov v oblasti všeobecného lekárstva. 
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KULTÚRA A ŠPORT  

 
Kultúra v rozmanitosti jej podôb a prejavov je súčasťou našej identity, jedinečnosti, formuje naše 
vnímanie hodnôt. V spojení s toleranciou má potenciál spájať, obohacovať a inšpirovať ľudí rôznych 
názorov, spoločenského postavenia, vierovyznania či materinského jazyka. Je spojivom našich komunít 
na lokálnej, regionálnej i celoštátnej úrovni a predpokladom fungovania demokratickej spoločnosti. 
Aj preto v uplynulých piatich rokoch venoval TTSK tejto oblasti mimoriadnu pozornosť, a to tak pri rozvoji 
zriaďovanej kultúry (kultúrne inštitúcie v správe TTSK), ako aj nezriaďovanej kultúry (ochotnícke divadlá, 
dobrovoľnícke spolky, združenia, slobodní umelci, a pod.). Uskutočnili sme množstvo investícií v našich 
múzeách, galériách a kultúrnych inštitúciách. Komplexne sme zrekonštruovali Trnavské divadlo, 
pripravili sme projekt zásadnej modernizácie Hlohoveckej hvezdárne, vďaka čomu bude táto jedinečná 
vedecko-výskumná inštitúcia patriť medzi najmodernejšie v strednej Európe. Formou dotačných schém 
sme podporili stovky jedinečných projektov a do mnohých ďalších aktivít sme sa zapojili ako 
spoluorganizátor, alebo partner.  

Kultúru a šport prepája okrem iného aj skutočnosť, že „komunikujú“ univerzálne zrozumiteľným 
jazykom. Pravidlo Fair-play nepozná náboženské, rasové alebo politické rozdiely. Popri budovaní fyzickej 
kondície, šport vytvára návyky zdravej životosprávy, je príležitosťou na regeneráciu duševných síl, rozvíja 
rozumovo-vôľové vlastnosti, rozvíja sociálne vzťahy... Aj preto sme sa agende podpory rozvoja športu 
na území TTSK cieľavedome venovali. Predovšetkým systémovými nástrojmi, ako je sú cielené investície 
do budovania a údržby školských ihrísk a športovísk naprieč celým krajom, či župnými štipendiami 
pre podporu mladých športových talentov, ale aj celým radom konkrétnych aktivít pri organizácii 
športových podujatí, vrátane celonárodných. 
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Kultúra 
 
Kultúra počas pandémie 

• Oblasť umenia a kultúry je jednou z najviac postihnutých následkami realizácie preventívnych 
opatrení kvôli zamedzeniu šírenia nákazy Covid-19, a preto sme zrealizovali podporný program Prvá 
pomoc kultúre v Trnavskom kraji, ktorý bol zameraný na zmiernenie dopadov pandémie 
koronavírusu na subjekty nezriaďovanej kultúry, knižné vydavateľstvá a slobodných umelcov 
pôsobiacich v oblasti výtvarného umenia a divadla. Program mal štyri piliere podpory: 

1. Dotácie zamerané na udržateľnosť fungovania nezriaďovaných kultúrnych subjektov 
   Celkovo sme poskytli dotácie vo výške 53 000 eur pre 9 subjektov 
2. Podpora slovenských výtvarných umelcov 

Obom krajským galériám sme pridelili mimoriadne kapitálové finančné prostriedky na nákup 
diel súčasných slovenských výtvarných umelcov vo výške 40 000 eur. 

3. Podpora nezávislých slovenských knižných vydavateľstiev 
Štyrom knižniciam, ktorých zriaďovateľom je TTSK, boli vyčlenené mimoriadne príspevky 
na akvizíciu kníh z produkcie malých nezávislých slovenských knižných vydavateľstiev vo výške 
10 000 eur. 

4. Podpora slobodných umelcov pôsobiacich v oblasti divadelného umenia 
Poskytli sme mimoriadny finančný príspevok 15 000 eur Divadlu J. Palárika v Trnave 
na inscenovanie pôvodnej slovenskej divadelnej hry s maximálnym zapojením externého 
tvorivého tímu (umelci pôsobiaci „na voľnej nohe“). Výsledkom je inscenácia Futbal alebo Bílý 
andel v pekle. 

 
Transparentné výberové konania 

• V roku 2018 prebehlo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa divadla a v roku 2019 boli 
vyhlásené výberové konania na obsadenie miest riaditeľov múzeí, knižníc, osvetových stredísk 
a hvezdárne a planetária v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Členovia výberových komisií, tvorení 
zo zástupcov samosprávy a odbornej verejnosti vybrali z prihlásených uchádzačov nových riaditeľov 
na päťročné funkčné obdobie. 

 
Divadlo Jána Palárika v Trnave 

Trnavské divadlo je nielen významným kultúrnym stánkom, ale je aj jedným z kultúrnych centier celého 
regiónu. Sídli v najstaršej dodnes slúžiacej divadelnej budove na Slovensku. Popri tradičnej divadelnej 
činnosti sa podieľa aj na kultúrnom vzdelávaní, rozvoji ochotníctva v regióne výrazne rozšírilo svoje 
kultúrno-spoločenské funkcie a postupne sa etabluje aj v zahraničí. 

• Najvýraznejšou profilovou zmenou divadla je návrat k niekdajšiemu zameraniu na systematickú 
prácu s deťmi a mládežou, ktorou sa divadlo v 70. a 80. rokoch zapísalo do slovenských divadelných 
dejín. DJP v súčasnosti ponúka repertoár pre všetky vekové kategórie od detí predškolského veku až 
po vysokoškolákov prepojený so štruktúrovanou ponukou nadstavbových vzdelávacích aktivít. 
V rámci tejto ponuky divadlo realizuje diskusie, prednášky, workshopy a taktiež cestuje aj priamo 
do školských tried s dvoma tzv. „classroom plays“.  

• V rámci celoročných aktivít divadlo prevádzkuje dramatický krúžok (Detskú divadelnú akadémiu) aj 
spolu s dielňou tvorivého písania a v lete usporadúva denné divadelné tábory a letnú školu divadla.  
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• Okrem divadelnej ponuky pribudlo množstvo nových projektov, ktoré obohacujú tradičný repertoár 
divadla – Deň otvorených dverí, Prehliadka ochotníckych divadiel, Hudobný klub Panónia, Divadelný 
ples či Divadelný Silvester.  

• Divadlo vstúpilo do partnerstva s RTVS pri organizácii Festivalu rozhlasovej hry, spoluorganizuje 
festival nezávislých divadiel Fokus Pokus, rozvíja spolupráce v rámci Asociácie slovenských divadiel 
a orchestrov a od roku 2021 je členom európskej divadelnej siete European Theatre Convention.  

• Finalizujeme rozsiahlu rekonštrukciu Divadla J. Palárika v Trnave: 

Oprava fasády a okien 2018 360 000 € 
Odvlhčenie budovy, rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení 2019 300 000 € 
Pokračovanie v rekonštrukcii fasády, klimatizácia, vzduchotechnika 2020 344 000 € 
Rekonštrukcia fasády z Divadelnej ulice – štuková výzdoba, historické repliky 
okien a drevené žalúzie 

2021 209 000 € 

Ukončenie rekonštrukcie Zrkadlovej sály 2022 500 000 € 
Pokračovanie II. etapy rekonštrukcie fasády z Divadelnej ulice 2022 500 000 € 

Spolu:  2 213 000 € 
 
Galérie 

• V Galérii Jána Koniarka v Trnave boli finančné zdroje nasmerované predovšetkým do rekonštrukcie 
objektu Koppelovej vily a rekonštrukcie prepojenia objektu s prístavbou, kde bola v r. 2022 otvorená 
nová stála expozícia J. Koniarka. Realizovali sa medzinárodné podujatia Trienále plagátu Trnava 
a Skúter - medzinárodná prehliadka mladého umenia. Viacero výstav zaznamenalo mimoriadny 
ohlas u diváckej aj odbornej verejnosti (Dóka-Bartek, A. Dúbravský, E. Šille, Š. Belohradský, J. Filo, 
A. Salontay, L. Majewski, Černušák – Kvetan)Podporujeme rozvoj nadregionálnej a cezhraničnej 
spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami a predstavenie nových súčasných autorov (Galéria Jána 
Koniarka v Trnave – Spolková krajina Dolné Rakúsko). 
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• V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici sme realizovali prípravné práce na rozšírenie výstavných 
priestorov galérie o podkrovie, tiež sa pripravuje revitalizácia priľahlého parku. V galérii prebehla 
rekonštrukcia elektroinštalácie, osadilo sa nové galerijné osvetlenie, stavebnými úpravami prešiel 
depozitár. Výstavný plán galérie je na rozdiel od minulosti venovaný súčasnému výtvarnému umeniu 
a jeho konfrontácie so staršou tvorbou autorov zo širšieho regiónu. Galéria výrazne posilnila oblasť 
galerijnej pedagogiky a spoluprácu so školami. 

 

Múzeá 

• Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch rozšírilo svoje priestory v Kúpeľnej dvorane 
o ďalšie miestnosti, v ktorých sú umiestnené depozitáre, kancelárske priestory a priestory 
na vzdelávacie podujatia. Do zbierkového fondu sa podarilo získať unikátnu pozostalosť zberateľa 
Kornela Duffeka. 

• Vo Vlastivednom múzeu v Galante bol realizovaný INTERREG projekt rekonštrukcie vodného mlyna 
v Jelke a skanzenu. Do portfólia múzea pribudla budova parného mlyna v Dolných Salibách, ktorú 
sme zrekonštruovali a bude nielen na výstavné účely, ale aj na uskladnenie zbierkových predmetov 
múzea. Úspešne schválený projekt INTERREG rekonštrukcie vodného mlyna v Tomášikove 
s modernou architektúra nového návštevníckeho centra spolu s celkovou rekonštrukciou vodného 
kolového mlyna a rekonštrukciou prístupovej komunikácie výrazne prispeje k prezentácii národnej 
kultúrnej pamiatky v krásnom prostredí Malého Dunaja a prispeje k rozvoju cestovného ruchu. 

• Významnou investičnou akciou bola obnova Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci, 
ktorý bol v rozostavanom stave od roku 2015. Múzeum jeho rekonštrukciou získalo ďalšie výstavné 
priestory, pracovne a v neposlednom rade moderné depozitárne priestory.  

• V Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede prebehla rekonštrukcia fasády a okien Žltého kaštieľa 
a predovšetkým rekonštrukcia Vlastivedného domu v Šamoríne. Za mimoriadnu investíciu 
považujeme rekonštrukciu depozitárnych priestorov múzea, čím sa zvýši úroveň ochrany 
zbierkových predmetov. 

• V Západoslovenskom múzeu v Trnave sa pripravila projektová dokumentácia na revitalizáciu 
záhrady s cieľom vytvorenia moderného eventového priestoru, pripravuje sa moderná expozícia 
Dejín Trnavy a prebehla rekonštrukcia vstupných priestorov múzea. Múzeum popri viacerých 
divácky úspešných výstavách (S vetrom o preteky, Svadobné šaty, Trnava a okolie v dobe rímskej, 
Detský svet) otvorilo novú stálu expozíciu etnológie, sprístupnilo rozšírené informácie 
pre návštevníkov prostredníctvom QR kódov a pripravilo online hru pre detského návštevníka 
Mysterio – Kráľovská koruna 

• V Záhorskom múzeu v Skalici sa investícia zamerala na výmenu okien a pripravovanú obnovu fasády. 
Múzeum tiež okrem iných zrealizovalo aj ocenenú výstavu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria 
 

Knižnice 

• Protiepidemické opatrenia zasiahli aj fungovanie knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti, knižnice 
v tomto období zaznamenali nižšiu návštevnosť ale vzrástol počet virtuálnych návštevníkov. Knižnice 
preniesli svoju ponuku aktivít do online prostredia a prostredníctvom virtuálnej knižnice ponúkli 
stretnutia s autormi kníh, literárne besedy, tvorivé dielne a audio čítania.  

• TTSK pre všetky štyri knižnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečil nový knižničný 
informačný systém. Čitatelia si budú môcť prostredníctvom elektronického katalógu nájsť dielo, 
ktoré sa nachádza v inej knižnici zapojenej do jednotného systému, a dostať sa k nej 
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Zjednoduší sa aj evidencia podujatí a práca 
s periodickými dokumentami. Celková investícia je viac ako 50-tisíc eur v rámci projektu Smart 
región TTSK, spolufinancovanom z eurofondov v operačnom programe Efektívna verejná správa. 
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• Knižnica J. Fándlyho v Trnave v roku 95. výročia založenia knižnice finalizuje realizáciu projektu 
Letnej čitárne, ktorá bude spolu s revitalizovanou záhradou slúžiť nielen čitateľskej verejnosti. 
Knižnica pokračuje v modernizácii interiéru, ako aj vo využívaní moderných technológií – 
v spolupráci so spoločnosťou Amazon bola otvorená nová multifunkčná študovňa spojená 
s Kindlotékou, ktorá obsahuje technické vybavenie (tablety a čítačky kníh) študovne určenej 
primárne pre deti a mládež, ale aj pre dospelých návštevníkov. Knižnica bude ponúkať workshopy 
v oblasti STEM, technológie a popularizácie čítania.. 

• Záhorská knižnica v Senici ukončila v roku 2022 obnovu fasády spolu so zateplením, pričom súčasťou 
fasády sa stal aj nový murál – veľkoplošná nástenná maľba, ktorá posunula funkcionalistickú budovu 
z rokov 1937 – 1938 do súčasnej architektúry a prepojila literárne umenie so súčasným výtvarným. 
V r. 2021 bol zrevitalizovaný dvor knižnice, ktorý je využívaný na vzdelávacie a kultúrne podujatia. 
Výraznou obmenou prešli výpožičné priestory knižnice, ktoré získali moderný vzhľad výmenou 
knižničného mobiliáru a vytvorením hernej a oddychovej zóny v detskom oddelení knižnice. 
Bezbariérovosť knižnice bola zabezpečená výmenou výťahu. 

• Návštevníci Žitnoostrovskej knižnice môžu využívať služby knižnice vo vynovených priestoroch, 
v ktorých sú nainštalované nové klimatizačné zariadenia.  

• Galantská knižnica vytvorila nový návštevnícky prívetivý vstupný priestor, avšak má pred sebou 
omnoho väčšiu investíciu – TTSK ohlásil výstavbu novej budovy knižnice, ktorá bude prvou novou 
budovou verejnej knižnice po r. 1989 na Slovensku. Vzhľadom na význam a finančný objem tejto 
investície bude návrh novej budovy výsledkom verejnej architektonickej súťaže. 
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Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci  
Hvezdáreň zaznamenala významnú premenu vďaka investíciám za roky 2019 až 2022. Okrem estetickej 
úpravy areálu hvezdárne, došlo k investíciám do statického zabezpečenia ďalekohľadu a predovšetkým 
do novej digitálnej premietacej technológie planetária a jeho technického vybavenia. V neposlednom 
rade sa pripravila projektová dokumentácia, ktorá počíta s prestavbou celého areálu na moderné 
vedecko-výskumné a vzdelávaco-popularizačné centrum.  
 
Osvetové strediská  
Napriek neľahkému obdobiu, osvetové strediská počas trvania pandémie Covid-19 pokračovali 
v organizácii postupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom, venovali sa aktívnym 
nadšencom v rámci podpory záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálneho umenia, realizovali 
vzdelávacie a osvetové aktivity a zorganizovali množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí v mestách 
a obciach kraja. 

• V roku 2019 sme zorganizovali kultúrne a vzdelávacie podujatia pre verejnosť pri príležitosti 
75. výročia SNP, vydali sme publikáciu Protifašistický odboj v Trnavskom kraji, v roku 2021 bola 
súčasťou osláv SNP premiéra dokumentu Posledný povstalec. Premiéra sa uskutočnila v kinosále 
Západoslovenského múzea v Trnave, hosťom bol autor dokumentu a účastník odboja. V r. 2022 sme 
si odkaz SNP okrem tradičného aktu kladenia vencov pripomenuli aj otvorením výstavy Armáda 
v povstaní v Západoslovenskom múzeu a ukážkou poľného tábora Slovenskej armády. 

• Zorganizovali sme kultúrne a vzdelávacie podujatia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 
(koncerty, besedy s účastníkmi revolúcie, výstavy archívnych materiálov, exteriérová výstava 
v mestách kraja s prezentáciou tematického multimediálneho diela, vydanie tematických novín, 
vytvorenie tematického webu, tematické divadelné predstavenie Nemá trieda určené pre študentov 
stredných škôl). V roku 2020 sme v tejto tradícii pokračovali, ale vzhľadom na Covid-19 len vo forme 
exteriérovej výstavy v meste Trnava a plagátmi v ostatných okresných mestách. 

• Spolupracujeme s aktérmi nezávislej/nezriaďovanej kultúry pri organizácii kultúrnych podujatí (aj) 
v priestoroch kultúrnych inštitúcií TTSK. 
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Kultúrno-kreatívny priemysel 

• V roku 2021 v Piešťanoch vzniklo centrum pre kultúru, vzdelávacie aktivity a rozvoj kreatívneho 
priemyslu s nadlokálnym významom - ARTA. Kultúrno-kreatívne centrum ARTA vzniklo vďaka 
jedinečnej spolupráci TTSK, Nadácie Cvernovka a skupiny miestnych kultúrnych aktivistov 
združených v iniciatíve ARTA. Spoločne bol nastavený model konverzie nevyužívaných priestorov na 
nové verejné funkcie. ARTA za dohodnutých podmienok, schválených aj Zastupiteľstvom TTSK, 
priestory prevzala do užívania a za pomoci dobrovoľníkov ich oživuje, zveľaďuje a poskytuje 
pre pôsobenie kreatívnej komunity mesta a regiónu (umelci, aktivisti, remeselníci a pod.). V ARTA 
sa v súčasnosti usporadúvajú kultúrne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť, filmové premietania, 
koncerty, kreatívne dielne, komunitné susedské grilovačky a ďalšie aktivity. 

• TTSK buduje Kreatívne centrum Trnava (KCT), s projektom ktorého uspel v rámci fondov EÚ. 
Na projekt v sume vyše osem mil. eur župa získala príspevok 7,7 milióna eur z Integrovaného 
regionálneho operačného programu. Kreatívne centrum v pamiatkovo chránenom meštianskom 
dome v Trnave ponúkne okrem umeleckých ateliérov, profesionálneho grafického štúdia, či dielne 
na prácu s drevom a kovom, aj hudobné skúšobne a koncertné priestory. Zázemie na svoju činnosť 
nájde komunita hudobníkov, grafikov, výtvarníkov a mladých talentov. Dôležitou súčasťou projektu 
je aj zabezpečenie rozvoja podnikateľských zručností v rôznych oblastiach kreatívneho priemyslu.  

 
Investície do kultúrnych inštitúcií  

Záhorská galéria v Senici – PD adaptácia podkrovia 2020  45 000  
Záhorská galéria v Senici – rekonštrukcia elektroinštalácie I. 2020 36 000  
Záhorská galéria v Senici – nákup zbierkových predmetov 2020 21 200  
Záhorská galéria v Senici – rekonštrukcia elektroinštalácie II. 2021 68 933  
Galéria Jána Koniarka v Trnave – rekonštrukcia Kopplovej vily a strechy 2019 86 139  
Galéria Jána Koniarka v Trnave – rekonštrukcia strechy Koppelovej vily 2018 94 334  
Galéria Jána Koniarka v Trnave – nákup zbierkových predmetov 2019 11 660  
Galéria Jána Koniarka v Trnave – nákup zbierkových predmetov 2020 26 000  
Galéria Jána Koniarka v Trnave – rekonštrukcia strechy prístavby  2020 25 000  
Galéria Jána Koniarka v Trnave – nákup zbierkových predmetov 2021  14 800  
Balneologické múzeum I. W. v Piešťanoch – EPS a kamerový systém 2018 17 748  
Balneologické múzeum I. W. v Piešťanoch – rekonštrukcia kúrenia 2019 9 125  
Balneologické múzeum I. W. v Piešťanoch – zabezpečovacie systémy dobudovanie I. 2020 2 500  
Balneologické múzeum I. W. v Piešťanoch – zabezpečovacie systémy dobudovanie II. 2021 4 620  
Vlastivedné múzeum v Galante – rekonštrukcia Domu ľudového bývania v Matúškove 2018 22 107  
Vlastivedné múzeum v Galante – rekonštrukcia Vodného kolového mlyna v Tomášikove 2018 9 996  
Vlastivedné múzeum v Galante – PD Vodný mlyn v Tomášikove 2019 10 000  
Vlastivedné múzeum v Galante – rekonštrukcia mlyna v Dolných Salibách I. 2020 117 000  
Vlastivedné múzeum v Galante – rekonštrukcia mlyna v Dolných Salibách II. 2021 147 000 
Vlastivedné múzeum v Hlohovci – Rekonštrukcia Robotníckeho domu I. 2018 35 219  
Vlastivedné múzeum v Hlohovci – nákup zbierkových predmetov 2019 13 546  
Vlastivedné múzeum v Hlohovci – Rekonštrukcia Robotníckeho domu II. 2019 113 832  
Vlastivedné múzeum v Hlohovci – Rekonštrukcia Robotníckeho domu III. 2020 176 000  
Vlastivedné múzeum v Hlohovci – nákup zbierkových predmetov 2021 4 728  
Vlastivedné múzeum v Hlohovci – schodolez 2021 1 880 
Žitnoostrovské múzeum v D. Strede – rekonštrukcia Žltého kaštieľa 2018 37 641  
Žitnoostrovské múzeum v D. Strede – rekonštrukcia vlastivedného domu v Šamoríne II. 2018 158 389  
Žitnoostrovské múzeum v D. Strede – rekonštrukcia vlastivedného domu v Šamoríne III. 2020 52 000  
Žitnoostrovské múzeum v D. Strede – PD rekonštrukcia podkrovia 2021  11 400  
Západoslovenské múzeum v Trnave – odvlhčenie základov knižnice 2018 77 581  
Západoslovenské múzeum v Trnave – rekonštrukcia Domu hudby M. Sch. Trnavského 2019 55 123  
Západoslovenské múzeum v Trnave – PD revitalizácia priestorov 2020 6 000 
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Západoslovenské múzeum v Trnave – PD rekonštrukcie záhrady a oplotenia 2021  13 600  
Západoslovenské múzeum v Trnave – expozícia Dejiny Trnavy 2022  30 000  
Záhorské múzeum v Skalici – rekonštrukcia fasády 2020 135 000  
Žitnoostrovské múzeum v D. Strede – prestavba skladových priestorov 2022 428 520  
Záhorská knižnica v Senici – prístavba s výťahom na bezbariérový prístup 2022  65 000  
Záhorská knižnica v Senici – obnova fasády a realizácia murálu 2022 114 000  
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci – úprava areálu 2019  25 000 
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci - statické zabezpečenie základu 
pod ďalekohľadom 

2020 91 900  

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci – rekonštrukcia  2021 199 000  
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci – PD 2022 100 000  
Knižnica J. Fándlyho v Trnave – Letná čitáreň 2022 370 000  
Knižnica J. Fándlyho v Trnave – terénne úpravy záhrady 2022 70 000 
Knižnica J. Fándlyho v Trnave – realizácia projektu študovne 2022 20 000 

 Celkom:  3 174 521 
 
 
Šport 

Najvýznamnejším systémovým nástrojom župy pre podporu rozvoja športu, športového vyžitia a 
zdravého životného štýlu obyvateľov predstavuje sieť športovísk, ktoré sú súčasťou areálov škôl v správe 
TTSK. Rozhodli sme sa preto prispieť k riešeniu dlho odkladanej výzvy rekonštrukcie a modernizácie 
športovísk a vybudovať, zrekonštruovať a zmodernizovať regionálnu športovú infraštruktúru na úroveň 
zodpovedajúcu moderným štandardom. Cieľom TTSK je vytvoriť podmienky, v ktorých by mali žiaci 
stredných škôl a ostatní obyvatelia regiónu možnosť tráviť voľný čas športovaním. Školské športoviská 
budú okrem študentov sprístupnené aj bežnej verejnosti ale aj zdravotne znevýhodneným.  

TTSK sa spolupodieľa na realizácii aktivít pre znevýhodnenú mládež. Za týmto účelom v roku 2022 
podpísal Memorandum o vzájomnej spolupráci so Slovenským paralympijským výborom, v ktorom sa 
zaviazal podporovať športové aktivity pre znevýhodnenú mládež a rozvoj paralympijských športov a 
športovcov. 
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Rozvoj športovej infraštruktúry 

• So zámerom rozšíriť možnosti využívania športovej infraštruktúry školami, školskými zariadeniami, 
ako aj zabezpečiť zjednodušený prístup k športoviskám pre širokú verejnosť, vyčlenili sme v rozpočte 
na roky 2021 až 2022 investičné prostriedky v sume viac ako 7 000 000 eur. Investičný plán 
postupne napĺňame, pričom plánujeme zrealizovať 13 školských športovísk na území všetkých 
okresov v TTSK. Zoznam investícií do projektov rozvoja športovej infraštruktúry uvádzame v kapitole 
„OBLASŤ VZDELÁVANIA JE PRIORITOU“. 

• TTSK finančne podporuje aj na investície do športovej infraštruktúry, ktorá nie je v jeho vlastníctve, 
ale patrí k nedostatkovej a žiadanej. Sumou 400 000 eur sa podieľa na rekonštrukcii plavárne v areáli 
Materiálovo technologickej fakulty STU v Trnave. Príspevok TTSK v sume 400 000 eur je na základe 
zmluvy o spolupráci, ktorá zároveň umožní študentom Strednej športovej školy J. Herdu bezplatné 
návštevy plavárne. Podobne 200 000 eur prispievame na prekrytie ľadovej plochy v D. Strede.  

 

Aktivity v oblasti športu 

• Systematicky podporujeme mladé športové talenty z radov študentov SŠ prostredníctvom 
udeľovania župných štipendií na základe dosiahnutých výnimočných športových výsledkov. 

• V roku 2019 sme založili župný hokejový turnaj v detskej kategórii. V roku 2020 nebol kvôli pandémii 
Covid-19 turnaj zorganizovaný. Na jeseň 2021 sme usporiadali 2. ročník, žiaľ zo 4 jesenných kôl sa 
nám z rovnakej príčiny podarili odohrať len 2 kolá. Dohrávka 2. ročníka začala už koncom februára 
2022 a po 4 kolách vyvrcholila 10. apríla 2022 za účasti 80 prípravkárov zo 4 klubov nášho kraja. 
Pamätné medaily účastníkom spolu so županom odovzdával aj Miroslav Šatan, prezident 
Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

• V roku 2019 sme usporiadali prvý ročník súťaže v prekážkovom behu Župný race pre študentov 
stredných škôl v novom atraktívnom formáte. Po 2 rokoch pandémie Covid 19, sme zorganizovali 
2. ročník župného raceu, ktorého sa zúčastnilo 50 športovcov zo stredných škôl). 
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• Každoročne organizujeme Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže s „ochutnávkou“ netradičných 
športov. V rokoch 2020 a 2021 kvôli pandémii Covid-19 nebola aktivita zorganizovaná. V roku 2022 
sme olympiádu obnovili, svoje sily si zmeralo viac ako 700 prihlásených mladých športovcov 
zo stredných škôl v Trnavskom kraji. Tento rok sa olympiády po prvý krát aktívne zúčastnia aj 
pedagógovia.  

• Aktívne sme spolupracovali pri organizácii dvoch najvýznamnejších cyklistických podujatí v SR – 
Okolo Slovenska, Majstrovstvá SR a ČR v cyklistike.  

• Podporujeme prezentáciu ponuky aktivít športových klubov v mestách a obciach na území TTSK, 
prostredníctvom projektu Wannado, s cieľom zvýšenia pohybových aktivít detí a mládeže. 

• V roku 2021 sa nám napriek obmedzeniam podarilo zorganizovať prvý ročník Krajského futbalového 
turnaja o pohár župana TTSK. Turnaj bol organizovaný v Piešťanoch a zúčastnilo sa 10 tímov ročníka 
U11. V auguste 2022 sme organizovali v Trnave 2.ročník krajského futbalového turnaja v kategórii 
U11. podujatia sa zúčastnilo okolo 180 malých športovcov a približne 250 sprievodného personálu 
( tréneri, organizátori , funkcionári, rodičia detí, pozvaní hostia a iní) 

• V septembri 2022 sme organizovali prvý ročník Krajského basketbalového turnaja v kategórii dievčat 
U15. Podujatie sa konalo v športovej hale v Šamoríne, ktorého sa zúčastnili 4 dievčenské tímy 
v rámci TTSK. Celkovo sa na palubovke vystriedalo približne 80 športovkýň. 

• Každý rok sa snažíme pridávať nové športové podujatia určené hlavne pre deti aby sme aktivovali 
hráčske základne aj malých športových klubov a tým podporili ich ďalšiu existenciu.  

 
Podpora športových podujatí cez grantové schémy 

• TTSK podporuje rozvoj športu aj prostredníctvom grantov a dotácií15. Grantové schémy TTSK 
ponúkajú možnosť športovým organizáciám, aktívnym športovcom či obciam a mestám uchádzať sa 
svojimi projektami o podporu v tejto oblasti. Jedná sa o dotácie schvaľované zastupiteľstvom TTSK 
pre občianske združenia a obce a Participatívny rozpočet TTSK. Vďaka uvedeným podporným 
dotačným schémam sme podporili napr. investície do športových areálov v Kráľovom Brode či 
Dolnej Strede. Rovnako sme finančne prispeli na rekonštrukciu ihriska v obci Kočín - Lančár alebo na 
vybudovanie skateparku v Chtelnici. 

 

  

                                                             
15 Bližšie informácie o dotačných schémach TTSK sú uvedené v časti „Otvorená župa“. 
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RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 
Riadenie personálnej politiky na Úrade TTSK do roku 2017 bolo vykonávané prakticky len ako plnenie 
administratívnych úloh vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov či uzavretých kolektívnych zmlúv. 
Trnavská župa nepatrila medzi vyhľadávaných zamestnávateľov. V rámci aktivít v oblasti personálnej 
politiky absentovali aktivity zamerané na rozvoj zamestnancov, na zvýšenie ich angažovanosti, ich 
vzdelávanie či systémové hodnotenie výkonu ich práce. Kvalita služieb zabezpečovaných Úradom TTSK 
v jednotlivých kompetenčných oblastiach pritom v plnej miere závisia práve od kvality pracovníkov, 
rozvíjania ich odbornosti či od kultúry vzťahov fungujúcej v rámci organizácie. Nové vedenia župy preto 
aj v tejto oblasti rozhodlo uskutočniť zmeny, ktoré vo výsledku Trnavský samosprávny kraj 
transformovali na rešpektovaného zamestnávateľa na trhu práce s vlastnou zamestnávateľskou 
značkou.  
 
Úrad TTSK v priebehu uplynulých piatich rokov zrealizoval v oblasti personálneho manažmentu viacero 
podstatných zmien: 

• Zmeny v organizačnej štruktúre (zrušenie úrovne sekcií) so zreteľom na efektívnejšie riadenie 
jednotlivých organizačných útvarov. 

• Od roku 2020 zavedenie moderného viaczložkového odmeňovania zamestnancov, súčasťou ktorého 
je aj variabilná zložka mzdy. 

• Zavedenie stážového programu pre študentov vysokých škôl a od apríla 2022 aj spustenie trainee 
programu, ktorý významnou mierou prispieva k zvýšeniu záujmu mladej generácie o prácu 
vo verejnej správe. 

• Nastavenie nových procesov v oblasti recruitmentu s dôrazom na preverovanie odbornosti a 
skúseností jednotlivých uchádzačov, ich osobnostných predpokladov na výkon obsadzovaného 
pracovného miesta, a to v rámci transparentných výberových konaní ako i pracovných pohovorov. 
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• Zavedenie onboardingového procesu pre nových zamestnancov – vytvorenie jednotnej metodiky 
prostredníctvom príručky pre nového zamestnanca a príručky pre mentora. 

• Zavedenie komplexného hodnotiaceho procesu so stanovením štandardov pre hodnotenie výkonu 
zamestnancov – nastavené stupne hodnotiacej škály, pravidelné školenia vedúcich a riadiacich 
zamestnancov spojené s potrebnými kalibračnými cvičeniami pre hodnotenie výkonu, ako i školenia 
zamerané na vedenie pravidelných hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami. 

• Nastavovanie osobných rozvojových plánov pre zamestnancov, vrátane nastavenia ich ďalšieho 
vzdelávania. Pri vedúcich a riadiacich zamestnancoch s dôrazom nielen na rozvoj odborných, 
no i manažérskych zručností. 

• Zisťovanie potrieb, záujmov a spätnej väzby zo strany zamestnancov formou dotazníkov. 

• Aktívna podpora pri zapájaní zamestnancov do rôznych aktivít a súťaží zameraných na zdravý životný 
štýl a zelenú dopravu. 

Skutočnosť, že zmeny zavedené v riadení ľudských zdrojov viedli k úspešnej transformácii fungovania 
Úradu TTSK, potvrdzuje aj zvýšenie atraktivity Trnavského samosprávneho kraja ako zamestnávateľa. 
Dokladom je nielen nárast počtu uchádzačov o zamestnanie na župe (počnúc študentami 
a absolventami vysokých škôl), ale aj skvelé 2. miesto v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ roku 2021 
ako aj jeho opätovná nominácia do tejto ankety pre rok 2022. 
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EUROFONDY 

 
TTSK sa predovšetkým zaoberá prípravou a implementáciou projektov financovaných z prostriedkov 
európskych štrukturálnych a investičných fondov vo forme nenávratných finančných prostriedkov. 
Investičné aktivity kraja sú zamerané na prípravu a realizáciu projektov investičnej výstavby, 
zabezpečenie projektovej dokumentácie a stavebných prác na objektoch v správe TTSK – cesty II. a III. 
triedy, cyklotrasy, zariadenia sociálnych služieb, kultúrne a školské zariadenia a ďalšie objekty 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Vo investičnej činnosti v oblasti dopravy sa TTSK riadi strategickým 
dokumentom Plán udržateľnej mobility TTSK, ktorého súčasťou bol aj materiál Plán dopravnej 
obslužnosti TTSK, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom TTSK v januári 2021.  

TTSK zabezpečuje rozvoj kraja predovšetkým z vlastných prostriedkov. Zdroje z európskych fondov však 
predstavujú veľmi významný doplnkový zdroj financií, vďaka ktorému sa samosprávam výrazne zvyšujú 
možnosti rozvoja. Kľúčovým faktorom úspechu aj v tejto oblasti je pripravenosť. V roku 2018 sa rozbehla 
príprava projektových dokumentácií a postupne predkladaním, schvaľovaním žiadostí o NFP 
a realizáciou projektov sa zvyšovala dynamika čerpania. V prvom polroku 2022 mal TTSK dokonca 
najväčšiu dynamiku v čerpaní eurofondov spomedzi všetkých žúp. 
 
Programové obdobie 2014 - 2020 
 
• V oblasti cestnej infraštruktúry sme sa sústredili na viacero projektov, ktorých realizácia bola 

ukončená, prebieha , resp. bude zahájená:  

- Modernizácia cesty Banka a Krajinského mosta v Piešťanoch, 
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty Šoporňa - Dlhá nad Váhom, 
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty Podbranč - Myjava , 
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty Lehnice, 
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty Lehnice - prieťah, 
- Rekonštrukcia a modernizácia cesty v úseku cesty horského priechodu Havran, 
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- Modernizácia mosta cez rieku Váh a cesty v Hlohovci, 
- Modernizácia cesty Dolné Orešany, 
- Rekonštrukcia a modernizácia úseku cesty Šoporňa - Dlhá nad Váhom a rekonštrukcia mosta 

cez potok Jarčie. 

• V rámci cyklistickej infraštruktúry realizujeme úseky Vážskej cyklomagistrály, Moravskej 
cyklomagistrály či SacraVelo:  
- prvý úsek od hranice TTSK s Trenčianskym samosprávnym krajom do Piešťan, 
- Sereď - Šúrovce, 
- Šúrovce - most Siladice 
- Holíč- Baťov Kanál  
- Ochranná hrádza rieky Morava po cyklolávku cez rieku Myjava 
- Od cyklolávky cez rieku Myjava po Brodské 
- Lávka cez rieku Morava vrátane prístupovej komunikácie 
- Kompa Kyselica- Báč.  

• TTSK implementuje 7 projektov v celkovej výške viac ako 2,7 mil. eur, ktorými sa vytvoria lepšie 
podmienky na praktické vyučovanie a zlepší sa materiálovo-technické vybavenie pre stredné 
odborné školy - v SOŠ Senici, v SOŠT Hlohovci, v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera, v SPŠE 
v Piešťanoch, v SZŠ v Skalici, v SOŠ v Rakoviciach a v SOŠ Dunajskej Strede.  

• Viaceré stredné odborné školy SOŠ implementujú modernizačné projekty samostatne v súčinnosti 
s TTSK - SOŠ automobilová Trnava, Stredná zdravotnícka škola Trnava, SOŠ elektrotechnická Trnava, 
SPŠ dopravná Trnava, SOŠ technická Galanta – Műszaki Szakközépiskola, SOŠ technická Piešťany, 
Spojená škola Holíč ako Organizačná zložka SOŠ dopravy a služieb. Realizáciou projektov dôjde 
k obstaraniu a modernizácii materiálno-technického vybavenia odborných učební a odborných 
pracovísk pre odborný výcvik, k rekonštrukcii priestorov v budove internátu.  

• V oblasti kultúry implementujeme projekt na vybudovanie kreatívneho centra s názvom Kreatívne 
centrum Trnava, ktorého účelom je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby 
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pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého 
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. 

• Prostredníctvom projektu Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých 
v Okoči – Opatovský Sokolec zahájil TTSK v auguste 2021 výstavbu 5 rodinných domov, v ktorých 
budú sociálne služby poskytované na komunitnej úrovni s plne bezbariérovým prístupom. Realizácia 
projektu je plánovaná na 24 mesiacov , t.z. ukončenie realizácie bude najneskôr v júli 2023.  

• V oblasti životného prostredia zastupiteľstvo TTSK v máji 2021 schválilo Nízkouhlíkovú stratégiu, 
zameranú na dlhodobo udržateľný energetický rozvoj regiónu. Prostriedky na jej spracovanie sme 
získali z eurofondov. Implementujeme tiež projekt EnviroTour TTSK, ktorý je zameraný 
na environmentálne vzdelávanie na našich školách.  

• V rokoch 2020 - 2021 bolo schválených 12 projektov na zníženie energetickej náročnosti objektov a 
zníženie spotreby energie v budovách prostredníctvom výstavby nového zdroja tepla na báze OZE. 
V roku 2022 po ukončení verejných obstarávaní a ich kontrole na riadiacom orgáne sú postupne 
zahájené realizácie stavebných prác s termínom ukončenia v roku 2022 - 2023. Navrhovanou 
výstavbou nových zdrojov tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti 
prevádzky zdrojov tepla v objektoch (múzeá, galérie, DSS, školy), ktorých zriaďovateľom je TTSK. 

• Od novembra 2018 do konca roka 2021 participoval TTSK na projekte „Prevádzkovanie Integrovanej 
siete informačno-poradenských centier“, ktorý bol pokračovaním úspešného pilotného projektu 
„Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“. Cieľom 
projektu bolo prispieť k čerpaniu eurofondov poskytovaním odborného poradenstva k vyhláseným 
výzvam, organizáciou informačných seminárov a školení a zvyšovaním povedomia o eurofondoch 
prostredníctvom rozposielania a zverejňovania informácií. V priebehu realizácie hlavnej aktivity 
projektu poskytli zamestnanci centra spolu 619 konzultácií. K 31. 12. 2021 bolo v Databáze 
záujemcov o informácie o EŠIF 540 subjektov, ktorým boli priebežne zasielané informácie o tých 
oblastiach eurofondov, o ktoré prejavili záujem, ako aj informácie o aktivitách centra. 

• V rámci programov cezhraničnej spolupráce realizuje TTSK projekty s Českom, Rakúskom 
a Maďarskom.  

• V roku 2020 bola úspešne ukončená realizácia dvoch projektov z programu Interreg V-A Slovenská 
republika – Česká republika, a to výstavba lávky cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie 
v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany a projekt „Partnerství a aktivní institucionální sítě 
Cyrilometodějské stezky v moravskoslovenském přihraničí“. S cieľom podpory Archeoparku 
Mikulčice – Kopčany v nadväznosti na vybudovanú lávku cez rieku Moravu bol zároveň realizovaný 
projekt spolupráce Jihomoranského kraje a TTSK z Fondu malých projektov Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. V rámci projektov cezhraničnej spolupráce s ČR 
v súčasnosti prebieha realizácia projektu na prevádzkovanie Regionálneho poradenského centra SK 
- CZ a implementácia projektu „Za netradičním poznáním JMK a TTSK“.  

• V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko boli úspešne zrealizované dva 
projekty „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli“ a „SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických 
cyklotrás v okolí Dunaja na člne“. V procese implementácie sa nachádza projekt „Mlynárstvo - 
zabudnuté remeslo našich predkov“, ktorého výstupom bude rekonštrukcia vodného mlyna 
v Tomášikove, výstavba a vybavenie návštevníckeho centra a zriadenie výstavy o mlynárstve. 

• TTSK je partnerom projektu Fond malých projektov (FMP) v západnom pohraničnom regióne v rámci 
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. TTSK vykonáva prvostupňovú 
100 % administratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste výdavkov prijímateľa 
všetkých projektov v zmysle legislatívy EÚ, SR, pravidiel Programu a pravidiel FMP. V rokoch 2020 - 
2021 bolo oddelením kontroly Fondu malých projektov TTSK administratívnou finančnou kontrolou 
ukončených 75 projektov. 
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• Z programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko boli ukončené dva projekty a realizácia 
piatich projektov stále prebieha.  
- Ukončeným projektom ConnReg SK-AT bola posilnená spolupráca a kapacity kľúčových 

cezhraničných partnerov, predovšetkým spolupráca inštitúcií verejného charakteru s dôrazom 
na samosprávne zložky pôsobiace v území partnerov. Projekt prehĺbil už existujúce kontakty a 
otvoriť nové témy spolupráce za účelom dosiahnutia interkultúrneho porozumenia, integrácie 
a kohézie prihraničných regiónov.  

- Realizáciou druhého ukončeného projektu „Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov 
(NAREG)“ boli vypracované analýzy a následne v pilotných projektoch realizované opatrenia 
smerujúce k zlepšeniu triedenia odpadov v obytných útvaroch.  

- Pred finančným ukončením sa nachádza projekt „Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete 
na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy“, 
ktorého realizáciou bola dosiahnutá revitalizácia a manažment 50ha suchozemských a vodných 
biotopov a posilnenie environmentálnej výchovy spojenej s prírodnou turistikou. Boli zriadené 
4 ekocentrá na posilnenie budúcej cezhraničnej spolupráce a na uvedomelú starostlivosť 
o prírodné bohatstvo územia rieky Moravy.  

- TTSK sa podieľa na implementácii významného projektu „Clean Mobility“, ktorého realizáciou 
sa vybudujú 2 úseky cyklotrás na hrádzi pri rieke Morave, zlepší prepojenie cezhraničných 
dopravných informačných systémov (vylepšené informačné systémy o cestovaní uľahčia 
(potenciálnym) cestujúcim využívanie verejnej dopravy), budú podporené multimodálne 
ponuky mobility na jestvujúcich uzloch verejnej dopravy (zlepšený prístup k ponúkaným 
možnostiam dopravy, ktorými sú autobusy, železnice, bicykle, dopytovo-orientované formy 
mobility ako napríklad verejná mikrodoprava) a posilnení sa povedomie obyvateľstva 
o výhodách využívania čistej/udržateľnej mobility (informačné kampane).  

- Posledným aktuálne implementovaným projektom je „Biologická regulácia komárov  
v slovensko-rakúskom prihraničnom území“. Projekt je v roku 2022 v realizácií. Bol končený 
proces výberových konaní na pozície odborníkov/technický personál - osoby /dohoda. 
Plánované hl. výstupy sú zrealizovaný monitoring výskytu komárov v pohraničí SK-AT, pilotná 
aplikácia biologického postreku v pohraničí. Realizovanie sa plánuje v roku 2022. 

 

Príprava na čerpanie európskych fondov v rokoch 2021 - 2027 a Plán obnovy a odolnosti SR 

• TTSK intenzívne spolupracovalo s MIRRI SR16 pri príprave nového programového obdobia a príprave 
Plánu obnovy a odolnosti SR. Podieľame sa na tvorbe metodických a legislatívnych dokumentov 
v súvislosti Radou partnerstva TTSK pre nové programové obdobie 2021 - 2027. 

• Pre realizáciu politiky súdržnosti EÚ v r. 2021 - 2027 Európska komisia určila 5 politických cieľov:  
- Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;  
- Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;  
- Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;  
- Sociálnejšia Európa – vykonávanie európskeho piliera sociálnych práv;  
- Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných 

oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív. 

• Jedným z hlavných nástrojov politiky súdržnosti Európskej únie zameraných na znižovanie 
regionálnych rozdielov je efektívnejšie riadenie, ktoré bude implementované v území 
prostredníctvom integrovaných územných investícií ako súčasti Integrovanej územnej stratégie 
(ďalej ako IÚS). Základom IÚS budú rozvojové priority identifikované v Programe hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja kraja (ďalej ako PHRSR). Prepojenie IÚS s PHRSR zabezpečí konzistenciu 
IÚS a doplnkovosť zdrojov EŠIF, ako aj iných zdrojov pre rozvoj územia. 

                                                             
16 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
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• V regióne budú IUS implementované cez Radu partnerstva (vytvorená v roku 2021). V porovnaní 
so súčasným programovým obdobím bude mať Rada partnerstva posilnené postavenie. Bude 
predstavovať regionálnu platformu územnej spolupráce sociálno-ekonomických partnerov 
na príprave a hodnotení IÚS vrátane zásobníka projektových zámerov počas celého programového 
obdobia 2021-2027. Rada bude zároveň schvaľovať vybrané projektové zámery uvedené v zozname 
projektov určených na financovanie a realizáciu. Pri výbere projektov budú kľúčovými kritériami 
miera pripravenosti, efektívnosť a disponibilnosť zdrojov. 

• Rada partnerstva TTSK bude mať štyri komory17: 
- Komora regionálnej samosprávy: zastúpená županom, 
- Komora miestnej územnej samosprávy: zastúpené všetky obce a mestá v kraji samostatne, 

alebo prostredníctvom 4 regionálnych združení miest a obcí (ZMO), 
- Komora sociálno-ekonomických partnerov: zástupcovia cirkví, VŠ, združení, podnikateľského 

sektora a ďalší,  
- Komora štátnej správy: zástupcovia 11 ministerstiev a úradu vlády. 

• V roku 2021 začali svoju činnosť i tematické pracovné skupiny pri Rade partnerstva. Tvoria pracovný 
organizačný rámec práce Rady partnerstva, sú tvorené členmi Rady partnerstva a prizvanými 
odborníkmi. Tematickú pracovnú skupinu vedie jej líder.  

• Tematická pracovná skupina najmä: 
- podieľa sa na tvorbe IÚS v danej tematickej oblasti, navrhuje kľúčové a doplnkové aktivity,  
- dáva Predsedníctvu Rady partnerstva odporúčania pre zlepšenie prípravy, implementácie, 

monitorovania a hodnotenia projektov IÚS, 
- spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS. 

• TTSK vytvoril sedem tematických pracovných skupín: 
- Hospodárstvo a výskum 
- Doprava 
- Sociálna infraštruktúra 
- Zdravotnícka infraštruktúra 
- Vzdelávanie 
- Kultúra, cestovný ruch a šport 
- Životné prostredie a pôdohospodárstvo 

• V novom programovom období by mali mať teda regióny jednoduchší prístup k financovaniu svojich 
rozvojových potrieb z európskych fondov, t. z. posun od dopytovo orientovaných výziev. Časť 
zdrojov bude však aj naďalej realizovaná cez dopytovo – orientované výzvy vyhlasované jednotlivými 
ministerstvami. Cez Radu partnerstva TTSK plánuje rozdeliť do územia Trnavského kraja 
106 mil. eur. Podľa pôvodného návrhu MIRRI malo územie TTSK pre obdobie 2021 - 2027 nárok len 
na 85,5 milióna eur. S tým TTSK rázne nesúhlasil a rokovaniami s MIRRI a aj na úrovni premiéra sa 
nám podarilo dosiahnuť zvýšenie alokácie pre TTSK na 106,9 milióna eur.  

 

•  Rozvojové projekty sa týkajú celého kraja, preto sa na čerpanie nových európskych zdrojov 
zodpovedne pripravujeme, a to aj v spolupráci s obcami a mestami a ostatnými socioekonomickými 
aktérmi združenými za týmto účelom v Rada partnerstva. V databáze TTSK sa aktuálne nachádza 
viac ako 3 200 projektových zámerov v celkovej hodnote 5,5 miliardy eur. 

• Prvé výzvy boli plánované koncom roka 2022, predpokladáme časový posun, vzhľadom na aktuálny 
stav pripravenosti legislatívy a metodík pre nové programové obdobie 2021 - 2027.  

                                                             
17 Rada partnerstva TTSK má aktuálne päť komôr, pričom piatou je Komora udržateľného mestského rozvoja (UMR). V najbližšom období sa 
plánujú zmeny v Štatúte RP a počte komôr 
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• Slovensko bude disponovať aj zdrojmi z Plánu obnovy. Do roku 2026 sa Slovensko zaviazalo prijať  
66 reforiem, ktoré zvýšia kvalitu života: napr. reforma dôchodkového systému, inklúzia 
v predškolskom vzdelávaní , reforma obsahová v školstve, zmeny v sieti nemocníc, reforma riadenia 
vedy, výskumu , reformy na zníženie emisií a zlepšenie ŽP. 

• Záväzok vlády SR zvýšiť životnú úroveň do roku 2030 na 92 % priemeru EÚ (teraz je 74 %). 

• Slovenská republika by mala v rámci PO v rokoch 2021 - 2026 preinvestovať 6,6 mld. eur v piatich 
oblastiach. 

• Pri príprave metodík k PO TTSK aktívne participuje. Prvé výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR boli 
vyhlásené. 

• TTSK už predložilo žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR 
v oblasti výstavby cyklotrás a pripravuje projektové dokumentácie na predloženie žiadostí 
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na debarierizáciu väčších 
stredných škôl - oprávnenými na území TTSK je 34 SŠ, z toho 30 SŠ, ktorých zriaďovateľom je TTSK, 
2 súkromné a 2 cirkevné SŠ.  
Ďalšie oblasti podpory: obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov, obnoviteľné 
zdroje energie zdravotnícke a sociálne zariadenia. Výhodou pre získanie zdrojov z Plánu obnovy 
a odolnosti SR je 0 % spolufinancovanie. 

 
 

ŽIADOSTI O NFP SCHVÁLENÉ, V REALIZÁCII ROZPOČET STAV PROJETU 
SCHVÁLENÉ18 UKONČENIE 19 

MODERNIZÁCIA CIEST IROP   
1 Modernizácia cesty II/499 Banka, Krajinského mosta v Piešťanoch  2 052 003,63 € 2020 

2 
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom,  
km 4,850 - 9,400  2 256 536,53 € 2020 

3 
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč - Myjava,  
km 6,823 - 10,321 1 613 932,09 € 2020 

4 Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000 - 25,956 1 719 288,00 € 2020 
5 Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice – prieťah 2 286 215,62 € 2023 

6 
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu 
Havran 2 274 548,38 € 2022 

7 Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany, km 39,145 - 44,800 4 343 628 € 2023 
8 Modernizácia mosta cez rieku Váh č. M6702 a cesty II/513 v Hlohovci 5 591 724 € 2023 

9 
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 – Šoporňa -Dlhá nad Váhom, 
km 3,9-4,810, rekonštrukcia mosta cez potok Jarčie  2 245 562 € 2023 

 spolu:  24 383 438,25 €  
    

CYKLOTRASY IROP 
10 Vážska cyklomagistrála: hranica TTSK/TSK, úsek 1.1. Piešťany – hranica TTSK/TSK 490 049,14 € 2022 
11 Vážska cyklomagistrála: hranica TTSK/TSK, úsek Sereď - Šúrovce 383 258,06 €  2022 

12 
Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2. A 
Šúrovce – most Siladice 1 285 782 €  

2023 
 spolu: 2 159 089,20 €   
    

MODERNIZÁCIA ŠKOLY IROP 

13 
Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ Senica pre skupinu odborov 
cukrár, kuchár 84 564,98 € 2022 

14 
Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v študijných odboroch SOŠT 
Hlohovec 339 878,78 € 2023 

15 Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch 290 987,28 € 2023 
16 Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii 296 538,32 € 2023 
17 Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici 270 812 € 2023 

                                                             
18 Výška celkových oprávnených výdavkov v ŽoNFP / celková zazmluvnená suma 
19 Ukončenie projektu a následná 5 ročná udržateľnosť 
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18 
Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja 
Rakovice 1 172 415 2023 

19 Skvalitnenie praktického vyučovania na SOŠRV s VJM Dunajská Streda 327 872 € 2023 
 spolu: 2 783 068,36 €  
    

KREATÍVNY POTENCIÁL V REGIÓNOCH IROP 
20 Kreatívne centrum Trnava 8 076 489,14 € 2023 
 
SOCIÁLNE SLUŽBY IROP 
21 Deinštitualizácia DSS OKOČ 3 233 761,18 € 2023 
 
OP Kvalita životného prostredia  
22 Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy 262 939,91 € 2021 
23 Envirotour 84 052,92 € 2022 
24 OZE DSS Košúty 339 068,47 € 2023 
25 OZE DSS Veľký Meder 255 171,60 € 2023 
26 OZE Záhorské múzeum v Skalici 170 514,60 € 2023 
27 OZE DSS Galanta 166 129,94 € 2023 
28 OZE DSS Jahodná 342 978,99 € 2023 
29 OZE Hvezdáreň Hlohovec 170 118,42 € 2023 
30 OZE-DSS Moravský sv. Ján 656 554,42 € 2023 
31 OZE - Gymnázium L. Novomestského Senica 340 228,80 € 2023 
32 OZE Záhorská knižnica Senica 170 343,60 €  2023 
33 OZE Záhorská galéria Senica 170 496,31 € 2023 
34 OZE Žitnoostrovné osvetové stredisko Dunajská Streda 156 718,79 € 2023 
35 OZE Galéria J. Koniarka Trnava 167 073,90 € 2023 

 spolu: 3 452 390,67 €  
 
OP Efektívna verejná správa  
36 Smart Region 2 499 070,26 € 2022 

    
OP Technická pomoc 
37 Prevádzkovanie IS IPC 243 351,67 € 2021 

    
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 
38 Regionálne poradenské centrum SK - CZ 123 497,50 €  2023 

39 
Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky 
v moravskoslovenském přihraničí 71 970,58 €  2020 

40 
Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku 
Mikulčice – Kopčany 2 228 530,97 €  2020 

41 Za netradičním poznáním JMK a TTSK 23 529,41 € 2023 

42 
Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci 
cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK (CYKLO JMK+TTSK) 1 003 925,52 €  2022 

 spolu: 3 451 453,98 €  
    

Fond malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

43 
Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice – Kopčany v 
návaznosti na nově zbudovanou lávku přes Moravu 6 400,00 €  2022 

    
 
 
 
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 
44 Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne 182 109,74 €  2020 
45 SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja 580 604,80 €  2021 
46 Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov (Milling) 643 154,46 €  2022 

 spolu: 1 405 869,00 €  
    

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 
47 ConnReg SK-AT 206 500,00 €  2020 
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48 Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov (NAREG) 300 000,00 €  2022 
49 3E-MoravaNature 180 000,00 €  2021 
50 Kultúra a príroda na Zelenom páse 191 600,00 €  2022 
51 Clean Mobility 1 735 083,00 €  2022 
52 Regional Cooperation SK-AT 169 999,00 €  2022 

53 
Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom pohraničnom území 
(MOSQUITO BIOREGULATION) 95 678,00 €   

2022 
 spolu: 2 878 860,00 €  
    
 Spolu žiadosti o NFP schválené, v realizácii : 54 573 241,71 €  
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SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN INTEGROVANÉHO 
REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU 
 

Vláda SR určila TTSK ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný 
program (SO pre IROP) v programovom období 2014 - 2020. Úlohou SO pre IROP je prioritne 
implementácia projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, prioritných 
osí 1, 2, 4 a 7 Integrovaného regionálneho operačného programu: 

• Implementujeme už 38 projektov, ktorými mestá a obce trnavskej župy priebežne zvyšujú kapacitu 
materských škôl. Vďaka 18-tim zrealizovaným a ukončeným projektom už bola navýšená kapacita 
o 462 nových miest pre škôlkarov. Nejednalo sa však len o vytvorenie nových miest, rekonštrukciu 
či prístavbu budov, ale aj o obstaranie nového materiálovo–technologického vybavenia 
a rekonštrukciu areálov s bezpečnými a nápaditými hernými prvkami pre deti. V nasledovnom 
období sa v implementácii projektov, zameraných na zvýšenie stále nedostatočných kapacít 
materských škôl, bude pokračovať.  

• Implementujeme 44 projektov, ktorými bude zlepšené technické vybavenie jazykových učební či 
odborných učební rôzneho druhu, ale aj školských knižníc v základných školách alebo ktorými budú 
uvedené učebne a knižnice novo zriadené. V priebehu sledovaného obdobia bolo ukončených 
30 projektov. V rámci týchto projektoch bolo vybudovaných: 
- 20 polytechnických učební,  
- 30 prírodovedných učební (fyzikálna učebňa, biologická/chemická učebňa),  
- 18 jazykových učební,  
- 17 IKT učební a  
- 10 knižníc.  
Tieto učebne poskytnú lepšie a kvalitnejšie podmienky vzdelávania 9 778 žiakom ZŠ. 

• V sledovanom období máme aj 1 projekt v celkovej výške 1 319 728,36 eur zameraný na zvýšenie 
počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Stredná odborná škola, ktorú 
dovedna navštevuje 288 študentov, je oprávnená realizovať obstaranie a modernizáciu materiálno-
technického vybavenia odborných pracovísk alebo internátov, dostaviť a stavebne upraviť či 
zrekonštruovať vonkajšie i vnútorné priestory a areály, ako aj zvýšiť energetickú hospodárnosť 
budov.  

• Implementujeme už 25 projektov, slúžiacich na dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú 
dopravu, z ktorých 13 projektov už bolo zrealizovaných a ukončených. Vďaka týmto 13 projektom 
bola dobudovaná cyklistická infraštruktúra v dĺžke cca 32 km cyklotrás, ktoré slúžia na zlepšenie 
dostupnosti do zamestnania a k strategickým bodom. Okrem samotných cyklotrás bola dobudovaná 
aj doplnková infraštruktúra (úschovne bicyklov vo forme uzamykateľného prístrešku, cyklostojany, 
nabíjacie stanice pre elektrobicykle a pod.) a BIKESHARING v Obci Smolenice. 

• Implementovali, zrealizovali a ukončili sme projekty, v rámci ktorých bola vybudovaná  
1 autobusová zástavka v obci Pusté Úľany a zabezpečená modernizácia vozidlového parku - Arriva 
Trnava, a.s., čím prišlo k zabezpečeniu 7 nízkopodlažných autobusov. Ďalších 5 projektov s dôrazom 
na rozvoj multimodálneho dopravného systému, modernizáciu vozového parku autobusovej 
dopravy, modernizáciu a skvalitnenie služieb verejnej osobnej dopravy, sú naďalej v procese 
implementácie.  

• Počas sledovaného obdobia implementujeme 14 projektov na zvýšenie environmentálnych 
aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním 
systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku. Pri doposiaľ ukončených 
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4 projektoch boli zrekonštruované a obnovené chodníky, detské ihriská, zmodernizované 
športoviská a osadené nové mestské, obecné mobiliáre (parkové lavičky, okrúhle kresielka a okrúhle 
stolíky, odpadkové koše). Na rozhodnutie o schválení zo strany MIRRI SR pri dvoch žiadostiach 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) SO pre IROP čaká. Následne bude 
v súčinnosti s prijímateľom spustený proces implementácie projektov. V rámci predložených ďalších 
4 ŽoNFP aktuálne prebieha ich hodnotenie.  

• V sledovanom období boli uzatvorené 4 zmluvy na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, výstavbu 
a rekonštrukciu kanalizácie a čistenie odpadových vôd. Výška oprávnených výdavkov predstavovala 
viac ako 2,4 mil. Eur. Celkovo predstavuje vybudovanie novej kanalizačnej siete viac ako 7 km 
a vybudovanie vodovodnej siete 1 km. V priebehu obdobia sa ukončili 2 projekty. V obci Kátlovce 
predstavuje zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody 164 osôb a zvýšený počet 
obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd 164 ekvivalentných obyvateľov a 
v obci Boleráz sa zabezpečil takmer 1 km kanalizačnej siete, a tak zvýšený počet obyvateľov 
so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd predstavuje 160 ekvivalentných obyvateľov.  

• V priebehu obdobia sme vynakladali úsilie i v oblasti podpory prechodu poskytovania sociálnych 
služieb a zabezpečenia opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach 
z inštitucionálnej formy na komunitnú. Za tým účelom je poskytnutá podpora novým, ako aj 
existujúcim sociálnym zariadeniam na komunitnej úrovni. Očakávaným výstupom budú  
3 zariadenia pre seniorov, 2 domovy sociálnych služieb, 1 denný stacionár a jeden detský domov. 
Následne bolo predložených ďalších 6 ŽoNFP a to na 4 zariadenia pre seniorov, 1 domov sociálnych 
služieb, 1 denný stacionár. Na rozhodnutia o schválení, neschválení, či zastavení ŽoNFP SO pre IROP 
čaká zo strany MIRRI SR. Pri splnení podmienok pri jednotlivých ŽoNFP bude v súčinnosti 
s prijímateľom spustený proces implementácie projektov. 

• Taktiež bol podporený rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. 
Zazmluvnené sú 2 projekty na podporu jaslí (v celkovej sume oprávnených výdavkov 
1 863 201,02 eur), ktorých kapacita predstavuje spolu 40 detí vo veku do troch rokov. Jedná sa 
o jasle v meste Hlohovec a v obci Veľké Úľany. Aktuálne evidujeme 3 nové ŽoNFP. Na rozhodnutia 
o schválení, neschválení, či zastavení ŽoNFP SO pre IROP čaká zo strany MIRRI SR. Pri splnení 
podmienok pri jednotlivých ŽoNFP bude v súčinnosti s prijímateľom spustený proces implementácie 
projektov. 
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ZAHRANIČNÉ VZŤAHY, ZASTÚPENIE TTSK V BRUSELI 

 
V oblasti zahraničných vzťahov TTSK aktívne využíva príležitosti na konkrétnu podporu rozvoja územia. 
Získavame a sprostredkovávame informácie o európskych programoch, grantoch a možnostiach 
zapojenia sa do európskych projektov, iniciatív, sieti a partnerstiev. Župa spolupracuje s európskymi 
inštitúciami, národnými orgánmi, regionálnymi zastúpeniami a stakeholdermi a je členom viacerých 
európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). TTSK je tiež členom Európskeho výboru regiónov, čo 
mu umožňuje výraznejší vplyv na politiky EÚ s dopadom na regióny.  

Historicky prvé Zastúpenie Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli funguje od leta 2019. Od jeho 
založenia sa podarilo etablovať, nadviazať dôležité kontakty a zrealizovať niekoľko významných aktivít 
na podporu postavenia nášho kraja na európskej úrovni. 

 
Zahraničná spolupráca 

• Vykonali sme audit medzinárodných zmlúv a partnerstiev TTSK. 

• V júli 2019 sme absolvovali pracovnú cestu do Autonómnej krajiny Vojvodina v Srbsku, predmetom 
ktorej bol rozvoj vzájomnej mobility študentov stredných a vysokých škôl, ako aj rozvoj vzájomnej 
kultúrnej výmeny. Výstupom tejto pracovnej cesty je akčný plán rozvoja spolupráce medzi oboma 
krajmi. Delegácia bola vedená podpredsedom TTSK Marekom Neštickým. 

• Spolu so zástupcami Mesta Trnava, Mesta Dunajská Streda a MFT STU so sídlom v Trnave sme 
v septembri 2019 absolvovali pracovnú cestu na Taiwan, predmetom ktorej bol rozvoj vzájomných 
vzťahov v oblasti kultúrnej a akademickej výmeny, ako aj v oblasti smart technológií. Za TTSK sa jej 
zúčastnili župan Jozef Viskupič a podpredseda TTSK József Berényi. 

• Zriadili sme kanceláriu TTSK v Bruseli, cieľom ktorej je predovšetkým posilnenie spolupráce medzi 
TTSK a inštitúciami Európskej únie a iných organizácií sídliacich v Bruseli. 
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• Aktívne spolupracujeme s okolitými cezhraničnými regiónmi v Maďarsku, Rakúsku a Česku. TTSK je 
členom EZÚS s maďarskými partnermi „EZUS Rába – Dunaj – Váh“ a pripravuje EZÚS Veľká Morava 
s českými partnermi. 

• Pri živelnej pohrome v júni 2021 v juhomoravskom okrese Hodonín sme ponúkli susedskú pomoc 
(humanitárnu aj materiálnu). V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
ŠP Lesy SR a mestom Skalica sme skoordinovali zabezpečenie drevenej guľatiny v objeme 
12 kamiónov na opravu konštrukcie strechy školy v Hodoníne.  

• TTSK v súvislosti s napadnutím Ukrajiny Ruskou federáciou vyjadril podporu ukrajinskému ľudu. 
Zrušili sme uznesenie zastupiteľstva TTSK týkajúce sa memoranda o vzájomnej spolupráci medzi 
Vládou Leningradskej oblasti Ruskej federácie a Trnavským samosprávnym krajom. Zastupiteľstvo 
TTSK zároveň vyčlenilo z rozpočtu finančné prostriedky v sume 100 000 eur na náklady spojené 
s dopadmi vojny na Ukrajine na územie TTSK. Historicky prvé Zastúpenie TTSK v Bruseli funguje 
od leta 2019. Od jeho založenia sa podarilo etablovať, nadviazať dôležité kontakty a zrealizovať 
niekoľko významných aktivít na podporu postavenia nášho kraja na európskej úrovni. 

• Z hľadiska ovplyvňovania politík EÚ s vplyvom na regióny je pre Trnavský kraj významné členstvo 
v Európskom výbore regiónov. Až 70 % právnych predpisov EÚ má priamy dosah na regionálnu 
a miestnu úroveň. Je preto dôležité, že Trnavský kraj je súčasťou slovenskej delegácie v Európskom 
výbore regiónov s prístupom k formovaniu stanovísk k legislatíve EÚ. 

• V mene TTSK sú oficiálnymi členmi Európskeho výboru regiónov predseda Jozef Viskupič 
a podpredseda József Berényi. Prostredníctvom ich členstva je kraj zastúpený v Združení 
pre súdržnosť tzv. Cohesion Alliance a medziregionálnych skupinách pre automobilový priemysel a 
Karpatskú stratégiu. 

 
Zastúpenie TTSK v Bruseli 

• Cieľom pôsobenia Bruseli je zabezpečiť priamy kontakt s centrom diania v Európskej únii, 
čo umožňuje efektívnejšie presadzovanie záujmov kraja priamo na mieste a priamy prístup 
k informáciám. Svojim dlhodobým pôsobením v „hlavnom meste Európy“ si kraj kladie za cieľ 
posilnenie svojho postavenia pri tvorbe projektov a čerpaní eurofondov, a to aj vďaka možnosti 
participácie na vytváraní regionálnych politík na úrovni EÚ. 

• Zastúpenie kraja v Bruseli poskytuje administratívnu podporu svojim zástupcom pri rokovaniach 
na plenárnych zhromaždeniach Európskeho výboru regiónov i jednotlivých tematických komisií 
v závislosti od diskutovaných tém v rámci regionálnej politiky na úrovni EÚ. Vďaka tomu majú 
zástupcovia kraja možnosť zasadnúť za rokovací stôl s eurokomisármi, slovenskými i zahraničnými 
europoslancami, či županmi krajov a primátormi a starostami miest z cele Európy. 

• Jednou z dôležitých tém bola v poslednom období Konferencia o budúcnosti Európy. TTSK 
v spolupráci so Združením SK 8 využil tento priestor na predstavenie prieskumu verejnej mienky 
o dôležitosti postavenia samosprávnych krajov v Kohéznej politike EÚ.  

• Významnou činnosťou Zastúpenia je podpora medzinárodnej spolupráce kraja v oblasti budovania 
zručností v automobilovom sektore. Trnavský kraj je jedným zo zakladateľov novovznikajúceho 
Združenia automobilových regiónov, ktoré z dôvodu zvyšujúcich sa ekologických cieľov Európskej 
komisie žiada o vytvorenie podporného mechanizmu pre transformujúci sa automobilový 
priemysel. 

• Potrebu podpory nových zručností v automobilovom sektore uznáva aj samotná Európska komisia, 
ktorá v novembri 2021 oznámila iniciatívu s názvom Pakt pre zručnosti. Trnavský kraj sa preto pridal 
k Združeniu automobilových zručností, ktoré je prvou a najväčšou európskou platformou 
združujúcou viac ako 80 partnerov z radov producentov automobilov, dodávateľských firiem, 
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európskych asociácií, vzdelávacích inštitúcií a regiónov s významným podielom automobilového 
priemyslu na svojom území. 

• Výsledkom spolupráce na európskej úrovni sú využité príležitosti pre kraj stať sa súčasťou 
partnerstiev na projektoch, ktoré znamenajú zdroj dodatočných finančných prostriedkov 
z európskych programov typu Erasmus či Horizont Európa. Prostredníctvom Krajskej inovačnej 
a rozvojovej agentúry kraja (KIRA) či Materiálovo technickej fakulty STU sa podarilo podať niekoľko 
projektových žiadostí na podporu zručností. 

• Zastúpenie v Bruseli pomáha zviditeľniť Trnavský kraj, predovšetkým jeho bohatú históriu a kultúru, 
a významný turistický potenciál. Rozsiahla sieť kontaktov a prístup k informáciám o možnostiach 
spolupráce či výmeny užitočných skúseností napomáha rozvojovým aktivitám Letiska v Piešťanoch 
a kultúrnym inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Výsledkom tejto činnosti má byť 
podpora turizmu, zvýšenie povedomia o kultúrnych unikátoch kraja a slovenskom kúpeľníctve.  

• V oblasti kultúrnej a ekonomickej diplomacie Zastúpenie úzko spolupracuje so veľvyslanectvom 
Slovenskej republiky v Belgicku a ostatnými európskymi regiónmi s podobnými rozvojovými 
záujmami. Spolupráci tiež napomáha komunikácia so slovenskou komunitou v Bruseli, najmä so 
zastúpeniami ostatných krajov a Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ. 

• Na podporu prepájania s európskymi regiónmi a prezentáciu TTSK na európskej úrovni Zastúpenie 
každoročne organizuje diskusný workshop počas Európskeho týždňa regiónov a miest. Ide 
o najdôležitejšie podujatie pre regióny z celej Európy, pričom jeho 19. ročník v minulom roku 
zaznamenal až 17 000 účastníkov. Tento rok sa TTSK zameria na tému ekologickej transformácie 
automobilových regiónov.  

• Rok 2022 je tiež Európskym rokom mládeže. Na podporu študentov Zastúpenie vytvorilo systém 
stáže v Bruseli, počas ktorej majú študenti posledných ročníkov univerzít možnosť nadobudnúť 
praktické skúsenosti z verejnej správy a európskeho prostredia.  
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TTSK A PANDÉMIA COVID -19 

Pandémia Covid-19 a opatrenia na zamedzenie jej šírenia dramaticky zasiahli do životov ľudí, ovplyvnili 
činnosť a ekonomické výsledky podnikov a celých hospodárskych odvetví. Dôsledky pandémie pocítila 
celá spoločnosť, nevynímajúc samosprávy vrátane žúp. Z pohľadu hospodárenia samospráv dôsledky 
pandémie sa prejavili predovšetkým poklesom výnosu dane z príjmov fyzických osôb, podiel z ktorého 
predstavuje najdôležitejší zdroj financovania žúp.  

Boj s „covidom“ pre predstavoval aj zvýšené (neplánované) náklady na mnohé opatrenia a aktivity. 
Najviac postihol oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu. V neposlednom rade sa dotkol našich 
každodenných činností v mnohých oblastiach, najmä zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí. Župy sa 
vo zvýšenej miere podieľali na koordinácii lekárov a dohľade nad dostupnosťou liekov v lekárňach, 
informovaní verejnosti, distribúcii ochranných prostriedkov, testovaní obyvateľov a mnohých ďalších 
aktivitách. V našej réžii bol celý proces zabezpečenia očkovania, počnúc od navrhnutia celého systému, 
až po donášku vakcíny priamo o domu pre imobilných obyvateľov.  

TTSK dennodenne reagoval na meniacu sa situáciu a bol nútený prehodnocovať a meniť nejeden plán, 
či dovtedy zaužívaný postup. Krízové situácie zároveň podnecujú kreativitu a nové riešenia. TTSK, 
ako prvý kraj na Slovenska už 15. 4. 2020 realizoval plnohodnotné rokovanie zastupiteľstva online 
formou. Pandémia na istý čas takmer zmarila aktivity na záchranu letiska Piešťany, nakoniec však TTSK 
svoj záchranný plán ustál. Nižšie prinášame stručný prehľad aktivít TTSK v boji s pandémiou.  

V septembri 2021 ocenil župan Cenou predsedu TTSK 246 jednotlivcov a kolektívov za prínos k ochrane 
životov a zdravia v období pandémie ochorenia Covid-19.  

 
Oblasť zdravotníctva 

Z pohľadu hodnoteného obdobia, najväčšiu výzvu TTSK nielen v oblasti zdravotníctva predstavovala 
pandémia ochorenia Covid-19. Dnes môžeme konštatovať, že TTSK svojimi aktívnymi opatreniami 
od začiatku pandémie v roku 2020 významne prispel k úspešnému zvládaniu pandémie. 
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• Už dňa 3. 3. 2020 sa v priestoroch Úradu TTSK konalo za účasti župana stretnutie kompetentných 
inštitúcií pre vzájomnú informovanosť (regionálne úrady verejného zdravotníctva, krajské operačné 
stredisko záchrannej zdravotnej služby, okresný úrad – odbor krízového riadenia, zástupca FN 
Trnava – krajská nemocnica). Tieto pracovné stretnutia boli organizované na pravidelnej báze, 
neskôr boli prizvaní aj rektori VŠ, starostovia a primátori v rámci TTSK. Na základe týchto stretnutí 
sa v kraji zriadili telefónne informačné linky pre usmernenie obyvateľstva TTSK, prijali sa opatrenia 
Úradu TTSK zamedzujúce šírenie vírusu na jednotlivých OvZP (školy, DSS, kultúrne inštitúcie) a 
delegovali sa požiadavky na Ústredný krízový štáb, aby poskytol metodický postup ako postupovať 
v konkrétnych situáciách a informoval verejnosť o výstupoch z jednotlivých rokovaní. Zabezpečená 
bola i pravidelná organizácia schôdzí so všetkými riaditeľmi nemocníc na území TTSK.  

• Z finančných prostriedkov trnavskej župy bol obstaraný nákup, prerozdelenie a distribúcia OOPP 
pre lekárov prvého kontaktu, zubárov a ambulancie s rizikovou epidemiologickou situáciou (onko, 
krčné, pľúcne), a následné prerozdelenie a distribúcia OOPP a antigénových testov 
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dodaných zo Správy štátnych hmotných rezerv SR. 
Prísun OOPP, materiálneho a hygienického vybavenia bol zabezpečený aj do štátnych karanténnych 
zariadení. 

• V spolupráci s RÚVZ bolo zabezpečené testovanie zamestnancov TTSK a ich rodinných príslušníkov. 
V úzkej súčinnosti s lekármi sme sa podieľali na príprave návrhu novely zákona tzv. lex korona, 
vytvorení epidemiologických ambulancií v prípade núdzového stavu, zriadení triážneho stanu 
vo Fakultnej nemocnici Trnava a zriadení a uvedení do prevádzky kontajnerovej zubnej ambulancie 
pre pacientov s Covid-19. 

• Počas pandémie sme reagovali na zvýšený záujem pacientov o informácie a usmernenia 
o aktuálnych protipandemických opatreniach. V tomto náročnom období sme zároveň aktívne 
napomáhali lekárom, lekárnikom i pacientom riešiť vznikajúce krízové situácie tak, aby 
nedochádzalo k zhoršeniu epidemiologickej situácie a pacienti mali možnosť vyzdvihnutia liekov bez 
obáv z nakazenia sa vírusom. 
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• Koordinovali sme prevádzkovanie verejných lekární v súvislosti s potrebnými opatreniami proti 
šíreniu ochorenia Covid-19 - úpravou prevádzkového času na zabezpečenie častejšieho dodržiavania 
sanitačných postupov a zabezpečovaním zvýšenej osobnej hygieny a dezinfekcie priestorov lekárne.  

• Dohliadali sme na zabezpečenie dostupnosti liekov v lekárňach pre pacientov. Aktívne sme 
monitorovali absencie lekární z dôvodu ochorenia zamestnancov lekární a zabezpečovali 
poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Sledovali sme dodržiavanie poskytovania pohotovostných 
služieb vo verejných lekárňach a v prípade prekážky sme aktívne riešili vzniknutú situáciu 
zabezpečením zastupujúcej lekárne. 

• Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie sme zriadili mobilné odberové miesto (ďalej len 
„MOM“) na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. MOM fungovalo od 15. 2. 2021, pričom 
testovanie obyvateľstva zabezpečovalo šesť dní v týždni (okrem nedele). Začiatkom roka 2022 boli 
zapožičané vyhradené priestory parkoviska TTSK pre prevádzkovanie MOM, čím sme pomohli zvýšiť 
kapacitu testovania obyvateľstva v čase začínajúcej vlny „omicron“.  

• Začiatkom roka 2021 sme sa sústredili na zriadenie a prevádzkovanie veľkokapacitných očkovacích 
centier (ďalej ako „VKOC“). Ako prvé otvorilo svoje brány VKOC v Trnave na Strednej zdravotníckej 
škole Trnava, a to dňa 20. 2. 2021. Následne 6. 3. 2021 boli uvedené do prevádzky ďalšie dve VKOC 
v okresných mestách Skalica a Dunajská Streda. S postupným nárastom záujemcov o očkovanie sme 
dňa 8. 5. 2021 uviedli do prevádzky VKOC v Mestskej športovej hale v Trnave a dňa 14. 5. 2021 
na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Naše „najmladšie“ VKOC bolo zriadené na SOŠ elektrotechnickej 
Trnava a s vakcináciou začalo dňa 23. 10. 2021. Trnavská župa zaočkovala od začiatku fungovania 
celkovo 373 688 vakcín (z toho prostredníctvom VOS 33 712 osôb). Celkovo bolo deťom vo veku 
5 - 11 rokov podaných 2 690 dávok. 

• Dňa 16. 4. 2021 spustil TTSK vlastnú mobilnú výjazdovú očkovaciu službu (ďalej len „VOS“) primárne 
pre účel vakcinácie klientov a zamestnancov deväťdesiatich zariadení sociálnych služieb. Postupne 
bola VOS ponúknutá seniorom, imobilným a ťažko chodiacim obyvateľom nášho kraja. Župná VOS 
ďalej plnila svoje poslanie v 218 obciach v Trnavskom kraji, na desiatich stredných a troch vysokých 
školách, v nákupných strediskách spoločnosti TESCO, v siedmich veľkých firmách pre potreby 
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hromadného očkovania zamestnancov20, zaočkovala aj príslušníkov futbalového klubu FC Spartak 
Trnava a odsúdených v UVTOS Hrnčiarovce nad Parnou (spolu 514 osôb), a tak sa vakcína dostávala 
aj k ľudom, ktorí z rozličných dôvodov nemohli prísť na očkovanie do VKOC. Prostredníctvom VOS 
zaočkovala Trnavská župa celkovo 33 712 osôb v rámci 297 vyslaných výjazdov počas 152 dní (z toho 
128 pracovných dní a 24 dní v rámci víkendu). TTSK aj týmto spôsobom prispel k eliminácii ťažkých 
následkov neutíchajúcej pandémie ochorenia Covid-19 počas roka 2021.  

• Počas 1. vlny pandémie sme poskytovateľov primárnej aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti požiadali, aby zabezpečovali zdravotnú starostlivosť nad rámec schválených 
ordinačných hodín, a to do 16-tej hodiny. Keďže sa táto forma spolupráce úspešne osvedčila, 
rovnakú požiadavku sme adresovali poskytovateľom primárnej aj špecializovanej ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti v čase predpokladaného nástupu vlny „omicron“. 

• Pre pacientov s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby so závažnou alebo stredne závažnou 
chorobou významne zvyšujúcou riziko ťažšieho priebehu ochorenia Covid-19 sme zriadili webovú 
stránku www.cakarentt.sk (dňa 30. 3. 2021). Stránka umožňovala prednostné zaregistrovanie 
do centrálnej „čakárne“ (uprednostnení pred stanoveným kritériom veku). 

• Vytvorili sme aj webovú stránku https://zdravazupa.sk, ktorá prinášala aktuálne informácie 
o opatreniach v súvislosti s vírusom Covid-19, praktické rady, harmonogram očkovania v Trnavskom 
kraji, pomôcku v súvislosti so žiadosťou o vystavenie OČR a žiadosťou o nemocenské či informácie 
o aktuálnej neprítomnosti lekárov a ich zastupovaní.  

 

• V súvislosti s predpokladaným rýchlym nástupom vlny „omicron“ sme pre verejnosť spustili 
informačnú kampaň o špecifikách tohto variantu vírusu. Kampaň bola realizovaná prostredníctvom 
dvojjazyčných letákov (slovenský/maďarský), ktoré boli obyvateľom TTSK distribuované 
do poštových schránok. Praktické informácie a rady mohla široká verejnosť čerpať aj zo zriadenej 
webovej stránky https://zdravazupa.sk.  

• Z dôvodu očakávaného výpadku lekárov sme spustili doplnkovú elektronickú službu E-Recept. Pokiaľ 
sa pacient nedokázal spojiť so svojím lekárom viac ako dva dni, mohol požiadať o predpísanie liekov 
prostredníctvom uvedenej služby.  

 
Oblasť poskytovania sociálnych služieb  

• Počas obdobia pandémie ochorenia Covid-19 od roku 2020 sa TTSK podieľal na pravidelnom 
distribuovaní osobných ochranných pracovných pomôcok (ďalej „OOPP“), dezinfekcie, rýchlotestov 
a antigénových testov, ktoré boli dodané Správou štátnych hmotných rezerv SR a MPSVR SR. 
- počas I. vlny pandémie boli realizované 4 distribúcie OOPP pre navrhnuté subjekty hospodárskej 

mobilizácie (101 subjektov) a 1 distribúcia OOPP pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb 
na území TTSK (208 subjektov). Taktiež boli distribuované rýchlotesty pre prijímateľov a 
zamestnancov zariadení sociálnych služieb. 

- počas II. vlny pandémie boli realizované 4 distribúcie OOPP pre 108 subjektov, 6 distribúcií 
antigénových testov pre 132 subjektov (cca 5 500 prijímateľov soc. služieb a cca 3 690 
zamestnancov) a 1 distribúcia certifikátov (pre potreby plošného testovania v termíne  
7. - 8. 11. 2020) 

- počas lll. vlny pandémie: 
• v roku 2021 (júl - december) boli zrealizované 3 distribúcie OOPP pre 106 subjektov 

a 5 distribúcií antigénových testov pre 137 subjektov (cca 5 760 prijímateľov soc. služieb 
a cca 3 760 zamestnancov) 

                                                             
20 Wertheim, s.r.o., Webasto, s.r.o., Fekollini, s.r.o., Dan-Slovakia Agrar, a.s., PCA Slovakia, s.r.o., Schaefler Slovensko, s.r.o., Protherm 
Production, s.r.o. 

http://www.cakarentt.sk/
https://zdravazupa.sk/
https://zdravazupa.sk/
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• v roku 2022 (január - august) bolo zrealizovaných 7 distribúcií OOPP pre 106 subjektov 
a 8 distribúcií antigénových testov pre 136 subjektov (cca 5 750 prijímateľov soc. služieb 
a cca 3 750 zamestnancov) 

• Poskytovateľom sociálnych služieb boli priebežne na základe ich požiadaviek vydávané antigénové 
testy a tiež OOPP pri zvýšenej potrebe testovania a v prípade akútneho vypuknutia Covid-19 v ZSS. 
OOPP a antigénové testy boli vydávané v okresných mestách na vybratých stredných školách. 
Aj týmto spôsobom sa TTSK snažil vyjsť v ústrety poskytovateľom sociálnych služieb. Údaje 
o množstve distribuovaných (vydaných) OOPP jednotlivým poskytovateľom sociálnych služieb 
na území TTSK sú zverejnené na webovom sídle Zdravá župa. 

• Zabezpečovali sme výpožičku kyslíkových prístrojov + kyslíkové masky a kyslíkové kanyly 
pre zariadenia sociálnych služieb v územnom obvode TTSK v počte:  
V roku 2021: 24 kyslíkových prístrojov + 237 ks kyslíkových masiek a 250 ks kyslíkových kanýl;  
V roku 2022: 22 ks kyslíkových prístrojov + 250 ks kyslíkových masiek a 250 ks kyslíkových kanýl, 

ktoré zabezpečilo MPSVR SR.  

• V období núdzového stavu počas prvej vlny pandémie sme z dôvodu znižovania rizika vzniku 
a šírenia ochorenia Covid-19 medzi ľuďmi bez domova a pre príjem žiadateľov o bezodkladné 
poskytovanie sociálnych služieb zriadili karanténne miesta v Domove sociálnych služieb pre deti 
a dospelých Galanta a v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Zavare – satelitné pracovisko 
Stromová ul., Trnava. Pre neodkladné umiestnenie v zariadeniach núdzového bývania sme zriadili 
karanténne miesta v Škole v prírode Dobrá Voda a v Zariadení núdzového bývania pre ženy 
Jozefínum Dolná Krupá. 

• Poskytovali sme kontinuálne metodické vedenie pri tvorbe a realizácii krízových plánov zariadení 
sociálnych služieb, ktorých obsahom sú postupy na riešenie krízových situácií. 

• Uskutočňovali sa pravidelné pracovné porady online formou s krízovým odborom MPSVR SR 
a následne s poskytovateľmi sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. 

https://zdravazupa.sk/informacia-o-vydanych-ochrannych-pracovnych-prostriedkoch-2/
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• Nepretržite sme zabezpečovali podporu a pomoc zariadeniam postihnutým Covid-19. 

• Podporovali a rozvíjali sme spoluprácu s MPSVR SR – odborom krízového riadenia na týždennej 
báze, spolupracovali sme s intervenčným tímom MZ SR. 

• Naďalej sme pozornosť zameriavali na včasnú a komplexnú informovanosť všetkých poskytovateľov 
sociálnych služieb v územnom obvode TTSK. Promptne im boli zasielané všetky opatrenia 
a nariadenia vydané príslušnými štátnymi orgánmi ako sú vláda SR, Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. 

• Sledovali sme testovanie klientov a zamestnancov ZSS – OvZP na pravidelnej báze. 

• Spolupracovali sme tiež pri očkovaní proti Covid-19 v ZSS v územnom obvode TTSK. 
 
Oblasť vzdelávania 

• Dňa 10. 3. 2020 TTSK v spolupráci s riaditeľmi škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prerušil 
vyučovanie vo všetkých stredných školách. Následne rozhodnutím ministerstva školstva bolo 
vyučovanie prerušené a začali sa mesiace dištančného vzdelávania trvajúce až do zrušenia 
pandemických obmedzení začiatkom roka 2022. 

• Následne TTSK určil v každom okrese jedno krízové centrum, ktorého cieľom bola distribúcia 
ochranných osobných pomôcok pre školy, lekárov a sociálne zariadenia:  
- Okres Skalica: Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 
- Okres Senica: SOŠ podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica  
- Okres Piešťany: SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany  
- Okres Hlohovec: Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 
- Okres Galanta: Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta  
-  Okres Dunajská Streda: SOŠ rozvoja vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 

• V TTSK boli počas mimoriadnej situácie zriadené v organizáciách zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 
dve štátne karanténne zariadenia a to: 
- Školský internát, ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 
- Škola v prírode, Piesočná 789, Moravský Svätý Ján 

• Počas obdobia prvej vlny pandémie Covid-19 bolo v každom zo zariadení ubytovaných celkovo 
240 repatriantov, obyvateľov SR, občanov cudzích krajín prichádzajúcich na Slovensko zo zahraničia, 
a teda celkovo služby ubytovania využilo 480 ľudí. 

• TTSK počas celej doby prerušeného štúdia zabezpečoval pre školy ochranné pomôcky, dezinfekciu 
priestorov, kamerové merače teploty pri vstupe, germicidné žiariče a poskytli sme školám finančné 
prostriedky na zabezpečenie dištančného vzdelávania. Odbor školstva metodicky koordinoval školy 
počas celého obdobia pandémie 

• TTSK v roku 2021 zriadil prvé očkovacie centrum na území kraja v Strednej zdravotníckej škole, 
Daxnerova 6316/6, 917 01 Trnava, kde do administratívnej činnosti boli zapojení študenti, ako 
aj pedagogickí zamestnanci a zamestnanci TTSK. Očkovacie centrum bolo neskôr presťahované 
do Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave.  

• Následne boli zriadené očkovacie centrá v priestoroch stredných škôl: 
- Okres Skalica: Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 
-  Okres Dunajská Streda: SOŠ rozvoja vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 
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Kultúra 
• Oblasť umenia a kultúry bola jednou z najviac postihnutých následkami opatrení prijatými 

na zamedzenie šírenia pandémie. Radikálne boli obmedzené plánované aktivity kultúrnych 
organizácií v správe TTSK, ako aj subjektov nezriaďovanej kultúry. TTSK preto v záujme zmiernenia 
dôsledkov pandémie na kultúru pristúpil k realizácii podporného programu Prvá pomoc kultúre 
v Trnavskom kraji. Program bol určený pre subjekty nezriaďovanej kultúry, knižné vydavateľstvá a 
slobodných umelcov pôsobiacich v oblasti výtvarného umenia a divadla, mal štyri piliere podpory: 

1. Dotácie zamerané na udržateľnosť fungovania nezriaďovaných kultúrnych subjektov 
   Celkovo sme poskytli dotácie vo výške 53 000 eur pre 9 subjektov 
2. Podpora slovenských výtvarných umelcov 

Obom krajským galériám sme pridelili mimoriadne kapitálové finančné prostriedky na nákup 
diel súčasných slovenských výtvarných umelcov vo výške 40 000 eur. 

3. Podpora nezávislých slovenských knižných vydavateľstiev 
Štyrom knižniciam, ktorých zriaďovateľom je TTSK, boli vyčlenené mimoriadne príspevky 
na akvizíciu kníh z produkcie malých nezávislých slovenských knižných vydavateľstiev vo výške 
10 000 eur. 

4. Podpora slobodných umelcov pôsobiacich v oblasti divadelného umenia 
Poskytli sme mimoriadny finančný príspevok 15 000 eur Divadlu J. Palárika v Trnave 
na inscenovanie pôvodnej slovenskej divadelnej hry s maximálnym zapojením externého 
tvorivého tímu (umelci pôsobiaci „na voľnej nohe“). Výsledkom je inscenácia Futbal alebo Bílý 
andel v pekle. 

 
Doprava 

• Operatívne sme reagovali a zabezpečovali dopravu v meniacich sa podmienkach obdobia pandémie 
Covid-19. V záujme eliminovania osobných kontaktov v autobusoch pri platbe sme v mesiacoch 
marec-apríl 2020 poskytli bezplatnú prepravu pre cestujúcich, ako život zachraňujúce opatrenie 
pre vodičov a cestujúcich. 
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Letisko Piešťany 

• Od nástupu nového vedenia sa na letisko vrátil život, výrazne sa zvýšil počet letov, cestujúcich, 
aj tržby. Ďalší rast bol v roku 2020 zastavený prepuknutím celosvetovej pandémie Covid-19. V roku 
2021 sa podarilo prevádzku na letisku znova oživiť. 

• Po rokoch obnovený Festival letectva bol z dôvodu prepuknutia pandémie Covid-19 v roku 2020 
zrušený, rovnako aj v roku 2021. Uskutočnil sa až v roku 2022.  

Kvôli pandémii Covid-19 bolo obmedzené, alebo zrušené konanie viacerých podujatí a aktivít, bližšie 
informácie uvádzame v rámci jednotlivých kapitol. 
 

  



 

 
 

110 

KIRA - KRAJSKÁ INOVAČNÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA 

 
Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA) bola Trnavským samosprávnym krajom založená ako 
nezisková organizácia v decembri 2018. Základným poslaním KIRA je prispievať k udržateľnému rozvoju 
Trnavského kraja na báze aktívnej podpory a kultivácie inovatívneho a kreatívneho prostredia v kraji, 
podporou transferu znalostí a príkladov dobrej praxe, ako aj implementáciou inovatívnych projektov 
zvyšujúcich kvalitu života ľudí v kraji. K napĺňaniu poslania agentúra pristupuje ako k otvorenému 
procesu, pričom stavia na spolupráci zainteresovaných aktérov z verejnej správy, vedy a výskumu 
a podnikania. Výsledkom činnosti sú zlepšené alebo nové kvalitné služby a produkty s vysokou pridanou 
hodnotou. 

Organizácia sa orientuje tiež na podporu regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a rozvoja občianskej 
spoločnosti. KIRA v tejto súvislosti iniciuje vytváranie partnerstiev, zabezpečuje tvorbu štúdií, analýz 
a strategických dokumentov (napríklad v spolupráci s Krajskou organizáciu cestovného ruchu Trnavský 
kraj, Letiskom Piešťany alebo Nadáciou Cvernovka), či organizuje odborné a kultúrno-spoločenské 
podujatia, predovšetkým na území Trnavského kraja. Tieto i ďalšie činnosti vykonáva od druhej polovice 
roka 2020, kedy prijala svojich prvých zamestnancov. 

Zameranie hlavných priorít činnosti agentúry v súčasnosti: 

I. Rozvoj malého a stredného podnikania 
Dlhodobá priorita podporovať rozvoj kraja prostredníctvom zlepšovania prostredia pre malých 
a stredných podnikateľov (MSP) v Trnavskom kraji implementáciou aktivít definovaných v Stratégii 
rozvoja MSP v TTSK pre roky 2022 až 2027. 

II. Rozvoj cestovného ruchu 
Prostredníctvom spolupráce s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR) a 
svojho členstva v piatich oblastných organizáciách cestovného ruchu, KIRA aktívne prispieva 
k rozvoju cestovného ruchu na území Trnavského kraja. 
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III. Technologické a sociálne inovácie 
Rozvojovými aktivitami, v spolupráci s aktérmi z akademickej a súkromnej oblasti, KIRA prispieva 
k transferu technologických a sociálnych inovácií pre obyvateľov Trnavského kraja - v pilotnej, 
i plnohodnotnej projektovej forme. 

IV. Efektívna komunikácia a propagácia aktivít kraja 
KIRA realizuje komunikáciu vlastných aktivít, ako aj aktivít TTSK, prostredníctvom spracovania 
a vyhotovenia vizuálnych, audiovizuálnych a grafických výstupov a to aj na základe sociologického 
zisťovania názorov verejnosti prieskumov verejnej mienky. 

V. Rozvoj občianskej spoločnosti 
Prostredníctvom spolupráce s aktérmi neziskového sektora v Trnavskom kraji, vlastnými projektami, 
sieťovaním a vytváraním partnerstiev, podporou participatívnych procesov, KIRA vyvíja aktivity 
zamerané na systematické zlepšenie postavenia a dlhodobý rozvoj občianskej spoločnosti. 

 
Rozvoj malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji 

• KIRA zintenzívňuje poskytovanie služieb na podporu malého a stredného podnikania (MSP)  
s dôrazom na rozvoj ich inovačného a exportného potenciálu. Jej ambíciou je podieľať sa aj 
na zlepšovaní podmienok pre príchod investícií s vysokou pridanou hodnotou a tvorbou pracovných 
miest. Svojimi aktivitami sa nezisková organizácia snaží motivovať a pomáhať podnikateľom 
pôsobiacim v Trnavskom kraji, prepájať verejný a súkromný sektor, prinášať a predstavovať 
inovatívne prístupy, služby a produkty, ktoré majú potenciál zlepšovať kvalitu života a služieb.  

• Okrem toho agentúra prepája a zviditeľňuje miestnych podnikateľov a výrobcov regionálnych 
produktov prostredníctvom podujatí, ako napríklad „Z regiónov do sveta“ či "Inovačný deň“, ktoré 
boli organizované v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a za 
účasti veľvyslancov tretích krajín. Popri prezentačných workshopoch sa uskutočnili aj prehliadky 
spoločností, ako napríklad senických výrobcov ultraľahkých lietadiel SHARK.AERO, respektíve 
bicyklov DEMA, sociálneho podniku na repasovanie výpočtovej techniky AfB Slovakia v Trnave 
i lokálnych producentov remeselných limonád ManaRoots v Dolnej Strede, včeloviny Včelco 
v Smoleniciach alebo vinárstva Víno Masaryk v Skalici. 

• V súlade so svojim zámerom podporovať MSP bol spracovaný strategický dokument „Stratégia 
podpory malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji“. Hlavným účelom stratégie je vytvoriť 
ucelený a zrozumiteľný program podpory MSP v Trnavskom kraji, ktorý organizácia ponúka ako 
jednu zo svojich kľúčových aktivít v dlhodobom horizonte. Tvorbou dokumentu KIRA reaguje 
na existujúci dopyt, pričom sa inšpirovala obdobnými úspešnými programami doma i v zahraničí.  

• Dokument definuje strategické ciele v oblasti podpory MSP, vychádzajúce z analytických východísk, 
ktoré dopĺňa o vlastný lokálny výskum. Identifikované problémy a výzvy sú následne pretavené do 
konkrétnych návrhov riešení, konfrontovaných s ich dostupnosťou a kapacitami potrebnými 
na implementáciu. Jednou z aktivít vychádzajúcej zo stratégie je vytvorenie informačnej a 
komunikačnej platformy. Výsledkom má následne byť nielen zvýšenie dôvery medzi MSP a TTSK, 
intenzívnejšia komunikácia a zapájanie sa do rozvojových aktivít, ale aj dlhodobo udržateľné 
využívanie ekonomického potenciálu celého regiónu. Stratégia podpory MSP v Trnavskom kraji 
taktiež slúži ako východiskový dokument pre akčný plán podpory MSP v Trnavskom kraji. 

 
Rozvoj cestovného ruchu v Trnavskom kraji 

• KIRA napomáha rozvoju cestovného ruchu území Trnavského kraja zabezpečovaním prípravy 
a realizáciou rozvojových projektov a iniciatív. V spolupráci s KOCR sa podieľa aj na určovaní 
strategického smerovania rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Trnavskom kraji (participácia 
na tvorbe strategických a koncepčných dokumentov). 
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• KIRA v spolupráci s KOCR predstavila v roku 2021 schému podpory cestovného ruchu na území 
Trnavského kraja v objeme 100 000 eur. V roku 2022 sa táto suma navýšila na 150 000 eur. 
Agentúra vyčlenila tieto prostriedky na financovanie projektov realizovaných piatimi oblastnými 
organizáciami cestovného ruchu (OOCR) pôsobiacich na území Trnavského kraja. Cieľom pomoci je 
podpora zámerov, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu a rastu 
konkurencieschopnosti destinácií spravovaných OOCR na území Trnavského kraja.  

• Do prvej polovice roka 2022 bolo správnou radou organizácie schválených celkovo 7 rozvojových 
projektov, z ktorých boli zrealizované 4 - Vytvorenie turisticko - informačnej kancelárie OOCR 
Záhorie v obci Smrdáky, Sprevádzkovanie požičovne elektrobicyklov v turisticko - informačnej 
kancelárie OOCR Záhorie, Zriadenie kancelárie OOCR Matúšova zem – Mátyusfold a Technické 
zabezpečenie pripravovanej informačnej kancelárie OOCR Matúšova zem a prevádzka expozície 
Galanta na špirále storočiam. 

• Za účelom napĺňania vyššie uvedených aktivít sa KIRA v roku 2021 stala členom štyroch 
etablovaných OOCR, a to OOCR Záhorie, OOCR Rezort Piešťany, OOCR Trnava Tourism, OOCR Žitný 
ostrov - Csallóköz). Členom novozaloženej OOCR Matúšova zem - Mátyusfӧld sa agentúra stala 
na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 28. októbra 2021 v Galante. 

• Stratégia udržateľnosti a rozvoja Letiska Piešťany - v roku 2021 bola pre KIRA prostredníctvom 
spoločnosti Airport Experts GmbH (Rakúsko) vypracovaná Stratégia udržateľnosti a rozvoja Letiska 
Piešťany. Cieľom stratégie je navrhnúť Letisku Piešťany, ktorého majoritným akcionárom je TTSK, 
optimálny prístup k zhodnoteniu a zvýšeniu obchodného potenciálu letiska, a poskytovaniu jeho 
služieb na základe ekonomicky sebestačného modelu. Materiál ďalej slúži ako podklad pre vedenie 
letiskovej spoločnosti.  

Stratégia bola na jeseň 2021 predstavená zástupcom akcionárov Letiska Piešťany aj za prítomnosti 
štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR Kataríny Brunckovej a trnavského župana 
Jozefa Viskupiča. 

 
Technologické a sociálne inovácie 

• Kiraton - v októbri 2021 KIRA v spolupráci s trnavským kreatívnym štúdiom Kiuub usporiadala prvý 
krajský hackathon s názvom Kiraton. Prebiehal 24-hodín v moderných priestoroch Nádvorie 
Coworking v Trnave, v rámci ktorého sa celkovo 44 účastníkov rozdelených do 11 tímov snažilo nájsť 
inovatívne riešenia na dve zadané výzvy: 
- zlepšenie elektromobility ako ekologickej formy dopravy v regióne, 
- zlepšenie občianskej participácie na dianí v regióne. 

Víťazným tímom prvého Kiratonu sa stal tím (Po)Tvorkyne s nápadom vytvoriť komunikačný nástroj 
na prepájanie etablovaných občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií pôsobiacich 
v Trnavskom kraji s aktívnymi obyvateľmi a dobrovoľníkmi, ktorí hľadajú možnosti aktívneho 
angažovania sa. Realizácia projektu prebieha v roku 2022. Okrem víťazného tímu sa uskutočnili 
stretnutia i so zástupcami zvyšných tímov s cieľom postupne zrealizovať čo najviac z predložených 
nápadov, respektíve ich častí.  

V októbri roku 2022 usporiada KIRA druhý ročník krajského hackathonu s podtitulom „Kiraton 2.0“, 
ktorého ambíciou je nadviazať na úspech prvého ročníka. Hlavnou témou, a výzvou druhého ročníka 
je zlepšenie spôsobov podpory malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji, čím chce 
organizácia ďalej prispievať k rozvoju MSP. 

• Služba domáceho tiesňového volania: SOS gombík - od septembra 2020 KIRA v spolupráci 
s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) poskytuje službu domáceho tiesňového 
volania. Do dnešného dňa službu domáceho tiesňového volania bezplatne využilo celkom 
275 obyvateľov v 15 mestách a 28 obciach vo všetkých siedmich okresoch Trnavského kraja. Ide  
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o seniorov, zdravotne znevýhodnených alebo čakateľov na umiestnenie do zariadenia sociálnych 
služieb, ktorí žijú v domácnosti osamote.  

Klienti využívajúci službu majú v núdzi alebo v situáciách ohrozujúcich ich život a bezpečnosť 
možnosť vyvolať tiesňové volanie jednoduchým stlačením tlačidla umiestneného v prenosnom a 
vodeodolnom náramku alebo náhrdelníku. Službu poskytuje KIRA všetkým záujemcom bezplatne, 
a to vrátane úhrady nákupu zariadenia a jeho inštalácie v domácnosti klienta.  

V rámci programu SOS gombíka sme ku dňu 30. 6. 2022 registrovali 1 856 volaní zo strany klientov, 
z toho v 195 prípadoch bola dispečerom ASSR klientovi privolaná jeho kontaktná osoba 
a v 47 prípadoch bola prostredníctvom krajského operačného strediska privolaná záchranná zložka. 

V priebehu roku 2022 plánuje organizácia poskytnúť službu Domáceho tiesňového volania postupne 
ďalším 100 novým klientom v obciach a mestách Trnavského kraja. Plánovaný počet aktívnych 
zariadení na konci roka 2022 je tak 300. 

• Projekt rozvoja digitálnych zručností klientov zariadenia podporovaného bývania v Senici – 
v novembri 2021 KIRA uskutočnila pilotný projekt rozvoja digitálnych zručností klientov zariadenia 
podporovaného bývania na Hviezdoslavovej ulici v Senici. Zariadenie je pracoviskom župného 
Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a od minulého roku sa v ňom poskytuje 
sociálna služba piatim klientkam, ktoré vedú samostatný život.  

Cieľom pilotného projektu bolo rozvíjať digitálne zručnosti klientok, ktoré sa mali možnosť naučiť 
vyhľadávať informácie na webových stránkach, ktoré im môžu byť nápomocné v bežnom živote, ako 
napríklad pri vyhľadávaní cestovného poriadku, predpovede počasia, receptov na varenie alebo 
pracovných príležitostí. Venovali sa tiež písaniu a úprave textov v MS Word či komunikácii cez e-
mail. 

Sekundárnym cieľom projektu bolo prepájať aktivity organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, 
najmä stredných škôl a zariadení sociálnych služieb. Lektorka a študenti, ktorí mali na starosti 
vzdelávanie, boli zo Spojenej školy v Holíči a zo SOŠ dopravy a služieb z Holíča. V tejto súvislosti mali 
študenti priestor získať praktické skúsenosti v oblasti sociálnej práce tak, aby chápali dôležitosť 
pomáhajúcich profesií.  
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Efektívna komunikácia a propagácia aktivít kraja 
• Prieskum verejnej mienky obyvateľov Trnavského kraja: prostredníctvom výskumnej agentúry AKO 

KIRA v roku 2022 uskutočnila reprezentatívny prieskum verejnej mienky medzi obyvateľmi 
Trnavského kraja. Cieľom prieskumu bolo identifikovať problémy obyvateľov, obraz TTSK vo vnímaní 
obyvateľov župy, zistiť informovanosť a hodnotenie vybraných aktivít TTSK. Prieskum prebiehal 
v dňoch 26. 1. 2022 - 4. 2. 2022 prostredníctvom online panelového zberu odpovedí a pozostával 
celkovo z 19 otázok.  

Podľa prieskumu, respondenti hodnotili jednotlivé aktivity TTSK nasledovne:  
- očkovanie proti Covid-19: celkovo pozitívne hodnotilo 57 % opýtaných, z toho 26 % bolo 

s aktivitou veľmi spokojných a 31 % skôr spokojných, 
- ukončenie spolupráce s centrom Čistý deň: veľmi spokojných 21 % a skôr spokojných 

19 % opýtaných, 
- zabezpečenie SOS náramkov pre seniorov: pozitívne hodnotilo celkom 36 % respondentov 

(veľmi spokojných bolo 15 %, skôr spokojných 21 % opýtaných). 
- podpora duálneho vzdelávania na SŠ: celkovo bolo spokojných 43 % (15 % veľmi a 28 % skôr 

spokojných). 
Na otázku zisťujúcu respondentmi uprednostňovanú formu zapojenia sa do riadenia verejných 
záležitostí, odpovedali respondenti nasledovne: 
- obyvatelia TTSK sa do riadenia kraja chcú zapájať najmä prostredníctvom podávania nových 

návrhov a námetov (34,2 %), 
- 28 % by sa zapojilo formou podpisovania petícií, 
- 23,5 % by participovalo formou podávania pripomienok k existujúcim materiálom, 
- 21,6 % by sa zapojilo do participatívneho rozpočtovania, 
- 17,4 % by sa zapojilo účasťou na verejných zhromaždeniach, 
- 14,6 % uviedlo možnosť osobná účasť na pracovných skupinách na regionálnej a miestnej 

úrovni, 
- 13,7 % preferuje podávanie sťažností, 
- 25 % nemá záujem zapájať sa do riadenia Trnavského samosprávneho kraja. 

• Prieskum verejnej mienky obyvateľov okresu Piešťany: v dňoch 22. - 26. 8. 2022 bol prostredníctvom 
výskumnej agentúry MEDIAN SK uskutočnený reprezentatívny prieskum verejnej mienky, tentokrát 
zameraný na zistenie názorov a postojov obyvateľov okresu Piešťany k téme letiska. Prieskum 
pozostával celkovo z 20 otázok, z hlavných zistení prieskumu vyplynulo: 
- Prevažná väčšina obyvateľov okresu Piešťany považuje fungujúce letisko za dôležité pre rozvoj 

regiónu. Len 10 % obyvateľov považuje letisko za nedôležité pre rozvoj regiónu. V tomto prípade 
išlo najmä o najstarších respondentov vo veku 60 a viac rokov. 

- Až 60 % respondentov sa vyjadrilo, že dôležitosť rozvoja letiska vidia v súvislosti s rozvojom 
turistického ruchu. Pre 35 % respondentov je rozvoj letiska je dôležitý v súvislosti s pracovnými 
príležitosťami a zhodne, pre 35 % je dôležitý v súvislosti s ekonomickým rozvojom regiónu. 

- Podobne, skutočnosť, že letisko v meste Piešťany má postavenie medzinárodného letiska ako 
dôležité hodnotila prevažná väčšina respondentov (78 %), len 16 % sa vyjadrilo opačne.  

- Jednotlivé kroky realizované pri rozvoji medzinárodného letiska Piešťany označili respondenti 
za skôr veľmi pozitívne a pozitívne. Najväčšia časť respondentov označila za pozitívnu záchranu 
letiska (až 87 %), zavedenie charterových letov (83 %), ale aj profesionálne riadenie letiska 
(81 %). 

- Za inštitúciu, ktorá je v najväčšej miere zodpovedná za spravovanie letiska, považujú obyvatelia 
okresu Piešťany (v poradí): Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany, nasledované 
Ministerstvom dopravy a výstavby SR. 
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Rozvoj občianskej spoločnosti 

• Nový web „Tvoríme kraj“ 
V spolupráci s TTSK organizácia na jeseň roku 2022 predstaví nový web zameraný na propagovanie 
aktivít a zlepšenie komunikácie s neziskovým a občianskym sektorom v Trnavskom kraji. Kľúčovými 
prvkami webu sú Participatívny rozpočet Trnavskej župy, projekt sieťovania neziskových organizácií 
„Infobodky“, informovanie o grantových a dotačných výzvach TTSK a informácie o dobrovoľníctve 
v Trnavskom kraji. 

• Sieťovanie aktérov – Infobodky 
V rámci spolupráce s víťazkami prvého ročníka Kiratonu prebehla na základe intenzívnej snahy 
o zefektívnenie komunikácie a vzájomného pochopenia problémov a potrieb neziskového sektora 
vznikol projekt na sieťovanie neziskových organizácií a občianskych združení naprieč i v rámci 
jednotlivých okresov Trnavského kraja. 
InfoBodka je kontaktné miesto prostredníctvom ktorého sa iné občianske združenia či záujemcovia 
o neziskový a komunitný sektor z daného okresu môžu informovať o možnostiach ako založiť vlastnú 
organizáciu, napísať projekt či ako požiadať o grant. Môžu tak získať pomoc od etablovaných 
a skúsených aktérov dlhodobo pôsobiacich v neziskovom sektore. 
Cieľom projektu je naštartovať spoluprácu neziskoviek naprieč celým Trnavským krajom. Hlavnou 
náplňou práce InfoBodiek je najmä: poskytovanie informácii o grantoch a dotáciách (nielen) TTSK, 
pomoc pri založení OZ/NO, raz ročne zorganizovať stretnutie neziskových organizácií a občianskych 
združení daného okresu, zdieľanie príkladov dobrej praxe, komunikácia s Úradom TTSK a ďalšie 
aktivity na zlepšenie postavenia tretieho sektora v Trnavskom kraji. 

• Podpora dobrovoľníctva v Trnavskom kraji 
V Trnavskom kraji už niekoľko rokov absentovala fungujúca organizácia, ktorá by koordinovala prácu 
s dobrovoľníkmi a organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi. V roku 2022 preto vznikla nezisková 
organizácia Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, a to pod záštitou TTSK a v spolupráci 
s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou. KIRA sa bude podieľať na tvorbe programových a 
vzdelávacích aktivít dobrovoľníckeho centra, bude zabezpečovať správu webovej stránky či podporu 
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administratívnej činnosti centra. Cieľom je vytvoriť podmienky pre systematickú a dlhodobú 
podporu rozvoja dobrovoľníctva, a tiež prispieť k propagácii celospoločenského prínosu 
dobrovoľníctva. 

• Konferencia o občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji s názvom „Spolu tvoríme kraj“ 
Konferenciu v priestoroch Malého Berlína v Trnave usporiadala KIRA 16. septembra 2022 
v spolupráci s TTSK a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave - za účasti župana Jozefa Viskupiča, 
splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť Filipa Vagača, dekana Fakulty sociálnych vied 
UCM Trnava Jaroslava Mihálika, občianskeho aktivistu, spoluzakladateľa SAIA-SCTS pre tretí sektor 
Pavla Demeša a ďalších významných zástupcov tretieho sektora v Trnavskom kraji. 

Cieľom konferencie bolo otvoriť diskusiu o podmienkach pôsobenia, úspechoch, príkladoch dobrej 
praxe či výzvach, s ktorými sa zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia regionálnej 
samosprávy stretávajú na území Trnavského kraja. Konferencia bola ďalším z príspevkov trnavskej 
župy ku vzájomnej informovanosti a naplneniu spoločného záujmu zainteresovaných aktérov 
na spolupráci pri riešení spoločenských výziev a tvorby verejných politík s ohľadom na ich regionálny 
a miestny kontext či komunitný rozvoj. 
 

Medzinárodná spolupráca 

• Od roku 2020 KIRA okrem realizovania aktivít na území Trnavského kraja nadväzovala kontakty 
a partnerstvá i za jeho hranicami. Zástupcovia KIRA absolvovali pracovné stretnutia s predstaviteľmi 
viacerých etablovaných organizácií a inštitúcií, ako napríklad s renomovanou českou spoločnosťou 
Participation Factory zameranou na participatívne plánovanie, pražským Institutem plánování 
a rozvoje, Magistrátom mesta Brno, Jihomoravským inovačním centrem či zástupcami Britského 
veľvyslanectva na Slovensku. Výsledkom stretnutí bola užitočná výmena skúseností a pohľadov 
na podobné výzvy v oblasti riadenia udržateľného rozvoja, podpory inovácií a občianskej 
participácie, či tvorby, spracovávania a využitia dát a datasetov. 

 
  



 

 
 

117 

ZDRUŽENIE SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SK 8 

 
TTSK je zakladajúcim členom združenia SK 8. Hoci združenie vzniklo v roku 2006, do roku 2018 bolo 
prakticky neaktívne a nebolo relevantným partnerom vláde alebo NR SR. K reštartu organizácie došlo 
po zvolení Jozefa Viskupiča za predsedu združenia v roku 2018. Pozíciu predsedu SK 8 obhájil aj v ďalšom 
období. 

Združenie aktívne obhajuje pozíciu krajov, vstupuje do legislatívneho procesu, komunikuje 
s ministerstvami, štátnymi orgánmi, inštitúciami, nezávislými orgánmi a s ostatnými reprezentačnými 
organizáciami samosprávy, predstavitelia SK 8 informujú o stanoviskách združenia v médiách. Našou 
dlhodobou ambíciou je zvýšiť kvalitu a úroveň spolupráce s vládou Slovenskej republiky. 

SK 8 zriadilo kanceláriu, ktorá zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a 
technické úlohy súvisiace s činnosťou SK 8 a jeho orgánov. Kancelária SK 8 je súčasťou úradu TTSK, vďaka 
čomu má TTSK bezprostrednejší prístup k aktuálnym informáciám týkajúcich sa samosprávnych krajov 
ako aj jednoduchšiu možnosť iniciovať a formovať aktivity či postoje združenia.  
 
• Obnovili sme činnosť združenia SK 8 od januára 2018. Hoci združenie vzniklo v roku 2006,  

v minulosti bolo neaktívne a nebolo relevantným partnerom vláde alebo NR SR. 

• V auguste 2018 sme spoločne s ostatnými samosprávnymi krajmi zriadili Kanceláriu SK 8  
a od januára 2019 Kancelária SK 8 postupne rozbehla prácu v deviatich odborných sekciách, 
v ktorých koordinuje odbornú činnosť združenia (finančná, kultúrna, sociálna, dopravná, školská, 
zdravotnícka sekcia, energetická, regionálna a kohézna sekcia). 

• Od marca 2018 sa uskutočnilo 14 rokovaní predsedov samosprávnych krajov. 

• Podobne ako je to štandardom v Česku, aj na Slovensku je našou ambíciou zvýšiť kvalitu a úroveň 
komunikácie medzi vládou SR a Združením SK 8 zavedením pravidelných pracovných stretnutí vlády 
a žúp (SK 8). 
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• Zorganizovali sme prvú výročnú konferenciu SK 8 s témou „Budúcnosť samosprávy“, 
prostredníctvom ktorej sa zviditeľnila činnosť krajov aj pre širšiu odbornú verejnosť. 

• Kancelária SK 8 spravuje 65 nominácií v poradných orgánoch vlády, ministerstiev ale aj inštitúcií 
Európskej komisie a plní úlohu kontaktného bodu pre komunikáciu všetkých ôsmich krajov 
s ostatnými inštitúciami. 

• Združenie aktívne obhajuje pozíciu krajov pri nastavení nového programového obdobia využívania 
prostriedkov Európskej únie na roky 2021 – 2027. 

• Združenie upozorňuje na dlhodobo poddimenzované financovanie krajov, predovšetkým vo svetle 
prijatých a pripravovaných legislatívnych opatrení – zvýšenie nezdaniteľnej časti dane z príjmu 
fyzických osôb, valorizácia platov, zvýšenie príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych 
služieb. 

• Združenie aktívne komunikuje a spolupracuje so štátnymi inštitúciami a nezávislými orgánmi 
(Verejný ochranca práv, ÚVO) a s ostatnými reprezentačnými organizáciami samosprávy (ZMOS 
a ÚMS). 

• Združenie aktívne vystupuje a komunikuje s ministerstvami a inými štátnymi orgánmi. Napríklad, 
v oblasti školstva sme pripomienkovali viacero vyhlášok a nariadení; v oblasti zdravotníctva sa 
zasadzujeme za posilnenie základnej siete ambulantnej starostlivosti. 

• SK 8 aktívne vstupuje do legislatívneho procesu. Priamo, komunikáciou pripomienok ministerstvám, 
poslancom Národnej rady SR, či prostredníctvom medzirezortného pripomienkovacieho konania 
cez jednotlivé VÚC. Úspechom bolo napríklad schválenie pozmeňovacieho návrhu zákona, ktorý 
krajom umožňuje na verejnú dopravu využívať popri autobusoch aj vozidlá typu „8+1“. SK 8 tiež 
iniciovalo návrh zákona, ktorý umožnil samosprávnym krajom rokovanie zastupiteľstva 
prostredníctvom telekonferencie, a tiež zákona, ktorý uvoľnil niektoré rozpočtové pravidlá. 
Parlament schválil novelu zákona o cestnej doprave, ktorú v spolupráci s Ministerstvom dopravy 
a výstavby SR iniciovalo práve Združenie SK 8. Župy sa podieľali aj na prípravách zákona o územnom 
plánovaní.  

• SK 8 nadviazala spoluprácu s Asociáciou krajov Českej republiky. V roku 2019 prebehlo historicky 
prvé stretnutie SK 8 a AK ČR v Českom Krumlove. Združenie SK 8 sa v roku 2020 stalo partnerom 
Stredočeského kraja pri organizovaní stretnutia predsedov krajov krajín V4 a stretnutie s AK ČR sa 
uskutočnilo aj v Bratislave. Zástupcov SK 8 na začiatku roka 2020 a 2022 slávnostne prijala 
prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

• Výročnú konferenciou sme v roku 2021 kvôli pandémii nahradili webinárom k príprave eurofondov 
v novom programovom období 2021-2027. SK 8 sa spolu s portálom Euractiv vydavateľstvom 
PetitPress a UPJŠ Košice stalo partnerom projektu Európskej únie, ktorého úlohou je zvýšiť 
povedomie občanov o kohéznej politike na Slovensku.  

• SK 8 podporilo vytvorenie makroregionálnej stratégie pre Karpatský región, ktorá má podporiť 
využitie ekonomického potenciálu v jednotlivých krajoch. 

• Tak ako iné oblasti, aj združenie SK 8 ovplyvnila v roku 2020 pandémia. SK 8 sa postupne stalo 
členom Permanentného krízového štábu pri Ústrednom krízovom štábe SR a neskôr aj členom 
Ústredného krízového štábu SR, kde zastupuje záujmy samosprávnych krajov. Návrhy a pripomienky 
SK 8 boli zapracované aj do pandemického plánu pre SR.  

• V apríli 2021 a 2022 pripravilo Združenie SK 8 prieskum verejnej mienky o povedomí obyvateľov 
Slovenska o regiónoch, regionálnom rozvoji a kohéznej politike, ktoré ukázalo, že rozhodnutia 
týkajúce sa projektov regionálnej politiky Európskej únie by mali byť prijímané na úrovni žúp. 



 

 
 

119 

• Vojna na Ukrajine zasiahla začiatkom roka 2022 aj samosprávne kraje. SK 8 malo v Medzirezortnom 
krízovom štábe SR, ktoré bolo zriadené Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, stále 
zastúpenie prostredníctvom člena tohto štábu. 

• Kancelária SK 8 v rámci 20-teho výročia vzniku samosprávnych krajov v Bratislave organizovala 
podujatie s názvom „Deň regiónov“. Súčasťou podujatia určeného pre verejnosť boli panelové 
diskusie, prehliadky regionálnych produktov a prezentácie samosprávnych krajov. V rámci podujatia 
boli ocenené osobnosti regiónov, ktoré sa významne podieľali na rozvoji regiónov a osobnosti, ktoré 
počas pandémie aktívne pomáhali pri očkovaní, ktoré koordinovali samosprávne kraje. 

• Združenie SK 8 si v roku 2021 pripomenulo 20 rokov svojej existencie a pri tejto príležitosti vydalo 
v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky publikáciu s názvom „20 rokov samosprávnych krajov 
na Slovensku 2001 - 2021“. 
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