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1 Úvod
Trnavský samosprávny kraj (ďalej ako „TTSK“) je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky. Vznikol 1. januára 2002. Je zriadený podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov. TTSK je právnická osoba, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy obyvateľov TTSK.
Trnavský samosprávny kraj alebo vyšší územný celok (skratka: TTSK alebo VÚC; hovorovo: župa, kraj) je
najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku. Na čele samosprávneho kraja stojí predseda
samosprávneho kraja (resp. predseda vyššieho územného celku), ktorý sa zvykne neformálne označovať aj
ako župan.
Trnavský samosprávny kraj má svoje symboly, ktoré môže využívať pri výkone samosprávy. Sú nimi erb,
vlajka a pečať.
Sídlom TTSK je Trnava.

Hlavné činnosti TTSK:
vlastné činnosti samosprávneho kraja v oblasti originálnych kompetencií a v oblasti preneseného
výkonu štátnej správy,
b) metodické a finančné riadenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK /ďalej OvZP/,
c) podielová účasť na odbornom a finančnom riadení organizácií s majetkovou účasťou TTSK.
a)

TTSK môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi
iného štátu alebo územnými celkami iných štátov a zoskupeniami iných regiónov a vyšších územných celkov,
vykonávajúcich regionálne funkcie.
TTSK pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje so štátnymi orgánmi, s inými samosprávnymi krajmi,
obcami a inými právnickými osobami.
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2 Základná charakteristika TTSK
2.1

Geografické údaje

Trnavský samosprávny kraj sa nachádza v západnej časti Slovenska a administratívne ho tvorí 7 okresov: Dunajská
Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Svojou rozlohou 4 146 km2 (8,5% z rozlohy SR)
sa TTSK radí na predposledné miesto v rámci krajov SR.
Najväčším okresom kraja je okres Dunajská Streda s rozlohou 1 075 km2, najmenším je okres Hlohovec s rozlohou
267 km2. Najvyšší bod Trnavského samosprávneho kraja sú Záruby v nadmorskej výške 767 m n. m. Najnižšie
položeným bodom je Dunaj pri obci Kľúčovec v nadmorskej výške 108 m n. m.
Kraj pozostával z 251 obcí, z toho 17 malo štatút mesta (Trnava, Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder,
Gabčíkovo, Galanta, Sereď, Sládkovičovo, Hlohovec, Leopoldov, Piešťany, Vrbové, Senica, Šaštín - Stráže,
Skalica, Holíč, Gbely).
Kraj leží takmer v geografickom strede Európy a hraničí s tromi štátmi – s Českou republikou, Rakúskom a
Maďarskom.. Hraničným tokom s Českou republikou a Rakúskom je rieka Morava, na juhu je hraničnou riekou s
Maďarskom rieka Dunaj. Trnavský kraj na západe susedí s Bratislavským krajom, na východe s Trenčianskym a
Nitrianskym krajom.
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Demografické údaje

2.2

Trnavský samosprávny kraj počtom 564 917 obyvateľov k 31. 12. 2019 je zo všetkých krajov najmenší. Kraj
pozostáva z 251 obcí, Výrazná koncentrácia obyvateľstva je v 17 obciach, ktoré majú štatút mesta. V roku 2019
sa v kraji živonarodilo 5 385 detí, zomrelo spolu 5 410 obyvateľov. V roku 2019 bolo uzatvorených 3 017 sobášov,
rozvedených bolo 1161 manželstiev.
Hustota obyvateľstva k 31.12.2019 je 136,09 obyvateľa/km2.

Počet obyvateľov k 31. 12. 2019 v okresoch TTSK
POČET OBYVATEĽOV KRAJA

2019

Oblasť
Trnavský kraj
Okres Dunajská Streda
Okres Galanta
Okres Hlohovec
Okres Piešťany
Okres Senica
Okres Skalica
Okres Trnava

Spolu

Muži

Ženy

564 917
122 825
94 147
44 943
62 726
60 419
47 078
132 779

276 738
59 747
46 362
22 182
30 497
2 962
23 304
64 884

288 179
63 078
47 785
22 761
32 229
30 657
23 774
67 895

Zdroj: ŠÚ SR

Demografický vývoj v okresoch Trnavského samosprávneho kraja 2011 – 2019
Okres

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

D. Streda
Galanta

116 865

117 402

117 884

118 499

119 306

120 085

121 028

121 891

122 825

5 960

93 682

93 628

93 623

93 682

93 776

93 866

93 952

94 005

94 147

465

Hlohovec

45 767

45 762

45 682

45 723

45 554

45 420

45 229

45 082

44 943

-824

Piešťany

63 129

63 090

63 141

63 168

62 996

62 924

62 871

62 879

62 726

-403

Senica

60 581

60 690

60 686

60 725

60 653

60 655

60 557

60 473

60 419

-162

Skalica

46 668

46 769

46 887

46 934

47 031

47 039

47 091

47 131

47 078

410

Trnava

128 817

129 236

129 705

129 946

130 381

131 167

131 644

132 130

132 779

3 962

TTSK

555 509

556 577

557 608

558 677

559 697

561 156

562 372

563 591

564 917

9 408

Rozdiel
2019 2011

Zdroj: ŠÚ SR

Národnostné zloženie obyvateľstva v roku 2019
Územie/
Národnosť
Spolu

Dunajská
Streda
564 917
122 825

TTSK

Galanta

Hlohovec

Piešťany

Senica

Skalica

Trnava

94 147

44 943

62 726

60 419

47 078

132 779

Slovenská

40 247

29 853

57 011

42 772

56 746

57 180

44 275

120 410

Maďarská

118 848

86 298

31 700

86

149

109

143

363

2 925

1 802

502

44

86

227

141

123

Rusínska

114

16

20

11

19

8

3

37

Ukrajinská

460

125

51

21

58

37

94

74

Rómska
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Územie/
Národnosť
Česká

Dunajská
Streda
4244
700

TTSK

Galanta

Piešťany

Hlohovec

Senica

Skalica

Trnava

481

198

576

613

926

750

Nemecká

537

106

69

29

89

32

30

182

Poľská

476

78

48

26

60

32

17

215

Ruská

282

61

25

9

87

24

16

60

Židovská

71

36

11

1

8

3

1

11

Moravská

346

62

30

10

55

32

94

63

Bulharská

277

51

48

10

65

12

3

88

Sliezska

2

0

1

1

0

0

0

0

Grécka

31

7

3

1

1

9

4

6

1 911

112

924

12

40

283

136

404

Rakúska

288

65

17

33

44

42

30

57

Vietnamská
Iná
a nezist.

411

44

99

32

62

28

16

130

25 477

3 409

3 107

1 647

4 581

1 748

1 149

9 806

Rumunská

Zdroj: ŠÚ SR

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (posledné známe údaje sú zo sčítania z roku 2011)
Cirkev

DS

GA

SK

TT

Rímskokatolícka

84 407

66 225

33 496

43 698

37 895

31 970

91 223

spolu
388 914

v %
70,11

Gréckokatolícka

377

222

59

158

135

70

329

1 350

0,24

Pravoslávna

137

103

25

84

43

130

169

691

0,12

Svedkovia
Jehovovi
Reformovaná

261

128

69

289

96

66

138

1 047

0,19

9 919

690

32

26

45

33

104

10 849

1,96

Evanjelická
cirkev
augsburská
Ostatné

1 648

4 388

1 609

2 759

6 190

1 842

2 005

20 441

3,68

1 087

1 529

307

568

561

412

1 223

5 687

1,03

Nezistené

8 029

7 237

5 126

7 895

5674

4 113

16 631

54 705

9,86

10 627

13 072

5 038

7 675

9 865

8 035

16 745

71 057

12,81

Bez vyznania

HC

PN

SE

TTSK

Zdroj: ŠÚ SR

Sídelná štruktúra podľa počtu obyvateľov v roku 2019
PODĽA POČTU
OBYVATEĽOV:

PODĽA JEDNOTLIVÝCH OKRESOV
DS

GA

HC

PN

SE

TTSK

SK

SPOLU

TT

od 1 - 1999

53

23

20

20

25

16

29

186

2000 - 4999

10

10

3

5

5

2

15

50

5000 - 9999

2

1

0

1

0

1

0

5

10000 - 19999

1

2

0

0

0

2

0

5

20000 - 49999

1

0

1

1

1

0

0

4
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PODĽA POČTU
OBYVATEĽOV:

PODĽA JEDNOTLIVÝCH OKRESOV
DS

nad 50 000

GA

HC

PN

SE

TTSK

SK

SPOLU

TT

0

0

0

0

0

0

1

1

67

36

24

27

31

21

45

251

Počet miest TTSK

4

3

2

2

2

3

1

17

Počet obyv. miest

122 825

94 147

44 943

62 726

60 419

23 304

132 779

564 917

1 075

642

267

381

683

357

741

4 146

113,86

146,60

168,44

164,79

88,47

131,92

178,67

136,09

Spolu obce:

Rozloha v km²
Hustota obyv./km²
Zdroj: ŠÚ SR

2.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v Trnavskom samosprávnom kraji:
Ukazovateľ

Okresy TTSK

rok 2018

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu
Okres Dunajská Streda
Okres Galanta
Okres Hlohovec
Okres Piešťany

1 465

1 289

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie

936

774

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu

868

1 082

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie

513

600

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu

388

468

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie

232

265

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu

584

649

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie

293

350

1 355

1 585

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie

753

841

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu

564

798

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie

300

375

1 415

1 594

864

933

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu
Okres Senica
Okres Skalica

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu
Okres Trnava

rok 2019

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie

Zdroj: ŠÚ SR

Ukazovateľ
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
SR

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

TTSK

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)

Dunajská
Streda

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie
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Spolu

2019
Muži

Ženy

4,92

4,10

5,90

2 754 400

1 495 457

1 258 943

135 517

61 262

74 255

2,63

2,16

3,19

283 775

154 213

129 562

7 465

3 327

4 138

2,15

1,59

2,82

59 826

32 340

27 486

1 289

515

774
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Ukazovateľ
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Galanta

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Hlohovec

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Piešťany

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Senica

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Skalica

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Trnava

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie
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2019
Muži

Spolu

Ženy

2,21

1,81

2,70

48 895

26 645

22 250

1 082

482

600

2,06

1,62

2,59

22 762

12 538

10 224

468

203

265

2,07

1,77

2,42

31 392

16 905

14 487

649

299

350

5,17

4,41

6,10

30 662

16 875

13 787

1 585

744

841

3,35

3,24

3,48

23 847

13 059

10 788

798

423

375

2,40

1,84

3,06

66 391

35 851

30 540

1 594

661

933
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2.4 Zaujímavosti a osobnosti TTSK
Pamiatky

Rotunda sv. Juraja v Skalici

Synagóga vo Vrbovom

Smolenický zámok

Bazilika Sedembolestnej
Panny Márie

Kostol sv. Kataríny
Alexandrijskej

NAJ v kraji

Žitný ostrov
• Najväčší riečny ostrov v Európe

Jaskyňa Driny
• Jediná verejne dostupná jaskyňa na juhozápadnom Slovensku

Kúpele Piešťany
• Najznámejšie slovenské kúpele

Veterný mlyn Holíč
• Jediný veterný mlyn na Slovensku

Kúpele Smrdáky
• Najsírnajtejšie pramene na Slovensku
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Významné osobnosti
Bajza Jozef Ignác
spisovateľ, kňaz, národný buditeľ
Banič Štefan
vynálezca
Bernolák Anton
jazykovedec, národovec
Blaho Janko
operný spevák, zberateľ ľudových piesní,
publicista, pedagóg
Čepan Oskár PhDr., DrSc.
literárny teoretik, historik, vedec, kritik, výtvarník,
vydavateľ, archeológ, paleontológ, pedagóg, scénograf
Dilong Rudolf
básnik, prozaik, dramatik, kňaz
Hlinka Andrej
cirkevný hodnostár, spisovateľ, politik
Hollý Jozef
dramatik
Hurban Jozef Miloslav
politik, ideológ, spisovateľ
Koniarek Ján
akademický sochár,
zakladateľ moderného slovenského sochárstva
Lichard Daniel Gabriel
osvetový pracovník, redaktor
Malatinský Anton
futbalista, futbalový tréner
Palárik Ján
dramatik, spisovateľ, farár
Pázmaň Peter
cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ
Radlinský Andrej
jazykovedec, náboženský spisovateľ
Schiffer William Dr.h.c.
sochár, medailér, výtvarník
Stodola Ivan MUDr., Doc.
dramatik, spisovateľ, lekár
Štefánik Milan Rastislav
politik, astronóm, vojenský letec, generál
Štefunko Fraňo
akademický sochár, pedagóg
Tekel Teodor Jozef
kňaz, maliar, básnik
Urbánek Ferko
spisovateľ, dramatik
Vajanský Svetozár Hurban
básnik, spisovateľ, publicista, advokát
Válek Miroslav
básnik, prekladateľ
Winter Alexander
podnikateľ
Žarnov Andrej
básnik, prekladateľ, lekár
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3 Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky –Trnavského
samosprávneho kraja
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
37836901
predseda samosprávneho kraja
033/555 91 11
info@trnava-vuc.sk
www.trnava-vuc.sk

Symboly Trnavského samosprávneho kraja:

erb

pečať

vlajka

4 Informácie o organizačnej štruktúre a hlavných predstaviteľoch
Trnavského samosprávneho kraja

Predseda TTSK:

Mgr. Jozef Viskupič

Podpredsedovia TTSK:

Mgr. József Berényi – 1. podpredseda TTSK
Mgr. Marek Neštický
Ing. Pavol Kalman
Ing. Roman Sova

Hlavný kontrolór TTSK:

Ing. Kvetoslava Tibenská
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Zastupiteľstvo TTSK: je zbor zložený zo štyridsiatich poslancov zvolených v priamych voľbách

p.č.

poslanec

kandidoval za:

volebný obvod

1

Mgr. Gergely Agócs

SMK - MKP

Galanta

2

Ing. Iveta Babičová

NEKA

Piešťany

3

Bc. László Bacsó

SMK - MKP

Dunajská Streda

4

Mgr. József Berényi

SMK - MKP

Galanta

5

Mgr. László Biró

SMK - MKP

Galanta

6

Dr.h.c., Ing. Štefan Bošnák

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Trnava

7

Ing. Vladimír Butko

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Trnava

8

Rastislav Caletka

NEKA

Skalica

9

Ing. Remo Cicutto

NEKA

Piešťany

10

Mgr. Martin Cifra

NEKA

Piešťany

11

PhDr. Zdenko Čambal

NEKA

Skalica

12

Ing. Milan Domaracký

NEKA

Hlohovec

13

PhD. Mgr Lucia Drábiková

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Piešťany

14

Ing. Miroslav Dzurech

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Hlohovec

15

Mgr. Ing Martin Džačovský

NEKA

Senica

16

PhDr. Iván Fenes

SMK – MKP

Dunajská Streda

17

Krisztián Forró

SMK – MKP

Galanta

18

Ing.Mgr. Marián Galbavý

NEKA

Trnava

19

PhD., RNDr. Peter Gerhart

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Senica

20

JUDr. Zoltán Hájos

SMK – MKP

Dunajská Streda

21

Ing. Jozef Hazlinger

NEKA

Skalica

22

Mgr. Rozália Hervay

SMK – MKP

Dunajská Streda

23

MUDr. Ervin Chomča

MOST – HÍD

Galanta

24

Ing. Pavol Kalman

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Senica

25

MUDr. Branislav Kramár

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Trnava

26

Mgr. Matej Lančarič

NEKA

Trnava

27

PhD. PeadDr. József Menyhárt

SMK – MKP

Dunajská Streda

28

Mgr. Rastislav Mráz

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Trnava

29

Mgr. Marek Neštický

NEKA

Trnava

30

Csaba Orosz

SMK – MKP

Dunajská Streda

31

RNDr. Ľubomír Parízek

NEKA

Senica

32

László Pék

SMK – MKP

Galanta

33

Mgr. Tibor Pekarčík

NEKA

Trnava

34

Ing. Ladislav Polák

SMK – MKP

Dunajská Streda

35

PaedDr. Marian Soóky

SMK – MKP

Dunajská Streda

36

Ing. Roman Sova

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Senica

37

MUDr. Alan Suchánek

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Piešťany

38

Mgr. PhDr. Ľuboš Šúry

SMER – SD

Galanta

39

Ing. RNDr. Marián Viskupič

OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Trnava

40

Ing. Patrik Voltmann

NEKA

Hlohovec
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Rada TTSK:

je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom zastupiteľstva vo vzťahu k plneniu úloh
uložených zastupiteľstvom. Plní úlohy podľa rozhodnutia zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu
poradného orgánu predsedu. Členov rady volí a odvoláva zastupiteľstvo na návrh poslaneckých
klubov a poslancov. Rada je zložená z jedenástich poslancov zastupiteľstva, pričom členom rady
sú podpredsedovia.

Komisie TTSK: sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi zastupiteľstva. Zastupiteľstvo TTSK má
zriadené komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finančná komisia
Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom
Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu
Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
Komisia pre sociálnu oblasť
Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru
Komisia pre zdravotníctvo
Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka

Úrad TTSK:
je výkonným orgánom zastupiteľstva TTSK a predsedu TTSK, zabezpečuje administratívne
a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Riaditeľom Úradu
TTSK v roku 2019 bol Mgr. Július Fekiač.
Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch
a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom, rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu
kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti verejnej správy okrem
vecí, o ktorých na jeho návrh rozhoduje organizačný útvar úradu TTSK určený v organizačnom poriadku úradu
TTSK.
Úrad TTSK sa organizačne člení na útvary:
• Odbor – je hlavný organizačný stupeň riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh úradu podľa vymedzenia
oblastí činností. Odbor je organizačnou jednotkou , v ktorej sa zoskupuje väčší rozsah súvisiacich
odborných činností.
• Oddelenie – je organizačná jednotka, ktorá vykonáva určitú ucelenú agendu zameranú k predmetu alebo
druhu činnosti v danej oblasti. Oddelenie je začlenené do odboru alebo podriadené priamemu riadeniu
riaditeľa kancelárie predsedu alebo riaditeľa úradu TTSK.
• Referát – je organizačná jednotka, ktorá plní špeciálne úlohy vo vymedzenom rozsahu.
V organizačnej štruktúre úradu sa nachádzajú špecializované útvary:
•

•
•

•

Kancelária predsedu – zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh
predsedu. Na jej čele je riaditeľ v priamej pôsobnosti predsedu. Kancelária predsedu TTSK je členená na
odbory, oddelenia a referáty.
Podpredsedovia – sú volení zastupiteľstvom z radov poslancov TTSK na návrh predsedu. Zastupujú
predsedu v rozsahu určenom predsedu.
Kancelária riaditeľa úradu TTSK – zabezpečuje administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením
úloh riaditeľa úradu. Útvar riadi riaditeľ úradu TTSK. Je vedúcim zamestnancom TTSK a za svoju
činnosť sa zodpovedá predsedovi. Kancelária riaditeľa úradu sa člení na odbory a oddelenia.
Útvar hlavného kontrolóra – organizačne na úrovni odboru, kompetenčne je začlenený pod hlavného
kontrolóra, ktorého volí a odvoláva zastupiteľstvo. Je zamestnancom TTSK a vzťahujú sa na neho všetky
povinnosti vedúceho zamestnanca. Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne
a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra podľa § 19 e zákona, je riadený
riaditeľom útvaru hlavného kontrolóra, pod ktorého spadajú oddelenia.
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Organizačná štruktúra TTSK za rok 2019

Schéma organizačnej štruktúry s účinnosťou do 31.08.2019

Schéma organizačnej štruktúry s účinnosťou od 01.09.2019 do 31.12.2019
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5 Plnenie úloh TTSK
5.1. Školstvo
Oblasť výchovy a vzdelávania
Odbor školstva vedy, výskumu a regionálneho rozvoja TTSK v roku 2019 vykonával svoju činnosť v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákona č.
61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 568/2009 o
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov.
Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu TTSK zabezpečoval v roku 2019 hospodárskoorganizačné riadenie 51 stredných škôl, 1 jazykovej školy a 4 školských zariadení.
Z uvedeného počtu SŠ a ŠZ je 16 gymnázií, 34 stredných odborných škôl, 1 škola umeleckého priemyslu, 1
jazyková škola, 2 školy v prírode a 2 školské hospodárstva.
Stravovanie žiakov zabezpečovalo 38 zariadení školského stravovania – 27 školských jedální, 2 školy v prírode
a 9 výdajných školských jedální.
Ubytovanie stredoškolských žiakov zabezpečovalo v roku 2019 13 školských internátov.
Sieť stredných škôl v územnej pôsobnosti Trnavského kraja potrebuje optimalizáciu, ktorá je naplánovaná na rok
2020. Z celkového počtu 69 stredných škôl je 51 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, 14 súkromných škôl
a 3 cirkevné školy a 1 konzervatórium.

Oblasť školskej metodiky a hospodárenia
V rámci uvedenej oblasti OŠaTK zabezpečoval v roku 2019 nasledovné činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v
oblasti školského stravovania,
kontrola efektívneho využívania pridelených finančných prostriedkov,
vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, poskytovanie odbornej
a poradenskej činnosti,
pri realizácii druhostupňového výkonu štátnej správy riešenie odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa školy,
príprava a realizácia výberových konaní na obsadenie miest riaditeľov spolu na 31 stredných školách
a školských zariadeniach
zabezpečenie rozpisu normatívnych bežných výdavkov pre 34 rozpočtových a 17 príspevkových
stredných škôl,
v rámci dohodovacieho konania zabezpečenie rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na úhradu
nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných
a skúšobných komisií, na prevádzku školských bazénov, skleníkov
zabezpečenie rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na základe skutočných potriebvzdelávacie poukazy, odchodné, príspevok na lyžiarske kurzy, príspevok na učebnice, na asistentov
učiteľa
rekonštrukcia a modernizácia škôl (zateplenie, výmena okien, učebne, školské jedálne a kuchyne,
školské internáty,...)
zabezpečenie rozpisu bežných výdavkov k 31. 12. 2019 - 27 školských jedální, 9 výdajných školských
jedální, 13 školských internátov, 1 jazyková škola, 2 školy v prírode, 2 školské hospodárstva.
financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, ktoré sú zriadené v Trnavskom
samosprávnom kraji pre žiakov nad 15 rokov veku,
zabezpečenie rozpisu finančných prostriedkov pre 19 súkromných a cirkevných zriaďovateľov škôl
a školských zariadení:
cirkevné – 1 školský internát, 2 školské jedálne, 1 cirkevná základná umelecká škola,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

súkromné – 2 školské internáty, 8 školských jedální, 1 škola v prírode, 3 základné umelecké školy, 1
jazyková škola, 4 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, 3 centrá voľného času, 1 stredisko
odbornej praxe, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
zabezpečenie činnosti Územnej školskej rady TTSK a Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
TTSK,
spracovanie návrhov na zmeny v sieti stredných škôl a predkladanie návrhov na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR,
Deň učiteľov – oceňovanie učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.
spracovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2018/2019,
prerokovanie kariérových pozícií a kontinuálneho vzdelávania pre stredné školy,
členstvo v radách škôl a účasť na zasadnutiach rád škôl pri stredných školách,
Victoria Regia – každoročné podujatie s mnohoročnou tradíciou, ktoré sa uskutočňuje v Strednej
odbornej škole záhradníckej, Brezová 2, Piešťany,
Keď si vymýšľam – každoročné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej sci – fi súťaže v priestoroch
Gymnázia Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové,
Mladý someliér – Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany každoročne uskutočňuje
prehliadku zručnosti svojich žiakov v oblasti,
Kam na strednú – výstava stredných škôl, ktorej cieľom je pomôcť žiakom a rodičom základných škôl
pri správnom výbere štúdia na strednej škole,
Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava, 40. výročie založenia,
Gymnázium Jána Hollého, 100. výročie založenia

5.2. Kultúra
Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 18 kultúrnych organizácií. Táto kompetencia vyplýva zo Zákona
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom týchto organizácií utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu
a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu.
Rozpočet bežných výdavkov pokrýval základné potreby organizácií – mzdy, odvody a nutné režijné výdavky, ako
aj výdavky na odbornú činnosť, rozširovanie knižničných fondov, výstavy, naštudovania divadelných inscenácií,
nákup zbierok, reštaurovanie atď. Príspevky kultúrnych organizácií boli počas roka 2019 navýšené o sumu
200.181 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na odstraňovanie porúch vzniknutých počas roka, k úprave
platových pomerov zamestnancov, náklady na odborné činnosti, ktoré vyplývajú zariadeniam priamo
z príslušných právnych predpisov, ako je napr. ochrana zbierkových fondov v múzeách a galériách, dopĺňanie
a rozširovanie knižničných fondov, budovanie informačných systémov, na hlavné podujatia Trnavského
samosprávneho kraja a na financovanie grantov.
Úrad TTSK financoval organizovanie najvýznamnejších podujatí kultúry – festivalov, výstav, oslavy výročí
významných historických udalostí, výročí významných dejateľov našich dejín.
V organizáciách kultúry pracovalo v roku 2019 – 318,5 zamestnancov, priemerná mzda bola 987,34 €.
Na pokrytie svojich nákladov využívali organizácie grantové schémy MK SR, Fondu na podporu umenia, Úradu
vlády SR, MZV a EZSR a nadácií. V roku 2019 týmto spôsobom získali finančné prostriedky v celkovej výške
358.809 €, z toho bežné výdavky tvorili 242.770 € a kapitálové výdavky 116.039 €.

Oblasť múzeí a galérií
V šiestich múzeách a dvoch galériách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sa k 31.12.2019 nachádzalo 469.044
ks zbierkových predmetov. V roku 2019 múzeá usporiadali 93 výstav, ktoré navštívilo 124.233 návštevníkov.
Pracovníci múzeí zrealizovali 91 vedecko-výskumných úloh.
Pracovníci galérií usporiadali 42 výstav, ktoré navštívilo 20.258 návštevníkov a v rámci vedeckovýskumnej práce
ukončili 20 zadaní a úloh.
Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK získali do svojich fondov 2.780 zbierkových predmetov, na
ich nákup vynaložili 53.585 €. Pracovníci týchto organizácií odborne ošetrili, skonzervovali, spreparovali
a zreštaurovali 902 kusov zbierkových predmetov v celkovej hodnote 33.449 €.
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Oblasť knižníc
Knižničné fondy štyroch regionálnych knižníc v roku 2019 tvorilo 479.191 knižničných jednotiek, celkový
prírastok predstavoval 14.299 knižničných jednotiek. Na nákup knižničných fondov a periodík vynaložili 4
regionálne knižnice 135.398 €, t. j. o 20.195 € viac ako v roku 2018.
Knižnice zaregistrovali 19.179 aktívnych používateľov, návštevnosť predstavovala 246.787 fyzických
návštevníkov, ktorí si požičali 689.416 ks kníh a dokumentov. Počet virtuálnych návštevníkov bol 237.949.
Knižnice zrealizovali 1.268 kultúrno-spoločenských a odborných podujatí, ktoré boli zamerané na propagáciu
knižníc ako inštitúcií a propagáciu a podporu čítania u detí a mládeže.

Oblasť osvetových stredísk
Pracovníci štyroch osvetových stredísk pripravili 91 postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti
vyhlasovaných MK SR a Národným osvetovým centrom a 166 tradičných podujatí (výstav, festivalov, výročí
osobností a štátnych sviatkov) pre všetky vekové kategórie. V rámci svojho zamerania a pôsobnosti pripravili
515 hodnotiacich a rozborových seminárov, výchovno-vzdelávacích aktivít, tvorivých dielní a animačných
hodín.
V roku 2019 boli osvetové strediská organizátormi spomienkových osláv 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika, 75.
výročia SNP, Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Organizovali tradičné folklórne slávnosti v Červeníku,
Folklórny festival v Krakovanoch, Dožinkové slávnosti v Galante, XX. ročník medzinárodnej prehliadky
výtvarnej tvorivosti detí Žitnoostrovské pastelky, podujatia na podporu kultúry národnostných menšín maďarskej,
židovskej a rómskej, podujatia zamerané na podporu aktivít environmentálnej výchovy a podujatia na propagáciu
ľudových tradícií a kultúry Žitného ostrova, Záhoria a Trnavskej roviny.

Oblasť hvezdárne a planetária
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci ako osvetové zariadenie špecializovaného typu
v roku 2019 realizovala odborno-pozorovateľskú a popularizačnú činnosť. V rámci popularizácie astronómie
uskutočnila 840 exkurzií pre školy, a individuálnych záujemcov, Deň otvorených dverí (Deň astronómie) a 3
astronomické semináre (Stelárna astronómia, Hlohovská astrofotografia a Czereho astronomické dni) a
pozorovania. Spolu navštívilo hvezdáreň a planetárium 23.504 návštevníkov. Pracovníci organizácie v roku 2019
uskutočnili 137 vizuálnych pozorovaní Slnka a 122 vizuálnych pozorovaní protuberancií na Slnku.

Oblasť divadla
Divadlo Jána Palárika v Trnave vytvára podmienky na vznik a šírenie divadelných diel so zameraním na tvorbu
pre deti a mládež, ako aj dramatických diel určených najširšiemu okruhu divákov. V roku 2019 pripravilo 7
premiér divadelných inscenácií od slovenských ale aj zahraničných autorov, odohralo 221 repríz v 34 tituloch,
ktoré videlo 34.685 návštevníkov. V rámci zájazdov sa herecký súbor prezentoval na 13 divadelných festivaloch.
Divadlo v roku 2019 založilo tradíciu Divadelného plesu a Divadelného Silvestra, divácku anketu Čierny orol,
divadelnú talkshow Pred oponou, talkshow Havran&Heriban, Noc divadiel, Deň otvorených dverí, v čase
letných prázdnin pripravilo pre deti denné divadelné tábory, ktoré prebiehali pod vedením profesionálnych
hereckých a výtvarných lektorov.

Grantový systém TTSK – Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov
Trnavskej župy
Trnavský samosprávny kraj v zmysle VZN TTSK č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK zverejnil
Výzvu č. 1/2019 a v zmysle VZN TTSK č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK obciam zverejnil
Výzvu č. 1/O/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora kultúrnych, umeleckých
a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy.
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Cieľom programu bola ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a podpora organizovania
kultúrnych a vzdelávacích aktivít v rámci Trnavského kraja.
Finančné prostriedky z rozpočtu TTSK vyčlenené v roku 2019 na poskytovanie dotácií v súlade s Výzvou č.
1/2019 boli vo výške 175.000 €, z toho 10% (17.500 €) disponoval župan TTSK a čiastka 157.500 € bola
prerozdelená úspešným žiadateľom. Počet podaných projektov v uvedenej výzve bol 324, z toho bolo 219
projektov podporených.
Finančné prostriedky z rozpočtu TTSK vyčlenené v roku 2019 na poskytovanie dotácií v súlade s Výzvou č.
1/O/2019 boli vo výške 75.000 €, z toho 10 % (7.500 €) disponoval župan TTSK a čiastka 67.500 € bola
prerozdelená na realizáciu 97 schválených projektov. Celkový počet podaných projektov v uvedenej výzve bol
108.
Celkový objem rozpočtu TTSK určený v roku 2019 na Podporu kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít
zameraných na občanov Trnavskej župy predstavoval 225.000 €.

Sociálna starostlivosť

5.3

Odbor sociálnych vecí ÚTTSK v roku 2019 vykonával svoju činnosť v súlade so zákonom
č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 38/2015 o
podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, Všeobecne záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach
sociálnych služieb a Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č.
30/2014.

Činnosť oddelenia sociálnej pomoci a posudkových činností bola v roku 2019 zameraná na:
•
•
•

riadenie, usmerňovanie, poradenstvo a kontrolu zariadení sociálnych služieb,
zabezpečovanie odstraňovania havarijných stavov na budovách a vnútornom zariadení,
kontroly ZSS: dodržiavanie platných právnych predpisov v oblasti uzatvárania zmlúv o poskytovaní
sociálnych služieb, kontrola vedenia evidencie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby,
odmeňovanie zamestnancov, poskytovanie stravovania, zabezpečovanie a poskytovanie
opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, poskytovanie sociálnej rehabilitácie, zabezpečovanie
rozvoja pracovných zručností, záujmovej činnosti a utvorenie podmienok vzdelávania, úschovu
cenných vecí, zabezpečovanie kultúrnej, záujmovej, rekreačnej činnosti, výchovy, pracovnej terapie
a sociálnej rehabilitácie, dodržiavanie hygienicko-prevádzkového poriadku vo všetkých prevádzkach
zariadenia, plnenie podmienok kvality
- bolo vykonaných 10 kontrol (z toho 5 riadnych, 2 mimoriadne, 3 kontroly opatrení) a priebežné
metodické návštevy ZSS,

•

vypracovanie dodatku k zriaďovacej listine:
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar
Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare sa zmenil názov
Satelitného pracoviska: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Trnave, Stromová 35, 917 00 Trnava
na Satelitné pracovisko I. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Trnave, Stromová 35, 917 00 Trnava
a doplnilo sa Satelitné pracovisko II. Centrum sociálnych služieb v Galante, Hodská 1228, 924 00
Galanta. Zároveň sa rozšírilo poslanie Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare o nové druhy

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019

str. 19

sociálnych služieb. Okrem sociálnych služieb – domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie sú
poskytované tiež sociálne služby – rehabilitačné stredisko a prepravná služba.
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

Vypracovanie dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu:
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja 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 zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Týmto dodatkom sa upravujú podmienky
prepravnej služby.
priebežné plnenie legislatívnych noriem vyhlášky MZ SR č. 210/2016 Z. z.,
poskytovanie odborného poradenstva občanom v oblasti poskytovania sociálnej služby v ZSS a
umiestňovania občanov do ZSS,
spracovanie 121 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb,
spracovanie podkladov pri bezodkladnom umiestňovaní občanov do ZSS,
spracovanie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti VÚC mimo územia TTSK – 40 žiadostí,
uzatváranie zmlúv a dodatkov k zmluvám o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71
ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. s poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný
vyšší územný celok – vypracovaných bolo 35 nových zmlúv. K zmluvám, ktoré prešli z minulých
rokov, boli na základe doložených ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2020 vypracované
dodatky.
vypracovanie 4 dohôd o ukončení zmluvy o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - z dôvodu
ukončenia poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ako aj z dôvodu úmrtia
prijímateľa sociálnej služby,
vedenie Evidencie prijímateľov sociálnych služieb v ZSS OvZP TTSK. Ku koncu roka 2019 bol
evidovaný počet umiestnených osôb v nasledovnom členení:
➢ domov sociálnych služieb - 1 185 osôb
➢ špecializované zariadenie - 301 osôb
➢ zariadenie pre seniorov
173 osôb
vedenie
Evidencie
žiadostí
o zabezpečenie
poskytovania
sociálnej
služby,
stav
k 31. 12. 2019:
➢ 858 žiadateľov,
metodické vedenie manažérov kvality pri plnení podmienok kvality v jednotlivých ZSS – OvZP,
organizovanie pracovných stretnutí a seminárov v rámci odboru a zariadení sociálnych služieb (s
riaditeľmi ZSS, hlavnými sestrami, pracovníkmi terapeutických úsekov a sociálnymi pracovníkmi,
manažérmi kvality) ,
účasť zamestnancov odboru na seminári „Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie“ zameraný
na prevenciu syndrómu vyhorenia v Trenčianskych Tepliciach,
účasť zamestnanca odboru na seminári – Odborný okrúhly stôl s témou „Optimalizácia procesu
poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári a v rehabilitačnom stredisku na Slovensku“ v Nitre,
účasť zamestnanca na odbornom seminári organizovanom Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou
s panelovou diskusiou v Bratislave,
účasť zamestnanca odboru na vzdelávaní uskutočneného v rámci Národného projektu
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov
„Tvorba
transformačného plánu“ v priestoroch DSS a ZpS Stupava,
účasť zamestnanca na tematickom workshope – „Adaptabilné a ekologické bývanie“ uskutočneného
v rámci Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora
transformačných tímov v Informačno – poradenskom centre v Trnave,
účasť zamestnanca odboru na akreditovanom vzdelávacom programe v oblasti sociálnych služieb
v rámci Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora
transformačných tímov – „Tvorba fyzického prostredia v procese deinštitucionalizácie“ v priestoroch
STU FA Bratislava,
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•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

účasť zamestnanca odboru na odbornej konferencii organizovanej Asociáciou poskytovateľov
sociálnych služieb v SR, zameranej na zvyšovanie kvality v poskytovaní sociálnych služieb
uskutočnenej v Bratislave,
účasť zamestnanca na workshope zameranom na kontrolu v zariadeniach pre seniorov uskutočnenom
v priestoroch Kancelárie verejnej ochrankyne práv v Bratislave,
účasť zamestnanca na stretnutí transformačného tímu k procesu deinštitucionalizácie v DSSpDD
Rohov,
organizačné zabezpečenie XI. ročníka konferencie k Svetovému dňu sociálnej práce „Dobrá prax naša
inšpirácia“ s tematickým zameraním – „Vzťah ako základ sociálnej práce“ v spolupráci s Trnavskou
univerzitou v Trnave,
spolupráca s DSS Zavar pri organizačnom zabezpečení VII. ročníka konferencie „Trinásta komnata“
s názvom „Dobrovoľníctvo ako cesta obohacovania“,
30. január 2019 začiatok realizácie vzdelávacieho cyklu I. Podporného projektu – „Pomáhajúce
profesie“ ,
účasť na projekte slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce zameranej na rozvoj cezhraničných
kooperácií medzi zariadeniami sociálnych služieb v TTSK a Dolnom Rakúsku – výmenná návšteva,
Workshop s exkurziou a príkladmi dobrej praxe,
organizačné zabezpečenie konferencie „Zneužívanie a násilie na starších“ pod záštitou Ministra
spravodlivosti SR, spolupráca s Fórom pre pomoc starším
p. Ľubicou Gálisovou a Trnavskou
univerzitou v Trnave,
organizačné zabezpečenie odbornej konferencie „Spoločný priestor “Autizmus
– samota, ktorá
nebolí,
začiatok spolupráce s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách KMC, ktoré
má v rámci projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie za cieľ organizačne i finančne
podporovať vznik či rozvoj multiinštitucionálnych partnerstiev v každom regióne, vrátane trnavského
kraja – príprava k pracovným stretnutiam zástupcov inštitúcií TTSK projekt / január - december 2019,
sumarizácia a spracovanie štatistiky za ZSS - OvZP,
vypracovanie „Správy o aktuálnom stave plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu
aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020“, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti TTSK,
spolupráca pri vypracovaní Dodatku č. 2 ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území TSSK
2015 – 2020 (ako nástroja na vyhodnocovanie plnenia koncepcie rozvoja sociálnych služieb podľa
požiadaviek zákona o sociálnych službách),
vyhodnotenie špecifických cieľov a opatrení za sociálnu oblasť Akčného plánu za rok 2018, ktorý je
súčasťou PHSR TTSK 2016 – 2020,
členstvo v pracovnej skupine SENIORI a v pracovnej skupine „Osoby so zdravotným postihnutím“ v
rámci Komunitného plánu sociálnych služieb Trnavy na obdobie rokov 2016 – 2020,
spolupráca s finančným odborom pri zostavovaní rozpočtu pre ZSS – OvZP,
príprava materiálov a vypracovanie návrhov na odmeňovanie a hodnotenie riaditeľov
ZSS – OvZP,
verejné ocenenie „Cena Trnavského samosprávneho kraja“ bolo udelené 5-tim jednotlivcom aktívne
pôsobiacim v oblasti sociálnej starostlivosti,
v rámci skvalitňovania sociálnych služieb bolo vykonaných 25 psychologických vyšetrení - posudkov
u novoprijatých zamestnancov ZSS v OvZP,
sociálne šetrenie, evidencia žiadateľov a príprava stanovísk k žiadostiam o finančnú podporu na
rehabilitačnú liečbu v rámci projektu „LIEČME SA DOMA“ v Adeli centre a Neurorehabilitačnom
centre v Šoproni (Maďarsko),
sociálne šetrenie, evidencia žiadateľov a predkladanie stanovísk k žiadostiam o poskytnutie pomoci
z Nadácie DAR,
organizačné zabezpečenie celodenného slávnostného podujatia k Mesiacu úcty k starším ľuďom pod
názvom „Úcta k tradíciám“ v Divadle J. Palárika v Trnave s kultúrnym programom,
organizovanie XII. Župnej paralympiády TTSK s medzinárodnou účasťou, ktorej mottom a základnou
myšlienkou bolo: „Nikto nie je iný, všetci sme si rovní“,
organizovanie prezentačno – predajných trhov výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb
z Trnavského regiónu v priestoroch budovy Úradu TTSK,
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•

spoluorganizovanie eventov v rámci župy - Stavanie mája, MDD, Župný deň otvorených dverí,
Charitatívny vianočný bazár,
• realizácia zbierky slnečných a dioptrických okuliarov „Okuliare pre Afriku“ v spolupráci s OZ
Centrum pomoci človeku,
• charitatívna zbierka odevov, potravín, čistiacich potrieb, školských potrieb počas celého roka od
zamestnancov Úradu TTSK,
• ďalšie akcie, organizátormi ktorých boli jednotlivé ZSS (,,Benefičný koncert“ senického a skalického
okresu v Dome kultúry Senica, ,,Kvetinový deň“ pre klientov zariadení a seniorov senického
a skalického regiónu, ,,Zlatá rybka“ medzinárodné rybárske preteky mentálne postihnutých,
,,Štrkovecká barónka“ prehliadka umeleckej tvorby klientov ZSS, ,,Strom života“ integračné tvorivé
dielne klientov ZSS, ,,Šport nás spája“ celodenné športové podujatie pre deti zo ZSS, ,,Športové hry“
tradičné hry v Topoľníkoch, ,,Medzinárodný futbalový turnaj“ pre mentálne postihnutých klientov,
,,Country hody“ kultúrne podujatie spojené s tradíciami regiónu, ,,Sereďský desaťboj“ športové
podujatie pre seniorov ZSS v Seredi, ,,Slávnostná svätá omša“ s pozvaním obyvateľov obce Zavar,
,,Košútsky hudobný kľúč“ prezentácia hudobnej tvorby PSS žijúcich v inštitucionálnej starostlivosti
s medzinárodnou účasťou),
• spoluorganizovanie 5. ročníka ,,Putovanie za vierou“- po miestach, kde sa narodil, pôsobil a zomrel
Páter Pio. Pútnické Taliansko – LORETO - SAN GIOVANI ROTONDO – PIETRELCINA – ASSISI,
ktorého sa zúčastnili prijímatelia sociálnych služieb z DSS Okoč, DSS Medveďov, DSS a ZpS Senica,
DSS Bojková, DSS Šoporňa-Štrkovec a DSS Humánum Zavar,
• správne konanie v oblasti odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,
• prijímanie žiadostí občanov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení
podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb,
v špecializovanom zariadení,
• príprava podkladov pre vyhotovenie zdravotného posudku a sociálneho posudku,
• posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia
a prostredia ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti,
• vyhotovenie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu,
• vydanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
• vydanie rozhodnutí o ustanovení opatrovníka,
• vedenie evidencie vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
• vedenie evidencie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
• poskytovanie poradenstva pre fyzické osoby, pre mestá a obce.
Štatistické údaje za rok 2019:
•
počet prijatých žiadostí o posúdenie odkázanosti 535,
•
počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti 545,
•
počet vydaných rozhodnutí o ustanovení opatrovníka 70,
•
počet vydaných zdravotných posudkov 449.
Činnosť oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb bola zameraná na:
•
•

spracovanie podkladov pre aktualizáciu Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb pre MPSVR
SR,
vedenie Registra poskytovateľov sociálnych služieb na území TTSK - stav k 31.12.2019: 214 subjektov,
z toho:
rozpočtové organizácie TTSK – 21 subjektov
rozpočtové organizácie obce – 16 subjektov
príspevkové organizácie – 2 subjekty
obce – 85 subjektov
neverejní poskytovatelia – 80 subjektov
právnické osoby založené obcou (verejní poskytovatelia) – 10 subjektov
výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb – 8 subjektov
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•
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•
•

•

vedenie evidencie poskytovateľov sociálnych služieb - stav k 31.12.2019: 46 subjektov
vedenie evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na území TTSK - stav
k 31.12.2019: 109 žiadostí
vedenie evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby mimo územia TTSK - stav
k 31.12.2019: 28 žiadostí
vedenie evidencie prijímateľov sociálnych služieb,
uzatváranie zmlúv a dodatkov k zmluvám o poskytnutí finančného príspevku v zmysle zákona o sociálnych
službách - celkový počet 114 z toho:
uzatvorených zmlúv 46
dodatkov k zmluvám 68
poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu TTSK :
➢ 46 neverejným poskytovateľom z rozpočtu TTSK vo výške 1 644 884 €
➢ vykonanie kontrolnej činnosti u 9-tich neverejných poskytovateľov, z toho 7 bolo ukončených
záznamom o kontrole a 2 boli ukončené protokolom o výsledku kontroly
➢ vykonanie ohliadky miesta poskytovania sociálnej služby v ZSS u 13-tich poskytovateľov sociálnych
služieb.

Oddelenie zabezpečovalo činnosti a opatrenia zamerané na deti, rodinu, plnoleté fyzické osoby, na týrané,
zneužívané a zanedbávané deti, na mladých dospelých, osamelé matky s deťmi, na ženy ktoré sa nachádzajú
v ťažkej krízovej situácii, na klientov závislých na drogách a iných druhoch závislostí a na rizikové skupiny
občanov.
Trnavský samosprávny kraj každoročne finančne podporuje subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej
ochrany (ďalej len SPO) detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele.
Z rozpočtu TTSK bolo v roku 2019 finančne podporených 18 subjektov poskytujúcich psychologické a sociálne
poradenstvo v oblasti rôznych závislostí a pomoc klientom nachádzajúcich sa v zložitých sociálnych podmienkach,
či v náročných životných situáciách celkovo finančnou čiastkou 424 332 €.
Činnosť oddelenia bola vykonávaná nasledovnými aktivitami:
•
•
•
•
•
•

•
•

zorganizovanie pracovného stretnutia štatutárnych zástupcov subjektov vykonávajúcich opatrenia SPO detí
a sociálnej kurately,
spracovanie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre subjekty vykonávajúce opatrenia SPO detí
a sociálnej kurately,
účasť na zasadnutiach Krajskej komisie pre prevenciu kriminality pri Obvodnom úrade v Trnave,
vykonanie kontrolnej činnosti v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia SPO a prevencie,
účasť na prednáškach, konferenciách a spoločenských podujatiach organizovaných subjektami
vykonávajúcimi opatrenia SPO,
realizácia preventívneho programu „Prevencia a eliminácia intolerancie u detí, žiakov a mladých ľudí
v okrese Piešťany a Trnava“ – v spolupráci s garantom projektu: Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie Trnava,
metodické návštevy v novovzniknutých subjektoch, ktoré poskytujú na území Trnavského regiónu
nedostatkové formy pomoci v oblasti SPO,
účasť na stretnutiach „Výboru pre Rodovú rovnosť – MPSVR SR“ a členstvo vo „Výbore pre rodovú rovnosť
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za SK8“.

Grantový systém TTSK:
V roku 2019 bolo za sociálnu oblasť rámci Výzvy č. 2/2019 „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít
zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ schválených 124 projektov v celkovej sume 112 500,00
€.
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5.4 Zdravotníctvo
Činnosť Odboru zdravotníctva TTSK bola v roku 2019 zameraná najmä na plnenie operatívnych úloh, úloh
vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odbor zdravotníctva v roku 2019 vydal ako povoľovací orgán 63 nových rozhodnutí na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia a vykonal 73 zmien novým rozhodnutím. V 43 prípadoch bola vyznačená zmena
v rozhodnutiach. Zrušených bolo 43 povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. V rámci
schvaľovacieho procesu bolo schválených 44 ordinačných hodín poskytovateľom ambulantnej zdravotnej
starostlivosti.
Odbor zdravotníctva vydal 11 nových rozhodnutí o povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, vykonal
28 zmien novým rozhodnutím, bolo vyznačených 15 zmien v rozhodnutiach a 14 lekární bolo zrušených
rozhodnutím. V 7 prípadoch bolo vydané rozhodnutie o pozastavení činnosti. Nový prevádzkový čas bol schválený
36 subjektom.
Odbor zdravotníctva vykonal dozor v 22 lekárňach. Vykonaným dozorom v kontrolovaných subjektoch neboli
zistené vážnejšie porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ani interných predpisov vydaných na ich
základe.
V roku 2019 boli poskytnuté dotácie v rámci Výzva TTSK č. 2/O/2019 „Podpora zdravia, prevencie chorôb
a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy“ - 25 projektov podporených
v sume 31 420 eur, Výzva TTSK č. 2/2019 „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc
pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy“ - 50 projektov podporených v sume 77 750 eur.
Odbor zdravotníctva v roku 2019 vykonal u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 82 dozorov, z toho
celkovo 69 dozorov bolo vykonaných z iniciatívy odboru zdravotníctva.
Dozory boli zamerané na dodržiavanie povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle ustanovenia
§ 79 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, najmä na dodržiavanie ordinačných hodín,
vyberanie poplatkov
za ošetrenie, dodržiavanie cenníkov zdravotných výkonov, vedenie zdravotnej
dokumentácie, personálne a materiálne vybavenie ambulancií. V 9 prípadoch bolo zistené porušenie povinností zo
strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Odbor zdravotníctva riešil v roku 2019 celkovo 75 podnetov. Opodstatnené podnety v počte 20 sa týkali
dodržiavania ordinačných hodín, nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie, odmietnutie ošetrenia,
odmietnutie vykonania preventívnej prehliadky pre poistenca Európskej únie, poplatky za ošetrenie, spôsob
objednávania pacientov, odmietnutie ošetrenia pacienta na pohotovosti, nespokojnosť s postupom pri vyšetrení,
vyradenie z evidencie pacientov, postup sestry pri vybavovaní pacientov, odmietnutie vykonania návštevy v
domácom prostredí pacienta. Neopodstatnené podnety občanov sa týkali najmä poplatkov za vyšetrenie, správania
zdravotníckych pracovníkov, dlhých čakacích lehôt na vyšetrenie, vypisovania lekárskych nálezov, vykázanie
zdravotných úkonov v zdravotnej poisťovni, atď.
V roku 2019 bolo začatých 28 správnych konaní a to z nasledovných dôvodov: závažné nedostatky vo vedení
zdravotnej dokumentácie, strata zdravotnej dokumentácie, vyberanie poplatkov, nedodržiavanie ordinačných
hodín, odmietnutie ošetrenia, nenastúpenie do pohotovostnej služby, prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenie
bez odborného zástupcu, evidencia liekov, nevykonanie lekárenskej pohotovostnej služby. Príjem z pokút bol
celkovo 28 030 eur.
V roku 2019 bolo Etickej komisii Trnavského samosprávneho kraja doručených 31 podaní od zadávateľov. Etická
komisia zasadala 7 krát a posúdila a vydala súhlasné stanovisko o etickej akceptovateľnosti klinického skúšania v
prípade 6 nových klinických štúdií, schválila 48 dodatkov ku klinickým štúdiám. Prerokovala a zobrala na
vedomie celkovo 256 dokumentov informatívneho charakteru, ktoré boli tvorené správami o ukončení klinického
skúšania, oznámeniami o úmrtí účastníka skúšania, hláseniami o závažnej neočakávanej nežiaducej udalosti.
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5.5 Doprava
Pozemné komunikácie (oddelenie infraštruktúry)
Trnavský samosprávny kraj má ku dňu 1.1.2019 vo vlastníctve 525,304 km ciest II. triedy a 1061,873 km ciest III.
triedy, t. j. spolu 1587,177 km ciest. Na cestách II. triedy sa nachádza 158 mostov a na cestách III. triedy 229
mostov, t. j. 387 mostov. Správu a údržbu týchto ciest zabezpečuje organizácia Správa a údržba ciest TTSK,
v zmysle Technického predpisu č. 08/2013 Prehliadky, údržba a oprava cestných komunikácií. Diaľnice,
rýchlostné cesty a cesty, vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
V rámci bežnej údržby Správa a údržba ciest TTSK vykonávala v roku 2019 drobné opravy ciest II. a III. triedy.
Ide hlavne o opravu výtlkov a bodových závad po zimnom období. Zároveň sa v rámci bežnej údržby realizovala
úprava odvodňovacích zariadení, krajníc vozovky, vodorovného a zvislého dopravného značenia a údržba cestnej
zelene. Vynaložené finančné prostriedky Správy a údržby ciest TTSK na zimnú a letnú údržbu 2019 boli vo výške
11.266.198,79 € (bežné výdavky). Na bežné opravy ciest a mostov bolo vynaložených 176.416,57 €.
V rámci Registra investícií realizovala SUC TTSK rekonštrukcie ciest II. triedy v dĺžke 15,868 km a ciest III.
triedy v dĺžke 18,064 km. Konkrétne ide nasledovné úseky ciest: č. III/1400 Dolný Štál – Topoľníky – II. etapa,
č. II/507 Galanta – železničné priecestie, č. III/1335 Pusté Úľany, č. II/561 Matúškovo – intravilán, č. II/504
Krakovany – hranica okresu, č. III/1295 Suchá nad Parnou, č. II/504 Borovce – Trebatice, č. II/507 Hlohovec – za
železničným priecestím, č. II/501 Cerová – Jablonica a č. III/1146 Radošovce – Mokrý Háj.
Správa a údržba ciest TTSK zabezpečovala údržbu jestvujúcich odvodňovacích zariadení pri cestách II. a III.
triedy (priekopy, rigoly, priepusty, cestné vpuste a pod.). V rámci bežných výdavkov SUC TTSK bola realizovaná
oprava kanalizačného poklopu na ceste II/507 v obci Jahodná a oprava kanalizačnej vpuste na ceste č. II/507
v meste Sereď.
V roku 2019 zakúpila SUC TTSK cestné nápravové váhy, v počte 3 kusy, v hodnote 56.160,00 €. Zakúpenie váh
je s cieľom ochrany regionálnych ciest pred nákladnými vozidlami. V ďalšom období SUC TTSK plánuje
pokračovať v obnove svojho vozového parku a drobnej mechanizácie. Nová technika je výrazne úspornejšia
z hľadiska spotreby pohonných hmôt a ekológie. Zároveň nové zariadenia majú multifunkčné využitie.
V roku 2019 nebola realizovaná výstavba nových mostných objektov. Správa a údržba ciest TTSK realizovala
bežnú údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy. Realizovala sa oprava mosta M981 Dolné Trhovište.
Zároveň prebieha príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta 513-006 v Hlohovci. Pripravované
ďalšie dokumentácie na rekonštrukcie mostov: most II/504 M7066 Borovce, most c425-031 Brodské.
V rámci IROP sa pripravujú dva projekty na rekonštrukcie mostov. Ide o most cez potok Jarčie – Šoporňa
a Krajinský most na ceste II/499 – spodná stavba.
V rámci IROP, Prioritná os č. 1 Bezpečná a ekologická doprava na území Trnavského samosprávneho kraja má
TTSK v jednotlivých okresoch kraja spracovaný zásobník projektových zámerov rekonštrukcií ciest a mostov vo
vlastníctve TTSK. Ide o cesty II. triedy a mosty, ktoré majú nevyhovujúci stavebno-technický stav a predstavujú
možné riziká z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zároveň sú tieto úseky ciest priamo alebo
nepriamo dopravne napojené na cesty vyššieho významu.
TTSK má v rámci IROP pripravených 9 projektov (4 – prebieha realizácia projektu- cesty: II/572 Lehnice, II/573
Šoporňa, II/499 Banka a II/581 Podbranč; 5 – vypracovaná projektová dokumentácia – prebieha technický
povoľovací proces, prípadne verejné obstarávanie).
TTSK každoročne na základe analýzy dopravných nehôd z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave
a v spolupráci so SUC TTSK prehodnocuje kritické nehodové lokality ako aj úseky ciest s najväčším rozsahom
poškodenia a navrhuje potrebné opatrenia na ich odstránenie, prípadne obmedzenie nepriaznivých vplyvov. Pre
stanovenie zámerov rekonštrukcií ciest a mostov je určujúci stavebno-technický stav vozoviek. V záujme
ďalšieho zlepšenia kvality ciest a zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky TTSK systémovo pristupuje k príprave
investičných akcií zameraných na zlepšenie stavu ciest a mostov TTSK. Významnú úlohu v tomto procese zohráva
spolupráca s dopravnými inšpektorátmi polície, okresnými úradmi a tiež so Slovenskou správou ciest.
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Správa a údržba ciest TTSK každoročne spracováva Operačný plán zimnej údržby ciest na území TTSK, súčasťou
ktorého je rozdelenie ciest podľa poradia dôležitosti do troch tried a podľa toho sú stanovované štandardy zimnej
údržby ciest. Výkon zimnej údržby je po jej aktivovaní (v závislosti od počasia) organizovaný na celom území
TTSK v nepretržitom, t. j. 24 hodinovom režime, vrátane dní pracovného pokoja a pracovného voľna a je
rozdelený na 2 časti – dispečersko-spravodajská služba a vlastný výkon prác.
Na oddelení cestnej infraštruktúry sa v roku 2019 riešilo plánovanie, príprava a opravy ciest vo vlastníctve TTSK.
Ďalej sa vypracovávali stanoviská k rôznym stupňom projektovej dokumentácie pre potreby územného
a stavebného konania, vyjadrenia k napojeniu spevnených plôch a účelových komunikácií na pozemné
komunikácie II. a III. triedy, stanoviská k monitoringu periodík, stanoviská k územným plánom miest a obcí.
Zároveň oddelenie infraštruktúry spolupracovalo s orgánmi štátnej správy, samosprávy a organizáciami ohľadom
pozemných komunikácií a zúčastnilo sa rokovaní s pracovníkmi uvedených inštitúcií. Boli riešené požiadavky zo
strany občanov a zástupcov miest a obcí TTSK na úseku ciest II. a III. triedy. Zabezpečovali sa odborné stanoviská
k projektom pozemkových úprav, k registrom obnovenej evidencie pozemkov a riešili sa vlastnícke práva
k pozemkom a cestám II. a III. triedy.

Autobusová doprava (Oddelenie dopravnej obslužnosti)
Trnavský samosprávny kraj v rámci originálnych kompetencií prostredníctvom odboru udeľuje a odníma
dopravné licencie na pravidelnú autobusovú dopravu okrem mestskej dopravy, a vedie ich evidenciu. V priebehu
roka schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy (okrem mestskej dopravy), pri „veľkých“ zmenách
cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave odbor rieši požiadavky zo strany zástupcov miest, obcí
a občanov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti, koordinuje cestovné poriadky medzi autobusovou dopravou
a železničnou dopravou a prerokováva návrhy cestovného poriadku, jeho zmien v železničnej doprave pred jeho
zverejnením.
V zmysle príslušnej legislatívy uzatvára Trnavský samosprávny kraj s dopravcami pravidelnej osobnej
autobusovej dopravy zmluvy o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave, okrem mestskej
dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok na úhradu straty z poskytovaných služieb vo verejnom
záujme. Odbor spracováva ekonomické parametre prímestskej autobusovej dopravy, na základe ktorých TTSK
určuje maximálnu výšku cestovného stanovením taríf vo svojom územnom obvode a spracováva návrh rozpočtu
pre financovanie prímestskej autobusovej dopravy.
Oddelenie dopravnej obslužnosti vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú
autobusovú dopravu, vypracováva pripomienky k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti cestnej
dopravy, vypracováva stanoviská a poskytuje súčinnosť pri vybavovaní sťažností, ako aj vypracováva stanoviská
pre verejnosť a k monitoringu periodík.
Trnavský samosprávny kraj v rámci originálnych kompetencií prostredníctvom odboru ukladá dopravcom pokuty
za porušenie povinností a v prvom stupni pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo
v jeho územnom obvode okrem mestskej dopravy.
Každoročne sa zamestnanci Oddelenia dopravnej obslužnosti zúčastňujú výkonu finančnej kontroly u dopravcov
s cieľom kontroly ekonomicky oprávnených nákladov uvedených vo výkazoch a kontrola dokladov
preukazujúcich stratu, ktorá vznikla dopravcovi pri plnení služieb vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej
pravidelnej prímestskej autobusovej doprave.
Dopravné služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v Trnavskom samosprávnom kraji
vykonávajú traja dopravcovia - ARRIVA Trnava a. s., SKAND Skalica, spol. s r. o. a SAD Dunajská Streda, a. s..
Na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky z rozpočtu
Trnavského samosprávneho kraja vo výške 17.987.910,28 €, ktoré podliehali schváleniu Zastupiteľstvom TTSK.
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Letecká doprava
Letisko Piešťany, a. s. vznikla k 1.1.2005 na základe rozhodnutia jediného zriaďovateľa, ktorým bolo MDPT SR.
V roku 2007 previedlo MDPT SR časť akcií na Mesto Piešťany a na Trnavský samosprávny kraj.
Majetková účasť akcionárov na základnom imaní spoločnosti:
-

TTSK
Štát v zastúpení MDV SR
Mesto Piešťany

59,31 %
20,65 %
20,04 %

Spoločnosť bola k 31.12.2019 finančne stabilizovaná. Na konsolidáciu spoločnosti boli použité:
1. časť úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s.:
– na reštrukturalizáciu záväzkov – spoločnosť uhradila všetky pôžičky od fyzických osôb a časti právnických osôb
– na zabezpečenie investičnej výstavby (príletová a odletová hala). Táto investícia bola nevyhnutná
na zabezpečenie letov v nepravidelnej obchodnej leteckej doprave (charterových letov) v letnej sezóne roku 2019.
2. dotácia z TTSK vo výške 200 000,00 €, pomocou ktorej spoločnosť zabezpečila prevádzkyschopnosť letiska.
3. návratná finančná výpomoc TTSK vo výške 688 500,00 €, z ktorej spoločnosť uhradila staré záväzky voči mestu
Piešťany za neuhradenú daň z nehnuteľnosti a príslušné úroky z omeškania za oneskorenú úhradu tejto dane.
V roku 2019 predala spoločnosť nehnuteľnosť – pozemok parcelné číslo 12202/28. Účtovná hodnota majetku bola
81 890,13 €, predajná cena tejto nehnuteľnosti bola 202 856,38 € s DPH, tento predaj bol schválený dňa 17.12.2019
dozornou radou – hlasovaním per rollam. Výsledok hlasovania per rollam je zapísaný v Zápise č. 1/2020 zo
zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.01.2020.
V súčasnosti je letisko určené pre medzinárodnú a vnútroštátnu pravidelnú a nepravidelnú osobnú a nákladnú
dopravu v rámci EÚ a mimo nej. Okrem prevádzkovania medzinárodného Letiska Piešťany, v súlade s vydaným
osvedčením a v rozsahu vydaného osvedčenia Dopravného úradu, Letisko Piešťany a. s. zároveň zabezpečuje v
plnom rozsahu letiskové služby pre leteckých dopravcov. Pre pozemné služby sú používané špeciálne zariadenia,
mechanizmy, výlučne použiteľné iba pre lietadlovú techniku, resp. iba na letisku. Z tohto dôvodu všetci
zamestnanci, ktorí majú na starosti poskytovanie týchto služieb, sú vyškolení a majú odbornú spôsobilosť na
vykonávané činnosti.
PREVÁDZKOVÉ VÝKONY za rok 2019
UKAZOVATEĹ

MPR PRAV.

Pristátia liet.

Počet

Cestujúci

Cestujúci

Cestujúci

Letecký

v tonách

pohybov

odlet

prílet

spolu

náklad (t)

0

0

0

0

0

0

MPR NEPRAV.

2842

96

5015

4999

10014

0,077

SPOLU

2842

96

5015

4999

10014

0,077

0

0

0

0

0

0

99

4

4

4

8

0

0

4

0

4

8

0

OST.POH.: MPR

1275

465

185

189

374

0,410

VPR

3826

2360

47

55

102

0

SPOLU

5101

2825

232

244

476

0,410

CELKOM

8042

2925

5251

5247

10498

0,487

11

0

0

0

0

0

VPR PRAV.
VPR. NEPRAV.
SPOLU

z toho: divertné lety

Letisko Piešťany a. s. sa snaží čo najhospodárnejšie využívať majetok a jednou z komerčných aktivít je aj
ponúkanie priestorov na letisku, resp. areálu letiska na krátkodobé prenájmy pre firmy za účelom organizovania
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kultúrno-spoločenských podujatí ako napr. Festival letectva Piešťany 2019 – Medzinárodné letecké dni v
Piešťanoch pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika.
Železničná doprava
Odbor dopravnej politiky v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
prerokoval v roku 2019 so Železnicami Slovenskej republiky zmeny cestovných poriadkov ŽSR z hľadiska potrieb
základnej dopravnej obslužnosti.

5.6 Územné plánovanie a životné prostredie
Činnosť oddelenia územného plánovania a životného prostredia bola na úseku územného plánovania v roku 2019
zameraná v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na vydávanie stanovísk v procese prípravy územných
plánov obcí a miest TTSK, obcí susediacich regiónov a samosprávnych krajov a cezhraničných krajov, stanovísk
ku koncepčným a strategickým materiálom a dokumentom na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni
z hľadiska koordinácie územnotechnických vzťahov. V oblasti životného prostredia podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydávalo oddelenie stanoviská v procese posudzovania vplyvov
navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie (SEA, EIA), v súčinnosti s ostatnou
verejnou správou v regióne riešilo problémy kvality životného prostredia a otázky životného prostredia v súvislosti
s územnoplánovacími podkladmi, územnoplánovacou dokumentáciou miest, obcí a regiónu (EIA, SEA).
Pracovníci odboru aktívne pracovali a zúčastňovali sa na zasadnutiach:
• Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia pri MŽP SR
• Technickej pracovnej skupiny Land Cover a Land Use pre podporu implementácie INSPIRE
• v projekte NAREG, ktorý rieši problematiku životného prostredia
• v projekte ENVIROTOUR, ktorý cez kampane informuje o zmenách v kvalite životného prostredia
a ponúka konkrétne riešenia v praxi
• na príprave integrovaného projektu „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia
na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podpora opatrení
v oblasti kvality ovzdušia“ v rámci programu LIFE.
Oddelenie ako po iné roky okrem vyššie uvedených činností poskytovalo informácie a odborné konzultácie
verejnosti o možnosti a spôsobe využitia územia samosprávneho kraja. Zabezpečovalo odbornú pomoc pre svoje
obce v oblasti územného plánovania. Zamestnanci oddelenia spolupracovali s ostatnými odbormi TTSK, najmä
s odborom dopravnej politiky a s odborom stratégií a projektov pri vytváraní a zlepšovaní podmienok pre
optimálny hospodársky a sociálny rozvoj kraja.
Od roku 2011 oddelenie každoročne pripravuje vyhlásenie súťaže „Ekologický čin roka“, následne vyhodnocuje
podané projekty a zabezpečuje slávnostné vyhodnotenie súťaže. Pri príležitosti Svetového dňa životného
prostredia bol dňa 06. 06. 2019 vyhodnotený ôsmy ročník, do ktorého sa prihlásilo 20 projektov. Na slávnostnom
akte bol zároveň vyhlásený deviaty ročník súťaže.

5.7 Regionálny rozvoj

5.7.1

Stratégia a programovanie

Tvorba projektov TTSK a OvZP TTSK
Trnavský samosprávny kraj vydal 5.09.2007 Smernicu riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č.
18/2007 „Tvorba, implementácia a monitorovanie projektov v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja“
(ďalej len Smernica č. 18/2007), ktorá vychádzala z potreby Úradu Trnavského samosprávneho kraja zabezpečiť
jednotný, efektívny a racionálny postup v procese iniciovania, vytvárania, realizácie a monitorovania projektov.
Následne 4.6.2008 bol vydaný Dodatok č. 1, dňa 14.11.2008 Dodatok č. 2 a dňa 20.11.2012 Dodatok č. 3
k Smernici č. 18/2007.
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Pre zabezpečenie efektívnejšieho a racionálnejšieho postupu v procese iniciovania projektov, a to vo väzbe na
Smernicu č. 18/2007 v znení dodatkov boli na Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce TTSK predkladané
projektové zámery. Na Trnavský samosprávny kraj bolo v roku 2019 predložených na posúdenie 17 projektových
zámerov. OvZP TTSK spracovali a predložili na posúdenie na TTSK 5 projektových zámerov za oblasti
cezhraničnej spolupráce a IROP. Jednotlivými odbormi TTSK bolo spracovaných a posúdených 12 projektových
zámerov TTSK z oblasti cezhraničnej spolupráce a z IROP.
Po schválení projektových zámerov boli v súlade s pravidlami programov a aktuálnych výziev vypracované
projekty, ktoré boli predložené na Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce TTSK. Úradom Trnavského
samosprávneho kraja bolo za sledované obdobie posudzovaných 13 projektov. OvZP TTSK predložili na
posúdenie na TTSK 8 projektov z oblasti cezhraničnej spolupráce a IROP. Do 31.12.2019 v súlade so Smernicou
č. 18/2007 bolo spracovaných a posúdených 5 projektov TTSK z oblasti cezhraničnej spolupráce a IROP.

Rakúska hranica
TTSK ako regionálne
miesto Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika
– Rakúsko v kontexte strategického riadenia poskytoval v sledovanom období konzultácie a poradenstvo
pre nositeľov projektov predkladaných v rámci otvorenej výzvy. Podporila sa príprava projektových zámerov
s ohľadom na ich regionálnu relevanciu a dopad na územie Trnavského samosprávneho kraja. V rámci zasadnutí
task force a monitorovacieho výboru Trnavský samosprávny kraj participoval na strategickom a finančnom riadení
operačného programu, vyhodnotení výsledkových ukazovateľov o intenzite slovensko – rakúskej spolupráce, ako
aj úvodnom stretnutí k príprave nového programového obdobia. Realizovala sa koordinácia a administratívna
podpora predovšetkým projektovej cezhraničnej slovensko – rakúskej spolupráce v podmienkach TTSK.
Projekt ConnReg SK-AT
Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce implementovalo v roku 2019 slovensko – rakúsky cezhraničný
projekt ConnReg SK-AT, zameraný na rozvoj, skvalitnenie a podporu spolupráce inštitúcií verejného charakteru
s dôrazom na samosprávne zložky pôsobiace v území partnerov, najmä obce, mestá a inštitúcie pôsobiace
v sociálnej oblasti.
Trnavský samosprávny kraj v pozícii vedúceho partnera projektu zabezpečoval koordináciu administrácie
projektu, viedol rokovania a poskytoval súčinnosť pri príprave podujatí, usmerňoval plnenie časového
harmonogramu plánovaných aktivít, komunikoval
s riadiacim orgánom a spoločným sekretariátom,
poskytoval konzultácie a poradenstvo k projektovým zámerom a malým iniciatívam a zabezpečoval povinnú
publicitu.
Cieľom aktivít bolo okrem výmeny informácií a rozšírenia vedomostnej základne upriamiť pozornosť aj na ukážku
výsledkov realizácie konkrétnych aktivít v rakúskych a slovenských regiónoch. Zorganizované workshopy boli
tematicky zamerané na budovanie partnerstiev mikroregiónov, rieku Moravu v kontexte cezhraničnej spolupráce
a energetickú stratégiu 2020 spojenú s exkurziou. Bola zrealizovaná odborná exkurzia pre starostov obcí
k problematike odpadového hospodárstva a diskusia za okrúhlym stolom k voľnočasovým aktivitám detí
a mládeže. TTSK napomohol realizácii 2 malých iniciatív miestnych samospráv, a to z oblasti záhradného turizmu
a z oblasti odpadového hospodárstva a rozvoja turistického ruchu. V rámci pracovného balíka zameraného na
spoluprácu v oblasti sociálnych služieb sa uskutočnili 2 vzdelávacie semináre pre pracovníkov zariadení
sociálnych služieb, okrúhly stôl a odborný workshop s exkurziou v regióne Burgenlandu a Dolného Rakúska
s obsahovým zameraním na prenos skúseností v oblasti priameho kontaktu s odkázanými klientmi.
V úzkej spolupráci s projektovými partnermi NÖ.Regional.GmbH a RMB GmbH sa uskutočnili ďalšie aktivity
projektu, ktoré prispeli k prehĺbeniu kontaktov a rozvoju slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce.
Projekt 3E-MoravaNature
Trnavský samosprávny kraj v roku 2019 v rámci implementácie projektu zameraného na posilnenie biodiverzity
a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy
zrealizoval naprojektovanie infraštruktúry pre environmentálnu výchovu v rámci objektu školy v prírode
Piesočná v Moravskom Sv. Jáne. V sledovanom období sa uskutočnili aj prípravné práce súvisiace s verejným
obstarávaním projektovej dokumentácie pre revitalizáciu vonkajšieho prírodného areálu okolia ekoučebne
a ekoprístrešku pre separovaný odpad. V rámci aktivít projektu sa zástupcovia TTSK zúčastnili na výmene
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skúseností a poznatkov súvisiacich s využitím tradičných spôsobov obnovy a manažmentu vybraných biotopov
a prvkov ekologickej siete po oboch stranách rieky Moravy.
Projekt Treasures (Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba)
Trnavský samosprávny kraj ako strategický partner v roku 2019 spolupracoval s hlavným prijímateľom projektu
Slovenským národným múzeom – Hudobným múzeom v Dolnej Krupej vo väzbe na napĺňanie aktivít zameraných
na inštitucionálnu spoluprácu partnerov a strategických partnerov projektu. Aktívnou účasťou na cezhraničnom
workshope
a zadefinovaním tém pre rozpracovanie na cezhraničnej báze Trnavský samosprávny kraj podporil pokračovanie
a rozvíjanie inštitucionálnej spolupráce partnerov projektu v oblasti kultúry, prírody a hudby v regióne
Marchfeld/Malé Karpaty. Zo strany TTSK bolo zároveň v sledovanom období poskytované poradenstvo v rámci
implementácie a riadenia projektu.
Projekt Clean Mobility
V roku 2019 sa Trnavský samosprávny kraj podieľal na spracovaní projektovej žiadosti zohľadňujúcej pilotné
investičné opatrenie na strane TTSK súvisiace s rekonštrukciou dvoch úsekov Moravskej cyklotrasy za účelom
podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility šetrnej k životnému prostrediu. V rámci prípravy na znovupredloženie projektu TTSK aktualizoval obsahovú časť projektovej žiadosti a zabezpečil spracovanie Koncepcie
mobility – Moravská cyklotrasa, ktorej primárnym cieľom bolo podporiť akceptáciu navrhovanej pilotnej
investície pre rozvoj cyklistickej dopravy za prácou a rozvoj cezhraničnej spolupráce v segmente udržateľnej
dopravy.
Projekt Kultúra a príroda na Zelenom páse
Cieľom predmetného projektu je odhalenie, užívanie a uvedenie na trh doposiaľ skrytých kultúrnych a prírodných
pamätihodností pozdĺž Zeleného pásu v oblasti rieky Moravy prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k životnému
prostrediu. Kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu medzi Slovenskom a Rakúskom sa sprístupní,
zviditeľní a zatraktívni.
V roku 2019 boli realizované činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou verejných obstarávaní, ako i pravidelné
pracovné stretnutia projektových partnerov.
Zástupcovia TTSK sa zúčastnili exkurzie na území Drávskej cesty v rakúsko–slovinskom pohraničí. Cieľom
podujatia bolo získanie skúseností a načerpanie poznatkov z praxe v benchmarkingovom regióne Slovinsko –
Rakúsko, ktoré poslúžia ako inšpirácia pre projektové územie, najmä čo sa týka cykloinfraštruktúry, doplnkovej
cykloinfraštruktúry, marketingovej podpory aktérov v prihraničnom regióne.
Projekt Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov (NAREG)
Hlavným cieľom projektu je 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 roku 2019 sa zrealizovalo verejné obstarávanie na vypracovanie odbornej štúdie s názvom „Odborná štúdia
v oblasti odpadov v Trnavskom kraji, v Bratislavskom kraji a v regióne Burgenland“. Štúdia je jednou z nosných
aktivít projektu a taktiež podkladom pre ďalšie výstupy projektu. Zástupcovia TTSK absolvovali exkurziu s
výmenou skúseností v priestoroch zberného dvora a logistického centra MA48 vo Viedni, kde bol odprezentovaný
fungujúci systém opätovného použitia predmetov cielený na znižovanie množstva odpadov.

Česká hranica
Tematické ciele v Programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v programovom
období 2014 – 2020 sú zamerané na využívanie inovačného potenciálu, podporu vzdelávania, kvalitné životné
prostredie či rozvoj miestnych iniciatív.
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v programovom období 2014 – 2020
poskytol možnosti financovania projektov v zmysle schváleného programu spolupráce a príslušných prioritných
osí. V roku 2019 bol predmetom schvaľovacieho procesu Spoločného monitorovacieho výboru projekt, ktorý
TTSK predložil. Následne Spoločný monitorovací výbor odporučil projekt TTSK na schválenie.
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V roku 2019 plynule pokračovala implementácia projektov Regionálne poradenské centrum SK-CZ, Partnerství
a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí a Lávka přes řeku
Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany. Podrobnejšie informácie
sú uvedené nižšie pri jednotlivých projektoch.
Projekt Regionálne poradenské centrum SK-CZ
Hlavným cieľom projektu je podpora inštitucionálnej spolupráce medzi slovenskými a českými krajmi s dôrazom
na posilnenie cezhraničného regiónu, a tiež na aktívnu spoluprácu v rôznych oblastiach regionálneho rozvoja.
V rámci projektu boli poskytované informácie o možnostiach cezhraničnej spolupráce a podpory pri realizácii
cezhraničných aktivít všetkým zainteresovaným subjektom.
V priebehu roka 2019 boli v spolupráci s riadiacim orgánom vyhlásené 2 výzvy na predkladanie projektových
žiadostí zamerané na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov
cezhraničného regiónu a zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými
podnikmi.
V súvislosti s vyhlásenými výzvami Trnavský samosprávny kraj zorganizoval v spolupráci s Regionálnym
poradenským centrom SK-CZ seminár pre žiadateľov v mesiaci máj 2019.
V rámci realizácie aktivít projektu v roku 2019 boli Trnavským samosprávnym krajom poskytované konzultácie
pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásených výziev z Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika. V roku 2019 bolo poskytnutých 34 konzultácií zameraných na vyhlásené
výzvy. Možnosť využitia konzultácií z projektu Regionálne poradenské centrum SK-CZ využili mestá a obce,
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ostatné oprávnené právnické subjekty.
Partneri projektu: Trnavský samosprávny kraj, Jihomoravský kraj.
Realizácia projektu: september 2017 – august 2021.
Projekt Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském
příhraničí
Projekt bol zameraný na vytvorenie partnerstva verejného a súkromného sektora pri nastavení spoločných
nástrojov zabezpečujúcich jednotný prístup udržateľného rozvoja Cyrilo-metodskej cesty v prihraničnom
území. Zároveň aktivity projektu boli koncentrované na zlepšovanie inštitucionálnych kapacít v oblasti verejného
a súkromného sektora na regionálnej a miestnej úrovni pre riadenie kultúrneho dedičstva. Za účelom dosiahnutia
stanovených cieľov bolo spracované a vyznačené trasovanie Cyrilo-metodskej cesty na území TTSK, zrealizované
okrúhle stoly ako základná báza k vytvorenému Akčnému plánu rozvoja Cyrilo-metodskej cesty na území
Trnavského samosprávneho kraja.
Partneri projektu: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Trnavský samosprávny kraj, MAS Buchlov,
Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope, Mendelova univerzita v Brně.
Realizácia projektu: 01/2018 – 12/2019.
Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej
spolupráce JMK a TTSK
Cieľom projektu je zlepšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom bezpečnej
infraštruktúry pre cyklistov, spoločnej propagácie bezpečnej cyklistickej dopravy a cykloturistiky na cyklotrasách
na Baťovom kanále v okolí rieky Moravy, ktorá tvorí spoločnú hranicu medzi Trnavským samosprávnym krajom
a Juhomoravským krajom.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola predložená dňa 13.06.2019.
Partneri projektu: Trnavský samosprávny kraj, Juhomoravský kraj, Obce pro Baťův kanál
Realizácia projektu: 24 mesiacov
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Projekt Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickom parku Mikulčice –
Kopčany
Počas roka 2019 prebiehali stavebné práce na prístupovej komunikácií, ktorá smeruje z Kopčian ku lávke cez rieku
Moravu popri kostole sv. Margity Antiochijskej. Je členená na trasu pre peších turistov so štrkovým povrchom
a cyklotrasu s asfaltovým povrchom hnedej farby v celkovej dĺžke takmer 2,5 km. Výstavba prístupovej
komunikácie bola dokončená v septembri 2019. Súčasne prebiehala v roku 2019 aj výstavba lávky cez hraničnú
rieku Moravu v celkovej dĺžke 143 m, ktorá bola slávnostne otvorená na konci októbra 2019. Ukončením aktivít
projektu bol splnený hlavný cieľ projektu a to zatraktívnenie kultúrneho dedičstva vybudovaním bezpečného
prepojenia medzi Mikulčicami a Kopčanmi pre cyklistov, peších návštevníkov i miestnych obyvateľov v rámci
unikátnej lokality pamiatok slovanského hradiska Veľkej Moravy spojených s počiatkami kresťanstva. Projekt bol
ukončený v decembri 2019.
Partneri projektu sú Juhomoravský kraj a Trnavský samosprávny kraj.
Projekt sa realizoval od septembra 2017 do decembra 2019.

Projekt Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice – Kopčany v návaznosti
na nově zbudovanou lávku přes Moravu
V druhej polovici roka 2019 bola pripravovaná kompletná žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku z Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
Následne bola žiadosť v rámci výzvy predložená na riadiaci orgán v novembri 2019. Cieľom projektu
je podpora cestovného ruchu v prihraničnom území, realizáciou propagačných a prezentačných aktivít, zvýšením
povedomia o tejto oblasti. Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie propagačného materiálu, ktorý bude
prezentovať atraktívne kultúrne a prírodné dedičstvo oblasti.
Vedúci partner projektu je Juhomoravský kraj, hlavný cezhraničný partner je Trnavský samosprávny kraj.
Plánovaná dĺžka projektu je 12 mesiacov so začiatkom na jeseň 2020.

Maďarská hranica
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v programovom období 2014 – 2020 poskytol
možnosti financovania projektov v zmysle schváleného programu spolupráce a príslušných prioritných osí. V roku
2019 boli vyhlásené nasledovné výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí SKHU/1902 a otvorená výzva na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty pre západnú prihraničnú oblasť. V roku 2019 sa
začali aj rokovania o novom programovom období na roky 2021-2027.

Projekt: Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne
Trnavský samosprávny kraj, ako parter projektu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, Nitrianskym
samosprávnym krajom, Vrakuňou - Mestskou časťou Bratislavy, Obcou Zálesie, Kajak Canoe KLUB Šamorínom,
Obcou Jelka, Mestom Kolárovo a Mestom Mosonmagyaróvár (HU), sa spolupodieľal v roku 2019 na realizácii
projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu Podunajska
prostredníctvom vytvorenia atraktívnej a konkurencieschopnej európskej destinácie s vlastnou značkou „Danube
Islands/Dunajské ostrovy“.
Hlavnou aktivitou projektu bolo dobudovanie rekreačnej vodáckej a cykloturistickej infraštruktúry na viac ako 30
miestach na Slovensku a v Maďarsku.
Vodný mlyn v Jelke zrekonštruovaný v rámci projektu, TTSK v máji 2019 sprístupnil verejnosti v rámci
slávnostného otvorenia skanzenu a vodného mlyna.
Plánovaná dĺžka projektu je 31 mesiacov a trvá od 01.11.2017 do 31.05.2020.
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Projekt SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja
Projekt „SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja“ bol schválený Monitorovacím
výborom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v roku 2017 a jeho implementácia
pokračovala v roku 2019. Zástupcovia TTSK sa zúčastňovali na stretnutiach projektových tímov organizovaných
v roku 2019. V auguste 2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na cyklotrasu Báč-Kyselica. Výstavba je
plánovaná na rok 2020 z dôvodu kontroly VO.
Cieľom projektu je rozvoj cyklistickej cestnej infraštruktúry a príprava doplnkovej infraštruktúry spájajúcej
sakrálne miesta a pamiatky v oblasti Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Bratislavského a Trnavského
kraja.
Nosnou aktivitou TTSK je vybudovanie cyklotrasy od Kompy Kyselica do centra Obce Báč.
Plánovaná dĺžka projektu je 36 mesiacov a trvá od 01.11.2017 do 31.10.2020.
Projekt Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov
Projekt „Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov“ bol pripravovaný v roku 2019 a bol podaný v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí SKHU/1902 Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU dňa 17.12.2019. Okrem
TTSK je v projekte zastúpená Obec Tomášikovo a Szabadtéri Néprajzi Múzeum v Szentendre, ako partner z
Maďarska. Zástupcovia TTSK sa viackrát stretli s partnermi projektu počas prípravy projektu.
Projekt je zameraný na rekonštrukciu a ochranu budov súvisiacich s mlynárstvom a ich zatraktívnenie pre
návštevníkov, vybudovanie alebo obnova doplnkovej infraštruktúry a na zvýšenie povedomia o mlynárstve.
Nosnou aktivitou TTSK je generálna rekonštrukcia Vodného mlyna v Tomášikove a výstavba návštevníckeho
centra pri vodnom mlyne.
Plánovaná dĺžka projektu je 24 mesiacov a bude trvať od 01.07.2020 do 30.06.2022.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným
Zoskupenie spája 5 členských krajov/žúp z územia Slovenskej republiky a Maďarska., ktorými sú: Trnavský
samosprávny kraj, Samospráva župy Komárom-Esztergom, Samospráva župy Győr-Moson-Sopron, Bratislavský
samosprávny kraj a Samospráva župy Pešť. V roku 2019 sa stal členom zoskupenia aj Nitriansky samosprávny
kraj.
V roku 2019 sa zoskupenie spolupodieľalo na implementácii strešných projektov „Fond malých projektov pre
západnú časť programového územia – Prioritná os 1“ a „Fond malých projektov pre západnú časť programového
územia – Prioritná os 4“. V roku 2019 zoskupenie vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok pre malé projekty pre západnú prihraničnú oblasť.
Zoskupenie v roku 2019 pokračovalo v realizácii projektov Silver economy, Circle of Circular economy, Crossborder network cooperation of stakeholders in herbal industry v rámci Prioritnej osi 4 - Zlepšenie úrovne
cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, v realizácii
projektu FOOD INDUSTRY - Coordination and Communication Project v rámci Prioritnej osi 3 - Podpora
zamestnanosti Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
Zástupcovia TTSK sa v roku 2019 zúčastnili Zhromaždení zoskupenia, ako i zasadnutí Dozornej rady a Odbornej
komisie. Predsedom EZÚS RDV bol v roku 2019 predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK 2016 – 2020 (PHSR)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je základným dokumentom pre riadenie samosprávy,
ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín
a ďalších subjektov v danom území. Dokument bol schválený Uznesením č. 280/2016/16 na 16. riadnom
zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja dňa 13. 04. 2016.
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V súvislosti s vyhodnotením Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho
kraja za rok 2018 boli v roku 2019 oslovené obce a mestá s požiadavkou o zaslanie zrealizovaných aktivít
všetkých obcí a miest kraja, boli písomne žiadané podklady do vyhodnotenia špecifických cieľov a opatrení od
všetkých odborných útvarov TTSK. Súčasne, v priebehu vyhodnocovania aktivít obcí a miest boli o súčinnosť
pri získavaní podkladov do vyhodnotenia oslovené ďalšie inštitúcie, a to: Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny, Národná diaľničná spoločnosť, Železnice Slovenskej republiky, Bratislavská vodárenská spoločnosť,
Trnavská vodárenská spoločnosť a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, SOPK.
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja za rok
2019 bolo spracovávané oddelením stratégií a cezhraničnej spolupráce v období od apríla do októbra 2019.

Monitoring hospodárskej a sociálnej situácie v Trnavskom samosprávnom kraji za rok 2018
Napĺňanie priorít a opatrení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho
kraja 2016-2020 je aj predmetom materiálu Monitoring hospodárskej a sociálnej situácie Trnavského
samosprávneho kraja, ktorý bol spracovaný Oddelením stratégie a cezhraničnej spolupráce Trnavského
samosprávneho kraja a monitoruje situáciu v hospodárskej a sociálnej oblasti každoročne za monitorované
obdobie k 31. 12. na základe podkladov poskytnutých Štatistickým úradom SR, Pracoviskom Štatistického úradu
SR v Trnave, Národným centrom zdravotníckych informácií, Ústavom informácií a prognóz školstva, miestnou
samosprávou a ďalšími sociálno - ekonomickými partnermi.

Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2018 - Trnavský
samosprávny kraj
Vypracovanie Správy o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.. Správa
sleduje pokrok v implementácii aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
v priebehu kalendárneho roka. Na kvantitatívne hodnotenie cieľov národnej stratégie boli vybrané a hodnotené
ukazovatele, ktoré boli stanovené za účelom identifikovať napĺňanie cieľov národnej stratégie. Správa za rok 2018
obsahuje dve časti: Napĺňanie hlavných cieľov TTSK v nadväznosti na priority Stratégie Európa 2020 a Aktivity
TTSK za rok 2018 v oblasti stanovených priorít. V napĺňaní hlavných cieľov bolo stanovených desať
ukazovateľov a v každom ukazovateli sa vyhodnocovali aktivity a popis zrealizovaných aktivít VÚC za rok 2018
na dosiahnutie stanovených cieľových hodnôt sledovaných ukazovateľov. Ďalej sa popisovali aktivity, ktoré
napomohli k pozitívnemu vývoju smerom k dosiahnutiu stanovených cieľových hodnôt a Identifikovali sa hlavné
prekážky, ktoré bránili napĺňaniu stanovených cieľov. V časti B boli tri prioritné oblasti v ktorých boli stanovené
priority na území VÚC a tieto sa popisovali z pohľadu realizovaných aktivít VÚC za rok 2018 a popisoval sa trend
vývoja v prioritnej oblasti.
Rozvojový program priorít verejných prác
V súlade so Zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona 260/2007 Z. z. oddelenie stratégie
a cezhraničnej spolupráce v roku 2019 zabezpečoval proces prípravy Rozvojového programu samosprávneho
kraja. Na základe podkladov obcí a miest TTSK zosumarizoval podklady podľa okresov a rokov začatia verejnej
práce a vypracoval „Program verejných prác na roky 2020 - 2022“. Z doručených podkladov dve obce Veľké
Blahovo a Vydrany mali vypracovaný stavebný zámer podľa prílohy č. 2 Vyhlášky 83/2008 Z. z. a boli zaradené
v riadnom predkladacom termíne do Súhrnného programu priorít verejných prác na roky 2020 – 2022. V priebehu
roka 2019 bola vyhlásená Výzva č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné
programové aktivity z Environmentálneho fondu. Cieľom výzvy bola podpora činností zameraných na dosiahnutie
cieľov štátnej environmentálnej politiky v oblasti ochrany a využívania vôd na opatrenia spejúce k zlepšeniu
kvality vody v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, na ktorom sa prirodzeným spôsobom tvoria a
obnovujú zásoby povrchových a podzemných vôd. Do vymedzených území patrilo aj územie Žitného ostrova
a obce nachádzajúce sa v tomto území sa mohli zapojiť do výzvy. Jednou z povinných príloh žiadosti o dotáciu,
bolo predloženie stanoviska podľa § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. Z., z tohto dôvodu oddelenie stratégií
a cezhraničnej spolupráce, dodatočne spracovalo požiadavky obcí: Čakany, Jahodná, Kráľovičove Kračany, Lúč
na Ostrove, Malé Dvorníky, Okoč, Orechová Potôň, Padáň a Veľký Meder. Tieto obce boli dodatočne zaradené
do Programu verejných prác na roky 2020 – 2022.
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Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je implementovaný hlavne prostredníctvom Regionálnych
integrovaných územných stratégií (RIÚS). RIÚS je východiskovým strategickým dokumentom pre realizáciu
Integrovaných územných investícií na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň. Je zameraný na oblasti
dopravy, sociálnych služieb, vzdelávania, zdravotníctva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vodného
hospodárstvo a rozvoja zelenej infraštruktúry.
V roku 2019 bola Riadiacim orgánom pre IROP schválená Zmena a doplnok č.2 k strategickému dokumentu
,,Regionálna integrovaná a územná stratégia Trnavského kraja 2014-2020 Integrovaná územná stratégia
udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020, verzia
3.1“. Oznámenie o zmene strategického dokumentu bolo zverejnené tak na príslušných webových portáloch, ako
aj na informačnej tabuli TTSK.
Program rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020
Program je zameraný na zvýšenie rastu, udržanie a tvorbu pracovných miest na vidieku v súlade s ochranou
životného prostredia, podporu konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, zabezpečenie udržateľného
hospodárenia s prírodnými zdrojmi a dosiahnutie vyváženého územného rozvoja vidieckych komunít.
V roku 2019 oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce aktualizovalo a dopracovalo karty o združeniach, ktoré
obsahujú podrobné informácie o združeniach, mikroregiónoch a miestnych akčných skupinách a to: zoznam obcí,
združujúcich sa v mikroregiónoch a občianskych združeniach, rozlohu územia, počet obyvateľov v území, hustotu
zaľudnenia, sídlo mikroregiónu, združenia alebo MAS, kontakty na predsedov a projektových manažérov.

Charakteristika TTSK
V roku 2019 bola spracovaná charakteristika kraja za rok 2018 a charakteristika k 30.06.2019. Obsahovala
informácie a štatistické údaje za oblasť demografie, trhu práce, zamestnanosť, nezamestnanosť, organizačnej
štatistiky, informácie z oblasti priemyslu a priemyselných parkov, poľnohospodárstva, lesníctva, bytovej
výstavby, dopravy a životného prostredia. Charakteristika obsahuje tiež informácie z oblasti školstva,
zdravotníctva, kultúry a výskumu a vývoja.

Komisia pre regionálny rozvoj a cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu je poradným, iniciatívnym a kontrolným
orgánom Zastupiteľstva TTSK na konzultovanie otázok a prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do jej
pôsobnosti. Vypracúva stanoviská, iniciatívne návrhy a podnety na riešenie v rámci poradnej a iniciatívnej funkcie
v oblastiach regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce. V roku 2019 komisia zasadala 8krát z toho 5 bolo riadnych zasadnutí a 3 boli prostredníctvom elektronického hlasovania per rollam.

Združenie Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
Združenie spája partnerov z krajín, ktorých územie je späté s misiou Cyrila a Metoda a usiluje sa o zachovanie ich
historického a duchovného odkazu v súčasnosti realizáciou aktivít, ktoré sú zamerané najmä na kultúrnu a pútnickú
turistiku.
V roku 2019 pokračovala spolupráca TTSK v Združení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
a zástupcovia TTSK sa zúčastnili na zasadnutiach Riadiaceho výboru a Valného zhromaždenia združenia, na
ktorých boli bližšie predstavené realizované a plánované aktivity a podujatia združenia.

Geograficko informačný systém TTSK
Na základe požiadaviek odborov Úradu Trnavského samosprávneho kraja boli v roku 2019 spracované mapové
podklady za oblasti: technická infraštruktúra (bytová výstavba), cestovný ruch (návštevnosť a prenocovania),
cestovný ruch (priemerná cena a tržby za ubytovanie), cestovný ruch (ubytovacie zariadenia a lôžka), plánované
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cykloturistické trasy TTSK, novozmapované cykloturistické trasy, plánované cyklodopravné trasy TTSK, dĺžky
cyklotrás Trnavského samosprávneho kraja, demografia TTSK (počet obyvateľov, bilancia podľa veku, migračné
saldo, hustota obyvateľstva, prirodzený prírastok/úbytok, národnosti, produktivita, veľkostné skupiny, priemerný
vek obyvateľov), cestná sieť TTSK, rekonštrukcie ciest v TTSK, kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
TTSK, Katastre obcí, mikroregióny v TTSK, združenia MAS a OZ, ZMO TTSK, zamestnanosť a nezamestnanosť
TTSK, materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, vysoké školy, Partnerství CMS, Sakrálne
pamiatky v okresoch TTSK, Sociálne zariadenia na území TTSK, vyhodnotenie PHSR v okresoch TTSK,
základné mapy TTSK, hranice TTSK, základné okresné mestá TTSK, zdravotníctvo nemocnice a polikliniky
v TTSK, výsledky prezidentských volieb v okresoch TTSK, komunálne voľby, voľby do VÚC, žiadatelia a
prijímatelia IROP, projektové zámery IROP, chránené územia v TTSK, cech vinárov.
Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce v roku 2019 pracovalo priebežne na aktualizácii údajov v
Geografickom informačnom systéme na základe zmluvy o dielo s dodávateľskou firmou a podkladov z odborov
Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Realizáciou nasledovných aktivít sa zvýšila možnosť využitia aktuálnych
podkladov a prezentovania sa Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

5.7.2

Podpora podnikania a cestovného ruchu a informačno-poradenské centrum /IPC/

Publikačná a propagačná činnosť
V rámci propagácie cestovného ruchu vydal Trnavský samosprávny kraj rôzne publikácie vo viacerých jazykových
mutáciách (SK, EN, HU, DE, FR v ) s tematikou kultúry, relaxu, zážitkami, vodou a jedlom.
•

Dotlač tematických letákov v rámci propagácie kraja na veľtrhoch a podujatiach podľa tém – Kam s deťmi,
Tipy na výlety za kultúrnymi pamiatkami, Tipy na výlety za relaxom a wellness, Tipy na zážitky a Tipy na
výlety za vodou a prírodou v jazykových mutáciách SK, EN, HU, DE, FR v hodnote 2 397,00 €.
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•
•
•
•

•

•

Vyhotovenie 14ks fotografií pre podporu cestovného ruchu v hodnote 504,00 €.
Vyhotovenie prezentačného video materiálu cestovného ruchu TTSK v dĺžke 10 minút pre veľtrhy a výstavy
a rovnaké video skrátené na 1 minútu pre webové portály v hodnote 4 560,00 €.
Výroba a tlač katalógu výrobkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
v počte 20 ks v hodnote 198,00 €.
S cieľom propagovať sa na zahraničných trhoch bol obstaraný turistický bedeker o Trnavskom kraji
v anglickom jazyku vreckového formátu obohatený rozkladacou mapou kraja, v ktorom sa nachádza
množstvo informácií a fotografií o pamiatkach nachádzajúcich sa v kraji v počte 3000 ks v hodnote
10 362,00 €.
Výroba a tlač brožúr „Tradičné recepty Trnavského kraja“ v spolupráci s Hotelovou akadémiou Ľ. Wintera
v Piešťanoch na podporu zachovania si tradičných jedál našich regiónov v jazykových mutáciách SK a EN
v hodnote 6 666,00 €.
Výroba a tlač stolového kalendára s regionálnymi receptami Trnavského kraja v počte 600 ks v hodnote
2 131,00 €.

Účasť na prezentačných podujatiach
Trnavský samosprávny kraj sa v roku 2019 zúčastnil rôznych podujatiach a akciách na podporu rozvoja cestovného
ruchu a propagácie, na ktorých prezentoval turistické, kultúrne a voľnočasové atraktivity a aktivity nachádzajúce
sa v kraji.
Veľtrhy:
Regiontour Brno
Ferien Messe Viedeň
Holiday Fair Brusel
Holiday World Praha
Slovakiatour Bratislava
Utazás Budapešť
Región Tour Trenčín

17.-20.1.2019
10.-13.1.2019
7.-10.2.2019
21.-24.2.2019
24.-27.1.2019
21.-24.2.2019
17.-18.5.2019
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Podujatia:
Festival letectva 2019, Piešťany
Detská Tour Petra Sagana, Trnava
Majstrovstvá SR a ČR v cyklistike v Trnave (finančná spoluúčasť vo výške 15 000,00 €)
Slávnosti piva a jedla 2019, Trnava
Gastrolove, Trnava (finančná spoluúčasť vo výške 600,00€)
Prezentácia CR na OBSE 2019, Hofburg, Viedeň
Deň otvorených dverí TTSK 2019, Trnava
Cyklistické preteky okolo Slovenska, Hlohovec a Senica
Skalické dni, Skalica
Tradičný trnavský jarmok, Trnava

V Trnavskom samosprávnom kraji sa nachádza 4 oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR Piešťany,
Záhorie, Trnava, Žitný ostrov) a 8 Turisticko – informačných centier (Trnava, Skalica, Senica, Holíč, Gbely,
Piešťany, Veľký Meder, Galanta). TTSK umožnilo uvedeným organizáciám a ich členom zúčastňovať sa v pozícii
„spoluvystavovateľa“ na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí, kde spoločne prezentovali
atraktivity nachádzajúce sa v kraji.
Pre viditeľnejšiu prezentáciu bola zakúpená doplnková expozícia (rozšírenie výstavného stánku) pre vytvorenie
vlastnej identity a zvýraznenie cestovateľských destinácií TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu a podujatiach na
plnohodnotnú prezentáciu kraja v hodnote 41 322,00 €.
Pre účely zlepšenia kvality propagácie regiónu zabezpečil TTSK na veľtrhoch (Brno, Bratislava, Budapešť)
prenájom veľkej LED obrazovky, na ktorej bol počas veľtrhov prezentovaný video materiál cestovného ruchu
TTSK, v hodnote 5 382,00 €.
Krajská organizácia cestovného ruchu – Trnavský kraj
V roku 2018 sa úspešne obnovil a naštartoval dialóg s organizáciami zastrešujúcimi cestovný ruch v kraji
(predovšetkým Oblastné organizácie cestovného ruchu) s cieľom založiť Krajskú organizáciu cestovného ruchu
(KOCR), ako štandardného nástroja podpory cestovného ruchu v kraji. Výsledkom bol vznik KOCR dňa 4.3.2019.
Spoluzakladateľmi KOCR boli Trnavský samosprávny kraj, OOCR Rezort Piešťany, OOCR Región Trnava,
OOCR Žitný ostrov – Csallóköz. Členský príspevok Trnavského samosprávneho kraja do Krajskej organizácie
cestovného ruchu Trnavský kraj za rok 2019 predstavoval sumu 150 000,00 €.
Stanovila sa nová koncepcia prezentácií kraja na veľtrhoch a podujatiach za účelom šetrenia finančným
prostriedkami a taktiež špecifické ciele propagácie a rozvoja cestovného ruchu v kraji.
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Cykloturistika
V roku 2019 prebehla obnova cykloturistického značenia exitujúcich cyklotrás a vyznačenie piatich nových
cyklotrás v úhrne približne 264 km trás v celom kraji v hodnote 62 905,56 €.
Propagácia na webových stránkach kraja a sociálnych sieťach
Odbor CR,PP a ŽP vytvoril v rámci úradu a bez zabezpečenia externou firmou nové centrálne dátové úložisko pre
rozvoj a propagáciu cestovného ruchu (ďalej DÚ). DÚ je vybudované na novom virtuálnom serveri TTSK, už nie
je závislé na starom dodávateľovi a jeho zastaranej technológii. DÚ poskytuje viacero samostatných služieb.
Nosnou časťou DÚ je zber údajov. Tie majú rôznu podobu (fotografie, videá, dokumenty, GPS súradnice) a
zobrazujú sa v aplikácii „fotobanka“, kde prebieha ich následná kategorizácia. Po týchto primárnych krokoch je
následne jednoduché vyhľadať potrebné údaje. Taktiež je umožnený vstup a prispôsobené užívateľské rozhranie
tretím stranám po prihlásení sa a tretie strany môžu s naším súhlasom fotobanku plne využívať. (posielanie fotiek
tretím stranám formou linku, pričom tretia strana si vie fotku stiahnut v plnom rozlíšení).
V druhej polovici roku 2019 bol databáza naplená z pôvodného počtu 10 GB na 31 GB (fotografie a príslušené
texty) čo je v počte zo 100 záujmových bodov na 371.
Ďalšou vytvorenou službou je nový webový portál „www.krajzazitkov.sk“, ktorý cez webové rozhranie získava
dáta zo služby „fotobanka“. Tento web na podporu cestovného ruchu pod názvom Trnavský kraj zážitkov bol
v druhej polovici roka 2019 zmodernizovaný a sprehľadnený. Taktiež bola vytvorená optimalizovaná –
responzívna forma webovej stránky vzhľadom na percento návštevnosti užívateľov (50% desktop a 50% mobilné
zariadenie)
Novovytvorená je aj webová služba pre sociálne siete a pribudla aj interaktívna mapa, pri ktorej sa z každého bodu
na mape prejsť na ľubovoľnú časť stránky a funguje tiež navigácia, ktorá vás presmeruje na googlemapy. Služby,
ktoré sme začali vyvíjať sú blog, cyklomapa (na webstránke bola vytvorená aj služba API v spoluprácu
s www.cykloportal.sk na automatické prepojene obsahu portálu s naším webom.). Návštevníci budú môcť vkladať
ich vlastné príspevky a fotografie cez web do DÚ. Rozpracovanou službou sa taktiež v stalo nahradenie
nefunkčného cykloportálu.Tiež vie náš server poskytovat API tretím stranám.
Webstránka je vďaka vlastnému informatikovi/programátorovi na odbore pravidelne plne aktualizovaná
udržiavana a vzniknuté chyby sú odstraňované.
Naštartovanie prezentácie kraja ako destinácie cestovného ruchu na sociálnych sieťach - Facebook a Instagram .
Prezentácie kultúrnych zariadení TTSK (divadlá, galérie, múzeá, vrátane expozitúr) na najväčšom celosvetovom
portáli zameranom na cestovný ruch Tripadvisor.
V rámci profesionalizácie pracovníkov odboru sa štyria zamestnanci zúčastnili dvojdňového školenia Google
Adwords.
Dotácie
Finančná podpora bola určená na projekty zamerané na zvyšovanie atraktivity územia, rozvoj a budovanie
infraštruktúry cestovného ruchu, rozvoj zážitkovej turistiky, zvýšenie záujmu verejnosti o regionálne produkty, na
podporu zavedenia systému udržania, propagáciu a značenia regionálnych produktov, na organizáciu predajných
výstav a trhov, informačné a vzdelávacie aktivity v oblasti cestovného ruchu v regióne TTSK. Výber,
schvaľovanie a financovanie projektov prebieha v súlade s VZN TTSK č. 46/2018, a Výzvou TTSK č. 1/R/2019
na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“.
Schválených a podporených projektov bolo 21, počet sa oproti cieľovej hodnote navýšil, nakoľko bola výška
požadovanej dotácie krátená cca o 30%, čím bolo možné podporiť väčší počet projektov. Alokácia na podporu
projektov za účelom regionálneho rozvoja bola 500 000,00 €.
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Projekty
Projekt EnviroTour TTSK zameraný na environmentálne vzdelávanie na našich školách. V roku 2019 bol
Ministerstvom životného prostredia schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 84 896,00 € (z toho
finančná spoluúčasť TTSK 5%).
Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „IPC TTSK“)“
Počas celého roka 2019 pôsobilo na Úrade TTSK Informačno-poradenské centrum TTSK, ktoré poskytuje
bezplatné poradenstvo – osobné, telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom a prijímateľom
pomoci, informuje subjekty z databázy záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, organizuje
informačné aktivity a semináre a vykonáva prieskumy v súvislosti s eurofondami na území Trnavského kraja.
Činnosť centra je podporená z Operačného programu Technická pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci projektu „Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier“.
IPC TTSK sídli v budove Úradu TTSK v kancelárii, ktorá je umiestnená na prízemí úradu. Ku koncu roka 2019
pracovali v centre 3 zamestnanci.

Zamestnanci IPC TTSK v kancelárii na Úrade TTSK

V roku 2019 poskytli zamestnanci centra 147 konzultácií. Najviac konzultácií bolo poskytnutých telefonicky, a to
85 konzultácií, e-mailom bolo poskytnutých 44 konzultácií a osobne 18 konzultácií (obr.2). Najčastejšie boli
poskytované konzultácie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a Operačného programu
Ľudské zdroje.

44

18
Osobné konzultácie
Telefonické konzultácie
E-mailové konzultácie
85

Počet poskytnutých konzultácií podľa formy
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IPC TTSK pravidelne aktualizuje Databázu záujemcov o informácie o európske štrukturálne a investičné
fondy (ďalej len „EŠIF“). Počas roku 2019 prejavilo záujem o zasielanie informácií z oblasti eurofondov 38
subjektov. Celkový počet subjektov v databáze od vytvorenia centra (1. septembra 2016) do 31. decembra 2019 je
484 záujemcov. Subjektom z databázy bolo v roku 2019 zaslaných 24 hromadných e-mailov v súvislosti s
výzvami v rámci jednotlivých operačných programov a 56 hromadných e-mailov k informačným a školiacim
aktivitám centra.
Angažovanosť IPC TTSK v rámci predložených a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej
len „ŽoNFP“) monitorujú zamestnanci IPC na základe údajov zo systému ITMS2014+. Za rok 2019 bolo v rámci
Trnavského samosprávneho kraja predložených 752 ŽoNFP, pričom pri 171 žiadostiach bolo poskytnuté
poradenstvo zo strany IPC TTSK. Z celkového počtu 476 schválených žiadostí poskytlo IPC TTSK poradenstvo
pri 109 z nich.
Ďalšou dôležitou oblasťou činnosti IPC je organizácia informačných a odborných seminárov pre záujemcov
o eurofondy. Centrum realizovalo v roku 2019 celkovo 29 seminárov. V spolupráci s riadiacimi
a sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej len „RO“ a „SO“) organizovalo IPC TTSK 6 informačných seminárov,
v rámci ktorých koordinátor IPC TTSK odprezentoval účel zriadenia siete informačno-poradenských centier
a zástupcovia RO a SO predstavili podmienky vyhlásených výziev. Počas roka zorganizovalo centrum pre klientov
4 celodenné odborné semináre s lektormi k práci v systéme ITMS2014+, verejnému obstarávaniu a finančnému
riadeniu projektu. Zamestnanci IPC TTSK ďalej spoluorganizovali 19 seminárov pre verejnosť v rámci národných
projektov a priamo riadených projektov EÚ (obr.3). V roku 2019 boli informácie o centre v rámci vyššie
uvedených seminárov odprezentované 556 účastníkom.
Za účelom poskytovať kvalitné odborné poradenstvo absolvujú zamestnanci centra rôzne informačné a odborné
semináre. V roku 2019 sa zamestnanci IPC TTSK zúčastnili 22 informačno-vzdelávacích podujatí, ktoré boli
zamerané na získanie informácií o konkrétnych vyhlásených výzvach a informácií z oblasti EŠIF.

Informačný seminár pod záštitou ÚPPVII SR „Možnosť získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF
a úspešné projekty“, ktorý sa konal v júni 2019

V rámci propagácie a šírenia informácií o eurofondoch má IPC TTSK vytvorenú sekciu „Informačno-poradenské
centrum“ na webe VÚC TTSK, kde sú uverejňované informácie o vyhlásených výzvach, aktualizáciách, prípadne
usmerneniach v rámci OP k EŠIF. V časti „Informačné semináre“ sa zverejňujú informácie o pripravovaných
a zrealizovaných aktivitách, ktoré organizovalo IPC TTSK, prípadne, na ktorých sa aktívne zúčastnilo. Počas roka
2019 prešla celá web stránka VÚC modernizáciou, čím sa docielilo zatraktívnenie a zvýšenie prehľadnosti
zverejňovaných informácií aj v rámci sekcie IPC TTSK. Na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn sú vytvorené
používateľské účty s názvom „Informačno-poradenské centrum IPC TTSK“, na ktorých sa zverejňujú informácie
k vyhláseným výzvam a plánovaným a zrealizovaným školeniam. Zverejnené príspevky sú podporené
ilustračnými obrázkami s cieľom zaujať a upútať pozornosť užívateľov sociálnych sietí. V roku 2019 bolo na
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sociálnych sieťach uverejnených 99 príspevkov, pričom ku koncu roka 2019 mal používateľský účet na sociálnej
sieti Facebook 585 fanúšikov a na sociálnej sieti LinkedIn 51 fanúšikov. IPC TTSK bolo v roku 2019
odprezentované v reportáži "Pomoc pri čerpaní eurofondov" v spravodajskej televízii TA3.

5.7.3

Štrukturálne fondy

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Projekty, v ktorých bol TTSK žiadateľom:
1. TTSK v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44 podal žiadosť o NFP pre projekt s názvom : „Rekonštrukcia a
modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran“
Projekt rieši rekonštrukciu cesty II/499 v úseku Horského priechodu Havran, km 71,264 – 76,028 od intravilánu
obce Banka križovatky ciest II/499 a II/507 po hranicu Nitrianskeho kraja spolu 4,372 km. Rozpočet:
4 251 203,91€ s DPH.
2. Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom, km 4,850 – 9,400
Žiadosť o NFP bola v roku 2019 podaná schválená a zazmluvnená . V súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo
začali práce na projekte a bola prefinancovaná časť zazmluvnenej sumy vo výške 1 018 915,01 €. Predpokladaná
výška finančných prostriedkov na tento úsek cesty bola pôvodne vyčíslená a zazmluvnená s poskytovateľom
pomoci na 3 338 521,45 €. Po úspešne ukončenom verejnom obstarávaní Trnavský samosprávny kraj uzatvoril
zmluvu o dielo so zhotoviteľom – spoločnosťou CS, s.r.o. na sumu 2 235 600,53 €. Dĺžka finálne zrekonštruovanej
cesty bude 4,385 km. Rekonštrukciou a modernizáciou cesty sa dosiahne zlepšenie stavebno-technického stavu
vozovky s pozitívnym dopadom na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky, a tým zníženie nehodovosti na
predmetnom úseku.
3. Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000 – 25,956
Žiadosť o NFP sa v roku 2019 podarilo úspešne zrealizovať podľa plánovaného harmonogramu definovaného
Zmluvou o dielo. Predpokladaná výška finančných prostriedkov na tento úsek cesty bola pôvodne vyčíslená
a zazmluvnená s poskytovateľom pomoci na 2 470 734,41 €. Po úspešne ukončenom verejnom obstarávaní
Trnavský samosprávny kraj uzatvoril zmluvu o dielo so zhotoviteľom – spoločnosťou Skanska SK, a. s. na sumu
1 711 854 €, ktorú sa počas implementácie projektu podarilo a mierne znížiť na sumu 1 710 180,12 €. Dĺžka
zrekonštruovanej a zrenovovanej cesty predstavuje 4,956 km. Stavebné práce boli ukončené : 4.12.2019
4. Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, km 6,823 – 10,321
Žiadosť o NFP na rekonštrukciu a modernizácia cesty II/581 od obce Podbranč, časť Majerníčky po hranicu
Trnavského a Trenčianskeho kraja v dĺžke 3,498 km. Predpokladaná výška finančných prostriedkov na tento úsek
cesty bola pôvodne vyčíslená a zazmluvnená s poskytovateľom pomoci na 3 015 408,96 €. Po ukončenom
verejnom obstarávaní Trnavský samosprávny kraj uzatvoril zmluvu o dielo so zhotoviteľom – spoločnosťou
STRABAG s.r.o. na sumu 1 485 652,84 €. V roku 2019 bola prefinancovaná časť zo zazmluvnenej sumy vo
výške 481 743, 62 €. Stavebné práce budú pokračovať v roku 2020.
5. Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch – I. etapa
Žiadosť o NFP schválená, projekt je v realizácií. Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499
vrátane spodnej stavby Krajinského mosta v celkovej dĺžke 0,7506 km. Komunikácia je dôležitou dopravnou
spojnicou okresov Myjava, Piešťany a Topolčany a jej súčasťou je Krajinský most, ktorý je jediným dopravným
prepojením týchto 3 okresov, a slúži ako príjazd do kúpeľného ostrova. Účelom navrhovaných úprav je odstránenie
známych a predvídateľných bezpečnostných rizík, zlepšenie kvality a zjazdnosti ciest II. triedy, skvalitnenie
protišmykovej odolnosti asfaltov i reflexnosti dopravného značenia. Realizáciou projektu sa zároveň okrem iného
zlepšia aj podmienky pre verejnú osobnú dopravu. Po úspešne ukončenom verejnom obstarávaní Trnavský
samosprávny kraj uzatvoril zmluvu o dielo so zhotoviteľom – spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. na
sumu 1 957 237, 07 €.V roku 2019 bolo z celkovej sumy vyčerpaných 397 330,01 €. Predpokladané ukončenie
stavebných prác : 07/2020

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019

str. 42

6. Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja
V súlade so schválenou Žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku začala v roku 2018
realizácia projektu, ktorého cieľom je spracovanie dôležitého strategického dokumentu pre oblasť dopravy.
Trnavský samosprávny kraj ako jediný kraj na Slovensku spracováva Plán udržateľnej mobility vrátane Plánu
dopravnej obslužnosti. V roku 2019 boli aktivity projektu zamerané najmä na spracovanie Zásobníka projektov,
Modelovanie úrovne hladín emisií a hluku a Plán dopravnej obslužnosti. Zároveň prebiehali práce na Analytickej
a Návrhovej časti Plánu udržateľnej mobility TTSK. Rozpočet projektu: 466 467,90 €. Projekt je v realizácii.
7. Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec
TTSK v rámci výzvy vyhlásenej cez IROP , ktorá bola zameraná na podporu prechodu poskytovania sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú podal ŽoNFP
s názvom projektu „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský
Sokolec“.
ŽoNFP bola schválená, výška NFP je 3 965 663,22 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške
4 174 382,34 €. V roku 2019 bola podpísaná Zmluva o NFP, prebiehala príprava a následne bola podaná
dokumentácia na kontrolu verejného obstarávania na stavebné práce na Riadiaci orgán .
8. Kreatívne centrum Trnava
V roku 2019 bola predložená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Kreatívne
centrum Trnava“ realizovaného v rámci výzvy na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a
podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49. Cieľom projektu je
vybudovanie a prevádzkovanie KCT, ako aj vytvorenie nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle na Ulici Hlavnej 17. V roku 2019 bola vypracovaná Architektonickej štúdie a Stavebných zámerov pre
Kreatívne centrum Trnava v hodnote 67 715,00 € . Rozpočet projektu: 8 197 621,86 EUR.

Oblasť životné prostredie
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
EnviroTour TTSK
V rámci Výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-42 spracoval a predložil Trnavský samosprávny kraj v roku 2018
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu zameraného na podporu enviromentálnej
výchovy mladých ľudí. Úlohou projektu je upozorniť na zodpovednosť jedinca za ochranu životného prostredia.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená a v septembri 2019 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí
nenávratný finančný príspevok. Následne začali prípravné aktivity projektu, najmä príprava podkladov pre verejné
obstarávanie za účelom realizácie informačných aktivít pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť. Rozpočet
projektu: 84 895,73 €. Projekt je v realizácii.
Nízkouhlíková stratégia
V rámci Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39 zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií bola spracovaná
a predložená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Predmetom strategického dokumentu sú všetky objekty v
zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (ďalej TTSK), organizácie TTSK a ich budovy,
ktoré sú lokalizované po celom regióne - vo všetkých mestách Trnavského kraja (Dunajská Streda, Gabčíkovo,
Šamorín, Veľký Meder, Galanta, Sereď, Sládkovičovo, Hlohovec, Leopoldov, Piešťany, Vrbové, Senica, ŠaštínStráže, Skalica, Holíč, Gbely a Trnava) a v cca 80 obciach vo všetkých okresoch. Rovnako aj vozový park,
prislúchajúci TTSK, zariadeniam a organizáciám TTSK.
V roku 2019 bola Žiadosť o NFP schválená, podpísaná Zmluva o NFP . Celkové oprávnené výdavky projektu sú
vo výške 274 480,16 €. Boli prijatí zamestnanci v pozícií – expert. Projekt je v realizácii.
V roku 2019 bolo pripravovaných 21 a následne 18 podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2018-41 cez OPKŽP vyhlásenej Ministerstvom životného
prostredia pre vybrané objekty v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Cieľom v predkladaných žiadostiach je
zmena spôsobu vykurovania objektu prostredníctvom rekonštrukcie zdroja tepla za účelom zníženia primárnej
energetickej náročnosti, využitím aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, čím dôjde k úspore palív
pri výrobe tepla. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a
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hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a
životného prostredia. Počas prípravných prác bola spracovaná Štúdia uskutočniteľnosti koncepčného riešenia
aplikácie obnoviteľných zdrojov energie vo výške 22 200,- € s €, spracovaných 21 PD na výmenu vykurovacích
kotlov pre vybrané zariadenia TTSK v celkovom objeme 80 640,- € s DPH a energetické audity pre 21 zariadení
TTSK - 67 800,- € s DPH. Celkový objem finančných prostriedkov v 18 žiadostiach je 7 488 470,00 €.

V priebehu roku 2019 boli pripravované podklady k predloženiu žiadostí o NFP na vodozádržné opatrenia k výzve
OPKŽP-PO2-SC211-2018-40 vyhlásenej MŽP SR . Bolo spracovaných 6 projektových dokumentácií pre vybrané
zariadenia TTSK v sume 19 140,00 € s DPH (SOŠ rozvoja vidieka Dunajská Streda, SOŠaS GALANTA,
Stredná odborná škola Holíč, SOŠ záhradnícka Piešťany, SOŠ záhradnícka Piešťany, OA Senica)a spracovaných
6 hydrogeologických posudkov v sume 1 440,00 € s DPH. Plánované podanie žiadostí sa predpokladá v roku
2020.

OP Efektívna verejná správa :
Smart Región TTSK
V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom OP EVS DOP- PO1SC1.1-2019-1 bola v roku 2019 podaná žiadosť o NFP. Cieľom výzvy je naplnenie investičnej priority - Investície
do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v
záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy. Predkladaný projekt je plne v súlade s platnými
koncepčnými a strategickými dokumentami TTSK, rovnako je zabezpečený súlad s dokumentami na národnej
úrovni a programovým dokumentom samotného Operačného programu. Žiadateľ - Trnavský samosprávny kraj sa
rozhodol predložiť žiadosť o poskytnutie NFP z dôvodu potreby posilnenia inštitucionálnych a personálnych
kapacít kraja a z dôvodu zabezpečenia kvalitných a obsahovo prínosných výstupov zo strany TTSK v najbližšom
krátkodobom a strednodobom horizonte. Rozpočet projektu je : 2 499 070,26 €.

Oblasť Školstvo
V roku 2019 bola podaná žiadosť o Dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR :
Gymnázium M.R. Štefánika v Šamoríne pre projekt : Výstavba cykloprístrešku na 100 bicyklov, cykloprístrešok
bude uzamykateľný, čipovým a kamerovým systémom na solárnu energiu , slúžiť bude pre študentov gymnázia
s cieľom zabezpečiť bezpečnejšie a kultúrnejšie parkovanie bicyklov študentov a motivovať študentov k
používaniu ekologickejšej dopravy, prispievať k ochrane životného prostredia a viesť mladých ľudí k športovej
aktivite, intenzívnejšiemu pohybu a zdravému životnému štýlu. Žiadosť o dotáciu podaná vo výške 85 805,45 €.
V roku 2019 boli podané tieto žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
• SOŠ strojnícka Skalica pre projekt: Finančná gramotnosť strojárov .Cieľom projektu je rozšírenie, prehĺbenie
a zvýšenie vedomostnej úrovne pedagogických pracovníkov SOŠ strojnícka Skalica v oblasti finančnej
gramotnosti, na rozvoj kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií a ich
implementácia. Dotácia bola schválená vo výške 1 500,00 €.
• SZŠ Dunajská Streda pre projekt : Štartuj správne do života – Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Cieľ
projektu :poskytnúť pedagógom SZŠ Dunajská Streda poznatky z finančnej gramotnosti do výchovy
a vzdelávania podľa moderných európskych trendov s možnosťou využitia digitálneho edukačného obsahu.
Žiadosť o dotáciu nebola schválená.
• SOŠ automobilová Trnava pre projekt : Vzdelávanie pedagogických zamestnancov SOŠ automobilovej v oblasti
finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Účel dotácie: prehĺbenie a zvýšenie vedomostnej úrovne
pedagogických pracovníkov, žiakov a rodičov v oblasti finančnej gramotnosti. Dotácia bola schválená vo výške:
2 000,00 €.
• SZŠ Trnava podávala v roku 2019 dva projekty z MŠVVaS SR : Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu
učiteľov v SZŠ v Trnave. Cieľ projektu – znalosť vedieť implementovať témy v oblasti finančnej gramotnosti
do školských vzdelávacích programov a aplikácia vo výchovno-vzdelávacom procese. Dotácia bola schválená
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vo výške : 2 000,00 € a druhý projekt : Oddych bezpečne s cieľom ochrany a podpory duševného zdravia žiakov
študujúcich na škole. Tento projekt nebo, schválený .
• SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava pre projekt : Výstavba školského jazierka Účel poskytnutia
dotácie je využitie nového priestoru na výučbu odborných a prírodovedných predmetov školy, zveľadenie
školského dvora. Žiadosť o dotáciu nebola schválená.

V roku 2019 boli podané tieto žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019
z Úradu vlády Slovenskej republiky:
poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v oblasti Podpora rozvoja športu na rok 2019 sa uchádzali 4 školy :
• Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď pre projekt :“Výmena okien v telocvični“ -žiadosť bola schválená a
škole boli pridelené finančné prostriedky vo výške 11 000,00 €.
• Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany) pre projekt :“ Na hotelke športujeme“ – žiadosť bola schválená
a škole boli pridelené finančné prostriedky vo výške 4 000,00 € (bežné výdavky )
• SOŠ dopravy a služieb Holíč pre projekt :“ Multifunkčné ihrisko“ - žiadosť bola schválená a škole boli
pridelené finančné prostriedky vo výške 37 000,00 € (kapitálové výdavky )
• OA Veľký Meder pre projekt : „Nákup florbalového vybavenia“ - žiadosť bola schválená a škole boli pridelené
finančné prostriedky vo výške 3. 000,00 € (bežné výdavky )

V priebehu roka 2019 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu:
Žiadateľom bol TTSK v oblasti Elektromobility pre projekt : Podporujeme ekologickú jazdu v Trnavskom kraji ,
účelom poskytnutia dotácie bol nákup elektromobilu. Žiadosť bola schválená a TTSK pridelené finančné
prostriedky vo výške 10 000,00 € (bežné výdavky )

Sociálna oblasť
V priebehu roka 2019 boli podané tieto žiadosti o poskytnutie dotácie z MPSVR SR:
• DSS - ŠZ Galanta „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – zakúpenie materiálno-technického
vybavenia pre štyroch PSS s diagnózou autizmus“
–
požadovaná dotácia 737,01 €
• DSS Skalica „Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb – Materiálové vybavenie do multisenzorickej miestnosti
určenej pre PSS s diagnózou autizmus“
– požadovaná dotácia 4 690,44 €
• DSS Šoporňa-Štrkovec „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – Materiálové vybavenie na realizáciu
aktivít s prvkami ergoterapie a ekoterapie pre desiatich PSS s diagnózou autizmus“
– požadovaná dotácia 2 231,10 €
• ŠZ Trnava „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – Materiálové vybavenie - zakúpenie softvéru na
hodnotenie kognitívnych schopností pomocou snímania pohybu oka pre rozvoj verbálneho prejavu Tobii Gaze
Viewer pre PSS s diagnózou autizmus“
– požadovaná dotácia 4 317,30 €
V priebehu roka 2019 boli zrealizované projekty z dotácie MPSVR SR:
• DSS Jahodná „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – zakúpenie materiálno-technického vybavenia“
– požadovaná dotácia 2 600,00 €
• DSS Bojková „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – humanizácia a modernizácia“
– požadovaná dotácia 230,00 €
• DSS Rohov „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – vybavenie „Kaviarne na nádvorí“
– požadovaná dotácia 4 000,00 €
• DSS Horný Bar „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – rehabilitačné pomôcky“
– požadovaná dotácia 1 000,00 €
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6 Základná charakteristika konsolidovaného celku
6.1

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj je v súlade so zákonom č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľom organizácií s právnou
subjektivitou. K 31. 12. 2019 bol ich počet 97: 61 rozpočtových a 36 príspevkových organizácií.

Rozpočtové organizácie zriadené TTSK – Školy a školské zariadenia

P.č.

1.

Názov organizácie
Školy a školské zariadenia
/39/
Obchodná akadémiaKereskedelmi Akadémia
Veľký Meder
Školské hospodárstvo, Trnava

IČO

EO

Typ
organizácie

Hodnota majetku v
€ /netto/ k
31.12.2019

Výška
vlastného
imania v €
/netto/ k
31.12.2019

Výsledok
hospodárenia
v € /netto/ za
rok 2019

00044351

920

RO

1 393 562,83

2 759,35

2 032,80

00157988

937

RO

420 449,53

151 187,77

-26 139,22

Gymnázium Ármina
Vámbéryho s VJM-Vámbéry
Ármin Gimnázium Námestie
sv. Štefana 1190/4, Dunajská
Streda-Dunaszerdahely
Gymnázium Zoltána Kodálya
s VJM-Kodály Zoltán
Gimnázium, Štvrť SNP,
Galanta
Gymnázium Ivana Kupca
Hlohovec
Gymnázium Pierra de
Coubertina Piešťany

00160130

913

RO

1 053 297,51

0,00

0,00

00160156

909

RO

1 436 591,88

-926,66

-1 562,06

00160164

903

RO

1 262 060,52

34 483,83

11 653,01

00160318

904

RO

1 178 687,04

15 178,84

4 428,76

7.

Gymnázium Ladislava
Novomeského Senica

00160342

906

RO

411 471,41

-2 243,38

-6 947,77

8.

Gymnázium Vojtecha
Mihálika Kostolná 119/8,
Sereď
Gymnázium Františka
Víťazoslava Sasinka Námestie
slobody 3, Skalica

00160351

907

RO

339 681,87

-38 742,75

-5 171,29

00160369

905

RO

2 350 222,97

-1 017,60

-1 272,98

10.

Gymnázium Milana Rastislava 00160407
Štefánika, Slnečná 2, Šamorín

910

RO

417 722,14

-2 828,70

292,27

11.

Gymnázium Jána Hollého
Trnava
Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, Piešťany

00160466

902

RO

5 402 413,22

5 018,49

8 000,85

00161454

917

RO

130 852,00

7 326,73

-628,87

13.

Obchodná akadémia Trnava

00162001

924

RO

828 172,10

-3 938,92

-1 320,57

14.

Hotelová akadémia Ľudovíta
Wintera Piešťany

00162019

925

RO

2 578 920,60

29 001,33

11 697,75

15.

Stredná odborná škola rozvoja
vidieka s VJMVidékfejlesztési
Szakközépiskola Dunajská
Streda
Stredná odborná škola Jozefa
Čabelku Holíč

00162329

927

RO

2 411 239,01

49 693,85

16 109,85

00162400

928

RO

698 380,17

-10 151,66

11 449,13

Stredná odborná škola
záhradnícka Piešťany

00162442

929

RO

3 784 371,23

17 271,65

-2 381,31

2.
3.

4.

5.
6.

9.

12.

16.
17.
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18.

Názov organizácie
Školy a školské zariadenia
/39/
Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb
na vidieku Zavarská, Trnava

IČO

EO

Typ
organizácie

Hodnota majetku v
€ /netto/ k
31.12.2019

Výška
vlastného
imania v €
/netto/ k
31.12.2019

Výsledok
hospodárenia
v € /netto/ za
rok 2019

00162451

930

RO

2 568 598,14

11 028,18

-1 926,19

00352519

901

RO

1 243 020,48

-2 067,37

-624,64

00399817

918

RO

1 174 106,66

-2 271,53

-3 565,75

21.

Športové gymnázium Jozefa
Herdu
Stredná priemyselná škola
stavebná Dušana Samuela
Jurkoviča
Obchodná akadémia Senica

00400220

922

RO

838 877,90

25 241,54

6 244,94

22.

Obchodná akadémia Sereď

00400238

921

RO

381 343,35

10 792,88

88,52

23.

Stredná priemyselná škola
dopravná

00491861

919

RO

1 787 591,46

77 284,14

13 368,39

24.

Stredná zdravotnícka školaEgészségügyi Középiskola
Dunajská Streda

00607312

932

RO

351 825,35

20 046,01

4 078,05

25.

Stredná zdravotnícka škola
Skalica
Stredná zdravotnícka škola
Trnava
Gymnázium Ladislava
Dúbravu Dunajská Streda

00607347

933

RO

799 576,67

22 257,79

8 138,80

00607371

931

RO

2 299 329,12

-9 025,29

-2 124,23

17050090

912

RO

474 961,54

0,00

0,00

911

RO

88 334,75

-105,51

-74,48

908

RO

157 793,61

-2 290,21

-119,25

30.

Gymnázium Imre Madácha s
17050103
VJM-Madách Imre
Gimnázium Slnečná 2,
Šamorín
Gymnázium Janka Matúšku
17050146
Galanta
Obchodná akadémia Hlohovec 31825061

923

RO

296 561,30

-128,15

7 570,74

31.

Škola v prírode, Dobrá Voda

34000232

939

RO

42 866,07

4 947,03

1 012,53

32.

Stredná priemyselná škola
Trnava

36082058

916

RO

1 518 842,81

10 713,31

4 527,02

33.

Škola v prírode, Moravský
Svätý Ján
Jazyková škola Dunajská
Streda

36082180

938

RO

937 050,70

29 757,79

-8 893,26

36086223

936

RO

3 127,81

-25,78

1,88

Gymnázium Jána Baltazára
36092479
Magina, Beňovského 358/100,
Vrbové
Športové gymnázium s VJM - 37990144
Sportgimnázium, Námestie sv.
Štefana 1533/3, Dunajská
Streda-Dunaszerdahely
Škola umeleckého priemyslu, 52617726
Hlohovec

915

RO

693 073,65

-742,42

-742,42

935

RO

48 135,37

5 928,00

5 928,00

979

RO

0,00

0,00

0,00

38.

Gymnázium J. Bottu, Trnava

941

RO

42 152,95

-101,20

-101,20

39.

Gymnázium Mateja Korvína
s VJM – Corvin Mátyás
Tannyelv Gimnázium,
Bratislavská 38, Veľký Meder
- Nagymegyer

914

RO

0,00

0,00

0,00

19.
20.

26.
27.
28.

29.

34.
35.

36.

37.

52135772

34009451

Rozpočtové organizácie zriadené TTSK - Sociálne zariadenia + Správa a údržba ciest TTSK

P.č.

Názov organizácie

IČO

EO

Typ
organizácie

Hodnota majetku
v € /netto/ k
31.12.2019

Výška vlastného
imania v €
/netto/ k
31.12.2019

Výsledok
hospodárenia
v € /netto/ za
rok 2019

40 049 427,54

536 386,66

368 484,33

Sociálne zariadenia /21/
1.

Správa a údržba ciest TTSK

37847783

501

RO
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Názov organizácie

IČO

EO

Typ
organizácie

Hodnota majetku
v € /netto/ k
31.12.2019

Výška vlastného
imania v €
/netto/ k
31.12.2019

Výsledok
hospodárenia
v € /netto/ za
rok 2019

358 520,65

-2 103,33

-2 199,60

371 689,06

5 005,58

-9 033,72

795 029,22

-7 242,20

-41 335,27

769 397,22

19 865,41

-8 653,28

949 886,89

-5 242,76

13 881,72

422 143,32

2 633,24

3 585,99

1 387 780,42

-10 285,24

7 309,22

814 483,11

-7 244,15

-4 964,07

2 331 950,73

38 355,30

-21 220,19

512 204,62

1 799,71

-3 015,27

1 716 724,58

-3 991,46

-42 222,08

1 077 209,95

47 525,43

400,32

445 270,09

6 769,47

-1 700,36

625 483,50

46 894,22

-28 631,74

883 086,71

13 057,00

-3 134,31

412 497,26

-11 847,68

-14 728,50

459 232,44

71 622,42

-5 809,27

38 503,11

-3 994,32

-7 558,51

1 441 239,00

-4 97,19

-11 315,78

517 883,64

375,18

-11 428,29

62 257,58

14 675,31

6 762,31

Sociálne zariadenia /21/
2.

Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých Galante

00354961

405

RO

3.

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Bojková

00596248

411

RO

4.

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Moravský Sv. Ján

00596256

409

RO

5.

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb pre
dospelých Holíč

00596299

413

RO

6.

Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých Jahodná

00596477

418

RO

7.

Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých Okoč

00596485

417

RO

8.

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Horný Bar

00596493

402

RO

9.

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Veľký Meder

00596507

403

RO

10.

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Zavar

00611930

415

RO

11.

Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých Pastuchove

00611964

420

RO

12.

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Borský Sv.Jur

00655538

410

RO

13.

Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých Rohov

00655546

421

RO

14.

Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých Medveďov

00655651

416

RO

15.

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb pre
dospelých v Seredi

30996678

408

RO

16.

Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých Skalica

31105394

412

RO

17.

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Košúty

31823572

407

RO

18.

Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých Šoporňa
Štrkovec
Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých Šintava

31824099

419

RO

31824293

406

RO

20.

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Lehnice

31875114

401

RO

21.

Domov sociálnych služieb a
zariadenie pre seniorov Senica

34000992

414

RO

22.

Špecializované zariadenie
Trnava

42155258

422

RO

19.

Príspevkové organizácie zriadené TTSK

P.č. Názov organizácie

1.
2.

Školy a školské
zariadenia /18/
Školské hospodárstvo,
Piešťany
Stredná odborná škola
technická-Müszaki

IČO

Typ organizácie

EO

Hodnota majetku v
€ /netto/ k
31.12.2019

Výška
vlastného
imania v €
/netto/ k
31.12.2019

Výsledok
hospodárenia v
/netto/ € za rok
2019

00158003

952

PO

120 975,03

46 278,39

5 637,44

00158984

970

PO

1 037 176,53

59 502,25

-41 133,45
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P.č. Názov organizácie

IČO

Typ organizácie

EO

Hodnota majetku v
€ /netto/ k
31.12.2019

Výška
vlastného
imania v €
/netto/ k
31.12.2019

Výsledok
hospodárenia v
/netto/ € za rok
2019

Školy a školské
zariadenia /18/
Szakkozépiskola
Galanta
Stredná odborná škola
dopravy a služieb Holíč
Stredná odborná škola
regionálneho rozvoja
Rakovice
Stredná odborná škola
stavebná s VJMÉpítészeti
Szakkozépiskola
Dunajská Streda
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Galanta
Stredná odborná škola
podnikania v remeslách
a službách Senica
Stredná odborná škola s
VJM-Szakkozépiskola
Dunajská Streda
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Piešťany
Stredná odborná škola
technická Piešťany

00159115

975

PO

1 699 323,85

11 325,20

1 017,23

00159174

973

PO

2 144 206,74

134 981,78

2 767,78

00351831

954

PO

1 270 952,96

292 422,97

-37 789,97

00351873

956

PO

1 926 904,37

-3 413,27

9 649,41

00351997

958

PO

2 090 501,02

265 256,72

29 871,41

00654299

955

PO

310 040,36

53 722,16

2 758,55

00654302

957

PO

786 097,94

109 416,39

-5 718,32

00891568

959

PO

1 259 560,93

41 604,25

5 199,54

Stredná odborná škola
technická-Müszaki
Szakközépiskola
Dunajská Streda
Stredná odborná škola
strojnícka Skalica

00891649

960

PO

840 971,84

11 801,67

1 838,37

00893137

961

PO

702 877,48

55 518,68

-9 616,73

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Lomonosovova, Trnava
Stredná odborná škola
technická Hlohovec

00893412

968

PO

1 957 243,38

384 024,51

-44 678,79

17050324

962

PO

1 412 054,25

4 354,23

50 344,41

15.

Stredná odborná škola
elektrotechnická Gbely

17050456

963

PO

708 925,04

51 718,42

-10 741,22

16.

Stredná odborná škola
automobilová
Coburgova, Trnava
Stredná odborná škola
chemická Hlohovec
Stredná odborná škola
elektrotechnická,
Sibírska 1 , Trnava

17053676

964

PO

1 213 023,69

131 543,95

29 672,55

17053811

965

PO

661 545,15

51 672,74

390,03

17055385

967

PO

4 199 183,44

1 873 079,07

18 769,60

00182826

810

PO

814 735,42

30 066,28

3 749,42

00228681

801

PO

2 587 229,56

94 415,80

43 713,76

36086932

818

PO

1 258 541,37

12 227,07

6 306,68

Záhorské múzeum
Skalica
Záhorská galéria Jána
Mudrocha v Senici

36086941

811

PO

415 379,13

51 522,98

2 067,52

36086959

812

PO

402 078,34

-5 172,76

-22 239,35

24.

Balneologické múzeum

36086967

817

PO

174 65,63

25 732,22

-771,70

25.

Vlastivedné múzeum v
Hlohovci
Západoslovenské
múzeum v Trnave

36086975

816

PO

497 583,25

120 750,31

-648,95

36087017

815

PO

4 207 265,98

83 297,07

-2 092,84

Vlastivedné múzeum v
Galante

36087033

814

PO

1 094 159,74

52 534,77

16 465,05

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

26.
27.

Kultúrne zariadenia
/18/
Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave
Divadlo Jána Palárika v
Trnave
Galéria Jána Koniarka
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P.č. Názov organizácie

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

Školy a školské
zariadenia /18/
Žitnoostrovské múzeum
v Dunajskej Strede

IČO

Typ organizácie

EO

Hodnota majetku v
€ /netto/ k
31.12.2019

Výška
vlastného
imania v €
/netto/ k
31.12.2019

Výsledok
hospodárenia v
/netto/ € za rok
2019

36087041

813

PO

1 101 487,48

19 029,87

6 614,44

Záhorská knižnica
Senica
Záhorské osvetové
stredisko Senica
Galantská knižnica

36088226

807

PO

137 593,03

75 161,47

2 884,55

36088234

803

PO

302 124,02

8 748,56

1 343,65

36088242

808

PO

38 140,46

6 092,42

-5 125,75

Galantské osvetové
stredisko
Hvezdáreň a
planetárium
M.R.Štefánika
Hlohovec
Trnavské osvetové
stredisko
Žitnoostrovské osvetové
stredisko D unajská
Streda
Žitnoostrovská knižnica
v Dunajskej Strede

36088251

806

PO

35 012,32

7 851,14

-1 144,31

36088269

802

PO

191 729,08

25 006,95

-500,34

36088285

804

PO

80 620,58

27 586,30

16 543,17

36088315

805

PO

88 530,64

3 064,54

1 567,97

36088323

809

PO

33 696,20

16 971,89

6 006,81

7 Organizácie v založené Trnavským samosprávnym krajom
Trnavský samosprávny kraj je v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) oprávnený zakladať právnické osoby podľa osobitných predpisov.

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou TTSK
P.č.

Obchodné meno

Sídlo

1.

SMS TTSK, spol. s r.o.

Starohájska 10, 917 01
Trnava

2.

Letisko Piešťany, a.s.

Žilinská cesta 597/8, 921
01 Piešťany

3.

Fakultná nemocnica
s poliklinikou, a.s.

Korezskova 7, 909 82
Skalica

4.

Trnavská cestná
spoločnosť, s.r.o.

Bulharská 39, 917 01
Trnava

Dátum
založenia
/vzniku
30.10.2007

Podiel TTSK
na ZI ÚJ

Výška vkladu TTSK do
základného imania v €

100%

3 364 203,68

1.1.2005

59,31%

14 459 593,87

13.11.2008

22,14%

1 588 796,89

27.09.2019

100%

3 595 187,00

Právnické osoby založené TTSK
P.č.

IČO

Názov právnickej osoby

1.

37 984 241

Nadácia Dar

č. 61/2004

2.

37 840 185

Združenie na podporu detí a mládeže v
Trnavskom kraji

č. 234/2005

3.

42 053 315

SK 8 (Združenie samosprávnych krajov)

č. 49/2006/03

4.

37 840 312

Automobilový klaster - západné
Slovensko

č. 232/2007/14

Právna forma

Uznesenie
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P.č.

IČO

5.

37 840 347

Elektrotechnický klaster - západné
Slovensko

č. 353/2008/18

6.

37 840 436

Energetický klaster - západné Slovensko

č. 661/2009/28

Záujmové združenie právnických osôb

7.

301441869499-9

Európske zoskupenie územnej spolupráce
Rába-Dunaj - Váh s ručením obmedzeným
EZÚS RDV

č. 247/2011/12

Európske zoskupenie územnej spolupráce v
zmysle Zákona č. 90/2008 z.z.

52 190 820

KIRA n. o.

č.131/2018/08

Nezisková organizácia

8.

Názov právnickej osoby

Právna forma

Uznesenie

Záujmové združenie právnických osôb

8 Výbor pre audit
Dňa 17. júna 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“). V zmysle
citovaného zákona je Trnavský samosprávny kraj subjektom verejného záujmu a je povinný si zriadiť výbor pre
audit. Predseda výboru pre audit a nadpolovičná väčšina členov výboru pre audit musí byť nezávislá.
Výbor pre audit:
sleduje proces zostavovania účtovnej závierky,
sleduje efektivitu vnútornej kontroly,
sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu,
preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,
je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,
určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia
o nezávislosti,
informuje riadiaci orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit
účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.
Výbor pre audit na svojom zasadnutí dňa 10. 05. 2019 prejednal výsledky auditu individuálnej účtovnej závierky
a vzal na vedomie predloženú Dodatočnú správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 pre
Výbor pre audit .
Výbor pre audit na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 2019 prejednal výsledky auditu konsolidovanej účtovnej závierky
za rok 2018 Trnavského samosprávneho kraja a vzal na vedomie predloženú Správu nezávislého audítora z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2018 pre Výbor pre audit.
Na 12. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK zo dňa 18. 09. 2019 vzalo Zastupiteľstvo TTSK uznesením
č. 278/2019/12 na vedomie vzdanie sa funkcie členov: Mária Hermanská a Emília Vávrová, ktorí boli vymenovaní
uznesením č. 380/2017/22 zo dňa 08. 02. 2017 a vymenovalo nových členov výboru pre audit v zložení: Ing.
Jarmila Juricová, Ing. Miriam Šefčíková, PhD., Ing, Iveta Košovská, PhD.

9 Informácie z pohľadu rozpočtovníctva
Zastupiteľstvo TTSK dňa 12. decembra 2018 uznesením č. 121/2018/08 schválilo Rozpočet TTSK na rok 2019.
Tento rozpočet bol v priebehu roka menený zmenami rozpočtu nasledovne:
zmena rozpočtu č.:
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019

schválil
predseda
predseda
zastupiteľstvo
predseda

uznesením č.

211/2019/11
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dňa
04.02.2019
13.03.2019
19.06.2019
24.07.2019

v objeme (€)
185 000
2 130 400
311 775
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zmena rozpočtu č.:
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019

schválil
predseda
zastupiteľstvo
zastupiteľstvo
predseda
predseda

uznesením č.

dňa

v objeme (€)

12.08.2019
18.09.2019
06.11.2019
07.11.2019
29.11.2019

277/2019/12
323/2019/13

664 544

510 000
246 613

9.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Plnenie príjmov rozpočtu:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
Príjmy spolu

158 386 106,- €
5 708 194,- €
7 051 961,- €
171 146 261,- €

2019
EK

2017

položka

2018
skutočnosť k 31.12.2019

rozpočet
Skutočnosť

skutočnosť

schválený

upravený

€

%

a

b

c

d

e

e/d

Bežné príjmy spolu

131 375 574

144 282 656

145 420 567

158 767 040

158 386 106

99,8

81 539 235

91 116 298

92 421 000

98 592 206

100 934 270

102,4

100

daňové príjmy

200

nedaňové príjmy

8 393 520

11 014 761

10 770 742

12 313 240

10 966 606

89,1

300

granty a transfery

41 442 819

42 151 597

42 228 825

47 861 594

46 485 230

97,1

Kapitálové príjmy

589 233

92 898

20 958 259

20 804 100

5 708 194

27,4

200

nedaňové

361 623

11 552

150 000

150 000

44 811

29,9

300

granty a transfery

227 610

81 346

20 808 259

20 654 100

5 663 383

27,4

Príjmy spolu

131 964 807

144 375 554

166 378 826

179 571 140

164 094 300

91,4

FO príjmové

28 421 044

8 411 110

8 500 000

14 505 821

7 051 961

48,6

160 385 851

152 786 664

174 878 826

194 076 961

171 146 261

88,2

Príjmy celkom

Čerpanie výdavkov rozpočtu:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie
Spolu rozpočet

132 348 969,- €
17 643 604,- €
5 324 420,- €
155 316 993,- €

2019
2017
EK

2018

600 Bežné výdavky spolu
Originálne kompetencie

skutočnosť
k 31.12.2019

rozpočet

položka
skutočnosť

skutočnosť

schválený

upravený

€

%

a

b

c

d

e

e/d

115 909 288

121 495 096

130 223 779

143 541 732

132 348 969

92,2

75 625 998

80 581 289

90 326 623

98 101 448

87 352 700

89,0
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2019
2017

2018

skutočnosť
k 31.12.2019

rozpočet

položka

EK

skutočnosť
Prenesené kompetencie

skutočnosť

schválený

upravený

€

%

40 283 290

40 913 807

39 897 156

45 440 284

44 996 269

99,0

700 Kapitálové výdavky

30 036 645

8 560 627

39 574 200

44 745 882

17 643 604

39,4

Výdavky spolu

145 945 933

130 055 723

169 797 979

188 287 614

149 992 573

79,7

2 708 147

4 393 469

5 080 847

5 789 347

5 324 420

92,0

148 654 080

134 449 192

174 878 826

194 076 961

155 316 993

80,0

800 Fin. operácie výdavkové
Výdavky celkom

9.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Z audítorom overených finančných a účtovných výkazov k 31.12.2019 vyplývajú výsledky v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu tak, ako je uvedené v tabuľke
Skutočné príjmy
k 31.12.2019

Položka
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Skutočné výdavky
k 31.12.2019

Rozdiel

158 386 106,76

132 348 969,23

26 037 137,53

5 708 193,90

17 643 604,32

-11 935 410,42

Prebytok podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
164 094 300,66
149 992 573,55
14 101 727,11
zákona č. 583/2004 Z. z.
Vylučovanie z prebytku podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ, alebo na základe osobitného predpisu:
- zostatky na účtoch podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií

-306 630,46

- zostatky na účtoch školského stravovania rozpočtových organizácií

-285 515,22

- zostatky na darovacích účtoch rozpočtových organizácií

-96 753,06

- zostatky na účtoch EŠIF

-100 482,52

- nevyčerpané prostriedky ŠR, ktoré budú čerpané v roku 2020 spolu

-498 029,34

Prebytok po vylúčení

12 814 316,51

Finančné operácie

7 051 960,83

5 324 420,26

1 727 540,57

- nevyčerpaný zostatok na úverovom účte

-3 138 679,16

Výsledok vo finančných operáciách

-1 411 138,59

Prebytok rozpočtu po vylúčení - záporný rozdiel vo finančných operáciách

11 403 177,92

V roku 2019 vykázal Trnavský samosprávny kraj prebytok (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami
a bežnými a kapitálovými výdavkami) vo výške 14 101 727,11 €. Z uvedeného prebytku vylučujeme v súlade s §
16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2019 zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 1 287 410,60 €.
Po uvedených úpravách je výška vykázaného prebytku 12 814 316,51 €.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Pre zisťovanie schodku
alebo prebytku rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku sa tieto finančné operácie do rozpočtu nezaraďujú.
Ovplyvňujú však zostatok peňažných prostriedkov na účte.
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v roku 2019 po vylúčení zostatku na úverovom
účte je vo výške – 1 411 138,59 €.
Prebytok rozpočtu spolu s rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami je
11 403 177,92 €.
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019

str. 53

9.3

Tvorba a použitie fondov v roku 2019
Fond

Stav k 1.1.2019

Rezervný fond

4 364 927,64

Peňažný fond na splátky istín
Peňažný fond na zníženie
investičného dlhu
SPOLU

9.4

4 364 927,64

Použitie

Tvorba
4 417 047,36

2 113 237,36

Zostatok k
31.12.2019
6 668 737,64

12 377 007,58

12 377 007,58

600 000,00

600 000,00

17 394 054,94

2 113 237,36

19 645 745,22

Informácie o stave a vývoji dlhu

Základné informácie o stave a vývoji dlhu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke

Úroková sadzba

Bankový úver

Dátum
splatnosti

Výška v €

Výška v €

k

k

k

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Výška v

€

Záväzky, ktoré sú súčasťou dlhu TTSK počas celého sledovaného obdobia
3M EURIBOR
+1,29% p.a.

31.10.2031

14 592 600

13 551 120

12 509 640

12M EURIBOR
+1,4% p.a.

31.12.2021

21 666 667

20 021 930

18 442 983

31.12.2032

5 000 000

4 666 667

4 333 333

21.08.2034

10 000 000

10 000 000

9 375 000

1.12.2033

4 000 000

4 000 000

3 733 333

55 259 267

52 239 717

48 394 289

1. Dlhodobý termínovaný VÚB, a.s.
2. Dlhodobý Investičný SLSP, a.s.

Fixná

3. Dlhodobý investičný RBRE I. tranža

1,16 % p.a.
Fixná

4. Dlhodobý investičný RBRE II. tranža

1,36 % p.a.
Fixná

5. Dlhodobý investičný RBRE I. tranža

1,1 % p.a.
SPOLU

Záväzky, ktoré vstupujú do dlhu TTSK novelou zákona č. 583/2004 Z. z.
6. Reštrukturalizácia NsP, p.o.
84/0092/CC/2012

2,9 %

31.12.2022

x

x

1 251 382

7. Reštrukturalizácia NsP, p.o.
10/0092/CC/2013

3,09 %

31.03.2023

x

x

32 515

8. Reštrukturalizácia NsP, p.o.
72/0092/CC/2012

2,9 %

30.09.2022

x

x

687 500

9. Reštrukturalizácia NsP, p.o.
9/0092/CC/2013

3,09 %

31.12.2022

x

x

174 818

SPOLU

x

x

2 146 215

DLH SPOLU

55 259 267

52 239 717

50 540 504
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Záväzky, ktoré sú nevstupujú do dlhu TTSK
Úver od RBRE (CEB) na projekty EŠIF

0%

11.7.2022

x

x

2 000 000

Úver od RBRE (CEB) na projekty EŠIF

0%

15.10.2022

x

x

2 000 000

Trnavský samosprávny kraj k 31.12.2019 eviduje jeden úver poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou a.s., jeden
úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou a.s. a dva úverové rámce poskytnuté Rozvojovou bankou Rady Európy
(CEB) a úvery súvisiace s reštrukturalizáciou záväzkov nemocníc.
1.

Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 290/2011/13 schválilo prijatie dlhodobého úveru vo výške
19 800 000,00 € od Všeobecnej úverovej banky, a.s. TTSK na základe Zmluvy o financovaní
č. 79/ZF/2011 zo dňa 11.11.2011 čerpal úver vo výške 19,8 mil. € za účelom prefinancovania časti úveru
poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s.. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 12 509 640 €. Istina vo výške
260 370,00 € je inkasovaná štvrťročne posledný deň štvrťroka, úroky sú inkasované mesačne, posledný
deň v mesiaci.

2.

Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 290/2011/13 schválilo prijatie dlhodobého úveru vo výške
30 000 000,00 € od Slovenskej sporiteľne, a.s.. TTSK na základe Zmluvy o úvere č. 43/092/CC/2011 zo
dňa 21.11.2011 čerpal úver vo výške 30 000 000,00 € za účelom prefinancovania časti úveru
poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 18 442 983,00 €. Konečná
splatnosť úveru je 31.12.2021.
Istina je od 1.10.2018 splácaná mesačne vo výške 131 578,95 € vždy posledný deň v mesiaci, úroky sú
splácané mesačne, posledný deň v mesiaci.

3.

Zastupiteľstvo TTSK uznesením č. 235/2015/2m schválilo prijatie úverového rámca (investičného úveru)
od Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) v maximálnom objeme 15 mil. € v priebehu rokov 2015, 2016
a 2017. Na základe Rámcovej úverovej zmluvy medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a TTSK LD
1874 (2015) bola v roku 2015 vyčerpaná I. tranža úveru vo výške 5 mil. €. Výška splátky je 333 333,33
€. Úroky sú splácané raz ročne, vždy k 21.12. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 4 333 333,00 €.
Na základe úverového rámca LD 1874 (2015) bola 21.08.2017 načerpaná II. tranža vo výške 10 mil. €.
Istina je splácaná počnúc rokom 2019 raz ročne vždy 21.8. vo výške 625 000,00 €, úroky sú splácané raz
ročne vždy k 21.08. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 9 375 000,00 €.
Na základe úverového rámca LD 1926 (2017) v objeme 12 mil. € bola 1.12.2017 načerpaná prvá tranža
úveru vo výške 4 000 000,00 €. Istina je splácaná raz ročne počnúc rokom 2019 vo výške 266 666,67 €
vždy k 1.12., úroky budú splácané dvakrát ročne, a to k 1.6. a 1.12. Zostatok úveru k 31.12.2019 je
3 733 333,00 €.

4.

5.

Novelou zákona č. 583/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019 je vymedzenie návratných zdrojov financovania
doplnené o dodávateľské úvery, čím sa zabezpečuje použitie návratných zdrojov financovania vrátane
dodávateľských úverov len na kapitálové výdavky. Na základe novely sa do celkovej sumy dlhu TTSK od roku
2019 započítavajú aj reštrukturalizované úvery na bežné výdavky za zrušené nemocnice.

6.

7.

8.

9.

Na základe Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a dohody o novácii záväzku č. 84/0092/CC/2012
uzatvorenej medzi TTSK, NsP Skalica, p.o. a SLSP, a.s. dňa: 20.12.2012 vo výške 4 171 333,75 € sa na
základe splátkového kalendára splácajú dlhy za zdravotnícke príspevkové zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK od roku 2012. Zostatok k 31.12.2019 je 1 251 382,00 €.
Na základe Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a dohody o novácii záväzku č. 10/0092/CC/2013
uzatvorenej medzi TTSK, NsP Skalica, p.o. a SLSP, a.s. dňa: 29.04.2013 vo výške 100 047,44 € sa na
základe splátkového kalendára splácajú dlhy za zdravotnícke príspevkové zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK od roku 2013. Zostatok k 31.12.2019 je 32 515,00 €.
Na základe Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a dohody o novácii záväzku č. 72/0092/CC/2012
uzatvorenej medzi TTSK a NsP Dunajská Streda, p.o. a SLSP, a.s. dňa: 18.09.2012 vo výške
2 500 000,00 € sa na základe splátkového kalendára splácajú dlhy za zdravotnícke príspevkové zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK od roku 2012. Zostatok k 31.12.2019 je 687 500,00 €.
Na základe Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky a dohody o novácii záväzku č. 9/0092/CC/2013
uzatvorenej medzi TTSK a NsP Skalica, p.o. a SLSP, a.s. dňa: 27.03.2013 vo výške 568 207,92 € sa na
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základe splátkového kalendára splácajú dlhy za zdravotnícke príspevkové zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK od roku 2013. Zostatok k 31.12.2019 je 174 818,00 €.
V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z návratných
zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ.

10. V roku 2019 TTSK načerpal v dvoch tranžiach tzv. preklenovací úver z úverového rámca LD 1926
(2017) vo výške 4 000 000,00 €, ktorý je určený na predfinancovanie projektov EŠIF. Úver bude
splácaný zo zrefundovaných výdavkov od riadiacich orgánov najneskôr do troch rokov od jeho
načerpania.
Z uvedeného úveru bola k 31.12.2019 čerpaná čiastka 861 320,84 €, ktorá v tomto roku nebola
zrefundovaná riadiacim orgánom. Úver vo výške 3 138 679,16 € je k 31.12.2019 na účte.
Podľa pravidiel prijímania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.:
−
−

výška dlhu nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Vyšší územný celok
je povinný prijať opatrenia podľa § 17 ods. 9, 10 a 11 citovaného zákona s cieľom zníženia celkovej sumy
dlhu ak celková suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z
investičných dodávateľských úverov nesmie prekročiť v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom
rozpočtovom roku vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky
poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného
predpisu.

Východiskové údaje, pre posúdenie dodržiavania pravidiel prijímania návratných zdrojov financovania sú uvedené
v tabuľke:
Bežné príjmy
100 – daňové
200 – nedaňové
300 – granty a transfery
SPOLU

Rok 2018
91 116 298
11 014 761
42 151 597
144 282 656

Rok 2019
100 934 270
10 966 606
46 485 230
158 386 106

Výpočet plnenia podmienok prijímania návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. (6) písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. je uvedený v tabuľke

Skutočné bežné príjmy v roku 2018
Výška dlhu k 31.12.2019
Výška dlhu v %

144 282 656
50 540 504
35,03 %

Skutočné bežné príjmy v roku 2018 znížené o prostriedky v zmysle § 17 ods. 6 písm.
b) zákona č. 583/2004 Z. z.
Výška splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v roku
2019
Výška splátok v %

102 131 059
5 337 790
5,20 %

Z výpočtov vyplýva, že podmienky uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. sú k 31.12.2019 splnené.
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10 Informácie z pohľadu účtovníctva
10.1. Individuálna účtovná závierka
Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva účtovnej jednotke z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p.. Individuálna účtovná závierka TTSK za rok 2018 bola zostavená
v zmysle zákona o účtovníctve a Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 z 5. decembra 2007, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní obsahovom vymedzení položiek individuálnej
účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
Účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky (textová časť a tabuľková časť)
Riadna individuálna účtovná závierka bola v elektronickej podobe prostredníctvom systému štátnej
pokladnice uložená do registra účtovných závierok.

10.1.1. Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť v €
/netto/

Skutočnosť
v € /netto/

Rozdiel v € 20192018

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

/netto/

177 242 234,29

203 326 660,38

26 084 426,09

43 840 723,75

52 989 488,32

9 148 764,57

1 401 237,73

1 222 699,10

-178 538,63

Dlhodobý hmotný majetok

23 010 294,63

28 742 410,83

5 732 116,20

Dlhodobý finančný majetok

19 429 191,39

23 024 378,39

3 595 187,00

133 287 142,97

150 202 153,64

16 915 010,67

364 790,10

131 334,70

-233 455,40

110 035 719,16

114 984 065,11

4 948 345,95

-

-

-

46 624,11

141 472,63

94 848,52

22 640 009,60

34 055 319,32

11 415 309,72

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

200 000,00

889 961,88

689 961,88

Časové rozlíšenie

114 367,57

135 018,42

20 650,85

Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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10.1.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť v €
/netto/

Skutočnosť v €
/netto/

Rozdiel v €
2019-2018

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

/netto/

177 242 234,29

203 326 660,38

26 084 426,09

98 027 489,89

120 877 845,20

22 850 355,31

2 998 214,16

2 998 214,16

0,00

-

-

-

Výsledok hospodárenia

95 029 275,73

117 879 631,04

22 850 355,31

Záväzky

59 125 127,40

58 974 682,05

-150 445,35

3 018 600,84

2 943 379,84

-75 221,00

282 749,83

498 275,94

215 526,11

50 632,34

28 232,05

-22 400,29

651 792,47

963 879,55

312 087,08

Bankové úvery a výpomoci*

55 121 351,92

54 540 914,67

-580 437,25

Časové rozlíšenie

20 089 617,00

Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

23 474 133,13

3 384 516,13

* Pozn.: Na bankových úveroch je preúčtovaná dlhodobá a krátkodobá časť záväzkov prevzatých
od zrušených organizácií NsP Dunajská Streda a NsP Skalica v celkovej výške 2 881 635,51 Eur.

10.1.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok v €

Zostatok v €

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

Rozdiel v €
2019-2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

46 624,56

143 033,02

96 408,46

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 515 524,65

2 515 525,10

0,45

10.1.4. Záväzky
Záväzky dlhodobé + krátkodobé

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok v €

Zostatok v €

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

702 424,81
0,00
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10.1.5. Výsledok hospodárenia
Názov

Náklady

Skutočnosť v €
/netto/

Skutočnosť v €
/netto/

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

Rozdiel v €
2019-2018 /netto/

89 819 950,07

94 018 690,74

4 198 740, 67

640 419,86

1 164 018,54

523 598,68

51 – Služby

3 039 326,94

3 349 711,12

310 384,18

52 – Osobné náklady

5 914 848,42

6 933 572,77

1 018 724,35

38 511,19

39 223,69

712,50

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

1 261 437,53

506 498,09

-754 939,44

55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

6 405 991,25

4 409 784,53

-1 996 206,72

56 – Finančné náklady

1 281 464,59

1 212 109,24

-69 355,35

-

-

-

71 237 950,29

76 403 772,76

5 165 822,47

103 346 086,74

116 294 110,99

12 948 024,25

13 692,26

14 937,06

1 244,80

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb

-

-

-

62 – Aktivácia

-

-

-

91 145 239,41

100 961 765,20

9 816 525,79

218 503,76

312 812,19

94 308,43

2 038 982,80

2 828 372,00

789 389,20

0,30

985 547,70

985 547,40

3 387,00

-

-3 387,00

9 926 281,21

11 190 676,84

1 264 395,63

13 526 136,67

22 275 420,25

8 749 283,58

-

202 075,26

202 075,26

50 – Spotrebované nákupy

53 – Dane a poplatky

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC

Hospodársky výsledok pre zdanením
(+ kladný HV, – záporný HV)
59 – Dane z príjmov

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019

str. 59

Názov

Skutočnosť v €
/netto/

Skutočnosť v €
/netto/

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

Hospodársky výsledok po zdanení
(+kladný HV, – záporný HV)

13 526 136,67

22 073 344,99

Rozdiel v €
2019-2018 /netto/

8 547 208,32

10.2. Konsolidovaná účtovná závierka
V zmysle Opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov je Trnavský samosprávny kraj
materskou účtovnou jednotkou, ktorá má povinnosť v súlade s § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje:
Konsolidovanú súvahu
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Konsolidovaná účtovná závierka za konsolidovaný celok Trnavského samosprávneho kraja sa predkladá
Ministerstvu financií SR prostredníctvom Centrálneho konsolidačného systému (CKS).
Konsolidovaná účtovná závierka bola v elektronickej podobe prostredníctvom systému štátnej pokladnice uložená
do registra účtovných závierok.
Materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje aj
konsolidovanú výročnú správu. V súlade s Metodickým usmernením k obsahu výročnej správy a konsolidovanej
výročnej správy subjektov verejnej správy vydaným MF SR dňa 24.7.2014, Trnavský samosprávny kraj zostavuje
individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu ako jeden dokument.

10.2.1. Majetok
Názov

Skutočnosť v €
/netto/

Skutočnosť v €
/netto/

Rozdiel v €
2019-2018

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

/netto/

Majetok spolu

200 894 788,54

227 235 500,22

26 340 711,68

Neobežný majetok spolu

163 177 234,75

175 696 613,19

12 519 378,44

1 623 696,58

1 398 208,65

-225 487,93

161 126 206,68

173 907 014,05

12 780 807,37

427 331,49

391 390,49

-35 941,00

37 484 862,30

51 284 611,26

13 799 748,96

2 558 476,45

2 482 920,07

-75 556,38

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
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Názov

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Skutočnosť v €
/netto/

Skutočnosť v €
/netto/

Rozdiel v €
2019-2018

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

/netto/

4 448,56

222 472,65

218 024,09

92 651,99

92 052,74

-599,25

1 192 635,31

1 709 673,05

517 037,74

33 636 649,99

46 777 492,75

13 140 842,76

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

-

-

232 691,49

254 275,77

21 584,28

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

10.2.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť v €
/netto/

Skutočnosť v €
/netto/

Rozdiel v €
2019-2018

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

/netto/

Vlastné imanie a záväzky spolu

200 894 788,54

227 235 500,22

26 340 711,68

Vlastné imanie

103 324 615,20

124 965 506,03

21 640 890,83

35 141,53

35 141,53

0,00

-

-

-

95 604 299,42

117 325 757,46

21 721 458,04

7 685 174,25

7 604 607,04

-80 567,21

69 529 763,81

70 057 554,18

527 790,37

3 788 075,46

3 748 730,98

-39 344,48

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

604 525,05

834 647,82

230 122,77

Dlhodobé záväzky

308 765,64

319 146,91

10 381,27

9 273 010,74

9 874 113,80

601 103,06

Bankové úvery a výpomoci

55 555 386, 92

55 280 914,67

-274 472,25

Časové rozlíšenie

28 040 409,53

32 212 440,01

4 172 030,48

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Podiely iných účtovných jednotiek
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
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10.2.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok v €
k 31. 12. 2018

Zostatok v €
k 31. 12. 2019

Rozdiel v €
2019-2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1 544 132,77

2 003 415,12

459 282,35

Pohľadávky po lehote splatnosti

879 697,03

888 413,79

8 716,76

10.2.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok v €

Zostatok v €

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

Rozdiel v €
2019-2018

Záväzky do lehoty splatnosti

9 578 822,45

10 193 260, 71

614 438,26

Záväzky po lehote splatnosti

2 953,93

0,00

-2 953,93

10.2.5. Výsledok hospodárenia
Názov

Náklady

Skutočnosť v €

Skutočnosť v €

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

Rozdiel v €
2019-2018

137 609 957,95

148 285 256,44

10 675 298,49

50 – Spotrebované nákupy

16 228 647,04

16 419 640,48

190 993,44

51 – Služby

12 053 138,45

11 118 824,25

-934 314,20

52 – Osobné náklady

74 682 233,60

84 765 475,01

10 083 241,41

364 185,58

380 876,25

16 690,67

1 786 470,51

1 141 943,60

-644 526,91

11 965 496,23

10 659 759,06

-1 305 737,17

1 305 037,51

1 308 020,54

2 983,03

183,89

5 300,00

5 116,11

19 224 565,14

22 485 417,25

3 260 852,11

152 617 072,82 €

170 232 077,75

17 615 004,93

13 046 522,95

13 524 267,14

477 744,19

11 535,22

-20 346,03

-31 881,25

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
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Názov

62 – Aktivácia

Skutočnosť v €

Skutočnosť v €

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

Rozdiel v €
2019-2018

72 336,70

47 731,86

-24 604,84

91 148 749,41

100 964 515,20

9 815 765,79

64 – Ostatné výnosy

1 502 353,50

1 984 631,25

482 277,75

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

2 087 362,28

3 093 368,58

1 006 006,30

26 352,31

995 890,22

969 537,91

5 045,12

420,22

-4 624,90

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC

44 716 815,33

49 641 599,31

4 924 783,98

Hospodársky výsledok pred zdanením

15 007 114,87

21 946 821,31

6 939 706,44

97 373,74

256 662,34

159 288,60

14 909 741,13

21 690 158,97

6 780 417,84

-162 115,37

-80 567,21

81 548,16

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy

(+ kladný HV, – záporný HV)
59 – Dane z príjmov
Hospodársky výsledok po zdanení
(+ kladný HV, – záporný HV)
z toho: pripadajúci na podiely iných
účtovných jednotiek

11 Ostatné dôležité informácie
11.1 Hospodárstvo – majetok, poistenie, správa majetku r. 2019
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v priebehu rokov 2006–2008 prijal viaceré úlohy za účelom komplexného
zhodnotenia stavu nehnuteľného majetku TTSK, ktoré vyústilo do spracovania projektu „Optimalizácia využitia
majetku TTSK, riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TTSK.“
Postup nakladania s majetkom sa realizuje v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov,
v súlade so Smernicou riadenia úradu „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK,“ schválené
Zastupiteľstvom TTSK.
Prebytočný majetok bol sčasti predaný formou priameho predaja (vopred určenému kupujúcemu – užívateľom
bytov, pozemkov pri cestách alebo obecnej samospráve v prípade verejnému záujmu), verejným ponukovým
konaním a po novelizácii zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC obchodnou verejnou súťažou. Celkovo bolo
doteraz uskutočnených 31 kôl verejných obchodných súťaží.
Pôvodná hodnota nehnuteľného majetku zaradeného do projektu optimalizácie využitia majetku TTSK bola cca
33,1 mil. €. V súčasnosti prebytočný nehnuteľný majetok predstavuje hodnotu 10,7 mil. € (podľa znaleckých
posudkov). Na Zastupiteľstve TTSK boli celkovo doteraz schválené predaje nehnuteľného majetku v hodnote
10.540.095 €. V roku 2019 boli tržby z predaja nehnuteľnosti vo výške 44.549,-€.
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Vyradenie majetku – V roku 2019 bol vyradený dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok v celkovej
nadobúdacej hodnote 8.451.617,69 €. Z toho hodnota nepeňažného vkladu Trnavskej cestnej spoločnosti
predstavovala objem 7.400.450,05 € a prevod správy v objeme 991.296,01 €. Ostatný vyradený majetok mal
zostatkovú hodnotu nulovú, bol zastaralý, neupotrebiteľný, alebo bez možnosti dodania náhradných súčiastok na
opravu.

11.1.1 Poistenie majetku
Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie MV, PZP na
obdobie od 1.7.2015 do 30.6.2019, ktorej víťazom sa stala skupina dodávateľov: Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
ako poisťovateľ a Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group ako
spolupoisťovateľ. Vysúťažená suma na uvedené obdobie je 1.219.363,34 €. Ročné poistenie je vo výške
304.840,84 € (z toho poistenie majetku 109.598,31 €, havarijné poistenie MV 72.550,53 €, povinné zmluvné
poistenie MV 47.692,-€, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 75.000,-€.
Na obdobie od 1.7-2019-30.9.2019 bolo uzatvorené poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu,
havarijné poistenie MV, PZP s víťazom Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Vysúťažená suma
na uvedené obdobie je 69.637,20 € ( z toho poistenie majetku 23.237,70 €, havarijné poistenie MV 14.362,60 €,
povinné zmluvné poistenie MV 15.026,90 €, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 17.010,00 €.
Víťazom na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie MV, povinné zmluvné
poistenie MV na obdobie od 1.10.2019-30.9.2023 sa stala spoločnosť Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group. Na predmetné poistné obdobie bola vysúťažená suma vo výške 1.737.224,08 €. Ročné poistenie
predstavuje sumu 434.306,02 € (z toho poistenie majetku 108.048,30 €, havarijné poistenie MV 135.189,08 €,
povinné zmluvné poistenie MV 57.160,64 €, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 133.908,00 €)

11.1.2 Správa majetku
Bola zabezpečovaná bezproblémová prevádzka a odstraňované prípadné poruchy. V priebehu sledovaného
obdobia boli okrem iného vykonané nasledovné činnosti:
•

deratizácia

•

servis kamerového systému

•

servis hliníkových okien a dverí

•

servis a opravy klimatizačných zariadení

•

revízne a pravidelné kontroly výťahov

•

revízia hasiacich prístrojov

•

revízia pracovného náradia na Úrade TTSK

•

revízia elektrospotrebičov na Úrade TTSK

•

vypracovanie projektu na vyregulovanie tepla v budove Úradu TTSK a následné vykonanie

•

vypracovanie projektu na nový kamerový systém na Úrade TTSK

•

maľovanie budovy Úradu TTSK

•

vypracovanie a následná inštalácia nového loga TTSK na budove Úradu TTSK

•

modernizácia hlasovacieho zariadenia

•

boli vypracované podklady pre verejnú obchodnú súťaž na poistenie majetku

Starostlivosť o majetok TTSK :
•

jarná a jesenná deratizácia v objektoch SOU poľnohospodárskeho v Zemianskych Sadoch a SPŠE
Piešťany
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•

revízia plynoinštalácie na budove bývalého internátu Voderady

•

revízia elektroinštalácie na budove bývalého internátu Voderady a v objektoch v Zemianskych Sadoch

•

revízia bleskozvodov na budove bývalého internátu Voderady a v objektoch v Zemianskych Sadoch

•

výrub stromov v areály Voderady

•

zabezpečenie objektov strážnou službou

•

výmena klimatizačných jednotiek v služobných bytoch TTSK

•

výmena okien na internáte SPŠ technickej Trnava

11.2

Významné investičné akcie v roku 2019

Školy a školské zariadenia
Kapitálové výdavky boli použité na:
• investície do zníženia energetickej náročnosti budov - boli zamerané na zateplenie obvodových plášťov budov,
vrátane okien, ďalej do rekonštrukcií striech a strešných plášťov, ktoré boli realizované už so zateplením
s cieľom zabezpečiť tepelnú pohodu v školách a zároveň prispieť k úspore energií (napr. Obch.akadémia
Hlohovec, SOŠ poľnohospodárstva služieb na vidieku Trnava, Gymnázium Z.K. s VJM Galanta, Gymnázium
A.V. s VJM Dunajská Streda, SOŠ automobilová v Trnave, SOŠ elektrotechnická Trnava SOŠ
elektrotechnická Trnava, SOŠ technická Hlohovec, SOŠ záhradnícka Piešťany, ...)
• rekonštrukcia telocvične – boli realizované vrátane priľahlých šatní, spŕch a sociálnych zariadení v rozsahu
výmeny elektroinštalácie, osvetlenia a vetrania, rekonštrukcie rozvodov vody a kanalizácie, výmeny
paluboviek a podlahových krytín v priestoroch telocviční a modernizácie osvetlenia športových plôch (SOŠ
obchodu a služieb Galanta)
• rekonštrukcia plavárne (SOŠ rozvoja a vidieka s VJM Dunajská Streda)
• výstavba multifunkčných ihrísk (Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany, SOŠ obchodu a služieb Trnava)
• rekonštrukcie internátov – Na školských internátoch sa realizovali prevažne rekonštrukcie sociálnych zariadení
vrátane rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie
• výstavba šk.internátu – vypracovanie projektovej dokumentácie, búracie práce – Obchodná akadémia Veľký
Meder
• rekonštrukcie školských kuchýň a cukrár.dielne, vybudovanie výdajne jedál na šk.internáte - realizovali sa
kompletné alebo čiastočné rekonštrukcie kuchýň za účelom zlepšenia hygienických a pracovných podmienok
pri príprave jedál, v rozsahu rekonštrukcie rozvodov plynu, vody, kanalizácie a vzduchotechniky, vrátane
obkladov stien a dlažieb. Súčasťou bola aj obnova technologických zariadení pre prípravu jedál a skladovanie
potravín, taktiež zázemia pre personál kuchyne (Stredná zdravotnícka škola Skalica, SOŠ obchodu a služieb
Trnava, vybudovanie výdajne jedál pre ZŠ Bottova v Trnave na šk.internáte – SPŠ Komenského v Trnave)
• rekonštrukcia kotolne (SOŠ rozvoja a vidieka s VJM Dunaj.Streda)
• rekonštrukcie výťahov (Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany)
• vybudovanie výťahu (Gymnázium A.V. s VJM Dunajská Streda)
• vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy školy (Gymnázium L.N.Senica)
• ďalšie investície boli zamerané na rekonštrukcie rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie a iných rozvodov
na hranici životnosti a v zlom technickom stave, ktoré predstavovali možnosť havárie objektov
• nákup hnuteľného majetku - nákup technologických vybavení do kuchýň, server, CNC fréza, emisná analýza
Najdôležitejšie investičné akcie :
Organizácia
SOŠ záhradnícka Piešťany

Investícia
Rekonštrukcia strechy nad SPŠ elektrotechnickou
Piešťany
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Organizácia

Investícia

Hodnota výdavku

Obchodná akadémia Hlohovec

Rekonštrukcia budovy školy – okná

139 367 €

SOŠ rozvoja a vidieka s VJM
Dunaj.Streda

Rekonštrukcia kotolne

474 198 €

Stredná zdravotnícka škola
Skalica

Rekonštrukcia školskej kuchyne

219 102 €

Hotelová akadémia Ľ.Wintera
Piešťany

Rekonštrukcia výťahu na šk.internáte, v kuchyni

101 346 €

Obchodná akadémia Veľký Meder Výstavba šk.internátu - PD, IČ, práce (búracie)

126 594 €

Gymnázium A.V. s VJM
Dunajská Streda

Rekonštrukcia budovy fasády

SPŠ Komenského Trnava

Rekonštrukcia soc.zariadení

SOŠ technická Dunajská Streda

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

83 768 €

SOŠ obchodu a služieb Galanta

Rekonštrukcia telocvične a šatní

80 399 €

SOŠ elektrotechnická Trnava

Rekonštrukcia strechy

80 000 €

SOŠ Senica

Zateplenie objektu - okná na ŠI

115 489 €

SOŠ obchodu a služieb Trnava

Rekonštrukcia cukrárskej dielne

106 400 €

SOŠ Rakovice

Zateplenie objektu – okná

133 185 €

SOŠ technická Hlohovec

Zateplenie objektu – okná

106 752 €

SOŠ stavebná s VJM Dunajská
Streda

Zateplenie objektu – okná

88 676 €

SOŠ Senica

Rekonštrukcia výťahu

49 080 €

Stredná priemyselná škola
dopravná Trnava

Protipožiarne opatrenia

69 459 €

Gymnázium L.Dúbravu Dunajská

Výstavba telocvične - PD

39 600 €

Gymnázium Z.K. s VJM Galanta

Zateplenie objektu – okná

76 948 €

99 632 €
110 928 €

Nákup hmotného investičného majetku :
Organizácia

Investícia

Hodnota výdavku

SPŠ dopravná Trnava

IKT učebňa

29 986 €

Hotelová akadémia Ľ.Wintera
Piešťany

Konvektomat a mraziaca skriňa

24 509 €

Obchodná akadémia Sereď

Konvektomat

15 651 €

Obchodná akadémia Hlohovec

Bezbariérové riešenie - schodisková plošina

14 910 €

Obchodná akadémia Trnava

Server

11 889 €
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Organizácia

Investícia

Hodnota výdavku

SOŠ záhradnícka Piešťany

Traktorová kosačka

8 946 €

SOŠ Holíč

CNC fréza Kompas F3000

8 300 €

SOŠ technická Galanta

Emisná analýza

14 618 €

Sociálna pomoc - Domovy sociálnych služieb
Do sociálnych zariadení boli investície smerované predovšetkým do rekonštrukcie a modernizácie objektov
a nákup hnuteľného majetku a to na:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

rekonštrukcia výťahu (DSS Senica)
zateplenie obvodových plášťov vrátane výmeny okien za účelom zabezpečiť tepelnú pohodu v domovoch
sociálnych služieb a zároveň znížiť energetickú náročnosť budov (DSS Jahodná)
rekonštrukcie rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie, ktoré boli na hranici životnosti (DSS Holíč,
DSS Medveďov, DSS Skalica, ...)
vybudovanie spojovacích chodieb – DSS Skalica
prípravu projektových dokumentácií na komplexné doriešenie priestorovej nedostatočnosti v objektoch
(prístavby, rekonštrukcie) s cieľom dobudovania v ďalších rokoch, čím napĺňame vyhlášku Ministerstva
zdravotníctva 210/2016 Z.z. o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách
na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (napr. DSS Borský Sv.Jur, DSS Šoporňa –
Štrkovec)
prístavba hl.budovy DSS – DSS Medveďov
rekonštrukcia kuchýň - realizovali sa kompletné alebo čiastočné rekonštrukcie kuchýň za účelom
zlepšenia hygienických a pracovných podmienok pri príprave jedál, v rozsahu rekonštrukcie rozvodov
plynu, vody, kanalizácie a vzduchotechniky, vrátane obkladov stien a dlažieb. Súčasťou bola aj obnova
technologických zariadení pre prípravu jedál a skladovanie potravín, taktiež zázemia pre personál
kuchyne (napr. DSS Galanta, DSS Zavar)
ďalšie investície - rekonštrukcie sociálnych zariadení, rekonštrukcia objektu Centrum soc.služieb Galanta
Hody, rekonštrukcia objektov DSS Medveďov, vybudovanie oplotenia a iné
nákup hnuteľného majetku – nákup zdravotníckych pomôcok, schodiskové plošiny, zariadenia do
kuchýň a práčovní, zabezpečovací systém, soc.taxík, ...

Najdôležitejšie investičné akcie :
Organizácia

Investícia

Hodnota výdavku

DSS Holíč

Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie ,
prípojka

DSS Senica

Rekonštrukcia výťahu

DSS Skalica

Vybudovanie spojovacích chodieb "Pavilón K2"

207 675 €

DSS Zavar

Centrum sociálnych služieb Galanta Hody
(rekonštrukcia)

194 436 €

DSS Medveďov

Rekonštrukcia rozvodov hl.budovy ZTI

38 467 €

DSS Borský Sv.Jur

Prístavba administratívnej budovy – PD

27 720 €

DSS Medveďov

Prístavba hl .budovy DSS

56 400 €

DSS Horný Bar

Rekonštrukcia tepelných čerpadiel

24 994 €

DSS Veľký Meder

Rekonštrukcia objektov DSS
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Organizácia

Investícia

Hodnota výdavku

DSS Šoporňa - Štrkovec

Prístavba administratívnej budovy (PD)

63 772 €

DSS Galanta

Rekonštrukcia kuchyne

28 499 €

DSS Zavar

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

36 097 €

DSS Jahodná

Zateplenie objektov vrátnice a telocvične

24 983 €

Nákup hmotného investičného majetku :
Organizácia

Investícia

Hodnota výdavku

DSS Senica

Univerzálny robot do kuchyne

11 740 €

DSS Zavar

Schodolez (Galanta – Hody)

5 940 €

DSS Medveďov

Priemyselná práčka+ sušička prádla

9 400 €

DSS Zavar

Zabezpečovací systém

7 369 €

DSS Sereď

Elektrická rúra na pečenie + zdvíhacie zariadenie

7 672 €

DSS Veľký Meder

Kotol varný elektrický + korytový žehlič

9 180 €

DSS Košúty

Priemyselná práčka + žehlič

9 919 €

DSS Okoč

Šikmá schodisková plošina + pásový schodolez

DSS Jahodná

Elektrická pec + priemyselná práčka

7 909 €

DSS Rohov

El.varný kotol, panvica sklopná, kombinovaná
pec

9 398 €

DSS Zavar

Soc.taxík na prepravu imobilných pacientov

15 170 €

26 877 €

Kultúrne zariadenia
•

•
•
•

Nákup hnuteľného majetku – Zbierkové predmety boli zakúpené pre Západoslovenské múzeum
v Trnave, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Galériu J.Koniarka v Trnave, Vlastivedné múzeum
v Galante, Záhorskú galériu v Senici, nákup videoprojektoru do Divadla J.Palárika v Trnave, vytvorenie
novej webovej stránky pre Knižnicu J.Fándlyho v Trnave, a iné.
Investície do zníženia energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia strechy (Hvezdáreň a planetárium
Hlohovec, Galéria J.Koniarka v Trnave)
Odvlhčenie objektov – v Divadle J.Palárika v Trnave
Ďalšie investície - Rekonštrukcia Robotníckeho domu vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci, príprava
PD pre rekonštrukciu Zrkadlovej sály v Divadle J.Palárika v Trnave, Rekonštrukcia elektroinštalácie
v Záhorskej galérii v Senici

Najdôležitejšie investičné akcie :
Organizácia

Investícia

Vlastivedné múzeum Hlohovec

Rekonštrukcia -Robotnícky dom – II.etapa (PD)

Galéria J.Koniarka Trnava

Rekonštrukcia strechy
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Organizácia

Investícia

Hodnota výdavku

Divadlo J.Palárika Trnava

Odvlhčenie objektov divadla vrátane PD

44 342 €

Divadlo J.Palárika Trnava

Rekonštrukcia Zrkadlovej sály(PD)

37 032 €

Západoslovenské múzeum Trnava Stavebné úpravy - Dom M.Sch.Trnavského

54 218 €

Hvezdáreň a planetárium
Hlohovec

Rekonštrukcia strechy

23 028 €

Balneologické múzeum Piešťany

Rekonštrukcia vykurovania Vila Liska

9 125 €

Nákup hmotného investičného majetku :
Organizácia

Investícia

Hodnota výdavku

Vlastivedné múzeum Hlohovec

Nákup zbierk.predmetov + nábytok

12 173 €

Galéria J.Koniarka Trnava

Kúpa umeleckých diel

6 000 €

Galéria J.Koniarka Trnava

Obraz A.Salontaya : Fragile Krehk

5 000 €

Divadlo J.Palárika Trnava

Videoprojektor Barco F90-W13

Knižnica J.Fándlyho Trnava

Vytvorenie novej webovej stránky

37 752 €
5 772 €

Úrad TTSK
Na Úrade TTSK bolo realizované:
•
•
•
•
•

11.3

Nákup nehnuteľnosti za účelom vybudovania depozitu pre Vlastivedné múzeum v GA
Nákup software pre finančnú správu
Nákup 5 ks štiepkovačov
Pamätníky k výročiu 100 rokov vzniku 1.ČSR
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na školskom internáte SZŠ Trnava

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Prehľad súdnych sporov TTSK
Problematika zákona č. 66/2009 Z. z., na základe, ktorého sa zriadilo zo zákona vecné bremeno na pozemkoch
pod cestami vo vlastníctve TTSK
TTSK v konaniach týkajúcich sa pozemkov pod cestami argumetuje nasledovne:
-

-

náhrada za zriadenie vecného bremena v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. je majetkovým právom, ktoré sa
premlčuje podľa Občianskeho zákonníka v lehote 3 rokov odo dňa, kedy sa mohlo vykonať po prvý raz podľa TTSK je to deň účinnosti zákona č. 66/2009 Z. z., a to 01.07.2009 – v tejto súvislosti vznášame
v konaniach námietku premlčania;
odo dňa 01.07.2009 sa nemôže jednať o bezdôvodné obohatenie zo strany TTSK;
v prípade náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena sa nejedná o opakujúce sa plnenie, ale
jednorazovú náhradu, čo vyplýva zo samostnej podstaty odplaty za zriadenie vecného bremena v zmysle
Občianskeho zákonníka podporenej súdnymi rozhodnutiami;
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-

náhrada za zriadenie vecného bremena patrí iba tomu, kto bol vlastníkom pozemku pod stavbami vo
vlastníctve TTSK ku dňu účinnosti zákona č. 66/2009 Z. z. – keďže sa jedná o vecné bremeno pôsobiace
in rem, t. j. v prospech nehnuteľnosti.

• Okresný súd Trnava – č. k. 12C/182/1994 – prikázané na OS Senica pod č. k. 3C/474/2015
Navrhovatelia Ján Pribula, Pavol Pribula, Ľuboš Pribula, Ing. Mgr. Jana Pribulová, Darina Pribulová všetci
zastúpení advokátom JUDr. Maroš Prosman proti odporcom: I. Zberné suroviny a.s. Žilina a spol. vrátane
TTSK ako odporcu v 4. rade v právnej veci o usporiadanie pomerov medzi vlastníkmi pozemkov a vlastníkmi
stavieb a iné.
Podstata sporu: Súdne konanie bolo začaté v roku 1994, TTSK je účastníkom od roku 2009. Konanie sa týka
pozemkov v areáli Správy a údržby ciest TTSK na Bulharskej ulici v Trnave, kde je vyznačené duplicitné
vlastníctvo. Navrhovatelia sa domáhajú odplaty za užívanie pozemkov (titulom vydania bezdôvodného
obohatenia a zriadenia vecného bremena – spätne). Uznesením č. 12C/182/1994-713 zo dňa 1.10.2013
Okresný súd Trnava konanie prerušil do právoplatného skončenia konania sp. zn. 37C/6/2011 – určenie, že
nehnuteľnosti patria do dedičstva. Uznesením č. 3C/474/2015-844 zo dňa 5.10.2018 Okresný súd Senica súd
pripustil zmenu petitu žaloby a zároveň zastavil konanie voči odporcovi v 11. rade (AUTOCOMODEX
TRNAVA, s.r.o.).
• Navrhovatelia Ján Pribula a spol. (sp.zn. 37C/6/2011) zastúpení Prosman a Pavlovič advokátska kancelária
s.r.o. proti odporcom: Trnavský samosprávny kraj (účastník v 4. rade) a ďalší v právnej veci o určenie, že
nehnuteľnosti patria do dedičstva
Začatie konania: 14.01.2011, TTSK doručené 18.04.2011
Konanie sa týka časti pozemkov v k. ú. Trnava v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktoré sú predmetom
i vyššie uvedeného sporu, a ku ktorým je evidované duplicitné vlastníctvo. Aktuálny stav: Najvyšší súd SR
dňa 25.5.2017 nevyhovel návrhu právneho zástupcu žalovaného Euromax Logistic, s.r.o. o prikázanie veci
z Okresného súdu Galanta na Okresný súd Nitra. Právny zástupca žiadal o zmenu z dôvodu zachovania
objektivity vedenia sporu. Okresný súd Galanta dňa 30.5.2019 konanie zastavil. Právny zástupca
navrhovateľov podal voči predmetnému uzneseniu odvolanie, ku ktorému sa TTSK vyjadrilo.
• Správne konanie vo veci reštitučných nárokov právnych nástupcov po pôvodných vlastníkoch Jánovi Pribulovi
a Ľudmile Pribulovej – priznanie vlastníckeho práva k pozemkom par. č. 1127 a parc.č. 1175 (parcely registra
„E“) – v časti sa týka aj pozemkov duplicitne evidovaných vo vlastníctve TTSK.
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, konanie prerušil do vyriešenia predbežnej otázky – duplicity
evidovaných vlastníckych práv v rámci určovacieho konania na Okresnom súde v Senici.
• Okresný súd Senica - č. k. 24C/121/2014
Žalobca: Ondrej Lokaj, bytom Lomená 1661/12, Košice, zastúpený JUDr. Jánom Garajom proti žalovanému
Trnavský samosprávny kraj, o vydanie bezdôvodného obohatenia (v nešpecifikovanej výške) za užívanie
pozemku vo vlastníctve žalobcu (a to: parc.č. KN-C č. 2295/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 358
m², nachádzajúceho sa v zastavanom území obce Senica, okres Senica).
Podstata sporu: Žalobca je vlastníkom pozemku pod cestou vo vlastníctve TTSK. Účinnosťou zákona č.
66/2009 Z.z. bolo v prospech TTSK zriadené zákonné vecné bremeno, teda TTSK neužíva pozemky od roku
2009 bez právneho dôvodu, a preto nejde o bezdôvodné obohatenie. Aktuálny stav: V konaní súd žalobu
zamietol dňa 1.2.2017. Právny zástupca žalobcu podal odvolanie a žiadal, aby odvolací súd napadnutý
rozsudok zrušil a vo veci rozhodol sám. Odvolací súd napadnutý rozsudok prvej inštancie potvrdil. Žalobca
doručil Okresnému súdu Trnava dovolanie proti rozhodnutiu, ale z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku
okresný súd konanie o dovolaní zastavil.
• Okresný súd Trnava - č. k. 16C/222/2016 (pôvodné č.k. 8C/78/2012).
Žalobca: Ondrej Lokaj, bytom Lomená 1661/12, Košice, zastúpený JUDr. Jánom Garajom proti žalovanému
Trnavský samosprávny kraj, o určenie, že žalobcovi patrí právo na vydanie náhrady za zriadené vecné bremeno
a iné (v nešpecifikovanej výške) za užívanie obdobného pozemku ako v predchádzajúcom spore č. k.
24C/121/2014
Podstata sporu: Žalobca je vlastníkom pozemku pod cestou vo vlastníctve TTSK. Účinnosťou zákona č.
66/2009 Z.z. bolo v prospech TTSK zriadené zákonné vecné bremeno. Za zriadenie vecného bremena zákonom
si žiada vlastník pozemku odplatu. Uznesením Okresný súd Trnava konanie v časti určenia, že žalobcovi patrí
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právo na vydanie náhrady za zriadené vecné bremeno zastavil (rovnaký nárok ako v konaní č.k.
24C/121/2014). Voči uzneseniu sa TTSK odvolalo, keďže máme za to, že sa jedná o totožný predmet konania
celkovo ako v konaní spis. zn. 24C/121/2014 a tiež, že toto konanie začalo skôr, preto sa má pokračovať iba
v konaní spis. zn. 24C/121/2014. Dňa 30.1.2019 Okresný súd Trnava medzitýmnym rozsudkom rozhodol, že
nárok žalobcu na náhradu za vecné bremeno je daný. Voči predmetnému rozsudku podal TTSK odvolanie.
• Okresný súd Skalica - č. k. 3C/127/2013
Žalobca: Juraj Bystrický proti žalovanému: Trnavský samosprávny kraj o zaplatenie odplaty za užívanie častí
nehnuteľností (z titulu náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena) vo výške 3.444,21 €
s príslušenstvom (od 8.4.2010 do 11.9.2014) a vo výške 2,13 € denne s príslušenstvom od 8.4.2013 do dňa
vyhlásenia rozsudku za užívanie častí nehnuteľností (z titulu náhrady za zriadenie zákonného vecného
bremena) parc. č. 5268/3, trvalé trávne porasty, 9295 m2, podiel 1/9 k celku, okres Skalica, obec Unín a parc.č.
5269/3 orná pôda, 36335 m2, podiel 1/9 k celku, okres Skalica, obec Unín – predmetom sporu je výmera 777
m2);
Podstata sporu: Žalobca je vlastníkom pozemku pod cestou vo vlastníctve TTSK. Účinnosťou zákona č.
66/2009 Z.z. bolo v prospech TTSK zriadené zákonné vecné bremeno. Žalobca požaduje odplatu za zriadenie
vecného bremena, a to od 08.04.2010 do 11.09.2014, čo je dátum právoplatnosti pozemkových úprav,
v dôsledku ktorých pozemok vo vlastníctve žalobcu (zastavaný cestou vo vlastníctve TTSK) prešiel do
vlastníctva TTSK.
Aktuálny stav: Súd žalobu zamietol rozhodnutím zo dňa 23.7.2018, žalobca sa odvolal. Krajský súd v Trnave
rozsudok Okresného súdu Skalica zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, súd tiež zamietol
návrh na prerušenie konania z titulu preskúmavania ústavnosti zákona č. 66/2009 Z. z.
• Okresný súd Skalica - č. k. 7C/961/2015
Žalobca: Juraj Bystrický proti žalovanému: Trnavský samosprávny kraj o zaplatenie odplaty za užívanie častí
nehnuteľností (z titulu náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena) vo výške 3.825,90 €
s príslušenstvom (od 18.06.2014 do 15.12.2015)- parc.č. 524/33, zastavané plochy, 2562 m2, okres Skalica,
obec Kátov)
Podstata sporu: Žalobca je vlastníkom pozemku pod cestou vo vlastníctve TTSK. Účinnosťou zákona č.
66/2009 Z.z. bolo v prospech TTSK zriadené zákonné vecné bremeno. Žalobca požaduje odplatu za zriadenie
vecného bremena. V danom prípade žalobca nadobudol pozemok kúpou dňa 18.06.2014, teda v čase kedy už
bolo na pozemku zriadené zákonné vecné bremeno.
Aktuálny stav: Súd zaviazal TTSK na zaplatenie odmeny rozhodnutím zo dňa 10.5.2017, TTSK sa odvolalo.
Krajský súd Trnava rozsudkom sp.zn. 24Co/411/2017 zo dňa 26.11.2018 zmenil rozsudok Okresného súdu
Skalica a žalobu zamietol. Voči predmetnému rozsudku podal žalobca dovolanie na Najvyšší súd. Dňa
12.7.2019 bol TTSK doručený návrh na prerušenie súdneho konania z dôvodu konania na Ústavnom súde SR
o súlade právnych predpisov, ktoré má zásadný význam pre rozhodnutie Najvyššieho súdu ako dovolacieho
súdu.
• Okresný súd Trnava – č.k. 8C/592/2013
Žalobca: Milan Rožnák proti žalovanému: Trnavský samosprávny kraj o vydanie platobného rozkazu na
zaplatenie 6.318,- Eur s príslušenstvom za užívanie pozemku vo vlastníctve navrhovateľa zastavaného cestou
vo vlastníctve TTSK (parc.č. 347/2, orná pôda, 741 m2, k.ú. Dolné Otrokovce, okres Hlohovec)
Podstata sporu: Žalobca je vlastníkom pozemku pod cestou vo vlastníctve TTSK. Účinnosťou zákona č.
66/2009 Z.z. bolo v prospech TTSK zriadené zákonné vecné bremeno. Žalobca požaduje odplatu za zriadenie
vecného bremena.
Aktuálny stav: Okresný súd Trnava návrh navrhovateľa zamietol dňa 21.10.2014. Navrhovateľ podal proti
tomuto rozhodnutiu odvolanie. 17.5.2015 Krajský súd v Trnave ako odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil
a vec vrátil Okresnému súdu Trnava na ďalšie konanie. Okresný súd Trnava nariadil znalecké dokazovanie
uznesením zo dňa 20.9.2017 a ustanovil spoločnosť AUDING, s.r.o. za znalca v tomto konaní. Okresný súd
Trnava dňa 3.4.2019 žalobu zamietol k dôvodu úspešne uplatnenej námietky premlčania. Žalobca podal
odvolanie.
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• Okresný súd Piešťany – č. k. 3C/247/2010
Navrhovateľ: Mária Mišurová, bytom Piešťany, proti odporcovi TTSK pôvodne o zriadenie vecného bremena
za náhradu.
Súd uznesením zo dňa 29.07.2014 konanie zastavil, čím bolo ukončené. Dňa 2. marca 2019 bolo TTSK
doručené uznesenie Okresného súdu v Piešťanoch, na základe ktorého je žalobkyňa povinná zaplatiť TTSK
trovy konania vo výške 5 755,70 EUR. Proti tomuto uzneseniu podala žalobkyňa sťažnosť, ktorú súd zamietol
uznesením sp. zn. 3C/247/2010-308 zo dňa 31. októbra 2019. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 7. novembra 2019.
• Okresný súd Piešťany – č. k. 8C/207/2010 - (zast. AK Winton, s.r.o.)
Navrhovateľ: 1/ Marta Melicháčová, 2/ MUDr. Edita Hudecová proti odporcovi TTSK pôvodne o zriadenie
vecného bremena k nehnuteľnosti za náhradu – na parcele č. 5211/9, LV č. 9013, k. ú Piešťany, neskôr náhrada
za nútené obmedzenie vlastníckeho práva vo výške 48 657,00 € navrhovateľke v 1. rade a 48 657,00 €
navrhovateľke v 2. rade a o zaplatenie náhrady trov konania.
Dátum vzniku: 19.10.2010, doručené TTSK dňa 8.3.2011. Navrhovateľky taktiež voči TTSK prejavili záujem
o zámenu pozemku vo svojom vlastníctve s pozemkami vo vlastníctve TTSK. Zo strany TTSK vyhodnotená
zámena pozemkov ako neadekvátna.
Aktuálny stav: Dňa 02.07.2018 bol vynesený rozsudok, na základe ktorého súd čiastočne uznal námietku
premlčania vznesenú Žalovaným a teda rozhodol tak že zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyniam spoločne
a nerozdielne sumu vo výške 55.715,-EUR, vo zvyšnej časti súd žalobu zamietol. Súd priznal žalovanému
nárok na náhradu trov konania v rozsahu 1/3.
Dňa 10.09.2018 žalovaný prostredníctvom PZ podal odvolanie proti predmetnému rozsudku na základe
ktorého žiada súd, aby rozsudok zmenil tak že žalobu v celom rozsahu zamieta a priznal žalovanému náhradu
trov konania v celom rozsahu alebo alternatívne aby rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie
konanie. Dňa 15.10.2018 sa k predmetnému odvolaniu žalovaného vyjadril PZ žalobkýň, ktorý dané odvolanie
považuje za nedôvodné a navrhuje, aby ho druhostupňový súd odmietol. PZ žalovaného sa k replike
k odvolaniu PZ žalobkýň vyjadril dňa 19.11.2018. PZ žalovaného trvá na podanom odvolaní. Dňa 19.03.2019
bol vydaný Rozsudok, ktorým Krajský súd v Trnave potvrdil Rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutých
častiach výrokov I., III., IV., V., VI. a VII a Žalobkyniam 1 a 2 priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov
odvolacieho konania v plnom rozsahu. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 8.4.2019. Rozsudok prvej
inštancie (OS Piešťany zo dňa 02.07.2018) nadobudol právoplatnosť dňa 12.9.2018 a vykonateľnosť dňa
12.4.2019. Dňa 7.8.2019 vydal OS Piešťany Uznesenie o trovách, kde priznal Žalobkyni v 1. rade a žalobkyni
v 2. rade náhradu trov odvolacieho konania voči žalovanému vo výške 0,00 EUR. Ďalej priznal znaleckému
ústavu STU náhradu nákladov spojených s účasťou znalca na pojednávaní vo výške 124,43 €, pričom TTSK
je povinná zaplatiť 41,48 € do 3 dní od právoplatnosti Rozsudku. Spoločnosti AUDING s.r.o. súd priznal
náhradu nákladov spojených s účasťou znalca na pojednávaní vo výške 100,24 €, pričom TTSK je povinná
zaplatiť 33,41 € do 3 dní od právoplatnosti Uznesenia. Dňa 8.8.2019 vydal OS Piešťany Uznesenie o trovách,
kde Žalobkyne v 1. a v 2. rade sú povinné spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovanému náhradu trov
odvolacieho konania vo výške 3.910,65 €. Voči tomuto Uzneseniu sme dňa 26.8.2019 podali sťažnosť (správne
vyčíslenie trov konania je 4.186,69 €). TTSK bola dňa 28.11.2019 prostredníctvom právnej zástupkyne
Žalobkyne v prvom rade (Marta Melicháčova) doručená „Žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie
vlastníckeho práva k pozemku pod verejnoprospešnou stavbou v k. ú. Piešťany“ zo dňa 22.11.2019 pričom
podľa názoru právneho poradcu existuje vysoká miera pravdepodobnosti, že nárok na usporiadanie pozemkov
aj po skončení tohto súdneho konania trvá a je právne na základe procesnej aktivity dotknutých žalobkýň
právne uplatniteľný v režime príslušných právnych predpisov.
Horná hranica možnej finančnej straty v predmetnom konaní je vo výške min. 55.715,- € s príslušenstvom.
Suma priznaná rozsudkom bola už žalobkyniam uhradená.
Uzneseniami sp. zn. 8C/207/2010 zo dňa 7. augusta 2019 Okresný súd v Piešťanoch priznal spoločnosti
AUDING s.r.o. náhradu nákladov spojených s účasťou znalca Ing. Adolfa Daubnera vo výške 100,24 € z toho
TTSK je povinný spoločnosti AUDING s.r.o. nahradiť náklady vo výške 33,41 € do troch dní od právoplatnosti
uznesenia a znaleckému ústavu – Stavebná technická univerzita v Bratislave priznal náklady spojené s účasťou
znalca doc. Ing. Naďa Antošová PhD., vo výške 124,43 €, z toho TTSK je povinný zaplatiť náhradu nákladov
vo výške 41,48 € do troch dní od právoplatnosti uznesenia. Predmetné uznesenia doposiaľ nenadobudli
právoplatnosť.
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• Okresný súd Piešťany – č. k. 8C/353/2012 - (zast. AK Winton, s.r.o.)
Navrhovateľ: 1/ MUDr. Edita Hudecová, 2/ Marta Melicháčová proti odporcovi TTSK, žaloba na plnenie –
náhrada za nútené obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku s parc. č. 5211/9, LV č.9013 k.ú Piešťany,
v čase od 1.11.2009 do 31.10.2012 za náhradu vo výške 66 856,95, od 1.11.2012 za náhradu vo výške 1
857,14 € mesačne, a o zaplatenie náhrad trov konania. Dátum vzniku: 2.11.2012, doručené TTSK dňa
3.10.2013
Aktuálny stav: Winton ako PZ Žalovaného sa na základe výzvy vyjadril k odvolaniu Žalobkýň. Následne sa
protistrana vyjadrila k vyjadreniu žalovaného. Dňa 02.07.2018 PZ žalovaného svojím podaním doplnil svoje
vyjadrenie k Odvolaniu žalobkýň a vzniesol námietku premlčania uplatneného nároku žalobkýň v konaní.
V druhostupňovom konaní vedenom pred Krajským súdom v Trnave žalobkyne podaním z 18.07.2018
uplatnili námietku zaujatosti voči sudkyniam krajského súdu JUDr. Jankovičová a JUDr., Kontríková. Najvyšší
súd svojím Uznesením zo dňa 27.07.2018, rozhodol, že uvedené sudkyne Krajského súdu Trnava nie sú
vylúčené z prejednávania a rozhodovania v danej veci. Odvolací súd rozhodol uznesením tak, že rozsudok súdu
I. inštancie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Okresný súd Piešťany v konaní vedenom pod sp. zn.
8C/353/2012 rozhodol tak, že konanie zastavil a TTSK priznal nárok na náhradu trov v rozsahu 100 %. Proti
tomuto uzneseniu žalované podali odvolanie, o ktorom rozhodol Krajský súd v Trnave (sp. zn. 3Co/75/2018)
uznesením zo dňa 30.4.2019, ktorý potvrdil konanie o zastavení konania. O výške trov konania bude
rozhodnuté samostatným uznesením. Súd o výške trov konania zatiaľ nerozhodol.

Konkurzné konania
•

Konkurzné konanie na majetok úpadcu Realitný fond Hniezdne, s.r.o. – TTSK je zabezpečeným veriteľom
v prvom poradí, t.j. jeho pohľadávka vo výške 861 615,78 € bude uspokojovaná zo speňaženia majetku
oddelenej podstaty (stavba býv. Hotela Branč v Senici). Zo strany Realitného fondu Hniezdne nebola
uhradená časť kúpnej ceny za nehnuteľnosť – Hotel Branč. TTSK svoju pohľadávku uplatnilo v rámci
konkurzu voči úpadcovi, a to istinu vo výške 801 281,88 € + úrok z omeškania 60 333,90 €.
Aktuálny stav: V dňoch 20.9.2018, 18.03.2019 a 25.04.2019 sa konali pojednávania, ktorých sa zúčastnili
zástupcovia TTSK a správkyne a ktoré riešili či TTSK je, alebo nie je veriteľom úpadcu, keďže správkyňa
uviedla, že medzi úpadcom a TTSK došlo k započítaniu vzájomných pohľadávok, čím by došlo k zániku
pohľadávky prihlásenej TTSK v konkurznom konaní. Dňa 13.06.2019 bolo vyhlásené rozhodnutie, na
základe ktorého súd rozhodol, že TTSK je veriteľom úpadcu v celom rozsahu prihlásenej pohľadávky. Voči
uvedenému rozhodnutiu podala protistrana odvolanie, čakáme na rozhodnutie odvolacieho súdu.

•

Konkurzné konanie PROFINT, spol. s r.o. Vrbové
Spisová agenda prevzatá právnym odborom dňa 25.10.2015 po zrušenej SOŠ Vrbové. TTSK zrušil SOŠ
Vrbové a zo zákona prešli práva a povinnosti na TTSK. SOŠ uplatnila v konkurznom konaní na Okresnom
súde Trnava proti úpadcovi PROFINT, spol. s r.o. Vrbové v konkurze pohľadávku vo výške 21.736,34 €
súhrnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok. Predmetná suma predstavuje dlžné nájomné nevyplatené
úpadcom na základe Nájomnej zmluvy z roku 2012. Zostávajúca dlžná suma: 485,59 €.
Aktuálny stav: Dňa 27.05.2016 bolo doručené Oznámenie o dražbe majetku úpadcu. Nemáme žiadne ďalšie
informácie o priebehu konania.

Iné konania
• Okresný súd Dunajská Streda – č. k. 6C 391/2007
Navrhovateľ Jozef Danter – DANTER, so sídlom v Dunajskej Strede proti odporcom v 1. rade správa a údržba
ciest TTSK a v 2. rade TTSK o vypratanie nehnuteľnosti a odstránenie stavby. Podstata sporu: Navrhovateľ sa
domáha vypratania nehnuteľností – pozemkov v jeho vlastníctve a odstránenia stavieb (2 ks plechových
hangárov) postavených na jeho pozemkoch. Stavby slúžia na účely uskladnenia posypového materiálu ciest, t.
j. slúžia verejnému záujmu. Hangáre boli postavené na uvedených pozemkoch bez stavebného povolenia
v roku 1988 a boli vo vlastníctve štátu. S účinnosťou k 01.01.2004 prešli do vlastníctva TTSK a neskôr boli
zverené do správy Správe a údržbe ciest TTSK. Navrhovateľ pozemky nadobudol v roku 2006 s vedomím, že
sa na nich nachádzajú predmetné stavby.
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Aktuálny stav: Súd 1. stupňa návrh zamietol, navrhovateľ sa odvolal, odvolací súd rozsudok zrušil a vec vrátil
prvostupňovému súdu na ďalšie konanie. Okresný súd Dunajská Streda rozsudkom zo dňa 3.5.2018 žalobu
zamietol. Proti tomuto rozsudku žalovaní podali odvolanie. Krajský súd v Trnave konanie prerušil do
právoplatného skončenia konania pred Ústavným súdom SR, v rámci ktorého sa rieši nesúlad zákona č.
66/2009 Z. z. s Ústavou SR.
• Okresný súd Trnava – č. k. 23Cb/119/2015 (pôv. sp. zn. 36Rob/53/2014)
Žalobca: Advisors, k.s., správca úpadcu ABC KLÍMA s.r.o. proti žalovanému: TTSK o zaplatenie 1.448,97 €
s príslušenstvom.
Podstata sporu: So žalobcom TTSK uzatvoril Zmluvu o dielo, z ktorej mal uhradiť poslednú časť dojednanej
odplaty za vykonanie diela. TTSK uhradilo žalobcovi dlžnú sumu ešte pred začatím konania, avšak žalobca si
sumu započítal na úrok z omeškania a v žalobe žiadal zaplatenie istiny a ešte ďalší úrok z omeškania. Krajský
súd Rozsudkom zo dňa 30.10.2017 potvrdil rozsudok Okresného súdu Trnava, ktorým zamietol žalobu v celom
rozsahu. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 27.11.2017.
• Okresný súd Piešťany – č. k. 4C 27/2009 - (zast. AK Winton, s.r.o.)
Navrhovateľ Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond proti odporcovi TTSK (zastúpený AK
WINTON s. r. o.) o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – nehnuteľnosti v k. ú. Rakovice v Správe
Strednej odbornej školy Rakovice. Žaloba podaná dňa 19.2.2009, dňa 5.3.2010 doručená výzva na vyjadrenie
sa TTSK k žalobe.
Aktuálny stav: Okresný súd svojím rozsudkom zo dňa 21.9.2017 žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok
na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Proti predmetnému rozsudku žalobca podal odvolanie, ku ktorému
sa PZ žalovaného vyjadril dňa 23.11.2017. PZ žalobcu podal repliku k vyjadreniu PZ žalovaného dňa
14.12.2017. K tomuto vyjadreniu bol na základe výzvy súdu vyzvaný sa vyjadriť aj žalovaný, avšak na uvedenú
výzvu PZ žalovaného nereagoval. Dňa 09.03.2019 prevzala advokátska kancelária Winton, s.r.o. v predmetnej
právnej veci zastupovanie žalovaného. Druhostupňový súd doposiaľ nerozhodol v predmetnej právnej veci.
Dňa 27.2.2019 bola doručená PZ žalovaného výzva KS Trnava na vyjadrenia sa k návrhu odvolacieho súdu na
prerušenie konania PZ žalovaného sa na základe výzvy KS TT vyjadril k návrhu odvolacieho súdu na
prerušenie konania dňa 07.03.2019. Dňa 11.06.2019 KS Trnava vydal Uznesenie o prerušení konania za
účelom vedenia správneho konania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktoré vydalo vo veci Rozhodnutie zo dňa 08.11.2019 sp. zn. 5594/2019-430 tak, že na niektoré pozemky sa
vzťahuje § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a na niektoré pozemky sa tento zákon nevzťahuje.
Dňa 13.12.2019 bol proti tomuto rozhodnutiu podaný rozklad za TTSK. Pričom proti tomuto rozhodnutiu podal
SPF rozklad dňa 27.11.2019, ku ktorému bolo za TTSK podané vyjadrenie dňa 20.12.2019.
• Okresný súd Galanta – č. k. 26Cb/18/2018 - (zast. AK Winton, s.r.o.)
Žalobca Čistý deň n. o. proti TTSK o nahradenie prejavu vôle v spojení s návrhom na vydanie neodkladného
opatrenia podľa § 325 ods. 1 písm. c) CSP
Popis sporu: Žalobca sa žalobným návrhom zo dňa 10.7.2018 domáha, aby súd nahradil prejav vôle žalovaného
na uzavretie kúpnej zmluvy. Žalobca so žalovaným uzavreli dňa 20.5.2005 zmluvu o výpožičke, predmetom
ktorej boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.u. Hody zapísané na liste vlastníctva č. 3023. Zároveň uzavrel
žalobca so žalovaným zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na identifikované nehnuteľnosti, v zmysle ktorej mali
zmluvné strany uzavrieť kúpnu zmluvu do 20.5.2020, t.j. po ukončení zmluvy o výpožičke. Vzhľadom na to,
že žalobca vypovedal zmluvu o výpožičke z dôvodu neplnenia účelu zmluvy neuzavrel so žalovaným ani
kúpnu zmluvu. Podanou žalobou chce žalovaný dosiahnuť, aby súd nahradil prejav vôle žalovaného na
uzavretie kúpnej zmluvy na identifikované nehnuteľnosti.
Žalovaný sa k žalobe vyjadril dňa 28.9.2018, kde uviedol, že súd by mal žalobu zamietnuť z nasl. dôvodov: 1,
že budúca zmluva je absolútne neplatný právny úkon, 2, že žalovaný platne odstúpil od budúcej zmluvy, 3, že
okolnosti za ktoré bola uzavretá budúca zmluva sa zmenili do takej miery že nie je od žalovaného spravodlivé
požadovať aby pristúpil k uzavretiu riadnej kúpnej zmluvy ( §50a ods.3 OZ) a 4, že výkon práva v rozpore
s dobrými mravmi nepožíva právnu ochranu.
Aktuálny stav: V predmetnom konaní sa dňa 16.5.2019 uskutočnilo prvé pojednávanie, na ktorom sa predniesli
vyjadrenia sporových strán a navrhli dôkazné prostriedky. Ďalší termín pojednávania je nariadený na deň
26.9.2019, na ktorom má byť predvolaná bývalá advokátka Čistého dňa,n.o. a pán Tomeček, ktorí boli pri
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podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. PZ Žalobcu podala návrh na rozšírenie žaloby, v zmysle ktorého
aktuálne žiadala, aby súd určil, že zmlluva o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.5.2005 je platná, eventuálne
odstúpenie žalovaného od zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 20.5.2005 doručené žalobcovi dňa 11.10.2018 je
neplatné alternatívne žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 373.000,00 €. Súd predmetnému návrhu
vyhovel uznesením zo dňa 10.7.2019, pričom voči tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.
Dňa 26.9.2019 sa uskutočnilo na OS Galanta pojednávanie, na ktorom sa súd zaoberal uznesením, ktorým
vyhovel návrhu Čistého dňa na zmenu žalobného petitu. V zmysle predmetného návrhu na zmenu žaloby Čistý
deň upravil žalobný návrh o alternatívny petit, v ktorom žaluje TTSK o zaplatenie 373.000,00 €. TTSK na
predmetnom pojednávaní uviedol, že návrh ako aj samotné uznesenie o pripustení zmeny žaloby považuje za
nedôvodné nakoľko na takto uplatnené nároky nie sú splnené zákonné podmienky, pričom Čistý deň ani
v žalobnom návrhu nešpecifikoval na základe akého právneho titulu žiada od TTSK zaplatenie sumy vo výške
373.000,00 €. Súd po vypočutí vyjadrení sporových strán vytýčil najbližší termín pojednávanie na deň
16.1.2020 o 13:00. Právny zástupca TTSK dňa 11.10.2019 adresoval súdu aj písomné vyjadrenie, v ktorom
podrobne špecifikoval dôvody, pre ktoré celý žalobný návrh považuje za nedôvodný. Na nariadenom termíne
pojednávania je naplánovaný výsluch JUDr. Viery Novákovej (právnej zástupkyne neziskovej organizácie
Čistý deň v čase uzavretia zmluvy o výpožičke, t.j. 20.5.2005 ) a Ing. Tomečka (štatutára TTSK v čase
uzavretia zmluvy o výpožičke).
• Okresný súd Galanta – č. k. 15Cb/21/2018 - (zast. AK Winton, s.r.o.)
Žalobca Čistý deň n. o. proti TTSK o splnenie povinnosti event. o určenie neplatnosti právneho úkonu.
Popis sporu: Žalobca podal dňa 30.7.2018 žalobu o splnenie povinností, event. o určenie neplatnosti právneho
úkonu spolu s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia. Žalovaný dňa 10.9.2018 podal vyjadrenie
k žalobe, v ktorom primárne uviedol, že podanie žaloby o splnenie povinností je predčasné a nedôvodné
nakoľko žalovaný k uvedenému dátumu nijakým spôsobom neobmedzoval žalobcu v užívaní nehnuteľností,
ktoré mu boli na základe zmluvy o výpožičke dané do užívania. Vo vzťahu k eventuálnemu petitu o určenie
neplatnosti výpovede zo zmluvy o výpožičke žalovaný uviedol, že tento právny úkon považuje za platný,
nakoľko výpoveď zo zmluvy dal žalobcovi v súlade s čl. 6 Zmluvy o výpožičke. Žalobca totiž prestal spĺňať
účel dojednaný v zmluvných ustanoveniach, čo potvrdilo aj MPSVaR SR a to v rozhodnutí, ktorým zrušili
žalobcovi akreditáciu na poskytovanie resocializačnej činnosti drogovo závislým osobám. Predmetné
rozhodnutie bolo následne potvrdené aj samotným ministrom, ako druhostupňovým orgánom. Rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.8.2018. Žalovaný súčasne uviedol, že žalobca nemá na
požadovanom určení naliehavý právny záujem, (ktorý je obligatórnou náležitosťou určovacej žaloby) pretože
žalobca sa žalobou podanou dňa 10.7.2018 domáhal nahradenia prejavu vôle. Sme toho názoru, že súd v rámci
tohto konania (o nahradenie prejavu vôle) si mohol ako prejudiciálnu otázku vyriešiť určenie platnosti resp.
neplatnosti výpovede zo zmluvy o výpožičke. Dňa 27.08.2018 OS Galanta uznesením sp. zn. 15Cb/21/2018
návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol, následne dňa 14.09.2018 podal žalobca
odvolanie voči uzneseniu o zamietnutí návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Žalovaný dňa 31.10.2018
podal vyjadrenie k odvolaniu žalobkyne voči uzneseniu OS Galanta zo dňa 27.8.2018 sp. zn. 15Cb/21/2018,
v ktorom uviedol, že žalobkyňa žiadnymi dôkazmi neosvedčila dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má
vydaním neodkladného opatrenia poskytnúť právna ochrana. Žalovaný súdu navrhol, aby KS v TT odvolanie
zamietol a napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil.
Aktuálny stav: Krajský súd v Trnave Uznesením sp. zn. 10Co/193/2018 potvrdil uznesenie súdu prvej
inštancie, ktorým bol zamietnutý návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia. V uvedenom konaní
zatiaľ nebolo žiadne pojednávanie. Prvé pojednávanie, ktoré sa malo konať 19.9.2019, bolo na žiadosť PZ
TTSK odročené. Ďalší termín pojednávania bol stanovený na 04.02.2020 o 09.00 hod.
• Okresný súd Galanta – č. k. 10Cb/28/2018 - (zast. AK Winton, s.r.o.)
Žalobca TTSK proti žalovanému Čistý deň n. o. o vypratanie nehnuteľnosti.
Popis sporu: Žalobca podal dňa 20.11.2018 žalobu o vypratanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.u. Hody
zapísanej na LV č. 3023, ktorú žalovaný užíval na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 20.5.2005. Nakoľko
žalobca vypovedal zmluvu o výpožičke, pričom výpoveď bola žalovanému riadne doručená 24.7.2018 sme
toho názoru, že zmluvný vzťah bol platne ukončený. Žalovaný tak užíval predmetnú nehnuteľnosť bez
akéhokoľvek právneho titulu čím neoprávnene zasahoval do vlastníckeho práva žalobcu.
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Aktuálny stav: V predmetnom konaní sa dňa 13.5.2019 uskutočnilo prvé pojednávanie, na ktorom sa predniesli
vyjadrenia sporových strán a navrhli dôkazné prostriedky. Dňa 7.10.2019 sa uskutočnilo na OS Galanta
pojednávanie, na ktorom zmluvné strany odprezentovali skutkové a právne tvrdenia k meritu konania.
Následne sudkyňa odročila pojednávanie za účelom vykonania dokazovania výsluchom svedkov JUDr. Viery
Novákovej (právnej zástupkyne neziskovej organizácie Čistý deň v čase uzavretia zmluvy o vypratanie, t.j.
20.5.2005) a Ing. Tomečka (štatutára TTSK v čase uzavretia zmluvy o výpožičke, t.j. 20.5.2005). Súčasne
sudkyňa uložila povinnosť Čistému dňu predložiť do konania rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR o odňatí akreditácie na poskytovanie sociálnoprávnej ochrany a sociálnoprávnej kurately.
Najbližší termín pojednávania sa uskutoční dňa 6.2.2020 o 9:30 hod.
• Krajský súd v Bratislave – č. k. 6S/198/2018 - (zast. AK Winton, s.r.o.)
Žalobca TTSK proti žalovanému Úrad vlády SR – správna žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
vedúceho Úradu vlády SR o rozklade zo dňa 3.7.2018, č. 246/23563/2018/KGTSÚ, ktorým bolo potvrdené
rozhodnutie generálnej tajomníčky služobného úradu Úradu vlády SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný
program Informatizácia spoločnosti, na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu vlády SR zo dňa
17.04.2018, č. 3846/14751/2018/KGTSÚ, a na preskúmanie zákonnosti postupu Úradu vlády SR pred vydaním
týchto rozhodnutí.
Popis sporu: Žalobca podal dňa 30.08.2018 žalobu na preskúmanie zákonnosti vyššie uvedených rozhodnutí
nakoľko má za to, že Rozhodnutie o rozklade ako aj jemu predchádzajúce Rozhodnutie o povinnosti vrátiť
finančné prostriedky sú nezákonné a žalobca je nimi povinný vrátiť finančné prostriedky, ktoré mu boli
právoplatným rozhodnutím podľa Zákona o pomoci a podpore v sume 1 256 817,45 eur priznané.
Aktuálny stav: Spis je aktuálne na Krajskom súde v Bratislave, následne bude žalovaný súdom vyzvaný na
vyjadrenie k predmetnej žalobe.
Súdne spory, ktoré prešli na TTSK po zrušených príspevkových organizáciách – NsP Sv. Lukáša Galanta, NsP
Skalica a NsP Dunajská Streda - zastupuje AK WINTON s. r. o.
• Okresný súd Skalica – č. k. 5Cb/71/2013 - (zast. AK Winton, s.r.o.)
Navrhovateľ WELLFORT, Inc. proti odporcovi TTSK (pôv. NsP Skalica) o zaplatenie 2.715,16 €
s príslušenstvom.
Aktuálny stav: Žalovaný podal proti rozsudku Okresného súdu Skalica dňa 02.03.2017odvolanie. Dňa
31.03.2017 bolo žalovanému doručenú vyjadrenie žalobcu k odvolaniu. Spis bol postúpený na príslušný súd
druhej inštancie, ktorý v predmetnej veci zatiaľ nerozhodol. Súd druhej inštancie rozsudok prvého stupňa
zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Dňa 13.12.2018 vydal súd prvej inštancie rozsudok,
ktorým žalobu zamietol a priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania pred súdom prvej inštancie
a pred súdom druhej inštancie v plnom rozsahu. Prvoinštančný súd zároveň vyzval žalovaného na vyčíslenie
trov konania. Dňa 25.01.2019 podal žalovaný na prvoinštančný súd vyčíslenie trov konania. Momentálne sa
čaká na rozhodnutie prvoinštančného súdu, aby priznal trovy konania vo výške, ktorú vyčíslil žalovaný. Dňa
20.6.2019 bolo PZ TTSK doručené Odvolanie žalobcu voči Rozsudku OS Piešťany, ku ktorému sa PZ TTSK
vyjadril podaním zo dňa 28.06.2019. Dňa 28.06.2019 odoslal PZ TTSK Vyjadrenie Žalovaného k Odvolaniu
žalobcu proti Rozsudku Okresného súdu Skalica, č.k. 5Cb/71/213-344 zo dňa 01.02.2019. Vzhľadom na
rozsudok Okresného súdu Skalica, ktorým bola žaloba zamietnutá, nedochádza k finančnej strate.
• Okresný súd Dunajská Streda – č. k. 9Rob/19/2013 - (zast. AK Winton, s.r.o.)
Navrhovateľ WELLFORT, Inc. proti odporcovi TTSK (pôv. NsP Dunajská Streda) o zaplatenie 2.464,19 €.
– UKONČENÝ SÚDNY SPOR
Aktuálny stav: Dňa 22.2.2017 vydal Okresný súd Dunajská Streda rozsudok, ktorým bolo rozhodnuté
o zmene žaloby a zároveň bola žaloba zamietnutá. Rozsudok nenadobudol právoplatnosť nakoľko žalobca
podal proti predmetnému rozsudku odvolanie. Spis bol postúpený na príslušný súd druhej inštancie. Dňa
09.03.2019 prevzala advokátska kancelária Winton, s.r.o. v predmetnej právnej veci zastupovanie
žalovaného. Druhostupňový súd rozhodol tak, že rozsudok prvnoinštančného v napadnutej časti potvrdzuje
a zároveň priznal žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. Dňa 25.01.2019
podal žalovaný na prvoinštančný súd vyčíslenie trov konania. Momentálne sa čaká na rozhodnutie
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prvoinštančného súdu, aby priznal trovy konania vo výške, ktorú vyčíslil PZ žalovaného. Vzhľadom na
rozsudok Okresného súdu Dunajská Streda, ktorým bola žaloba zamietnutá, nedochádza k finančnej strate.

• Okresný súd Skalica – č. k. 3Cb/49/2010 - (zast. AK Winton, s.r.o.)
Navrhovateľ ZSE Energia, a.s. proti odporcovi TTSK. (pôv. NsP Skalica) o zaplatenie 106.191,50 €
s príslušenstvom.
Aktuálny stav: Dňa 23.05.2016 sa konalo pojednávanie, na ktorom sa znalec Ing. Ján Meravý vyjadroval
k svojmu znaleckému posudku. Znalec navrhuje, aby bol urobený nový znalecký posudok, a to Slovenským
merologickým ústavom, čo zároveň žiada aj navrhovateľ. Súd pojednávanie odročil na neurčito. Dňa
09.03.2018 prevzala advokátska kancelária Winton, s.r.o. v predmetnej právnej veci zastupovanie
žalovaného. Súd v predmetnej veci doposiaľ nerozhodol. Dňa 18.02.2019 vydal OS Piešťany Uznesenie
o ustanovení znalca. Dňa 20.08.2019 súd zaslal PZ TTSK znalecký posudok k meraciemu transformátoru
a vyzval PZ TTSK k vyjadreniu sa k predmetnému znaleckému posudku. Dňa 2.9.2019 PZ TTSK podal
Vyjadrenie k znaleckému posudku, v ktorom sa stotožnil so závermi znaleckého posudku.
Horná hranica možnej finančnej straty v predmetnom konaní je vo výške 106.191,50 € s príslušenstvom.

11.4

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2019 účtovnú jednotku ovplyvnila mimoriadna situácia vyvolaná vírusom COVID-19. Pri
posúdení schopnosti nepretržite pokračovať v činnosti, účtovná jednotka vyhodnocuje všetky dostupné informácie
súvisiace s COVID 19, na základe ktorých predpokladá:




dopad na svoju finančnú situáciu v podobe zníženia vlastných príjmov,
prehodnotenie výdavkov,
potenciálne prehodnotenie podmienok úverových zmlúv

Situácia sa neustále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky nemôže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho
vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Manažment bude naďalej vyhodnocovať všetky dostupné informácie
súvisiace s COVID-19 a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na
účtovnú jednotku a jej zamestnancov. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do
účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Vypracoval:

Ing. Ivana Ondrušková

Schválil:

oddelenie účtovníctva

Mgr. Jozef Viskupič
predseda

V Trnave, dňa 4. 11. 2020
Prílohy:
•
•
•
•

Individuálna účtovná závierka
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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