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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 8/TSK/2017 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.20/2017 do Rozpočtu TSK na roky 
2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  

 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 

 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    -4 300,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     4 300,00 eur 

 
 

Rozpočtovým opatrením č. 8/TSK/2017 sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja 
zabezpečuje: 

 
1. presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, vyčlenených na 
realizáciu projektu Zelená župa, ktorý realizuje Trenčiansky samosprávny kraj za účelom zvýšenia 
povedomia občanov v oblasti životného prostredia, ako aj za účelom zvýšenia vplyvu TSK ako jedného 
z hlavných aktérov v environmentálnej oblasti. Realizáciou projektu Zelená župa Trenčiansky samosprávny 
kraj potvrdzujeme svoju angažovanosť v riešení problémov životného prostredia aj nad rámec svojich 
legislatívnych kompetencií. Nielen prostredníctvom tohto projektu deklaruje svoj záujem byť zodpovednou 
organizáciou. Možnosťou ako rozšíriť svoj vplyv, zvýšiť povedomie a dobré meno v očiach verejnosti, je 
účasť v súťaži „Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť“, ktorej vyhlasovateľom je Úrad pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ako koordinátor štátnej politiky kvality. Poslaním súťaže 
„Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť“ je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií z 
podnikateľskej a verejnej sféry do presadzovania a zviditeľnenia princípov spoločenskej zodpovednosti a 
verejne oceniť tie organizácie, ktoré sa hlásia k plneniu princípov spoločenskej zodpovednosti. Tie sú v 
rámci súťaže posudzované v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. V Slovenskej 
republike je súťaž jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2017 – 2021, ktorého 
poslaním je podpora zlepšovania kvality produktov a služieb, a to zlepšovaním organizácií pôsobiacich vo 
verejnom aj súkromnom sektore so zameraním na trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosť 
vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Prínosom účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja v súťaži 
„Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť“ bude preverenie úrovne spoločenskej zodpovednosti 
organizácie na základe modelu vychádzajúceho zo sústavy ukazovateľov vytvorených organizáciou GRI – 
Sustainability Reporting Guidelines. Zároveň Trenčiansky samosprávny kraj získa nezávislý a objektívny 
pohľad na spoločenskú zodpovednosť organizácie v oblastiach manažérstvo spoločenskej zodpovednosti, 
ekonomika, environment a sociálna oblasť, a zároveň získa spätnú správu z posúdenia na mieste, ktorá 
bude obsahovať konkrétne námety na ďalšie zlepšovanie. Trenčiansky samosprávny kraj tak bude mať 
objektívny a nezávislý podklad, na základe ktorého môže ďalej určovať smerovanie fungovania a riadenia 
samosprávneho kraja smerom k spoločenskej zodpovednosti. V neposlednom rade účasťou v súťaži získa 
uznanie a deklaráciu manažérstva organizácie založeného na etike, transparentnosti a zodpovednosti. 
Keďže podmienkou účasti v súťaži je uhradenie účastníckeho poplatku vo výške 1 500,00 eur, je potrebné 
vykonať presun finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov 
v požadovanom objeme na tomu zodpovedajúcej ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže. 
Priestor pre tento účel poskytuje ekonomická podpoložka 637 004 Všeobecné služby, v rámci ktorej došlo 
verejnou súťažou k šetreniu finančných prostriedkov, schválených na tlač a grafické spracovanie brožúr 
v rámci projektu Zelená župa, a to pod názvami „Cesta k záhradnej plakete“ a „100 tipov pre prírodnú 
záhradu“.  
 
2. presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, schválených na 
organizovanie akcie Informačným centrom Europe Direct pod názvom „Videosúťaž a konferencia pre 
stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov“. 
Informačné centrum Europe Direct, ktoré za týmto účelom vypracovalo v roku 2016 na základe výzvy na 



predkladanie návrhov COMM/BTS/ED/2016/InvestEU žiadosť o grant z Európskej komisie, plánovalo pre 
rok 2017 bežné výdavky na jednotlivých úrovniach v rámci ekonomickej položky 630 Tovary a služby, a to 
vo väzbe na pôvodný zámer zorganizovať túto akciu v priestoroch administratívnej budovy TSK. 
Z uvedeného dôvodu nebol predmetom rozpočtovania bežných výdavkov ani prenájom priestorov ani 
technické zabezpečenie konferencie. Vzhľadom k tomu, že došlo v mesiaci apríl 2017 k zmenám 
v organizácii podujatia a spoluorganizátorom konferencie sa stáva aj samotná Európska komisia resp. jej 
zastúpenie v SR, vyžaduje si táto skutočnosť organizovanie konferencie v oveľa väčších priestoroch, ako 
sa pôvodne plánovalo. Rozpočtovým opatrením č.8/TSK/2017 sa za účelom správneho zatriedenia 
budúcich výdavkov zabezpečuje presun finančných prostriedkov v požadovanom objeme 2 800,00 eur 
z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby na ekonomickú podpoložku 637 001 Školenia, kurzy, 
semináre, porady, konferencie, sympózia. 
 

 
Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 

bol  predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien 
rozpočtu TSK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ing. Jaroslav Baška v.r. 

                                                                                                    predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.20/2017  


