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Vážení obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

 

zhodnotiť rok 2020 je omnoho ťažšie, ako bolo hodnotenie uplynulých rokov. V minulom roku nás všetkých bez rozdielu 

ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla každú oblasť nášho života. Z kompetencií, ktorými ako vyšší územný 

celok na Slovensku disponujeme, sa nás táto mimoriadna situácia dotkla najmä v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci 

či oblasti školstva. Nemožno však zabudnúť ani na oblasť prímestskej autobusovej dopravy, regionálneho rozvoja 

či kultúry.  

Napriek tomu sme prácu na investičných akciách a projektoch, ktoré zlepšia život obyvateľov kraja, nezastavili 

a pokračovali v úsilí o zvýšenie kvality životnej úrovne. Išlo napríklad o rekonštrukcie a modernizácie ciest, škôl, 

sociálnych a kultúrnych zariadení či výstavbu cyklotrás.   

 

S rokom 2020 sa nám bude spájať najmä distribúcia osobných ochranných pomôcok  

Predtým, ako spomeniem najväčšie úspechy župy, ktoré sa v pandemickom roku 2020 podarilo dosiahnuť, chcel by 

som  vysloviť svoje úprimné poďakovanie každému jednému lekárovi, zdravotníkovi, sestre, všetkým, ktorí v prvej 

línii počas celého roka 2020 bojovali proti ochoreniu COVID-19. Ich pracovitosť, úsilie o záchranu ľudských 

životov a neuveriteľné nasadenie bolo jedným z najcharakteristickejších znakov tohto zápasu. Moja veľká vďaka 

patrí, samozrejme, aj pracovníkom zariadení sociálnych služieb, ktorí klientom v centrách nahrádzali rodinu. 

Úprimne ďakujem každému, kto priložil ruku k spoločnému dielu v podobe boja proti koronavírusu.     

  

     
 

Po prepuknutí pandémie ochorenia COVID-19 na konci prvého štvrťroku 2020 sme sa v plnej miere začali venovať 

distribúcii osobných ochranných pracovných prostriedkov, a to lekárom ambulantnej pohotovosti pre dospelých, 

pohotovosti pre deti a dorast, zubných pohotovostí a niektorých ambulancií všeobecných lekárov a lekárov špecialistov. 

Ochranné pomôcky sme prerozdeľovali aj medzi zariadenia sociálnych služieb v kraji so zreteľom na kapacitu zariadenia, 

počet zamestnancov a druh poskytovanej sociálnej služby. Do rozdeľovania sa pustili zamestnanci Odboru zdravotníctva 

a sociálnej pomoci župného úradu v Trenčíne, za čo im veľmi pekne ďakujem.    

 

Napriek pandémii sme zvyšovali štandard v našich nemocniciach, na hornej Nitre sme sprístupnili nový druh 

sociálnej služby   

Hoci v roku 2020 v zdravotníctve kraľovala pandémia ochorenia COVID-19, domnievam sa, že bez profesionálneho 

vybavenia by kvalifikovaná pracovná sila nemohla poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Práve preto považujem 

investovanie do nákupu nových prístrojov a modernizácie nemocničných oddelení za kľúčové. Ako zriaďovateľ troch 

krajských nemocníc sme aj v minulom roku pokračovali v investovaní do každej jednej z nich.       

Považskobystrická nemocnica sa v minulom roku mohla pochváliť novým digitálnym röntgenom, ktorý je z hľadiska 

bezpečnosti a kvality zobrazenia jedným z najkvalitnejších prístrojov svojho druhu na trhu. Spustili sme tiež projekt 

Automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Vďaka nemu sa 

zvýši efektívnosť, presnosť a kontrolovateľnosť ich skladovania a výdaja pre nemocničné oddelenia. Sľubujeme si              

od toho dosiahnutie ekonomickej úspory v mnohých oblastiach.  
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Okrem toho dostala považskobystrická nemocnica darom bezkontaktnú dezinfekčnú bránu, ktorá znižuje riziko prenosu 

infekcie a oblečenie i topánky vydezinfikuje za 5 sekúnd. V centrálnom priestore nemocničného vnútrobloku sme tiež 

začali s výstavbou moderného Centra diagnostiky, ktoré bude mať nadregionálny význam. Investícia vo výške takmer 1,8 

mil. eur má zabezpečiť zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, skvalitnenie a zrýchlenie diagnostického procesu 

a skrátenie čakacích lehôt na vyšetrenie. V minulom roku sme v tejto nemocnici na severe kraja uviedli do života nové 

vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá sa od konca apríla stala jej prevádzkovateľom.  

V roku 2020 sme v myjavskej nemocnici začali s komplexnou rekonštrukciou a prestavbou Oddelenia anestéziológie 

a intenzívnej medicíny na Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Prostredníctvom tohto kroku chceme 

vytvoriť podmienky pre centralizáciu a skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí potrebujú 

nepretržité monitorovanie. 

 

 
 

 

Ďalšia župná investícia odštartovala v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. V minulom roku sme 

v spádovej nemocnici na hornej Nitre započali výstavbu nového urgentného príjmu, ktorý vyrastie v blízkosti monobloku 

s novými operačnými sálami. Po jeho dokončení sa župa bude môcť pochváliť jedným z najmodernejších urgentných 

príjmov na Slovensku. Investíciu vo výške 3,6 mil. eur financuje kraj zo svojho rozpočtu.   
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Aj v sociálnej oblasti sme napriek koronakríze usilovne pracovali na zlepšovaní kvality poskytovaných služieb. Na hornej 

Nitre sme v roku 2020 spustili novú službu, ktorá v regióne doposiaľ chýbala. Zariadenie pre klientov s pervazívnymi 

vývinovými poruchami po ukončení povinnej školskej dochádzky prevádzkuje CSS - DOMINO, a to dennou ambulantnou 

formou pre približne 10 osôb. Rekonštrukciu objektu sme zvládli za 7 mesiacov, suma takmer 440 tisíc eur bola plne 

hradená z rozpočtu župy. Pokračovali sme v modernizáciách zariadení sociálnych služieb. Vo februári 2020 sme spustili 

komplexnú rekonštrukciu budovy Centra sociálnych služieb AVE v Dubnici nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti župy 

za viac ako 2,2 mil. eur. Celkom 30 klientov sme dočasne premiestnili do nevyužívaných priestorov liečebne pre dlhodobo 

chorých v areáli považskobystrickej nemocnice.  

 

 

 
 

V Domove sociálnych služieb Púchov – Nosice sme pokračovali vo vybudovaní novej prístavby trojposchodovej budovy 

s prízemím k existujúcemu objektu. V rámci investície za približne 1 milión eur sa zmodernizovala aj kotolňa, 

vybudovali sa nové ubytovacie jednotky, rozšírila sa administratívna aj rehabilitačná časť a pribudli tiež nové vstupné 

priestory či návštevné miestnosti pre verejnosť, ako aj odkladacie priestory na umiestnenie vozíkov či podporných chodítok 

klientov. Prínosom pre zariadenie je určite aj nový evakuačný výťah. Okrem toho sme zrekonštruovali pavilón C Centra 

sociálnych služieb Jesienka v Myjave. Stavebnými úpravami sme zväčšili jednotlivé izby, ktoré disponujú novými 

plastovými oknami. Súčasťou modernizácie bolo osadenie protipožiarnych dverí, nových radiátorov, odkvapových 

chodníkov okolo budovy a dobudovanie únikového oceľového schodiska.    
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Teším sa, že napriek pandémii koronavírusu sme v minulom roku obdržali Cenu Senior Friendly 2020, ktorú sme si 

zaslúžili za dlhoročnú podporu seniorov v ich aktívnom prístupe k životu a zdraviu a v medzigeneračných vzťahoch. Porotu 

sme presvedčili najmä aktívnou spoluprácou s Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku, s ktorou máme 

podpísané vzájomné memorandum o spolupráci. Vďaka tejto kooperácii vzniklo mnoho jedinečných športových a 

vzdelávacích aktivít. Som rád, že som ku koncu roka 2020 mohol riaditeľke CSS - Kolonka v Púchove odovzdať vianočný 

dar v podobe tabletu, ktorý bol poďakovaním za výrobu papierových krabičiek na vianočné ozdoby pre zamestnancov župy 

a poslancov krajského zastupiteľstva. Klienti ich spolu so zamestnancami pripravujú už šiestym rokom.     

 

Líder rebríčka transparentnosti žúp, striebro v súťaži Zlatý erb   

V minulom roku vydala Transparency International Slovensko (TIS) rebríček transparentnosti žúp, v ktorom sme si             

po troch rokoch opäť obhájili pozíciu lídra. V percentuálnom vyjadrení, v ktorom sme dosiahli 76,6%-né skóre, sme 

prekonali svoju vlastnú rekordnú úroveň transparentnosti z roku 2017. Vďaka zisku nadpriemerného skóre sme zostali 

jediným krajom so známkou transparentnosti A. V piatom rebríčku transparentnosti žúp sa na jeho zostavenie využilo 132 

indikátorov, z toho 15 bolo nových. Najvyššie skóre sme dosiahli v oblasti hodnotenia Predaj a prenájom majetku, Prístup 

k informáciám, Zariadenia sociálnych služieb či Personálna politika. Okruhy na zlepšenie, na ktorých budeme pracovať, 

spadajú do oblasti Mediálnej a Dopravnej politiky, ale i do oblasti Dotácií a grantov. Posledný rebríček hodnotenia žúp 

poukázal na to, že samosprávne kraje sú transparentnejšie a otvorenejšie ako stovka najväčších slovenských miest a obcí. 

                     

 
 

Webové sídlo župy sa opäť umiestnilo v trojke súťaže Zlatý Erb, ktorej cieľom je podporiť informatizáciu a účelné 

využívanie informačno-komunikačných technológií v rámci samospráv obcí, miest a krajov. V roku 2020 sme v tejto 

súťaži obhájili striebro. Internetovú stránku TSK navštívilo viac ako 750 tisíc ľudí, čo je o 190 tisíc  návštev viac ako 

v roku 2019. Piatym rokom sme využívali responzívny dizajn webovej stránky, ktorému dalo v minulom roku prednosť 
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takmer 66% návštevníkov. Aj vzhľadom na situáciu v roku 2020 ľudia vyhľadávali na webe najmä informácie z oblasti 

zdravotníctva, a to informácie o ambulantných zdravotníckych zariadeniach či rozpisy služieb ambulantnej pohotovosti.     

 

Na komunikáciu s obyvateľmi kraja naplno využívame nielen webové sídlo. Otvorene a transparentne poskytujeme 

informácie o novinkách a činnosti samosprávneho kraja prostredníctvom sociálnych sietí. Ich obľúbenosť sa každým 

rokom zvyšuje, čo sa odzrkadľuje aj na náraste sledovateľov na facebookovej fanpage TSK. Za uplynulý rok sa ich počet 

zvýšil z 5 455 na 6 421, čo predstavuje medziročný nárast o takmer tisícku sledovateľov, a to bez platenej 

propagácie.         

 

Dotačné schémy sme v minulom roku síce otvorili, ale vzhľadom na vývoj situácie sme v druhom štvrťroku 2020             

na základe rozhodnutia krajských poslancov pristúpili k ich zrušeniu. Financie neboli čerpané na podporu projektov 

v rámci štvrtého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK, Participatívnych rozpočtov                          

na stredných školách ani na podporu tematického zážitkového vzdelávania. V rámci Dotačného systému TSK 

prešli žiadosti predložené v mesiaci január v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018 schvaľovacím 

procesom, a to v 1. kole, v ktorom bolo podporených 51 žiadateľov s projektmi v oblasti kultúry či športu. Rovnako sa 

prvé hodnotiace kolo uskutočnilo aj v rámci grantového systému Zelené oči, v ktorom bolo podporených 15 projektov.  

 

Úsilie o cyklistické prepojenie kraja pokračovalo výstavbou ďalších cyklotrás, cestárom pomáha nová technika  

V roku 2020 sme rozširovali vozovú flotilu dvoch našich zmluvných prepravcov. SAD Trenčín pribudla dvadsiatka 

nových autobusov, ktoré sú vybavené bezplatným WIFI pripojením, bezpečnostným pásom na každom sedadle, cúvacími 

senzormi, širokouhlými informačnými tabuľami či klimatizáciou s vykurovaním. Pridanou hodnotu je aj ich zvýšený 

komfort pre vodičov autobusov, z ekologického hľadiska disponujú najnovším motorom EURO 6. Vozový 

park prievidzskej SAD sa rozrástol o 6 nových nízkopodlažných autobusov typu Crossway LE LINE. Tie jazdia                

na šestnástich linkách v rámci prievidzského okresu. Vybavené sú klimatizáciou, USB portom na nabíjanie či panelmi        

s on-line informáciami o spojoch. 

 

Uplynulý rok v doprave sa pre obyvateľov kraja bude spájať s odovzdaním zrekonštruovaných úsekov troch ciest, ktoré 

sme opravili z eurofondov. Prvým z nich bol 1,2-kilometrový úsek cesty medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou. 

Rekonštrukcia začala v auguste 2019, práce boli ukončené v septembri 2020. Investícia vo výške 2,2 mil. eur bola okrem 

eurofondov spolufinancovaná zo župného rozpočtu. Modernejšou, no najmä bezpečnejšou sa stala aj najvyťaženejšia 

cesta II. triedy v rámci nášho kraja, ktorú sme v minulom roku sprístupnili pre motoristov na úseku medzi Hradišťom 

a Partizánskym. Celá investícia bola v prípade rekonštrukcie tejto cesty v hodnote viac ako 3,8 mil. eur. Extrémne 

náročnou, no pre obyvateľov Považskej Bystrice a blízkeho okolia veľmi dôležitou, bola aj rekonštrukcia cesty II/517 

vrátane Orlovského mosta, ktorý prešiel zásadnou prestavbou. Celkové finančné náklady v tomto prípade presiahli 4,4 

mil. eur. Štvrtou cestou, na ktorej modernizáciu sme získali financie z eurofondov, je 6,8-km úsek cesty II/516 

Trenčianska Teplá – Dežerice. Ten bude zo štvorlístka ciest odovzdaný posledný. Pokračovali sme tiež v rekonštrukciách 

ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve kraja. V roku 2020 sa nám podarilo opraviť viac ako 50 km krajských ciest a 

to vo výške 6,1 milióna eur.   

      

   
 

Pomocnú ruku v podobe novej obchádzkovej trasy sme podali obci Čavoj, v ktorej sa po silných prívalových dažďoch 

zosunula časť úseku cesty III. triedy. Prostredníctvom Správy ciest TSK sme zabezpečili dovoz podkladového materiálu 

a položenie asfaltovej vrstvy, ktoré boli využité na vybudovanie obchádzky. Tá slúži ako prístupová komunikácia. Aj 
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v roku 2020 sme napriek koronakríze vyčlenili financie na obnovu cykloturistického značenia, a to na viac ako 140 

kilometroch cyklistických chodníčkov v kraji.    

 

Na Deň detí sme slávnostne, v rámci vtedy platných epidemiologických opatrení, otvorili jedinečnú cyklotrasu, ktorá 

vznikla v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie. Vďaka nej môžu všetci milovníci dvoch kolies 

spoznať prírodu a kultúrne pamiatky na slovenskej i českej strane hranice. Cyklotrasa sa hneď po otvorení stala 

alternatívou praktického, bezpečného a ekologického dochádzania do práce pre obyvateľov okolitých obcí. O jej 

obľúbenosti svedčí aj sčítač umiestnený na cyklotrase, ktorý od júna do decembra zaznamenal takmer 192 tisíc 

používateľov. V júni 2020 sme spustili stavebné práce na úseku Vážskej cyklomagistrály medzi Novým Mestom          

nad Váhom a Trenčínom. Po vybudovaní najdlhšieho 21,2-km úseku sa cyklisticky prepojí Horná Streda až s krajským 

mestom Trenčín. Cyklotrasa ponúkne alternatívu nielen pre cyklistické vyžitie, ale aj možnosť ekologického spôsobu 

dochádzania do práce. Celý úsek sa nám podarilo postaviť ešte v roku 2020, slávnostné otvorenie plánujeme v roku 2021.   

 

     
   

V roku 2020 sme pre verejnosť už štvrtým rokom sprístupnili aj služby autobusu so zapriahnutým vozíkom počas letnej 

sezóny. Od roku 2017, kedy sme s touto novinkou prišli, sa každým rokom teší obľube. V minulom roku ju                   

pre pandémiu koronavírusu síce využilo o niečo menej cyklistov, priazeň jej však zachovalo 300 ľudí. Cyklobusy jazdili 

tradične na dvoch linkách prímestskej autobusovej dopravy. Cestujúci, ktorí nám zaslali fotografiu, ako využili služby 

tohto autobusu, boli aj v roku 2020 odmenení.   

Aj v roku, ktorému vládla koronakríza, sme z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja vyčlenili na nákup novej 

techniky na zimnú i letnú údržbu ciest v kraji 2,5 mil. eur. Stalo sa tak už po druhýkrát, techniku využívajú zamestnanci 

na jednotlivých strediskách Správy ciest TSK. Za 4 roky plánujeme takýmto spôsobom investovať do modernizácie 

vybavenia Správy ciest TSK celkom 10 mil. eur.    
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Naše stredné školy majú nové telocvične, zrekonštruované budovy či odborné učebne  

Stredné školy sa v uplynulom roku rozhodli v boji proti pandémii koronavírusu podať pomocnú ruku. Počas prvej vlny sa 

zapojili do šitia rúšok a výroby ochranných štítov nielen pedagógovia, ale aj samotní študenti. Stovky rúšok, ktoré ušili, 

sme distribuovali vodičom autobusov prímestskej autobusovej dopravy a zamestnancom župných zariadení sociálnych 

služieb.    

Začiatkom roka sme stihli osláviť 70. výročie založenia Strednej priemyselnej školy Myjava a 80. výročie založenia 

Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica. Na poli školstva sme v roku 2020 podpísali Memorandum o spolupráci     

so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Jeho cieľom je zvyšovanie atraktívnosti vzdelávania, odborného vzdelávania 

a prípravy či celoživotného vzdelávania. Metóda peer review je kombináciou sebahodnotenia a externého hodnotenia,      

do ktorej TSK zapojil dve školy už v minulom roku. Využitie tejto metódy je vhodné na zvýšenie kvality   na krajských 

stredných školách, preto tento systém plánujeme rozšíriť na všetky naše školy.  

Ďalšie memorandum o spolupráci sme spolu so Strednou športovou školou v Trenčíne uzavreli v roku 2020                       

so Slovenským atletickým zväzom. Všetky strany sa jeho podpisom zaviazali spolupracovať na zabezpečení športovej 

prípravy žiakov v oblasti atletiky, ale aj v oblasti vzdelávania športovcov i odborníkov či rozvoja športovej infraštruktúry. 

Pokračovali sme aj vo výstavbe unikátneho projektu Hokejovej akadémie, v rámci ktorej vznikne v stredoškolskom 

kampuse nová hokejová hala. Tá sa stane pridanou hodnotou pre študentov okolitých škôl. Pri Škole umeleckého priemyslu 

v Trenčíne vyrástla v roku 2020 moderná telocvičňa, vybudovala sa budova kotolne a vzduchotechniky.  

Vynovenou budovou sa od minulého roka môže pochváliť Obchodná akadémia v Prievidzi, ktorá prešla veľkou zmenou. 

Vďaka vlastným zdrojom a dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme na župných stredných školách 

vynovili telocvičňu Strednej odbornej školy v Starej Turej. Na Strednej odbornej škole J. A. Baťu v Partizánskom sa 

študenti odborov mechatronik a programátor CNC strojov od minulého roka vzdelávajú v moderných učebniach. Učia sa 

tak na technike, ktorú budú obsluhovať priamo v praxi. 

 

 
  

Úprimne sa teším, že v systéme duálneho vzdelávania na Slovensku sme od jeho spustenia na čele. Tento úspech a udržanie 

si pozície lídra sa nám darí zachovať vďaka aktívnej spolupráci so zamestnávateľmi a projektu Hrdina remesla. V školskom 

roku 2020/2021, ktorý sme napriek prísnym protipandemickým opatreniam otvorili v septembri priamo na stredných 

školách, je doň zapojených 22 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, 146 spoločností a 1 287 žiakov, v územnej 

pôsobnosti TSK sú čísla o niečo vyššie; 25 škôl, 154 spoločností a 1 347 študentov. Spolu máme uzavretých už 30 

memoránd o spolupráci. Práve tieto čísla nás preto oprávnene spomedzi všetkých vyšších územných celkov radia 

k najúspešnejšiemu slovenskému kraju. Študenti našich stredných škôl získavajú praktické skúsenosti nielen priamo         

vo firmách, ale aj v špeciálnych centrách. Duálne vzdelávanie pokračovalo aj počas pandémie, a to v súlade s rozhodnutím 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva a ministra školstva.       

 

Južné opevnenie sme sprístupnili verejnosti, Považská knižnica sa môže pochváliť novým šatom, trenčianska 

knižnica  výťahom   
V septembri bola do užívania verejnosti odovzdaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu. Tá sprístupnila 

viac ako jednu tretinu hradu od lesoparku Brezina, spolu ide o ďalších 7 000 metrov štvorcových. V okolí Mlynskej veže 

sme vybudovali druhý vstup na hrad a samostatnú pokladňu. Jednou z novosprístupnených častí hradu je aj oblasť pod 

Jeremiášovou vežou, ku ktorej turistov privedie novovybudované vnútorné schodisko. Projekt sme realizovali s cieľom 

zatraktívnenia priestorov dominanty Považia a plného využitia turistického potenciálu hradu. V priestoroch 

zrekonštruovaného Južného opevnenia Trenčianskeho hradu sme osadili aj funkčný model stredovekej obliehacej zbrane – 

trebuchetu, ktorý je symbolom celého projektu cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja a miest 

Trenčín a Bučovice. Okrem toho Trenčianskemu hradu pribudli v minulom roku aj noví obyvatelia. Jeho priestory            

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/juznemu-opevneniu-trencianskeho-hradu-oddnes-kraluje-trebuchet.html?page_id=747302
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/juznemu-opevneniu-trencianskeho-hradu-oddnes-kraluje-trebuchet.html?page_id=747302
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po novom oficiálne obývajú hradné včely. Dobová včelnica má návštevníkov krajskej dominanty upozorniť na význam 

včiel a rovnováhu prírody.    

 

 
 

Kultúrne inštitúcie boli v priebehu viacerých mesiacov roka 2020 zatvorené. Nedá mi nespomenúť investície                     

do župných knižníc, ktoré sme napriek pandemickému roku úspešne zrealizovali. Najväčšou zmenou prešla budova 

Považskej knižnice v Považskej Bystrici, ktorá sa pri príležitosti 95. výročia svojho vzniku vrátila do vynovených 

priestorov. Bibliotéke na severe kraja pribudol tiež úplne nový vchod zo severnej strany s kovanou markízou. V podkroví 

vznikli administratívne priestory pre zamestnancov knižnice a čitateľov, vymenili sme aj rozvody elektroinštalácie, 

vzduchotechniky a ústredné kúrenie.  

Do rekonštrukcie sme z vlastného rozpočtu investovali financie vo výške 736 tisíc eur. Verejná knižnica M. Rešetku 

v Trenčíne sa dočkala prístavby nového výťahu, ktorý sme hendikepovaným užívateľom, ale aj zamestnancom knižnice 

odovzdali do užívania v minulom roku. Pridanou hodnotou prístavby je bezbariérový vstup do všetkých podlaží 

trenčianskej župnej bibliotéky, investícia vo výške 117 tisíc eur bola financovaná z rozpočtu Trenčianskej župy.     

  

Rady laureátov Verejných uznaní Trenčianskeho samosprávneho kraja rozšírili v minulom roku ďalšie osobnosti 

Aj tradičné oceňovanie inštitúcií, jednotlivcov a skupín pôsobiacich v oblasti kultúry ovplyvnila v roku 2020 pandémia 

koronavírusu. Z pôvodne naplánovaných troch podujatí sa napokon uskutočnilo jedno, a to jubilejná dvadsiata Kultúra 

2019 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Ocenenie si prevzalo 36 jednotlivcov a kolektívov v 11 

kategóriách. 

 Jednou z väčších udalostí v oblasti kultúry, ktorou sme žili v minulom roku, bolo 140. výročie narodenia generála M. R. 

Štefánika. Celonárodná pripomienka životného príbehu košarišského chlapca sa konala v júli 2020 v Košariskách. Teším 

sa, že Najväčšieho Slováka sme si pripomenuli aj my na Trenčianskej župe vyhlásením tematickej súťaže. Víťaza vybrala 

hlasovaním na facebookovom profile župy verejnosť, cenou pre neho bola VIP karta Slovenského národného múzea.      
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Rady laureátov Verejných uznaní Trenčianskeho samosprávneho kraja rozšírili v minulom roku ďalšie osobnosti. Cenou 

predsedu TSK som sa rozhodol oceniť Ľubomíra Marcinu, a to za dlhoročné pôsobenie a celoživotné zásluhy v duchovnej 

a sociálnej oblasti a pri príležitosti okrúhleho životného jubilea a Štefana Rosinu za neúnavnú prácu v oblasti podpory vedy 

a  vzdelávania  v  Púchovskom  okrese a významný prínos pri rozvoji Fakulty priemyselných technológií v Púchove.  

Komisia pre udeľovanie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja si vybrala Emíliu Šteiningerovú za uchovávanie 

regionálnych tradícií a šírenie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho kraja na Slovensku aj v zahraničí a Bohuslava Kortmana 

za celoživotnú náučno-ekologickú prácu v oblasti jaskyniarstva a turistiky.  

 

V Novákoch sme zriadili elokované pracovisko  

Prvé financie a projekty. Aj to sa v oblasti transformácie regiónu hornej Nitry spája s rokom 2020. O plánoch prechodu 

uhoľného regiónu na nový druh hospodárstva sa priamo na župnom úrade informovala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

Finančnú pomoc podala myšlienke transformačného procesu v roku 2020 aj Európska komisia. Išlo konkrétne o pomoc    

vo výške 9,6 mil. eur, ktorej účelom má byť zmiernenie dopadov zatvorenia Hornonitrianskych baní.  

 

 
 

Teším sa, že v minulom roku sa naplno rozbehol aj národný projekt Zlepšenie zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. 

Pripravený bol v spolupráci s Hornonitrianskymi baňami a mestami Prievidza, Handlová a Nováky, jeho žiadateľom sa stal 

Trenčiansky samosprávny kraj. Financie naň sme získali z Operačného programu Ľudské zdroje. V projekte sme sa 

sústredili na to, aby podpora bola smerovaná na zvýšenie adaptability zamestnancov, ktorí pre útlm baníckej činnosti prídu 

o prácu. Ide o prvý národný projekt, kde nie je žiadateľom štát, ale vyšší územný celok. S ďalšími financiami   pre región 

počítame vďaka Plánu spravodlivej transformácie.  

V Novákoch sme v minulom roku otvorili elokované pracovisko, ktoré slúži na podporu prípravy a realizácie projektov 

transformácie. Spolu 8 pracovníkov bude pomáhať všetkým vlastníkom projektových zámerov s rozpracovaním                

do reálnych projektov. Okrem toho pomocnú ruku podajú aj pri hľadaní vhodných zdrojov financovania a implementácie. 

Činnosť pracoviska v Novákoch je financovaná z projektu Lepší Trenčiansky kraj, a to v rámci Operačného programu 

Efektívna verejná správa.        
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Zelenou bola Trenčianska župa už šiestym rokom  
Keď sme sa vydali na cestu presadenia environmentalistiky v kraji, netušili sme, že obyvateľstvo kraja bude našu víziu tak 

rýchlo zdieľať a pomáhať nám v nej. V rámci environmentálne ladeného projektu Zelená župa venujeme pozornosť 

zatepľovaniu budov škôl a ostatných inštitúcií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, výstavbe nových cyklotrás, ale aj 

nákupu áut s elektrickým pohonom, ktoré na svojich cestách využívajú zamestnanci župného úradu a jeho organizácií.  

Záujem obyvateľov kraja o zdravé životné prostredie každým rokom podporujeme cez náš grantový systém Zelené oči. 

V roku 2020 sa napriek koronakríze vďaka nemu stalo realitou spolu 11 enviroprojektov za viac ako 18 tisíc eur. Týkali sa 

zvýšenia environmentálneho povedomia o význame a ochrane životného prostredia, a to formou prednášok 

a workshopov na rôzne témy, ale aj revitalizácie a pretvorenie školských dvorov či vybudovania zelených záhrad. 

Najviac zelených projektov prišlo od žiadateľov z okresu Púchov, ale zastúpenie mali aj okresy Nové Mesto                    

nad Váhom, Trenčín, Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Najviac žiadostí s environmentálnym posolstvom 

nám v minulom roku bolo doručených od občianskych združení.  

 

 
 

V minulom roku sme vďaka podpisu memoranda o spolupráci so Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska nadviazali 

kooperáciu so včelármi. Týmto krokom sledujeme najmä podporu oblasti environmentálnej výchovy, zlepšovanie stavu 

životného prostredia na území kraja a spoločnú realizáciu projektov so včelármi. 

 

         
 

Teším sa, že organizácia, ktorú sme zriadili na podporu cestovného ruchu v kraji, pokračovala v roku 2020 s tradíciou 

osádzania ekologických lavičiek, ktoré netradičným spôsobom pozývajú na návštevu nášho kraja. Obzvlášť v minulom 

roku, keď sme pre prijaté opatrenia menej cestovali do zahraničia, sme mali možnosť viac spoznávať zákutia a krásy kraja. 

Verím, že aj vďaka tomuto nápadu sa nám do jednotlivých regiónov župy podarilo prilákať viac domácich návštevníkov. 

Lavičky vo forme pohľadnice zobrazujúce známu dominantu v kraji nájde verejnosť už v 10 mestách a 1 obci.         

Počas uplynulého roka sme si vyskúšali aj rokovanie Zastupiteľstva TSK prostredníctvom videokonferencie,                     

po prvýkrát sme začali aj s jeho tlmočením do posunkovej reči. Na župnom úrade som v minulom roku privítal aj ministra 

obrany SR Jaroslava Naďa. Rozprávali sme sa o podpore obranného priemyslu v Trenčianskom kraji, ktorý má na našom 

území dlhú tradíciu. S ministrom školstva SR sme si prezreli Centrum odborného vzdelávania a prípravy  na Strednej 



 

13 

 

priemyselnej škole E. Belluša v Trenčíne a zúčastnili sa talentových prijímacích skúšok pre hokejovú akadémiu. Pomoc 

a odborné poradenstvo verejným obstarávateľom priamo v regióne začalo v roku 2020 poskytovať Stále pracovisko Úradu 

pre verejné obstarávanie, ktoré sídli na župnom úrade.   

             

 
 

V septembri 2020 sme hostili rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 v Bojniciach. S predstaviteľmi krajskej 

úrovne sme diskutovali na tému regionálnych hokejových akadémií či podpory športových podujatí zo strany Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na stretnutí sme podpísali aj Memorandum o spolupráci so Slovenským 

olympijským a športovým výborom. Okrem tohto rokovania sa v priebehu roka uskutočnili ďalšie zasadnutia Združenia 

SK8, jednotlivých sekcií i on-line webinár na tému kohéznej politiky a regionálneho rozvoja po roku 2020. V auguste sme 

s českými kolegami diskutovali na tému kompetenčného rámca slovenských a českých krajov a vymieňali si skúsenosti 

z boja proti pandémii koronavírusu.        

Teším sa, že v roku 2020 sme pokračovali aj v tradícii spoločných výjazdových odberov krvi a svojou troškou sme sa 

rozhodli pomôcť nemocniciam aj my na župnom úrade. Okrem júnového odberu krvi v priestoroch úradu sme v novembri 

absolvovali odber aj priamo v považskobystrickej nemocnici.       

Vybavenie 10 dobrovoľných hasičských zborov na území kraja sme aj v roku 2020 doplnili o život zachraňujúce prístroje – 

defibrilátory. Jedenásty defibrilátor darovala členom DHZ Dolná Súča spoločnosť PharmaCare. Aj prostredníctvom týchto 

darov pokračujeme v spolupráci župy a dobrovoľných hasičov, čo sme potvrdili aj podpisom Memoranda o partnerstve 

a spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

v Trenčíne. Kooperácia bola predĺžená o 5 rokov. 
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Záverom mi dovoľte zaželať nám všetkým do roku 2021 najmä pevné zdravie, veľa energie a sily. Pevne verím, že 

spoločnými silami sa nám podarí pandémiu koronavírusu poraziť a vrátiť sa aspoň čiastočne k životu, ktorý sme viedli 

predtým. Som presvedčený, že naše úsilie o posunutie úrovne života obyvateľov kraja na vyšší stupeň sa nezastaví a bude 

pokračovať, aby sme dosiahli spoločný cieľ v podobe ďalšieho rozvoja kraja.     

  

Výročná správa TSK je vypracovaná v súlade s §22b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a obsahuje údaje za individuálnu účtovnú závierku TSK k 31.12.2020 a za konsolidovanú účtovnú 

závierku konsolidovaného celku TSK k 31.12.2020.     
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1. Identifikácia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 
Názov:           Trenčiansky samosprávny kraj 

 

Sídlo:             K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

Vznik:       Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne bol zriadený dňa 1. januára  2002 v zmysle zákona  

                        č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. 

 

Právne postavenie: 

 

 TSK je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 

 TSK  je    právnickou  osobou,  ktorá  za    podmienok  ustanovených  zákonom   samostatne   hospodári         

s vlastným  majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. 

 TSK má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. 

 Ukladať povinnosti  alebo  zasahovať  do  oprávnení  TSK  možno len zákonom a na základe  medzinárodnej 

zmluvy. 

 

 

 

Symboly Trenčianskeho samosprávneho kraja sú:  

 

 
                     erb                                                            vlajka                                                      pečať 

 

 

                                        
 

 

 

 

 
Informácie o Trenčianskom samosprávnom kraji 

 

Trenčiansky samosprávny kraj s rozlohou 4 502 km
2
 zaberá 9,1 % územia Slovenskej republiky. Rozprestiera sa 

v severozápadnej časti Slovenska, pričom západnú časť kraja tvorí štátna hranica s Českou republikou, na juhu hraničí 

s Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom, na východe s Banskobystrickým samosprávnym krajom a na severe so 

Žilinským samosprávnym krajom. 

 

Počtom obyvateľov k 31.12.2020  582 567 sa Trenčiansky kraj zaraďuje na 7. miesto v medzikrajskom porovnaní 

s podielom 10,67 % na úhrne SR. S hustotou osídlenia 130 obyvateľov na km
2
 je tretím najobývanejším krajom SR. 

 

 

Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z.z. o územnom a samosprávnom 

usporiadaní SR v znení neskorších predpisov sa člení na 9 okresov: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové 

Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Rozlohou najväčším je okres Prievidza 

a najmenším okres Myjava. 
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Okres Trenčín  

 

 
Rozloha: 675 km2 

Počet obyvateľov: 114 837 

Hustota osídlenia: 170 obyvateľov na km2 

Mestá: 3, Nemšová, Trenčianske Teplice, Trenčín 

Obce: 34, Adamovské Kochanovce, Bobot, Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horná Súča, Horňany, Horné 

Srnie, Hrabovka, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Zariečie, Krivosúd-Bodovka, Melčice-Lieskové, Mníchová 

Lehota, Motešice, Neporadza, Omšenie, Opatovce, Petrova Lehota, Selec, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Štvrtok, 

Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Stankovce, Trenčianske Mitice, Veľká Hradná, 

Veľké Bierovce, Zamarovce. 

 

Okres Bánovce nad Bebravou 

 

 

 
Rozloha: 462 km 

Počet obyvateľov: 35 972 

Hustota osídlenia:78 obyvateľov na km2 

Mestá: 1, Bánovce nad Bebravou 

Obce: 42, Borčany, Brezolupy, Cimenná, Čierna Lehota, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné 

Naštice, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Libichava, Ľutov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, 

Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Podlužany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, 

Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza, Trebichava,Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké 

Hoste, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná-Radiša. 
 

 

Okres Ilava 

 

 

 
Rozloha: 359 km2 

Počet obyvateľov: 58 811 

Hustota osídlenia: 164 obyvateľov na km2 

Mestá: 3, Dubnica nad Váhom, Ilava, Nová Dubnica 

Obce: 18, Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, 

Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slávnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, Zliechov. 
 

 

Okres Myjava 

 

 

 
Rozloha: 327 km2 

Počet obyvateľov: 26 062 

Hustota osídlenia: 80 obyvateľov na km2 

Mestá: 2, Brezová pod Bradlom, Myjava 

Obce: 15, Brestovec, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, 

Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

                                                                                                        

            

Okres Nové Mesto nad Váhom 

 

 
Rozloha: 580 km2 

Počet obyvateľov: 62 572 

Hustota osídlenia: 108 obyvateľov na km2 

Mestá: 2, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá 

Obce: 32, Beckov, Bošáca, Brunovce, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Haluzice, Horná  Streda, 

Hôrka  nad  Váhom, Hrachovište, Hrádok,  Kalnica,  Kočovce, Lubina, Lúka, Modrová, Modrovka, Moravské Lieskové, 

Nová Bošáca, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, Očkov, Pobedim, Podolie, Potvorice, Považany, Stará Lehota, 

Trenčianske Bohuslavice, Vaďovce, Višňové, Zemianske Podhradie. 
 

                                                                                                                                                           

Okres Partizánske 

 

 

 
Rozloha:  301 km2 

Počet obyvateľov: 45 293 

Hustota osídlenia: 150 obyvateľov na km2 

Mestá: 1, Partizánske 

Obce: 22, Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské 

Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nadanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, 

Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou. 
 

 

Okres Považská Bystrica 

 

 

 
Rozloha: 463 km2 

Počet obyvateľov: 61 993 

Hustota osídlenia: 134 obyvateľov na km2 

Mestá: 1, Považská Bystrica 

Obce: 27, Počárová, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Maríková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, 

Horná Maríková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Podskalie, 

Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, Stupné, Sverepec, Udiča, Vrchteplá, Záskalie. 
 

 

Okres Prievidza 

 

 

 
Rozloha: 960 km2 

Počet obyvateľov: 132 891 

Hustota osídlenia: 138 obyvateľov na km2 

Mestá: 4, Bojnice, Handlová, Nováky, Prievidza 

Obce: 48, Bystričany, Cígeľ, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná 

Ves, Horné Vestenice, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Kocurany, 

Kostolná Ves, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, 

Nevidzany, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianské Sučany, Nitrica, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, 

Poluvsie, Poruba, Pravenec, Radobica, Ráztočno, Rudnianská Lehota, Sebedražie, Seč, Šútovce, Temeš, Tužina, Valaská 

Belá, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany. 
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Okres Púchov 

 

 

 
Rozloha: 375 km2 

Počet obyvateľov: 44 136 

Hustota osídlenia: 118 obyvateľov na km2 

Mestá: 1, Púchov 

Obce: 20, Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lazy pod Makytou, 

Lednica, Lednické Rovne, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Mojtín, Nimnica, Streženice, Visolaje,  Vydrná, Záriečie, 

Zubák. 

  

 

2. Orgány Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 
Orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja sú predseda TSK a Zastupiteľstvo TSK. Výkonným orgánom predsedu TSK 

a Zastupiteľstva TSK je Úrad TSK.  

  

2.1  Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
Predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja je Ing. Jaroslav Baška. V priamych voľbách obyvateľmi trenčianskeho 

kraja bol prvýkrát zvolený do funkcie predsedu vo voľbách v roku 2013 a opakovane po voľbách v roku 2017. Oficiálne 

prevzal  funkciu predsedu  na ustanovujúcom zastupiteľstve dňa 13.11.2017. 

 

 

Predseda TSK 

 

Ing. Jaroslav Baška                                                                     

 

                                                                                   

 

 

 

 

 
 

Predseda TSK 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 určený v organizačnom poriadku úradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

2.2  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 
Zastupiteľstvo TSK  je zbor zložený zo 47 poslancov zvolených v priamych voľbách.  

 
Por. 

číslo 
Poslanec 

Polit. prísl. 

 
Foto  

Por. 

číslo 
Poslanec 

Polit. prísl. 

 
Foto 

1 Mgr. Anna Abramovičová 
nezávislý 

kandidát 

 

 

13 
JUDr. Vladimír Fraňo, 

LL.M. 

Smer-SD, 

SNS, Most-

Híd, Strana 
Zelených 

 

2 Ing. Pavol Bagin 

Smer-SD, 

SNS, Most-

Híd, Strana 
Zelených 

 

 

14 
doc. Ing. Jozef  Habánik, 

PhD. 

Smer-SD, 

SNS, Most-

Híd, Strana 
Zelených 

 

3 RNDr. Viera Beňová 
Nezávislý 

kandidát 

 

 

15 Ing. Mária Hajšová, PhD. 

Smer-SD, 

SNS, Most-

Híd, Strana 
Zelených 

 

4 
doc. MUDr. Ján Bielik, 

CSc. 
Nezávislý 

kandidát 

 

 

15 Pavel Halabrín 
Nezávislý 

kandidát 

 

5 Mgr. Eva Bočincová 
Nezávislý 

kandidát 

 

 

17 Ing. Anna Halinárová 

Smer-SD, 

SNS, Most-

Híd, Strana 
Zelených 

 

6 
doc. PaedDr. Jozef Božik, 

PhD. 
Nezávislý 

kandidát 

 

 

18 MUDr. Mohamed Hemza 

Smer-SD, 
SNS, Most-

Híd, Strana 

Zelených 
 

7 Mgr. Dušan Bublavý 

Smer-DS 

SNS, Most-
Híd, Strana 

Zelených 
 

 

19 Mgr. Rastislav Henek 
Nezávislý 
kandidát 

 

8 
MUDr. Viliam Cíbik, 

PhD 
Nezávislý 
knadidát 

 

 

20 Ing. Juraj Hort 
Nezávislý 
kandidát 

 

9 MUDr. Peter Daňo 

SAS, 
OĽANO, 

KDH, OKS, 

Nova, Zmena 
zdola, DÚS  

 

21 Roman Hvizdák 
Nezávislý 
kandidát 

 

10 Erich Dvonč 
Nezávislý 

kandidát 

 

 

22 
doc. PhDr. PaedDr. Karol 

Janas, PhD. 

Smer-SD, 

SNS, Most-

Híd, Strana 
Zelených 

 

11 Mgr. Michal Ďureje, PhD. 
Nezávislý 

kandidát 

 

 

23 Ing. Juraj Maláň 

SAS, 

OĽANO, 
KDH, OKS, 

Nova, Zmena 

zdola, DÚS  

12 Bc. Eduard Filo 

SAS, 

OĽANO, 
KDH, OKS, 

Nova, Zmena 

zdola, DÚS  

 

24 Ing. Peter Marušinec 

Smer-SD, 

SNS, Most-

Híd, Strana 
Zelených 
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Por. 

číslo 
Poslanec 

Polit. prísl. 

 
Foto  

Por. 

číslo 
Poslanec 

Polit. prísl. 

 
Foto 

25 Ing. Ladislav Matejka 

SAS, 

OĽANO, 

KDH, OKS, 
Nova, Zmena 

zdola, DÚS  

 

37 MUDr. Igor Steiner 

Smer-SD, 

SNS, Most-

Híd, Strana 

Zelených 
 

26 František Matušík 
Nezávislý 

kandidát 

 

 

38 Ing. JUDr. Jozef Stopka 

Smer-SD, 
SNS, Most-

Híd, Strana 

Zelených 
 

27 Ing. Zuzana Máčeková 
Nezávislý 

kandidát 

 

 

39 MUDr. Stanislav Svatík 
Nezávislý 

kandidát 

 

28 Tomáš Merašický 

SAS, 

OĽANO, 

KDH, OKS, 
Nova, Zmena 

zdola, DÚS  

 

40 PhDr. Štefan Škultéty 
Nezávislý 

kandidát 

 

29 Ing. Miloš Mičega 
Nezávislý 

kandidát 

 

 

41 MUDr. Mária Šramková 
Nezávislý 

kandidát 

 

30 
PhDr. PaedDr.  Rudolfa    

Novotná 
nezávislý 
kandidát 

 

 

42 Ing. Richard Takáč 

Smer-SD, 

SNS, Most-
Híd, Strana 

Zelených 
 

31 MUDr. Peter Oulehle 

SAS, 
OĽANO, 

KDH, OKS, 

Nova, Zmena 
zdola, DÚS  

 

43 PhDr. František Tám 

Smer-SD, 

SNS, Most-
Híd, Strana 

Zelených 
 

32 Ing. Milan Panáček 

Smer-SD, 

SNS, Most-
Híd, Strana 

Zelených 
 

 

44 Ing. Jozef  Trstenský 

Smer-SD, 

SNS, Most-
Híd, Strana 

Zelených 
 

33 
PaedDr. Eleonóra 

Porubcová 

KDH, SDKÚ 

– DS, MOST 

– HÍD, 

NOVA, SAS, 
OKS  

 

45 Bc. Tomáš Vaňo 
Nezávislý 
kandidát 

 

34 
MUDr. Ladislav 

Prochádzka 
Nezávislý 

kandidát 

 

 

46 Ing. Viera Zboranová 
Nezávislý 

kandidát 

 

35 Ing. Iveta Randziaková 

Smer-SD, 
SNS, Most-

Híd, Strana 

Zelených 
 

 

47 Ing. Miroslav Žiak 

SAS, 

OĽANO, 

KDH, OKS, 
Nova, Zmena 

zdola, DÚS  

36 Mgr. Juraj Smatana 

SAS, 

OĽANO, 
KDH, OKS, 

Nova, Zmena 

zdola, DÚS  

 

   

 

 
Zastupiteľstvu TSK je vyhradené rozhodovať o základných otázkach samosprávneho kraja, najmä: 

 uznášať sa na nariadeniach, 

 určovať  zásady  hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja a s majetkom  prenechaným do užívania 

samosprávnemu kraju, 

 schvaľovať program  sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja samosprávneho kraja,  

 schvaľovať regionálne rozvojové plány a programy, ako aj územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja 

a územné  plány regiónov, 
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 schvaľovať rozpočet  samosprávneho  kraja  a jeho zmeny, kontrolovať čerpanie rozpočtu a schvaľovať záverečný  

účet samosprávneho kraja; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať predseda, 

 o prijatí úveru alebo pôžičky samosprávneho kraja, 

 schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov samosprávneho kraja vypracovaný podľa osobitného predpisu, 

 o vyhlásení referenda,  

 zriaďovať, zakladať, zrušovať a kontrolovať právnické  osoby  samosprávneho  kraja a na návrh   predsedu   

vymenúvať   a odvolávať  ich   vedúcich    (riaditeľov),   ak   osobitný   zákon   neustanovuje  inak, ako   aj  

schvaľovať  majetkovú   účasť samosprávneho kraja v právnickej osobe, 

 schvaľovať dohody,  schvaľovať  združovanie    prostriedkov  a činností samosprávneho kraja, ako aj členstvo 

samosprávneho kraja v združeniach, 

 voliť  a odvolávať  na   návrh    predsedu   z poslancov  zastupiteľstva   podpredsedov samosprávneho   kraja,   ako  

aj  určovať  podpredsedovi, ktorý   je  dlhodobo uvoľnený  na výkon funkcie, primeranú odmenu, 

 voliť na šesť rokov a odvolávať hlavného kontrolóra a určovať jeho odmenu, 

 zriaďovať  komisie  a iné  orgány  zastupiteľstva, určovať  im úlohy, voliť a odvolávať ich predsedov a ďalších 

členov, 

 určovať odmenu poslancom, 

 určovať odmenu členom komisií, ktorí nie sú poslancami, 

 zriaďovať úrad, 

 schvaľovať rokovací poriadok zastupiteľstva, 

 o ďalších veciach, ktoré si môže vyhradiť v štatúte samosprávneho kraja, ak nie sú zákonom zverené predsedovi. 

 

Výkon funkcie podpredsedu TSK v roku 2020 zabezpečovali Ing. Jozef Trstenský, doc., PaedDr. Jozef Božík, 

PaedDr. Eleonóra Porubcová. Ich úlohou bolo zastupovať predsedu v rozsahu určenom zastupiteľstvom.   

 

Poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi zastupiteľstva sú komisie. Pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sú zriadené nasledovné komisie: 

 

 Komisia mandátová 

 Komisia pre financie, rozpočet a investície 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie 

 Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu 

 Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

 Komisia dopravy 

 Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva 

 Komisia legislatívno-právna 

 

Tieto poradné orgány nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc, ale pomáhajú plniť úlohy TSK svojimi  odporúčaniami. 

Zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiť aj komisie pre ďalšie oblasti.  

 

Komisie majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu: 

 vypracovávajú stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, 

 vypracovávajú stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie zastupiteľstva, 

 spolupracujú pri tvorbe kompetencií rozvoja v danej oblasti, 

 predkladajú iniciatívne návrhy a podnety poslaneckému grémiu a Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 spolupracujú na tvorbe všeobecne záväzných nariadení, 

 kontrolujú spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a poslaneckého grémia, dodržiavanie všeobecne 

záväzných nariadení, 

 kontrolujú ako sa vykonávajú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov, 

 upozorňujú orgány Trenčianskeho samosprávneho kraja na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku 

a iniciatívne prispievajú  k ich odstráneniu. 

Komisie sú zložené z poslancov Zastupiteľstva TSK.  Členovia komisií sa stretávajú podľa vopred stanoveného plánu.  

Zastupiteľstvo volí počas svojho zasadania dočasnú mandátovú komisiu. 

 

Kontrolu plnenia úloh samosprávneho kraja, najmä kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja a kontrolu 

hospodárenia a nakladania s jeho majetkom zabezpečuje hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra. Funkciu hlavného 

kontrolóra do 30.10.2020 vykonával  Ing. Richard Horváth. Dňom 31.10.2020 nastúpil na funkciu hlavného kontrolóra 

novozvolený hlavný kontrolór Ing. Pavol Zigo. 
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3. Organizačná štruktúra Trenčianskeho samosprávneho kraja a vývoj 

zamestnanosti v TSK 
 

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja je výkonným orgánom Zastupiteľstva TSK a predsedu TSK. Zabezpečuje 

administratívne a organizačné úlohy Zastupiteľstva TSK, predsedu TSK a ďalších orgánov zriadených Zastupiteľstvom 

TSK.  Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol  167,7, z toho 22 vedúcich zamestnancov.                                                                                    

 

Organizačná štruktúra platná k 31.12.2020: 
 Predseda TSK  

Kancelária predsedu TSK  

1. Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov  

2. Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností  

3. Odbor Sprostredkovateľského orgánu pre IROP  

         Oddelenie implementácie projektov 

         Oddelenie riadenia a koordinácie 

         

 Hlavný kontrolór TSK  

Útvar hlavného kontrolóra TSK   

 

 Riaditeľ Úradu TSK  

1. sekretariát  

2. oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania  

3. oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia  

4. oddelenie informatiky  

 

 Odbor regionálneho rozvoja  
1. oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov  

2. oddelenie životného prostredia a územného plánovania  

3. Informačno-poradenské centrum  

4. Informačné centrum Europe Direct  

5. Lepší trenčiansky kraj 

6. Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

 

 Odbor investícií a vnútornej prevádzky  

1. oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku  

2. oddelenie investícií  

 

 Odbor školstva a kultúry  
1. oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení 

2. oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu  

 

 Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci  

1. oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie  

2. oddelenie sociálnej pomoci  

 

 Odbor dopravy  

1.oddelenie verejnej dopravy 

2.oddelenie cestnej infraštruktúry 

 

 Odbor finančný  
1. oddelenie rozpočtu a účtovníctva  

2. oddelenie finančné  

 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

Trenčiansky  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 31.12.2020 bol ich počet 80, z toho bolo 44 rozpočtových organizácií a 36 príspevkových organizácií: 

 úsek dopravy                                                   1 PO 

 úsek zdravotníctva                  3 PO 
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 úsek kultúry                 12 PO 

 úsek vzdelávania                              20 RO 

                                                                                     20 PO 

 úsek sociálnych služieb                             24 RO 

 

 

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2020  a členstvo TSK v právnických osobách 

 

Názov právnickej osoby IČO Právna forma 

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

nezisková organizácia, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín 

 – v konkurze 

36119687 

 

nezisková organizácia  

Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, K dolnej 

stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – TSK členom KOCR 
42377897 

 

špeciálna právna forma 

 

Trenčiansky samosprávny kraj ako subjekt verejného záujmu v súlade s § 34 zákona 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 je povinný zriadiť výbor pre 

audit. Výbor pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja bol zriadený dňa 22.decembra 2016 Rozhodnutím predsedu č. 

6/2016 o zriadení výboru pre audit. Opätovne bol Výbor pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený a v novom 

zložení menovaný Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 29. januára 2018 uznesením č. 41/2018.  

 

Zloženie  Výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja je nasledovné: 

JUDr. Ľubica Fialová – predseda výboru pre audit 

Mária Súletyová – člen výboru pre audit 

Ing. Marta Kavecká – člen výboru pre audit  

 

Úlohy výboru pre audit sú definované v ustanovení § 34 ods. 4 zákona 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 a v Článku 2 Štatútu Výboru pre audit 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, ktorá súvisela s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19, sa 

neuskutočnili v roku 2020 zasadnutia výboru pre audit. Členom boli zasielané podklady na rokovania elektronicky 

a v zmysle platných stanov hlasovali prostredníctvom rozhodovacieho procesu „per rollam“.  Prerokované boli: 

- Dodatočná správa určená pre výbor pre audit  z overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky  TSK za rok končiaci 

sa 31.12.2019, 

- Správa nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky TSK k 31.12.2019 vrátane správy 

k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov, 

- Dodatočná správa určená pre výbor pre audit o overení konsolidovanej účtovnej závierky TSK k 31.12.2019,  

- Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a Výročnej správy TSK vrátane správy 

k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov,  

- Potvrdenie o nezávislosti štatutárneho audítora v zmysle zákona 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  pri vykonaní štatutárneho auditu 

audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, Prešov, 

- Informácia o postupe auditu určená pre výbor pre audit a vecný a časový harmonogram postupu auditu.  

V súlade s ustanovením § 34 ods. 4 písm. g) zákona 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 predseda výboru pre audit spracováva pre poslancov Správu  

o činnosti Výboru pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja za príslušný kalendárny rok. 

 

Vývoj zamestnanosti TSK: 
 Stav a vývoj zamestnanosti  Trenčianskeho samosprávneho kraja v jednotlivých oblastiach v priebehu rokov 2019, 2020 

 s výhľadom na roky 2021 a 2022 podľa jednotlivých oblastí je nasledovný: 
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Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja   

 

Stav zamestnanosti na Ú TSK   

Priemerný evid. 

počet zamestnancov 
rok 2019 

 

rok 2020 

 

rok 2021 

predpoklad 

rok 2022 

predpoklad 

Fyzické osoby 159,5 167,7 196,0 196,0 

Prepočítaný stav 157,1 166,9 195,3 195,3 

 

 

Rok 2020 bol z hľadiska vývoja zamestnanosti na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej Ú TSK) značne 

akceleračný, keď najmä po schválení projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, „Lepší Trenčiansky 

kraj“, „Zlepšenie implementácie plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku“ a projekt „Life“,  sa v priebehu r. 2020 

a následne aj v roku  2021 obsadzovalo celkom 33 nových pracovných pozícií formou výberových konaní. Taktiež na 

niektorých odboroch a oddeleniach po odchode viacerých zamestnacov sa cestou výberových konaní hľadalo optimálne 

zloženie týchto útvarov. Pracovný pomer na Ú TSK v roku 2020 ukončilo 17 zamestnacov, na materskú dovolenku odišli 

traja zamestnanci.    Do zamestania na Ú TSK prišlo v tom roku 47  nových zamestnacov. V roku 2020 bolo vyhlásených 

celkovo 59 transparentných výberových konaní na zamestancov a vedúcich zamestnacov Ú TSK . 

Najvýraznejšie organizačné zmeny, ktoré boli vykonané v priebehu roka 2020 sa dotýkali vyššie menovaných projektov. 

Na začiatku roka 2021 sa prijímali  zamestnanci najmä z dôvodu doplnenia zamestancov v rámci potrieb projektov, ktoré sa 

nepodarilo obsadiť v r. 2020 a tiež náhrady za odídených zamestancov. Taktiež sa riešilo optimálne zloženie na oddelení 

sociálnej pomoci, informatiky, regionálneho rozvoja a na oddelení právnom, správy majetku a VO, kde došlo k najväčšej 

výmene zamestnancov.  

Niektoré špecifické práce a činnosti,  ktoré by bolo nehospodárne alebo nemožné  vykonávať vlastnými zamestnacami, boli 

vykonávané formou dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykoní práce. V roku 2020 bolo uzatvorených 51 nových dohôd  

(najmä hodnotitelia projektov, správa a údržba prebytočného majetku, etická komisia, posudková činnosť pre oddelenie 

sociálnej  pomoci, výbor pre audit, poradenská a školiaca činnosť v rôznych oblastiach a pod.). Z roku 2019 prechádzalo         

do r. 2020  8 dohôd o pracovnej činnosti.  

V roku 2021 a 2022 sa  vzhľadom na zabezpečenie projektov „Lepší Trenčiansky kraj“, „Podpora zamestnateľnosti 

v regióne horná Nitra“ a projekt „Zlepšenie implementácie plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku“   predpokladá, 

že  zamestnanosť na TSK sa bude pohybovať  na úrovni 196  zamestnancov, nakoľko  po schválení vymenovaných 

projektov sa navýši kmeňový stav zamestancov Úradu TSK o 33 nových zamestancov, ktorí budú zabezpečovať úlohy  

vyplývajúce z projektov finacovaných z európskych zdrojov.  

V porovnaní s inými úradmi samosprávnych krajov je personálna obsadenosť na Ú TSK oveľa nižšia ako u porovnateľného 

úradu samosprávneho kraja v rámci SR, keď táto sa pohybuje okolo 220 zamestancov.  
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Zariadenia poskytujúce sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 

 

Trenčiansky samosprávny kraj je v rámci sociálneho zabezpečenia zriaďovateľom 24 zariadení sociálnych  služieb.  

Zariadenia sociálnych služieb sú v zmysle zákona 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 povinné spĺňať maximálny 

počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov           

na celkovom počte zamestnancov. Z uvedeného dôvodu došlo v predchádzajúcich rokoch  k navýšeniu počtu  

zamestnancov. Počty zamestnancov reagujú aj na zmeny v kapacitách zariadení sociálnych služieb, ktoré súvisia s dopytom 

po jednotlivých druhoch sociálnej služby a s prevádzkovými podmienkami a požiadavkami v súlade s platnou  legislatívou. 

 

Stredné školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja   

 
Priemerný evid. počet 

zamestnancov na stredných 

školách 

rok 2019 rok 2020 
rok 2021 

predpoklad 

rok 2022 

predpoklad 

Fyzické osoby 2 187,0 2 176,0 2 180,0 2 180,0 

Prepočítaný stav 2 086,1 2 080,1 2 083,1 2 083,1 

 

 
Priemerný evid. počet 

zamestnancov na školských 

zariadeniach 

rok 2019 rok 2020 
rok 2021 

predpoklad 

rok 2022 

predpoklad 

Fyzické osoby 205,0 213,0 217,0 217,0 

Prepočítaný stav 204,4 203,3 209,4 209,4 

 

Rok 2020 bol z hľadiska vývoja zamestnanosti na stredných školách plný zmien a rôznych foriem znižovania počtov 

zamestnacov, ktoré súviseli s celkovým demografickým stavom obyvateľstva - poklesom počtu detí a tiež nižším záujmom 

o určité študijné odbory. V roku 2020 riadil TSK 40 škôl a školských zariadení.  Od 01.09.2020 bola zaradená   do siete 

škôl a školských zariadení SR školská jedáleň na SOŠ Trenčín a uvedená do prevádzky bola školská jedáleň  pri Spojenej 

škole Púchov, čo spôsobilo  mierny nárast zamestnanosti na školských zariadeniach. V budúcnosti je snaha zriaďovateľa 

korigovať potrebu pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v súlade s vývojom počtu žiakov a potreby škôl 

a školských zariadení pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

Stav zamestnanosti 
v sociálnych zariadeniach  

2019 2020 2021 2022 

Počet 

zamestnancov 
Kapacita 

Počet 

zamestnancov 
Kapacita 

Počet 

zamestnancov 
Kapacita 

Predpokladaný 

počet 
zamestnancov 

Kapacita 

CSS - Bánovce nad Bebravou 44 66 44 66 44 66 44 66 

CSS - DOMOV JAVORINA 30 47 35 47 35 47 35 47 

CSS - AVE 30 58 30 58 30 58 32 58 

CSS - LIPOVEC 23 37 23 37 23 37 23 37 

CSS - LIPA 36 65 36 65 36 65 36 65 

CSS - Lednické Rovne  28 40 30 40 30 40 30 40 

CSS - Jesienka  81,5 130 81,5 130 81,5 130 81,5 130 

CSS - Bôrik 117 206 117 206 117 206 121 206 

CSS - Nová Bošaca  28 46 31 46 31 46 31 46 

CSS - Partizánske  61 100 61 100 61 100 61 100 

CSS - BYSTRIČAN  105 180 105 180 105 180 110 180 

CSS - KOLONKA 29 50 29 50 29 50 32 50 

CSS - Chmelinec  89 140 93 140 93 140 97 140 

CSS- JUH 84 142 84 142 84 142 84 142 

DSS - Adamovské Kochanovce  51 78 51 78 51 78 51 78 

CSS - Nádej  69 122 69 122 69 110 69 110 

DSS - Púchov - Nosice  29 40 29 40 29 40 29 40 

HUMANITY - CSP 42 74 42 72 42 72 42 72 

CSS - DOMINO 32 48 32 48 32 48 32 48 

CSS - LÚČ, Pruské  37 48 37 48 37 48 37 48 

CSS - SLOVEN  104 202 104 202 104 202 104 202 

CSS - DEMY  54 80 54 80 54 80 54 80 

DSS - Zemianske Podhradie  40 80 40 80 40 80 40 80 

CSS v Nové Mesto nad Váhom  39 70 39 70 39 70 41 70 

Spolu 1 282,5 2 149 1 296,5 2 147 1 296,5 2 135 1 316,5 2 135 
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Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
 

Priemerný evid. počet 

zamestnancov 
rok  2019 rok 2020 

rok 2021 

predpodklad 

rok 2022 

predpoklad 

Fyzické osoby 253,0 255,0 271,0 271,0 

Prepočítaný stav 246,4 249,9 269,0 269,0 

 

Aj v roku 2020 zostal počet kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

nezmenený – 12 kultúrnych zariadení. V sledovanom období nedošlo z hľadiska vývoja zamestnanosti k výrazným 

zmenám.  

Z dôvodu otvorenia nového vstupu na Trenčiansky hrad zo strany južného opevnenia a snahy o skvalitnenie ponúkaných 

služieb návštevníkom bude od 1. apríla 2021 navýšený počet zamestnancov v Trenčianskom múzeu  v Trenčíne o dve 

pracovné pozície. Tieto prevádzkové zmeny upravili počet schválených zamestnancov podľa organizačných poriadkov 

kultúrnych zariadení na celkový počet zamestnancov 271 na rok 2021. 

 

Doprava - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja    

 

Priemerný evidenčný počet 

zamestnancov 
rok 2019 

 

rok 2020 

 

rok 2021 

predpoklad 

rok 2022 

predpoklad 

Fyzické osoby 322,0 313,0 334,0 334,0 

Prepočítaný stav 310,0 312,0 334,0 334,0 

 

V roku 2020 bol na Správe ciest TSK zaznamenaný mierny nárast zamestnancov. Bolo prijatých 57 zamestnancov 

a ukončené pracovné zmluvy so 50 zamestnancami, a to z dôvodu doby určitej (23), skončenie pracovného pomeru 

výpoveďou zamestnancov (7), dohodou na žiadosť zamestnancov (6), dohodou z dôvodu odchodu do starobného dôchodku 

(5), skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (4), zánik pracovného pomeru úmrtím zamestnanca (3), skončenie 

pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa (1), dohodou z dôvodu, že zamestnanec stratil spôsobilosť vykonávať 

prácu vzhľadom na zdravotný  stav (1). SC TSK len minimálne využíva dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní 

práce na pokrytie činností, ktoré nevie zabezpečiť z vlastných radov zamestnancov. V roku 2020 bolo uzatvorených 18 

dohôd. Do budúcna sa predpokladá stabilizovať stav zamestnacov.    

Odhad ku koncu roka 2021 je v súlade s plánom a platnou organizačnou štruktúrou v počte 334 zamestnancov v trvalom 

pracovnom pomere. Žiadne výrazné organizačné zmeny v organizačnej štruktúre nie sú plánované, navýšenie 

zamestnancov sa bude týkať hlavne posilnenia stavu vodičov za účelom plynulého zabezpečenia letnej a zimnej údržby 

ciest. 

 

Vývoj zamestnanosti v nemocniciach v ZP TSK bol v roku 2020 nasledovný: 

 
 

Stav zamestnanosti v nemocniciach v ZP TSK 

Priemerný evidenčný  počet 

zamestnancov 
rok 2019 rok 2020 rok 2021 

predpoklad 

rok 2022 

predpoklad 

Fyzické osoby 2 238,5 2 312,94 2 340 2 360 

Prepočítaný stav 2 183,72 2 256,7 2  294 2 305 

 

V roku 2020 bol vo všetkých nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

NsP Považská Bystrica aj NsP Myjava zaznamenaný nárast počtu zamestnancov. V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

bol tento nárast spôsobený zavedením vlastnej upratovacej služby. V NsP Považská Bystrica a NsP Myjava v dôsledku 

rozšírenia rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti o záchrannú zdravotnú službu, nakoľko obidve nemocnice boli 

úspešné vo výberovom konaní vyhlásenom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v decembri 2019 spustili 

prevádzkovanie ambulancií RLP. NsP Považská Bystrica v apríli roku 2020 zahájila prevádzku ambulancie RZP. V roku 

2020 bola situácia v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa riadilo príkazmi ministra zdravotníctva vo vzťahu k nemocniciam, ktoré sú 

subjektmi hospodárskej mobilizácie. V súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19 bolo nutné zriadiť tzv. mobilné 

odberové miesta (ďalej len „MOM“), ktoré sa prioritne zriaďovali v rámci nemocníc, resp. boli organizačne zastrešené 
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príslušnou nemocnicou ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zriaďovanie MOM malo dopad na zamestnanosť. 

Podobne aj ďalšie opatrenia týkajúce sa zmeny organizácie v oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti, zriaďovanie tzv. 

„covidových“ oddelení a pod.  

 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za rok 2020 

 
 

Stav zamestnanosti v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

Priemerný evidenčný  počet 

zamestnancov 
rok 2019 rok 2020 rok 2021 

predpoklad 

rok 2022 

predpoklad 

Fyzické osoby 968,99 999,33 1005 1030 

Prepočítaný stav 949,55 979,55 995 1010 

 

V roku 2020 vzrástol počet zamestnancov v NsP Prievidza oproti roku 2021 vo fyzických osobách o 30,34 

a zamestnancov prepočítaných o 30 osôb. Naďalej nemocnica udáva poddimenzovanosť stredného zdravotného personálu 

a potrebu navýšenia počtov sestier a sanitárov z dôvodu zachovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti 

a vysokého štandardu jednotlivých oddelení. V roku 2022 by mal byť uvedený do prevádzky nový urgentný príjem, ktorý 

bude vyžadovať potrebu navýšenia počtov zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár o piatich nových lekárov a 20 

zdravotníckych pracovníkov v povolaní sestra, záchranár a sanitár, takže je predpoklad navýšenia počtu zdravotníckych 

zamestnancov v roku 2022 na cca 1030. 

 

NsP Považská Bystrica – za rok 2020 

 
 

Stav zamestnanosti v NsP Považská Bystrica 

Priemerný evidenčný  počet 

zamestnancov 

rok 2019 rok 2020 rok 2021 

predpoklad 

rok 2022 

predpoklad 

Fyzické osoby 937,04 968,68 985,00 980,00 

Prepočítaný stav 915,38 946,88 959,00 955,00 

 

 

V roku 2020 vzrástol počet zamestnancov vo fyzických osobách oproti roku 2019 o 31,64 osôb a zamestnancov 

prepočítaných na plne zamestnaných o 31,50 osôb. Takto vysoký nárast počtu zamestnancov bol spôsobený predovšetkým 

prijatím pracovných síl na zastupovanie počas dlhodobých práceneschopností kmeňových zamestnancov.  

Začiatkom roka 2020 bolo potrebné zabezpečiť pomocné sily – upratovačky pre Centrum sociálnych služieb - AVE 

Dubnica nad Váhom, ktoré malo prenajaté priestory v objekte NsP Považská Bystrica. 

V roku 2020, na základe zmluvy o prechode práv a povinností, došlo k prevzatiu zamestnancov spoločnosti Falck 

Záchranná, a.s. a rozšíreniu rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti o ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci.  

V priebehu novembra 2020 bolo na príkaz Ministerstva zdravotníctva SR zriadené testovacie miesto pre testovanie 

obyvateľstva antigénovými testami na ochorenie COVID-19 a teda bolo potrebné prijať ďalší zdravotnícky ako 

i nezdravotnícky personál.  

Začiatkom roka 2021 bola zriadená Vakcinačná ambulancia na zabezpečenie očkovania proti ochoreniu COVID-19, 

v dôsledku čoho bolo potrebné prijať predovšetkým administratívnych pracovníkov. Na rok 2021 sa plánuje spustenie 

nového Diagnostického centra, kde treba počítať s prijatím minimálne piatich až ôsmich zamestnancov.  

Avšak naďalej pretrváva kritická situácia pri obsadzovaní miest sestier. Z veľkej časti sestry odchádzajú na materské 

dovolenky, k iným zamestnávateľom prípadne do dôchodku. 

 

NsP Myjava -  za rok 2020 
 

 

Stav zamestnanosti v NsP Myjava 

Priemerný evidenčný počet 

zamestnancov 
rok 2019 rok 2020 rok 2021 

predpoklad 

rok 2022 

predpoklad 

Fyzické osoby 332,47 344,93 350 350 

Prepočítaný stav 318,79 330,27 340 340 

 

 

Počet zamestnancov  prepočítaný k 31.12.2020 oproti obdobiu 2019 vzrástol o 13,57. Zámer vedenia nemocnice znížiť 

deficit odborných zdravotníckych zamestnancov sa podarilo čiastočne splniť. Počet lekárov vzrástol o 3,45, počet sestier     

o 5,25 a zdravotníckych asistentov o 2,37. 
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Zlepšenie personálnej situácie netrvalo dlho. Už k 1. januáru 2021 z dôvodu pandémie COVID 19 skončilo pracovný 

pomer v NsP Myjava 5 sestier. Vedúci pracovníci boli nútení neustále riešiť problémy so zabezpečením chodu oddelení 

z dôvodu chýbajúceho personálu pre pandemické PN v počte 143 osôb a pandemické OČR v počte 40 osôb.  

Na COVID 19 ochorelo 110 zdravotníckych pracovníkov, z toho 16 lekárov a 60 sestier, jedna sestra zomrela. 

 

V neposlednom rade, vek začína byť veľký problém. Priemerný vek zamestnancov v NsP Myjava je 49 rokov. Veková 

štruktúra upozorňuje na stav, že podiel zamestnancov 50 rokov a viac z celkového počtu zamestnancov (350) je 196, t.j. 

56,0 %.   60 rokov a viac je v NsP zamestnaných 73 ľudí, t.j. 20,86 %.    

 

Potreba a dopyt po zdravotnej starostlivosti neustále rastie a populácia starne. Starnú nielen naši pacienti, ale starnú aj 

zamestnanci NsP. Pri veku odchodu do dôchodku 64 rokov nás čaká v priebehu 3 – 15 rokov postupná generačná výmena 

zamestnancov nad 50 rokov, čo bude vzhľadom na situáciu na trhu práce v zdravotníckych povolaniach pomerne 

komplikované. Odchod zamestnancov  mimo plánovaných racionalizačných opatrení, spôsobuje problémy                        

pri zabezpečovaní prevádzky nemocnice.  

 

V roku 2021 je zámerom vedenia nemocnice doplniť stavy zamestnancov hlavne v zdravotníckom povolaní lekár a sestra. 

Lekárov absolventov plánujú prijať  na interné oddelenie, oddelenie gynekologicko-pôrodnícke, chirurgické oddelenie, 

OAIM, rádiodiagnostické oddelenie  a lekárov špecialistov pre obnovenie činnosti ambulancie traumatologickej, klinickej 

onkológie a nefrologickej. Zároveň je nutné doplniť stav sestier na internom oddelení, oddelení dlhodobo chorých 

a gynekologicko-pôrodníckom oddelení. 
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4.  Správa o činnosti TSK v roku 2020 
 

Vo výročnej správe uvádzame informácie o vývoji TSK, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách 

a neistotách, ktorým je TSK vystavené.  Informácie sa uvádzajú vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy  stavu a prognózy 

vývoja. Správa obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácií o vplyve činnosti TSK na životné 

prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke a o predpokladanom budúcom 

vývoji činnosti TSK v oblasti dopravy, školstva, kultúry, zdravotníctva a sociálnej pomoci. 

 

4.1 Doprava 

 

4.1.1 Cestná doprava 
Doprava je jeden z kľúčových faktorov rozvoja každej modernej spoločnosti, pričom sama o sebe nie je cieľom, ale 

prostriedkom hospodárskeho rozvoja a predpokladom k dosiahnutiu sociálnej a regionálnej súdržnosti. Verejná osobná 

doprava má z celospoločenského hľadiska charakter verejnej služby, ktorej ťažisková úloha spočíva v uspokojovaní 

každodenných požiadaviek na dopravu obyvateľstva (cesty do zamestnania, škôl, úradov, do zdravotných zariadení a pod.). 

Na tejto úlohe sa rozhodujúcou mierou podieľa pravidelná verejná osobná doprava - na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v prevažnej miere prímestská autobusová doprava.  

Prímestskú autobusovú dopravu na území TSK realizujú dvaja zmluvní dopravcovia SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, 

a. s. (ďalej len Dopravca) v súlade s platnou legislatívou a nariadeniami EÚ, schválenými cestovnými poriadkami a          

na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej 

autobusovej doprave na území TSK v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva“). V súlade so Zmluvou je záväzok Dopravcu 

poskytovať služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave, ktorý by z hľadiska svojich obchodných 

záujmov nevykonal vôbec alebo nevykonal v požadovanom rozsahu pre jeho ekonomickú nevýhodnosť a záväzok TSK 

uhradiť Dopravcovi náhradu preukázanej straty. Uzatvorením Zmluvy Dopravca podlieha prepravnej, prevádzkovej 

a tarifnej povinnosti.   

Na 208 autobusových linkách (SAD Trenčín, a. s. – 122 liniek; SAD Prievidza a. s. – 86 liniek) prímestskej autobusovej 

dopravy bolo v roku 2020 prepravených 13 553 733 osôb. So 437 autobusmi prímestskej dopravy vykázali dopravcovia 

21 898 198 ubehnutých kilometrov, v tom:  20 322 512 tarifných km podľa schválených cestovných poriadkov obslúžili 

celkovo 276 obcí  a miest v rámci TSK (okresy: Trenčín, Ilava, Nové Mesto  n/V, Myjava,  Považská Bystrica, Púchov, 

Bánovce n/B., Prievidza, Partizánske). 

V roku 2020 Trenčiansky samosprávny kraj poskytol zmluvným Dopravcom z Rozpočtu TSK finančné prostriedky          

vo výške 28 613 530,00 eur, ktoré zahŕňali: 

a) poskytnuté mesačné preddavky na vykrytie preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme vrátane 

štvrťročného zúčtovania (I. až III. štvrťrok 2020) vo výške 23 500 000,00 eur a 

b) doplatok neuhradenej preukázanej straty za poskytnuté služby vo verejnom záujme za rok 2019 vo výške             

5 113 530,00 eur.  

 

Základné ukazovatele: Skutočnosť rok 2020  v porovnaní so skutočnosťou  s rokom 2019 podľa zmluvných 

dopravcov  

                    v eur 

 

Základné ukazovatele 

 

SAD Prievidza a. s. 

 

SAD Trenčín, a. s . 

 

Rok 2020 

skutočnosť 

Rok 2019 

skutočnosť 

Rok 2020 

skutočnosť 

Rok 2019 

skutočnosť 

Ekonomicky oprávnené náklady 12 355 426,00 12 692 289,00 23 511 887,00 24 121 958,00 

Ekonomická cena dopravy (eur) 12 962 652,00 13 318 698,00 24 668 176,00 25 308 209,00 

Tržby spolu (eur) 2 895 510,00 3 987 866,00 5 232 467,00 7 525 511,00 

v tom: tržby z cestovného (eur) 2 727 163,00 3 957 284,00 5 150 886,00 7 481 883,00 

Preukázaná strata zo služieb vo verejnom 
záujme (eur) 

-10 067 143,00 -9 330 832,00 -19 435 709,00 -17 782 698,00 

Poskytnuté preddavky na náhradu preukázanej 

straty z R TSK (eur) 
7 950 000,00 7 400 000,00 15 550 000,00 14 600 000,00 

Neuhradená preukázaná strata (eur) -2 117 143,00 -1 930 832,00 -3 885 709,00 -3 182 698,00 

Objem ubehnutých kilometrov (km) 7 996 921 8 706 289 13 901 277 15 119 128 

Objem tarifných kilometrov (km) 7 307 762 7 980 145 13 014 750 14 135 521 

Počet prepravených osôb (osoby) 4 433 316 6 918 836 9 120 417 14 060 689 

 

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2020 so zmluvnými dopravcami SAD Trenčín, a. s. 

a SAD Prievidza a. s., na základe vykonaných finančných kontrol za rok 2020 a v súlade s vykonaným externým „auditom“ 

za rok 2020 bola spracovaná a Zastupiteľstvu TSK predložená Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby  

vo  verejnom záujme v  prímestskej  autobusovej  doprave  za  rok 2020 zmluvným dopravcom (ďalej len „Správa“). 
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Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 667/2021 zo dňa 10.05.2021 bola schválená Správa, resp. schválená úhrada neuhradenej 

náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre zmluvných dopravcov   

za rok 2020. 

Vzhľadom na kontrolné zistenia v rámci vykonania finančnej kontroly zo strany TSK  a na základe odsúhlasenia výšky 

preukázanej straty so zmluvným dopravcom bola výška preukázanej straty za rok 2020 upravená – viď Prehľad 

ukazovateľov zúčtovania za rok 2020:  

 

Prehľad ukazovateľov zúčtovania za rok 2020                                                  v eur 

Ukazovatele zúčtovania 
za IV. štvrťrok 2020 

SAD Trenčín,  a. s . 

 

Pred úpravou  
Interná správa  

zo dňa 27.01.2021 

 

Stanovená hodnota 

úpravy  

(kontrolné zistenie) 

 

Zostatok  

po úprave 

Výška preukázanej straty -5 803 237,00 +293,00 -5 802 944,00 

Prijaté preddavky 1 917 528,00 0 1 917 528,00 

Doplatok TSK (záväzok TSK) (-) -3 885 709,00 +293,00 -3 885 416,00 

 

Ukazovatele zúčtovania  
za IV. štvrťrok 2020 

SAD Prievidza  a. s . 

 

Pred úpravou  

Interná správa  
zo dňa 27.01.2021 

 

Stanovená hodnota 

úpravy 

(kontrolné zistenie)  

 

Po úprave 

Výška preukázanej straty -2 814 549,00 +1 651,00 -2 812 898,00 

Prijaté preddavky 697 406,00 0 697 406,00 

Doplatok TSK (záväzok TSK) (-) -2 117 143,00 +1 651,00 -2 115 492,00 

 

 

Na úvod vyhodnotenia prímestskej autobusovej dopravy za rok 2020 musíme konštatovať, že prevádzka prímestskej 

autobusovej dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja bola poznačená šírením nového ochorenia COVID-19               

na Slovensku.  

Prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v roku 2020 ovplyvnila predovšetkým dňa 11.03.2020 vládou SR  vyhlásená 

mimoriadna situácia na Slovensku s cieľom zabrániť šíreniu nového ochorenia COVID-19, ktorá mala  za následok 

zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení (uzatvorenie všetkých škôl, školských zariadení, všetkých voľnočasových 

zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách,   vo výrobných prevádzkach a pod.). Zároveň platil od 

1.10.2020  vládou SR vyhlásený núdzový stav na Slovensku. Dôvodom vyhlásenia núdzového stavu na celom území 

Slovenska je bezprostredná hrozba,  že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb v súvislosti so vznikom pandémie             

na bezprostredne ohrozenom území. Zavedenie mimoriadnych opatrení a zavedenie núdzového stavu na celom Slovensku 

trvá naďalej, čo má vplyv na obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy  na území Trenčianskeho kraja  aj 

v roku 2021.  

 

Výšku preukázanej straty za rok 2020 s medziročným porovnaním, t. j. s porovnaním s rokom 2019 ovplyvnila najmä 

vyššie uvedená mimoriadna situácia, resp. núdzový stav, ktorý pretrvá aj v súčasnej dobe  a má vplyv predovšetkým na: 

 

a) Výnosové položky 

   

 Tržby z cestovného  zahŕňajú tržby z dopravných výkonov dopravcov na základe tarify prímestskej autobusovej 

dopravy, ktorá určuje maximálne ceny základného, zľavneného a osobitného cestovného. Celkový vykázaný 

objem tržieb z cestovného je 7 878 049,00 eur. Pokles tržieb z cestovného v roku 2020  o 3 561 118,00 eur bol 

zaznamenaný  z dôvodu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. 

núdzového stavu na Slovensku v súvislosti so znížením mobility obyvateľov. Na základe uvedeného sme 

zaznamenali medziročný pokles počtu prepravených osôb o 7 425 792 cestujúcich, čo predstavuje pokles o 36,5  

%. Najväčší pokles  sme zaevidovali v skupine cestujúcich „žiaci a študenti“ a to až o 51 %. Dôvodom boli 

uzatvorené všetky školy a školské zariadenia, kultúrne zariadenia a strediská  pre voľnočasové aktivity a pod.. 

 Ďalšie výnosy v celkovej  výške 249 928,00 eur  medziročne vzrástli  o 175 718,00 eur z titulu poskytnutia 

nenávratného finančného príspevku na kúpu 6 autobusov (SAD Prievidza a. s.), z titulu úhrady finančného 

príspevku na úhradu náhrady mzdy zamestnancov pre zamestnávateľa zasiahnutého mimoriadnou situáciou (SAD 

Prievidza a. s.) a  odpredaja odpísaných a vyradených autobusov (SAD Trenčín, a. s.).     

 Príspevok - poskytnuté mesačné preddavky z rozpočtu TSK na rok 2020 v mesačných platbách za obdobie január 

až november 2020  evidujeme vo výške 19 739 920,00 eur a finančné vyrovnanie (poskytnutý príspevok) 

preukázanej straty za I. až III. štvrťrok 2020 v čiastke  3 760 080,00 eur,  t. z. spolu 23 500 000,00 eur.  
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b) Nákladové položky: 

 

 Náklady na pohonné látky – predstavujú 12,95  % z celkového objemu EON. Ich výška je ovplyvnená objemom 

ubehnutých kilometrov za rok 2020. 

 Náklady na priame mzdy a odvody – sú náklady na priame mzdy a odvody vodičov. Ich výška je ovplyvnená 6 %-

ným zvýšením priemernej mzdy vodičov oproti roku 2019 na základe Kolektívnej zmluvy Dopravcov. Tieto 

náklady predstavujú  37,55 % z celkovej výšky EON. Vzhľadom na plnenie podmienok navýšenia priemernej 

mzdy vodičov boli náklady na priame mzdy a odvody vodičov v roku 2020 vyššie  o 535 356,00 eur.  

 Náklady na opravy a udržiavanie – predstavujú 8,05 % z celkového objemu EON, ich suma závisí od počtu 

ubehnutých kilometrov, od vekovej štruktúry autobusov a potreby opravy vekovo starších autobusov.  

 Odpisy – predstavujú 16,14 % z celkových EON. Na ich  výšku má vplyv nákup nových autobusov, ktorý sa začal 

realizovať od roku 2016 (druhá vlna obnovy vozidlového parku) nákupom 60 nových autobusov,  v roku 2017 

bolo zakúpených 55 nových autobusov a v roku 2018 nákup 25 nových autobusov.  V roku 2019 sa nákup 

autobusovej nerealizoval a v roku 2020 bolo nakúpených 26 nových autobusov, z toho nákup 6 nových autobusov 

v rámci projektu IROP spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Autobusy prímestskej 

dopravy spĺňajú parametre bezpečnej a ekologickej dopravy. 

 Ostatné priame náklady  -  sú náklady, ktoré sa viažu priamo na náklady prímestskej autobusovej dopravy, tvoria 

15,48 % z celkového objemu EON.  Vzhľadom na uvedenú mimoriadnu situáciu, resp. núdzový stav si tieto 

náklady vyžiadali zvýšenie mimoriadnych nákladov spolu vo výške 102 625,00 eur  zameraných   na ochranu 

zdravia nielen vodičov, ale predovšetkým náklady na ochranu zdravia cestujúcej verejnosti. Neočakávané zvýšené 

náklady zmluvní dopravcovia nepredpokladali a zároveň v roku 2019 nezaznamenali. Jedná sa o mimoriadne 

náklady   na dezinfekciu vozidlového parku vo výške 51 508,00 eur a ochranné pracovné prostriedky a pomôcky 

pre vodičov (ochranné rúška, ochranné rukavice a okuliare, dezinfekcia a pod.) vo výške 51 117,00 eur.  

 Náklady na prevádzkovú a správnu réžiu predstavujú 7,68 % z celkového objemu EON.  Jedná sa o náklady, ktoré 

nie sú bezprostredne závislé od objemu ubehnutých kilometrov v prímestskej autobusovej doprave, ale súvisia 

s jej prevádzkou a do nákladov sa zhŕňajú určeným podielom. Ide najmä o náklady na riadenie, administratívu 

a kontrolu Dopravcov. 

 

 

tržby z cestovného 
24,91 % 

ďalšie  výnosy 
0,79% 

príspevok  TSK 
74,30 % 

Výnosy za rok 2020 
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Zo strany TSK boli v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vykonané finančné kontroly u zmluvných dopravcov, ktoré boli zamerané               

na kontrolu vybraných  EON,  najmä náklady na opravy a udržiavanie, náklady spojené s marketingom, náklady na právne 

služby, náklady na priame mzdy a odvody, náklady za vstupy na autobusové stanice, na odpisy, náklady na pohonné látky 

a zároveň  na tržby z cestovného a ich vykazovanie podľa Zmluvy.  

 

Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu TSK, ktorými 

TSK financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil TSK na základe verejného obstarávania k výberu nezávislého 

externého overenia ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020. Objektívne  overenie, posúdenie a opodstatnenosť 

EON a výnosov za rok 2020 vykonala nezávislá externá audítorská firma PKF Slovensko s. r.o., Prievidza v priebehu 

mesiaca marec 2021.  

 

Prehľad vývoja ukazovateľov: EON, Tržby z cestovného, Počet prepravených osôb za roky 2014 – 2020 

SAD Prievidza a. s. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ekonomicky oprávnené náklady(eur) 10 482 781 10 386 173 10 651 498 11 530 321 12 348 842 12 692 289 
 

12 355 426 

Tržby z cestovného (eur) 4 740 627 4 505 060 4 221 266 4 079 938 3 924 544 3 957 284 

 

2 727 163 

Prepravené osoby (počet osôb) 8 182 067 7 863 938 7 467 866 7 220 068 7 015 882 6 918 836 
 

4 433 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohonné látky  
12,95 % 

opravy a udržiavanie 
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odpisy 
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cestovné 
2,14 % 
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náklady 
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prevádzková a 
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7,68  % 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 
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Základné ukazovatele – SAD Prievidza a. s .:  EON, Tržby z cestovného, Počet prepravených osôb                  

 
 

 

Prehľad vývoja ukazovateľov: EON, Tržby z cestovného, Počet prepravených osôb za roky 2014 – 2020 

SAD Trenčín, a. s. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ekonomicky oprávnené náklady (eur)  21 337 250 19 032 576 18 955 498 20 250 386 21 862 604 24 121 958 23 511 887 

Tržby z cestovného (eur) 9 279 174 8 675 600 8 171 746 7 803 524 7 503 344 7 481 883 5 150 886 

Prepravené osoby  (počet osôb) 16 567 012 15 894 264 15 214 525 14 599 433 14 299 562 14 060 689 9 120 417 

 

 

Základné ukazovatele – SAD Trenčín, a. s.:  EON, Tržby z cestovného, Počet prepravených osôb            

 

Počet prepravených osôb 

V roku 2020 prepravili zmluvní dopravcovia v prímestskej autobusovej doprave 13 553 733 osôb, z toho:  

- 8 418 018 osôb za obyčajné cestovné (čo je 62,11 % z celkového počtu prepravených osôb),  

- 2 939 959 osôb za zľavnené cestovné „žiaci, študenti do 26. roku veku“, t. j. 21,69 % z celkového počtu 

prepravených osôb, 

- 1 151 898 osôb v skupine cestujúcich „dôchodcovia nad 62, resp. 70 rokov veku“ – čo predstavuje   8,50 % 

z celkového počtu prepravených osôb, 

- 769 734 osôb za zľavnené cestovné v skupine cestujúcich „ŤZP a ŤZP-S“, t. j. 5,68 % z celkového počtu 

prepravených osôb,  

- 274 124 osôb za osobitné cestovné „deti do 6. roku veku“, čo predstavuje 2,02 % z celkového počtu prepravených 

osôb.  

   

0 

2 000 000 

4 000 000 

6 000 000 

8 000 000 

10 000 000 

12 000 000 

14 000 000 

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 

EON (eur) 

Tržby z 
cestovného 
(eur) 

0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 

30 000 000 

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 

EON (eur) 



 

35 

 

 

 
 

 

Medziročný pokles počtu prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 7 425 792 cestujúcich (pokles o 35,5 %) 

je spôsobený obmedzením prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v čase vládou SR vyhláseného mimoriadneho stavu, 

resp. núdzového stavu od 13.03.2020, ktorý trval do 14.5.2021. Mimoriadna situácia trvá naďalej. S ohľadom na 

uzatvorenie všetkých škôl a školských zariadení sme zaznamenali najväčší pokles počtu prepravených osôb v skupine 

„žiaci a študenti“ až o 51 %. 

 

 

 

Vývoj počtu prepravených osôb od roku 2014 – 2020   

                                                                                

 
 

Medziročný vývoj vybraných ukazovateľov (Počet prepravených osôb, Tržby z cestovného, Objem tarifných km) 

 

Zmluvní dopravcovia 
rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 Rok 2020 

Počet prepravených osôb 

(osoby)   
24 749 079 23 758 202 22 682 391 21 819 501 21 315 444 20 979 525 13 553 733 

Tržby z cestovného (eur)   14 019 801 13 180 660 12 393 012 11 883 462 11 427 888 11 439 167 7 878 049 

Objem tarifných 

kilometrov (km) 

 

22 221 715 22 058 905 21 976 259 21 835 676 22 110 576 22 115 666  20 322 512 
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Vývoj vybraných ukazovateľov ( Počet prepravených osôb, Tržby z cestovného, Objem tarifných km) 

 

 
 

Vývoj počtu prepravených osôb v pravidelnej autobusovej doprave vo všeobecnosti klesá, pričom tento pokles (pokles 35,5 

% oproti roku 2019) je v jednotlivých samosprávnych krajoch rozdielny a závisí  od ekonomickej sily daného regiónu 

a v roku 2020 bol ovplyvnený najmä pandémiou šírenia ochorenia COVID-19. 

Trenčiansky samosprávny kraj  z dôvodu neustále rastúcich finančných prostriedkov, ktoré  vynakladá  na služby              

vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pristúpil v súčinnosti so zmluvnými dopravcami k realizácii 

opatrení  na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, popr. zvýšiť počet cestujúcich. 

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na rok 2013 – 2023 (ďalej len „PHSR TSK“) zameral pozornosť na riešenie konkurencieschopnosti 

verejnej osobnej dopravy so zámerom zastabilizovania poklesu cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave aj v tomto 

pandemickom období formou skvalitnenia a zatraktívnenia poskytovaných služieb vo verejnom záujme v prímestskej 

autobusovej doprave s cieľom zabezpečenia dopravnej obslužnosti v súlade s aktivitou 2.1.3. konkurencieschopnosť 

verejnej osobnej dopravy PHSR TSK  na roky 2013 – 2023 a to:  

- zavedenie nového autobusového spojenia s krajským mestom na trase Prievidza – Trenčín, 

- prípravnými krokmi na zriadenie spoločného dopravného územia v meste Partizánske (ďalej len „SDÚ PE“) – 

možnosť prepravy občanov mesta Partizánske „modrými“ autobusmi,  

- v rámci optimalizácie cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy dopravcovia zvýšili  počet 

prestupných uzlov v roku 2020 zo 150 na 175 miest prestupu (t. j. v roku 2020 sa zvýšil počet o 25 prestupných 

bodov), 

- na základe vypracovaného Plánu dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol 

TSK odovzdaný zhotoviteľom dňa 30.11.2019 a zároveň odprezentovaný poslancom Z TSK a zmluvným 

dopravcom dňa 13.02.2020 a na základe jeho odporúčaní bola vykonaná optimalizácia cestovných poriadkov 

prímestskej autobusovej dopravy. V súvislosti s realizáciou optimalizácie cestovných poriadkov prebiehali 

rozsiahle konkrétne rokovania so zmluvným dopravcami,  so zástupcami  jednotlivých samospráv a starostami 

jednotlivých dotknutých obcí s cieľom optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy,  

- zabudovanie informačných tabúľ v počte 26 ks do nových autobusov prímestskej dopravy a údržba  

elektronických tabúľ  v mestách Trenčín, Považská Bystrica a Bojnice, 

- pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie jednotlivých autobusových spojov/liniek a ich prispôsobenie 

aktuálnej pandemickej situácii s cieľom efektívneho využívania prímestskej autobusovej dopravy aj v tomto 

pandemickom období, 

- zavedenie časových cestovných lístkov (7-dňových a 30-dňových) odo dňa 13.12.2020, 

- úprava, resp. zvýšenie Tarify prímestskej autobusovej dopravy v jednotlivých tarifných pásmach v priemere          

o 10 %. 

 

V rámci aktivity 5.1.4. PHSR TSK Zlepšenie stavu životného prostredia v mestských oblastiach zamerané                  

na oblasť ochrany životného prostredia, na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší v oblasti  verejnej 

osobnej dopravy TSK sa zameral na: 
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- nákup nových autobusov  v počte 166 od roku 2016, pričom v roku 2020 sa realizoval nákup 26 autobusov, 

z toho nákup nových 6 autobusov v rámci projektu IROP spolufinancovaný Európskym fondom 

regionálneho rozvoja. Autobusy prímestskej dopravy spĺňajú parametre bezpečnej a  ekologickej dopravy, 

- rozšírenie možnosti prepravy bicyklov formou rozšírenia trasovania možnosti zavedenia prevádzky  cyklobusov 

v rámci územia samosprávneho kraja,  

- udržiavanie moderného, bezpečného a ekologického vozidlového parku formou akceptovania nákladov                

na opravy a udržiavanie a i.. 

 
Ďalší postup v oblasti prímestskej autobusovej dopravy: 

- Pokračovať v optimalizácii prímestskej autobusovej dopravy v súlade s Plánom dopravnej obslužnosti TSK (ďalej 

len „PDO“) schváleným Zastupiteľstvom TSK.  

- Riešiť efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti kraja s dôrazom na kvalitu a organizáciu 

dopravy, rozvoj infraštruktúry vrátane zohľadnenia ekonomického a tarifného hľadiska. 

- Pokračovať v procese prípravy verejného obstarávania na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy 

v Trenčianskom kraji na základe strategických dokumentov, ktorými sú PDO TSK, Plán udržateľnej mobility 

TSK, PHSR TSK, Stratégia rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2030 a i.. 

- Pokračovať vo vytvorení vhodných podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti prímestskej autobusovej 

dopravy pred rastúcou individuálnou automobilovou dopravou. 

- Pokračovať vo zvyšovaní kvality a štandardov poskytovaných služieb vo verejnom záujme v prímestskej 

autobusovej doprave rozšírením inteligentných elektronických informačných panelov do autobusov, popr. ďalších 

väčších informačných panelov do obcí  v rámci TSK. 

- Z dôvodu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy a zavedenia mimoriadnych opatrení v čase mimoriadnej 

situácie, resp. núdzového stavu v roku 2020 Trenčiansky samosprávny kraj vyčíslil úbytok tržieb z cestovného 

k 31.05.2020 vo výške 1 740 206,00 eur a požiadal Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo financií 

SR o poskytnutie mimoriadnej účelovej dotácie na kompenzáciu úbytku tržieb z cestovného. Zároveň 

prostredníctvom Združenia samosprávnych krajov SK8 bola zaslaná žiadosť o hľadanie riešenia, resp. žiadosť 

o kompenzáciu úbytku tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave, v ktorej sme  vyčíslili úbytok tržieb 

z cestovného za rok 2020 vo výške 3 561 118,00 eur, ktorý požadujeme kompenzovať. Na základe uvedeného je 

nutné iniciovať  vykrytie úbytku tržieb z cestovného za rok 2020 vo všetkých samosprávnych krajoch  s cieľom 

zabezpečenia kvality, štandardov a dostupnosti prímestskej dopravy pre všetkých občanov SR. 

- Zabezpečiť a zatraktívniť ponuku verejnej osobnej dopravy vrátane kvalitných a dostupných dopravných 

informácií. 

 

4.1.2 Správa a údržba ciest 

 
Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov je vlastníkom ciest II. a III. triedy v dĺžke  1481 km a 640 mostných objektov (údaje podľa CDB – 

Stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2020). 

Správu a údržbu na týchto cestách II. a III. triedy a jeho súčasti vykonáva  Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (ďalej Správa ciest  TSK), príspevková organizácia,  ktorá bola na tento účel zriadená Trenčianskym samosprávnym 

krajom. Správa ciest  TSK tvorí 11 cestmajsterstviev: 

v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom, v Myjave, v Prievidzi, v Partizánskom, v Bánovciach nad Bebravou, 

v Nitrianskom Rudne, v Nitrianskom Pravne, v Pov. Bystrici, v Ilave a v Púchove. 

 

V zmysle vyššie uvedeného zákona o pozemných komunikáciách cesty I. triedy sú vo vlastníctve štátu (ak osobitný predpis 

neustanovuje inak) v správe Slovenskej správy ciest.  Na  základe zmluvného vzťahu  medzi Slovenskou správou ciest, 

Bratislava a Správou ciest  TSK, údržbu ciest I. triedy v Trenčianskom kraji v celkovej dĺžke cca 289,420 km   zabezpečuje 

Správa ciest TSK.    

V rámci zlepšenia stavebno-technického stavu ciest II. a III. triedy Trenčiansky samosprávny kraj uznesením Zastupiteľstva 

TSK č. 382/2019 zo dňa  25.11. 2019 schválil  „Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom 

na rok 2020“  v objeme 6 000 000,- eur.  

Počas  procesu verejného obstarávania boli predložené cenové ponuky, z ktorých najnižšia presiahla schválený objem 

finančných prostriedkov  na súvislé opravy ciest o 119 996,-  eur. Následne  rozpočtovým opatrením   č. 20/TSK/2020 zo 

dňa 10.08. 2020 bola táto suma zapracovaná  do rozpočtu Správy ciest TSK. Celková suma na súvislé opravy ciest II. a III. 

triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020 bola  vo finančnom objeme 6  119 996,- eur. Uvedenú opravu 

realizovalo na základe  Zmluvy o dielo „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja“, s vedúcim členom Doprastav, a.s. Bratislava (Doprastav, a.s. EUROVIA SK, a.s. a STRABAG 

s.r.o.). Opravených bolo  42 úsekov ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke 51 km na 336 769 m². 

 

V rámci bežného transferu   Správa ciest  TSK v roku 2020  realizovala   údržbu ciest  II. a III. triedy  aj položením 

mikrokobercov  v objeme 319 829,40 eur a realizáciou veľkoplošných vysprávok v objeme 521 056,09 eur. 
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V roku 2020  sa podarilo Správe ciest TSK dokončiť   rekonštrukciu havarijného stavu mostného objektu  ponad vodný tok 

Maríkovka  za obcou Horná Mariková, ktorého stavebné práce začali v predchádzajúcom roku a následne  v roku 2020 boli 

ukončené,  v danom roku bolo preinvestovaných  81 281,79 eur.  Zároveň bol zrekonštruovaný  mostný objekt 1198-002 

cez potok Chvojnica  pri osade Majer v objeme 148 978,02 eur. 

 

Posledným mostným objektom, ktorý Správa ciest TSK  eviduje v havarijnom stave  je mostný objekt v Ilave, ev.č. 574-

003 ponad Vážsky kanál. Začiatkom roku 2020 Trenčiansky samosprávny kraj  požiadal  Úrad vlády o finančnú pomoc. 

Uznesením vlády  SR č. 94 zo dňa 27.02. 2020 bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju v zmysle  §3 Výnosu 

Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR  schválená dotácia 

v objeme 3 660 000,- eur na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky 

kanál v Ilave. Popritom  Správa ciest TSK zabezpečovala proces územného a stavebného konania a verejné obstarávanie na  

zhotoviteľa na stavebné práce. 

 

V sledovanom období začali stavebné práce aj na rekonštrukcií mostného objektu  507-192-Podvažie a bol preinvestovaný 

objem finančných prostriedkov v čiastke  30 976,69 eur.  Rekonštrukcia dotknutého  mostného objektu  bola  v roku 2020 

pozastavená z dôvodu, že jestvujúci technický stav mostného objektu  bol v rozpore so Záverečnou správou z diagnostiky,  

ktorá bola vypracovaná 08.12.2016 a zároveň bola aj súčasťou súťažných podkladov na zhotoviteľa stavby. Na základe 

uvedeného bola  aktualizovaná projektová dokumentácia  na realizáciu stavby.  So stavebnými prácami zhotoviteľ bude 

pokračovať v roku 2021. 

 

Okrem mostných objektov sa podarilo úspešne zrealizovať aj rekonštrukciu rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste 

III/1978 v obci Jasenica v objeme 326 173,96 eur a odstrániť  poruchu   na ceste III/1208 v obci Rudník v objeme 

359 523,88 eur. V roku 2020 sa  ukončili stavebné práce na rekonštrukcií  administratívnej budovy cestmajsterstva 

v Novom Meste nad Váhom  v objeme 64 696,96 eur,    ktorého  rekonštrukcia začala v roku 2019. 

V roku 2020  boli zahájené  stavebné práce aj na nasledovných investičných akciách, ktoré budú pokračovať v roku 2021: 

 Rekonštrukciu mosta 1211-0004-Poriadie v objeme 511 602,68 eur.  

 Rekonštrukciu mosta 1211-010-Stará Turá v objeme 424 119,48 eur.  

 Rekonštrukciu mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou v objeme 225 036,70 eur.   

 Rekonštrukciu mosta č. 1936-12 v osade Čertov v objeme 213 417,12 eur.   

V roku 2020 sa podarilo opätovne výrazným spôsobom   zmodernizovať vozový park na Správe ciest TSK v objeme 

2 639 601,60 eur. Boli zakúpené nákladné vozidlá a prídavné zariadenia za traktory, nakladače na zabezpečenie bežnej 

údržby ciest v Trenčianskom kraji. Jednotlivé vozidlá a príslušná technika bola prerozdelená na tieto cestmajsterstva: 

 Podvozok nákladného automobilu 4x4 v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou, Púchov                 

v celkovom objeme 294 240,00 eur, 

 Nadstavba sypača k podvozku 4x4 v počte 2 ks na cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou, Púchov v objeme 

117 600,00  eur, 

 Čelná snehová radlica v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou, Púchov v celkovom objeme           

28 560,00 eur, 

 Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Prievidza v objeme 27 958,80 

eur, 

 Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Púchov v celkovom objeme 178 200,00  

eur, 

 Nosič náradia s príslušenstvom v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Trenčín, Prievidza v celkovom objeme 951 120,00 

eur, 

 Rýpadlo – nakladač s príslušenstvom v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Myjava v celkovom objeme 121 320,00 eur, 

 Traktor počte 4 ks pre cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Nitrianske Rudno 

v celkovom objeme 360 000,00 eur, 

 Ramenová kosačka v počte 3 ks pre cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Bánovce nad Bebravou 

v celkovom objeme 157 320,00 eur, 

 Ramenová mulčovačka v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Nitrianske Rudno v celkovom objeme 52 800,00 eur, 

 Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4  v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Myjava v celkovom objeme 28 560,00 eur, 

 Automobil úžitkový do 3,5 t v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Považská Bystrica, Prievidza v celkovom objeme   

94 800,00 eur, 

 Prípojná vysokozdvižná plošina v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Trenčín v objeme 43 200,00 eur, 

 Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Trenčín v celkovom objeme 

61 620,00 eur, 



 

39 

 

 Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač v počte 1 ks  pre cestmajsterstvo Prievidza       

v objeme 17 268,00 eur, 

 Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním v počte 1 ks pre cestmajsterstvo Myjava v celkovom objeme 

5 818,80 eur, 

 Automobil úžitkový do 3,5 t v počte 2 ks pre cestmajsterstvo Trenčín, Prievidza v celkovom objeme 99 216,00 – 

prenos z roku 2019, dodaný bol  v roku 2020. 

Predpokladaný vývoj na rok 2021 

Prioritou v oblasti dopravy v  roku 2021 bude začatie stavebných prác na ďalších etapách rekonštrukcií ciest II. triedy  

spolufinancovaných z eurofondov v rámci Operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program na roky 2014-

2020“: 

- Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica(most Orlové) – Domaniža, etapa č.5 a č.6 

- Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skycov, etapa č. 3 (km 5,300-10,290) 

- Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, 2. Etapa ako aj ukončenie stavebných prác 

na I. a II. etape Rekonštrukcie cesty č. II/516 Tr. Teplá – Dežerice. 

 

V rámci  cezhraničnej spolupráce plánujeme so začatím realizácie  projektov  spolufinancovaných  z Operačného programu 

„ Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“  a to: 

- Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“, ktorého stavebné práce sa budú týkať rekonštrukcie 

cesty č. II/499 v staničení km 4,768-9,200. 

- Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“,  ktorého stavebné práce sa budú týkať cesty č. III/1223 

hranice s ČR – Zemianské Podhradie. 

 

Ďalšou veľmi  dôležitou investičnou akciou  v oblasti dopravy bude odstránenie pôvodného mostného objektu nad 

Vážskym kanálom a vybudovanie nového mostného objektu v meste Ilava ako aj dokončiť rekonštrukcie mostných 

objektov,  pri ktorých stavebné práce začali v predchádzajúcom období, a to v Poriadí, v Starej Turej, v Lazoch pod 

Makytou a v Lazoch pod Makytou v osade  Čertov.  Naďalej sa bude pokračovať s modernizáciou techniky a vozového 

parku  na Správe ciest TSK vo finančnom objeme  2,5 mil. eur, tak  ako to bolo aj v rokoch  2019 a 2018.  Dodávateľským 

spôsobom sa bude realizovať  oprava niekoľko desiatok km ciest II. a III. triedy v rámci bežnej údržby ciest. 

 

Bilancia aktív a pasív 2020 

                                                                                                                                                                        údaje v eur 

 

Súvaha - aktíva 

 

Stav k 31.12.2020 

 

Stav k 31.12.2019 

Neobežný majetok ( r.002) 96 191 604,75 88 191 634,04 

Obežný majetok (r.033) 2 730  920,79 1 968 444,73 

        v tom:  pohľadávky (048+060) 200 486,13 203 120,38 

                    krátkodobý finančný majetok  (r. 85) 815  612,79 272 093,29 

Aktíva spolu (r.001) 98 924 606,92 90  63 144,46 

 

 

Súvaha - pasíva 

 

Stav k 31.12.2020 

 

Stav k 31.12.2019 

VH (r.123) 905 743,62 -84  012,84 

Záväzky celkom (r.126) 96  655  669,09 88 786  719,69 

        v tom:  dlhodobé záväzky ( r.140) 15 167,94 7  849,30 

                     krátkodobé záväzky   (r. 151) 988  897,79 1 182  114,96 

Pasíva  spolu (r.115) 98 924 606,92 90  163  144,46 

 

Nárast objemu neobežného majetku nastal v dôsledku realizácií investičných akcií v roku 2020, na ktoré poukázal 

zriaďovateľ dotáciu na kapitálové výdavky.  

Výrazné  zníženie stavu majetku bolo na účte 021, kde  bol vykázaný úbytok v sume 314 888,94 Eur z dôvodu vyradenia 

stromoradia na cestách II. a III. triedy, ktorého evidencia bola presunutá do podsúvahovej evidencie  na základe usmernenia 

MF SR. 

 

Pohľadávky SC TSK sú rozdelené v súlade s postupmi účtovania podľa svojho charakteru na dlhodobé a krátkodobé, 

pričom dlhodobé pohľadávky so splatnosťou nad jeden rok organizácia vo svojom účtovníctve k 31.12.2020 neeviduje. 

Výška krátkodobých pohľadávok so splatnosťou do jedného roka  je 200 486,13 eur. Z tejto sumy predstavujú odberateľské 

faktúry vystavené za poskytované služby podiel vo výške 150 391,63 eur a  z toho po lehote splatnosti  sú v objeme 

3 087,92 eur. Ide o pohľadávky za poskytované služby postúpené na vymáhanie právnou cestou.   

 

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti sú nasledovnej štruktúre: 

so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka                                         988 897,79 eur 

so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka  do 5 rokov                      15 167,30 eur 
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so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov                               0,00  eur 

 

Krátkodobé záväzky sú 988 897,79 eur, z toho  podielovo najväčšie objemy predstavujú mzdy vrátane odvodov 488 313,07 

eur a záväzky voči daňovému úradu 120 074,36 eur, z toho DPH vrátane prenesenej  daňovej povinnosti predstavuje         

za mesiac december  objem 69 697,232 eur a daň z motorových vozidiel 4 380,63 Eur, zvyšok predstavuje daň zo závislej 

činnosti a daň z príjmu.  

V krátkodobých záväzkoch sa eviduje aj záväzok voči zriaďovateľovi, ktorý predstavuje sumu 61 590,70 eur. Jedná sa       

o finančné prostriedky z uplatneného odpočtu DPH na vstupe za rok 2020 z faktúr za úhradu kapitálových výdavkov,       

na úhradu ktorých poukázal TSK v roku 2020 kapitálový transfer. 

 

Neuhradené faktúry voči dodávateľom sú evidované vo výške 215 367,31 eur, a to: 

a) do lehoty splatnosti: 215 367,31  eur, z toho najväčší objem predstavuje faktúra za dodávku a montáž čerpadiel určených 

na prečerpávanie dažďovej vody vo výške  31 130,40 eur 

b) po lehote do 60 dní: 0,00 eur 

c) po lehote do 60 dní: 0,00 eur 

  

Dlhodobé záväzky tvorí sociálny fond vo výške 10 701,94 eur a zádržné vo výške 5% z fakturovaných súm v zmysle 

uzatvorených  zmlúv  za vypracované projektové dokumentácie z dôvodu možnej reklamácie na obdobie 3 rokov              

vo výške 4 466,- eur.  

údaje v eur 

VZaS 
STAV k 31.12.2020 -

HČ 

STAV 

k 31.12.2020 -PČ 

STAV k 31.12.2020 –

Spolu 

STAV k 31.12.2019 –

Spolu 

Trieda 5 ( r.064) 20 388 351,67 17 096,31 20 405 447,98 19 995 000,42 

Trieda 6 (r. 134) 21 290 564,65 22 571,54 21 313 136,19 19 911 627,97 

VH pred zdanením 902 212,98 5 475,23 907 688,21 -83 372,45  

Splatná daň z príjmov 900,80 821,28 1 722,08 3 677,13 

Dodatočne platená daň 221,25 1,26 222,51 -3 036,74 

VH po zdanení 901 090,93 4 652,69 905 743,62 -84 012,84 

 

Organizácia v rámci  hlavnej činností  dosiahla zisk po zdanení vo výške 901 090,93 eur.  Tento účtovný zisk vznikol 

predovšetkým  z dôvodu zabezpečenia posypových materiálov na zimnú údržbu 2020/2021, a bol vykázaný  v súlade 

s platnou  metodikou účtovania pre príspevkové organizácie. Výdavky na zakúpenie posypových materiálov boli 

realizované zo zdrojov zriaďovateľa,  a tým celkový objem použitej dotácie bol  zúčtovaný len do výnosov organizácie.  

Keďže  tieto zásoby neboli použité, teda  vyskladnené do spotreby v roku 2020,  nebolo možné tento objem zaúčtovať aj  

do nákladov. Na porovnanie na účte Zásoby - 112 k 31.12.2019 boli vykázané zásoby v hodnote 1 493 231,06 eur a            

k 31.12.2020 sa evidovali vo výške 1 714 821,87 eur. 

 

Najväčší nárast v objeme nákladov organizácie zaznamenali osobné náklady, ktoré zahŕňajú mzdové náklady, zákonné 

a ostatné sociálne poistenie, zákonné a ostatné sociálne náklady, z  dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov          

pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle platnej legislatívy. Priemerná hrubá mzda pri evidenčnom počte 

zamestnancov 324  tak dosiahla v roku 2020 úroveň 1 087,04 eur. 

SC TSK eviduje zvýšenie nákladov na opravy a udržiavanie v dôsledku realizácie opráv ciest II. a III. triedy 

dodávateľským spôsobom.  

V roku 2020 došlo k poklesu tržieb oproti predchádzajúcemu obdobiu o 279 284,85 eur. Jedným z dôvodov boli 

poveternostné podmienky a mierna zima, kedy nebol záujem o vykonávanie zimnej údržby komunikácií I. triedy a ich 

posyp. Medzi negatívne faktory, v dôsledku ktorých došlo k zníženiu tržieb, patrí aj  pandemická situácia  a šírenie  nákazy 

Covid-19. Tržby organizácie boli vytvorené hlavne z prenájmu pozemkov, sprostredkovanie dopravy, opráv cestnej 

infraštruktúry, výkopových zemných prác a iných stavebných prác. 

 

Organizácia v rámci hlavnej činnosti   dosiahla  zisk po zdanení vo výške 4 652,69 eur. Náklady  na podnikateľskú činnosť 

boli vykryté výnosmi z fakturácie podnikateľskej činnosti. Podstatnú časť bežných nákladov z podnikateľskej činnosti 

tvoria mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, OOP, ktoré vznikajú pri poskytovaní služieb. Ostatné náklady tvorí daň z 

príjmov a DPH z vystavených faktúr. Významnú časť výnosov plynie z prenájmu objektov  na základe uzatvorených 

zmlúv. Ostatné výnosy sú získané z poskytovaných služieb. 

 

V  roku  2020  organizácia  zapojila  do rozpočtu hlavnej činnosti zisk z podnikateľskej činnosti z minulých  rokov 

vo výške 2 460,03 eur a použila ho na nákup kapitálových výdavkov konkrétne nákup tlakového čističa.  

Príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti boli sledované na samostatnom bankovom účte.  
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4.1.3  Cyklodoprava 

 
Cyklistika sa v ostatných rokoch stáva čoraz obľúbenejšou formou trávenia voľného času a preto je rozvoj cyklodopravy a 

cykloturistiky pre obyvateľov TSK veľmi dôležitý. Preprava na bicykli nielen prakticky negatívne  neovplyvňuje životné 

prostredie, ale tiež prispieva k zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľov a  podporuje  kvalitu  ich  života.  Medzi ďalšie 

prínosy cyklodopravy patrí zníženie záťaže dopravného systému automobilovou dopravou, znižovanie kongescií, nižšie 

náklady na prevádzku dopravných prostriedkov, zníženie hluku a emisií škodlivých látok do ovzdušia, menšie náklady     

na parkovanie, zvýšenie atraktivity mestského prostredia a pod. 

Medzi prínosy cyklodopravy patrí zníženie počtu obetí a zranených pri dopravných nehodách, skrátenie cestovného času, 

zníženie záťaže dopravného systému automobilovou dopravou, znižovanie kongescií, nižšie náklady na prevádzku 

dopravných prostriedkov, zníženie hluku a emisií škodlivých látok do ovzdušia, menšie náklady na parkovanie, zvýšenie 

atraktivity mestského prostredia a pod. 

 

Prioritou TSK je vybudovať hlavné vetvy cyklistickej infraštruktúry na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – 

popri riekach Váh   a Nitra s cieľom, aby sa jednotlivé mestá a obce napojili na hlavné vetvy cyklotrás. Už v roku 2015      

v rámci cyklistickej infraštruktúry boli zahájené činnosti na najrozsiahlejšom a finančne najnáročnejšom projekte            

pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a následne na projekte „Na bicykli po stopách histórie“ a 

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“: 

 

 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK  

V predchádzajúcich obdobiach boli zrealizované úseky Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom a úsek Púchov – Nosická 

priehrada. V roku 2020 prebehla výstavba úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín s využitím finančných prostriedkov    

zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavky súvisiace s výstavbou 

21,2 kilometrovej cyklotrasy  z projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – časť 2: úsek Nové Mesto            

nad Váhom – Trenčín a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru dosiahli v roku 2020 objem 4 235 878,34 eur.  

 

V úsekoch Trenčín – Dubnica nad Váhom, Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce, Ladce – Púchov prebiehali najmä 

práce spojené s prípravou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a následne na niektorých úsekoch aj proces 

inžinierskej činnosti, ktorý bol značne skomplikovaný z dôvodu pandémie COVID-19, preto tento proces nebol ukončený 

v roku 2020 a bude prebiehať   na uvedených úsekoch aj v budúcom roku. Na úseku Považská Bystrica – hranica 

Žilinského samosprávneho kraja bola ešte v marci 2019 podpísaná zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie     

pre stavebné povolenie, inžiniersku činnosť a občasný autorský dozor. Projektová dokumentácia bola odovzdaná koncom 

roka 2020, okrem toho prebiehali finálne práce týkajúce sa procesu inžinierskej činnosti k vydaniu stavebného povolenia, 

pričom právoplatnosť sa očakáva v prvých mesiacoch nasledujúceho roka. Následne budeme na uvedený projekt žiadať 

financie z nenávratných finančných zdrojov, konkrétne z operečného programu IROP.   

Za dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť a zabezpečenie 

majetkovoprávneho usporiadania pre úseky Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce, 

Ladce – Púchov a Považská Bystrica – hranica ŽSK boli čerpané výdavky vo výške 127 286,10 eur.  

 

 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre  

V rámci  projektu  „Zlepšenie  cyklistickej   infraštruktúry   na   Hornej   Nitre“   boli v roku 2020 vyčlenené finančné 

prostriedky v celkovom objeme 46 197,00 eur na pokračovanie prác súvisiacich s vyhotovením projektových dokumentácií 

pre územné rozhodnutia, ako aj zabezpečenie usporiadania pozemkov a inžiniersku činnosť. Konkrétne sa jedná o úseky 

Partizánske – Zemianske Kostoľany a Zemianske Kostoľany – Prievidza.  

Začiatkom roka 2020 bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie na úsek cyklotrasy Partizánske – Zemianske 

Kostoľany. Úsek  Zemianske Kostoľany – Prievidza je z pohľadu inžinierskej činnosti značne komplikovaný a to najmä 

z dôvodu viacerých nesúhlasných stanovísk niektorých zásadných orgánov a organizácií. Je vysoko pravdepodobné, že 

z vyššie uvedeného dôvodu bude potrebné v nasledujúcom roku upraviť projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie 

a následne potom opätovne riešiť inžiniersku činnosť k vydaniu územného rozhodnutia. Na realizáciu činností súvisiacich 

so spracovaním projektových dokumentácií, inžinierskej činnosti a majetkovoprávnym usporiadaním úseku Partizánske – 

Zemianske Kostoľany boli v roku 2020 čerpané výdavky vo výške 34 286,64 eur. V nasledujúcom roku budú pokračovať 

práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácie, najmä na úseku PE – Zemianske Kostoľany.  

 

 Na bicykli po stopách histórie 

V roku 2019 boli zahájené stavebné práce na úseku Nemšová  – Trenčín realizované v rámci projektu „Na bicykli             

po stopách histórie“. Cyklotrasa je skolaudovaná a odovzdaná    do užívania verejnosti  od 01.06.2020. Hlavným zámerom 

medzištátnej cyklotrasy je spojiť dva hrady - hrad Brumov-Bylnice a Trenčiansky hrad. V tejto súvislosti je realizovaný 

projekt pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“,  ktorý  je   implementovaný  v  rámci  Interreg  V-A  SR-ČR  a  je  

zahrnutý  v  programovom  prvku  príprava a implementácia projektov – v rámci IROP. Rozpočtované finančné prostriedky 
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na realizáciu investičného zámeru boli pre rok 2020 v objeme 1 866 089,00 eur a čerpané vo výške 884 688,89 eur. Tieto 

súviseli s úhradami za realizáciu stavebných prác, výkon autorského a stavebného dozoru. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2020 pokračoval v obnove turistického a cyklistického značenia  trás v spolupráci 

s organizáciami  Slovenský  cykloklub  a Klub  slovenských turistov.   Za   realizáciu obnovy turistického a cyklistického 

značenia trás boli  v roku 2020 uhradené výdavky v celkovej  sume   35 286,71 eur. 

 

Pre získanie údajov o využiteľnosti cyklotrasy TSK zakúpilo  dva prenosné automatické sčítače cyklistov                          

na vyhodnocovanie získaných údajov v hodnote 11 689,00,- eur. 

 

V rámci PHSR na roky 2013-2023 sa v oblasti cyklodopravy hodnotili merateľné ukazovatele: 

 

- Dĺžka nových cyklistických komunikácií –Trenčiansky samosprávny kraj zrealizoval v roku 2018 úsek 

cyklotrasy Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom o dĺžke 13,4 km a úsek Púchov – Nosická 

priehrada o dĺžke 4,1 km a v roku 2020 úsek cyklotrasy Trenčín – Nemšová o dĺžke 11,3 km a Nové 

Mesto nad Váhom – Trenčín o dĺžke 21,2 km. 

- Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - Nadväzuje na budovanie 

cyklistických komunikácií. Na Vážskej cyklomagistrále v úseku Horná Streda  - Nové Mesto nad 

Váhom boli v roku  2018 vybudované 2 odpočívadlá a v úseku Púchov – Nosická priehrada sa 

vybudovalo 1 odpočívadlo. Na cyklotrase Trenčín – Nemšová sa v roku 2020 zrealizovali 4 

odpočívadlá. 

 

4.2 Zdravotníctvo 

 
Rok 2020 bol rokom pandémie ochorenia COVID-19. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 30. 1. 2020 stav 

globálnej zdravotnej núdze. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. marca 2020 pandémiu 

ochorenia COVID-19.  

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111/2020 zo dňa 11. marca 2020 vyhlásila dňom 12. marca 2020 od 6.00 hod. 

mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-

CoV-2 na území Slovenskej republiky.  

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114 zo dňa 15. marca 2020 vyhlásila dňom 16. marca 2020 núdzový stav týkajúci 

sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Tieto skutočnosti výrazným spôsobom ovplyvnili fungovanie zdravotníctva a činnosti odboru zdravotníctva a sociálnej 

pomoci v roku 2020.  

11. marca 2020 zasadal na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja štáb pre krízové situácie pod vedením 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku, za účasti prednostu Okresného úradu Trenčín, 

rozšírený o riaditeľov nemocníc, vedúceho samostatného útvaru krízového riadenia kraja, zamestnancov útvarov krízového 

riadenia, regionálne hygieničky,  zástupcov Krajského operačného strediska ZZS a zamestnancov TSK. V rámci 

pracovného rokovania boli prijaté opatrenia zamerané na vytvorenie podmienok na zmiernenie dopadu ochorenia COVID-

19: 

- opatrenia v rámci Úradu TSK, 

- opatrenia v rámci jednotlivých nemocníc, príprava na reprofilizáciu lôžkového fondu, 

- vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu TSK na zakúpenie respirátorov FFP3 pre nemocnice v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK, 

- dezinfekcia autobusov prímestskej autobusovej dopravy. 

Následne po 11. marci 2020 a v ďalších mesiacoch boli postupne v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej a ústavnej 

zdravotnej starostlivosti prijímané opatrenia na základe Usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti 

s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v, ktoré boli zamerané na zabránenie šírenia ochorenia 

COVID-19: 

 

Prevádzkové opatrenia v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti: 

- vytváranie tzv. „zdravotníckych filtrov“ pred vstupom do každého zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej 

starostlivosti, ktoré zabezpečovali meranie telesnej teploty, vstupný dotazník, triedenie pacientov a odklon 

pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 do určených izolačných priestorov za účelom zabezpečenia 

izolácie týchto pacientov, 

- zákaz návštev v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, 

- zabezpečenie dezinfekcie rúk, adekvátnej dekontaminácie priestorov, prístrojovej techniky, materiálov, ktoré prišli 

do kontaktu s osobou s podozrením na ochorenie COVID-19, zabezpečenie nakladania s nebezpečným odpadom 

v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, 
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- zabezpečenie ochranných rúšok pre pacientov (pokiaľ pacient nemá k dispozícii vlastné ochranné rúško), ktoré si 

pacienti nasadia už pred vstupom do zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti s cieľom zníženia 

šírenia virulentných častíc do okolia s poučením o ich použití, 

- zabezpečenie vizuálnych textových informácií pri vstupe do každého zdravotníckeho zariadenia ústavnej 

zdravotnej starostlivosti s jasnými pokynmi pre osoby s potenciálnym rizikom infekcie COVID-19, zreteľne 

umiestnenými na viditeľných miestach tak, aby od vstupu do zariadenia nedochádzalo  ku kríženiu trás a styku 

pacientov s COVID-19 s inými osobami, 

- vyčlenenie a označenie osobitne vyhradených priestorov čakární pre pacientov s podozrením na COVID-19 

čakajúcich na vyšetrenie, výsledky vyšetrení, prípadne rozhodnutie o ďalšom postupe, 

- vyčlenenie hygienických priestorov pre pacientov s COVID-19, oddelených od priestorov pre ostatných pacientov, 

- aktualizácia, resp. vypracovanie Pandemických plánov zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti 

a prevádzkových opatrení a postupov počas pandémie ochorenia COVID-19 v súlade s Odborným usmernením 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych 

zariadeniach a ďalších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu, 

- vyškolenie tímov v súlade s Pandemickým plánom, 

- reprofilizácia lôžkového fondu podľa príkazu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky na lôžka 

s infektologickým profilom, 

- obmedzenie a následné pozastavenie plánovaných hospitalizácií, plánovaných operačných výkonov 

u pacientov, ktorí nevyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť v záujme zníženia prevádzkového, 

materiálno-technického a personálneho zaťaženia zdravotníckeho zariadenia, 

- prísne dodržiavanie bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s podozrením na COVID-19 ako aj 

s potvrdeným prípadom v celom zdravotníckom zariadení, 

- sledovanie a dodržiavanie platných právnych predpisov, usmernení hlavného hygienika a regionálnych 

hygienikov, príkazov a rozhodnutí ministra zdravotníctva ako aj zriaďovateľa, 

- zriaďovanie a prevádzkovanie mobilných odberových miest, 

- zriaďovanie vakcinačných centier a vakcinačných miest 

 

Prevádzkové opatrenia v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti:  

- sledovanie a dodržiavanie platných právnych predpisov, usmernení hlavného hygienika a regionálnych 

hygienikov, príkazov a rozhodnutí ministra zdravotníctva, ako aj klinických protokolov určených pre 

poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci: 

 

- zabezpečoval informovanosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

samosprávneho kraja o prijatých opatreniach a usmerneniach hlavného hygienika Slovenskej republiky 

a regionálnych hygienikov, Ministerstva zdravotníctva SR a pod., 

- realizoval protiepidemické opatrenia podľa usmernenia hlavného hygienika SR v rámci svojej pôsobnosti, 

- zabezpečoval distribúciu OOPP a antigénových testov pre ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

uvoľnených zo Správy Štátnych hmotných rezerv, 

- sledoval neprítomnosť u poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v prípade potreby napr. úmrtie 

lekára na ochorenie COVID-19  a pod., zabezpečoval zastupovanie, 

- poskytoval poradenstvo a pomoc pacientom pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti,   

- zabezpečil pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 8 ks Dýchacích prístrojov Chirana AURA V (3000) 

touchscreen 21,5“ s príslušenstvom, 

- participoval na príprave Pandemického plánu pre prípad pandémie v Slovenskej republike, 

- spolupracoval s Ministerstvom zdravotníctva SR, vedúcim samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva 

v rámci kraja, ako aj útvarmi krízového riadenia v rámci zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti, ktoré sú určené za subjekty hospodárskej mobilizácie, spolupracoval s príslušnými regionálnymi 

hygienikmi v rámci Trenčianskeho kraja, okresnými úradmi, krajským operačným strediskom záchrannej 

zdravotnej služby, stavovskými a profesnými organizáciami v zdravotníctve, poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti, starostami obcí a primátormi miest atď.  

- zabezpečoval plnenie úloh na úseku zdravotníctva v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, štatistických 

hlásení a pod., 
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- vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci sa pravidelne zúčastňovala rokovaní Pandemického strediska 

okresného úradu v sídle kraja. 

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval v roku 2020 v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie najmä výkon 

miestnej štátnej správy, ktorý vyplýva z ust. § 46 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle 

ust. § 46 ods. 1 písm. g) citovaného právneho predpisu, samosprávny kraj vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach 

ustanovených osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  V rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenia na prevádzkovanie 

zdravotníckych zariadení ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti a zabezpečuje výkon dozoru nad dodržiavaním 

podmienok prevádzky zdravotníckych zariadení a plnení povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pri zistení 

nedostatkov ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a sankcie.  

Štátnu správu na úseku humánnej farmácie v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva 

samosprávny kraj v súlade s ust. § 135 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Trenčiansky samosprávny kraj je zároveň zriaďovateľom troch všeobecných nemocníc NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava. Uvedené zdravotnícke zariadenia prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK od 1. 1. 2003 v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

a na vyššie územné celky v platnom znení. V oblasti zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k trom všeobecným 

nemocniciam zabezpečuje vytváranie podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, poskytuje nemocniciam 

finančné prostriedky na rekonštrukcie, modernizácie a obnovu prístrojovej techniky, povoľuje a koordinuje poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti, pričom sa usiluje zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

 

Vydávanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v roku 2020 

 

Počet vydaných rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení: 

 

 Fyzické osoby   7 vydaných rozhodnutí 

 Právnické osoby              25 vydaných rozhodnutí (z toho 4 elektronické podanie) 

 Zmeny v povolení             60 vydaných rozhodnutí (z toho 8 elektronické podania) 

 Duplikát povolenia  1 duplikát 

 

Za rok 2020 boli na úseku zdravotnej starostlivosti za vydané rozhodnutia vybrané správne poplatky v celkovej  výške 

15 580 Eur. 
 

Počet vydaných rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie verejných lekární, pobočiek verejných lekární, výdajní 

zdravotníckych pomôcok a potrieb: 

 

 Fyzické osoby     žiadne vydané rozhodnutie 

 Právnické osoby                  5 vydaných rozhodnutí 

 Zmeny v povolení  29 vydaných rozhodnutí (z toho 1 elektronické podanie) 

 

 

Za rok 2020 boli na úseku humánnej farmácie vybrané správne poplatky vo výške 3 925 eur. 

 

V súvislosti s vydávaním povolení a s cieľom zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti Trenčiansky samosprávny 

kraj určuje zdravotné obvody poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej 

ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, špecializovanej ambulantnej gynekologickej a zubno-lekárskej starostlivosti. 

Ďalej schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  

Zároveň u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým vydal povolenia, vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. Predmetom výkonu dozoru je najmä dodržiavanie podmienok prevádzky zdravotníckych zariadení a plnenie 

povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Za nedodržanie podmienok prevádzky je Trenčiansky samosprávny kraj 

oprávnený ukladať sankcie.  

 

Sankcie na úseku zdravotnej starostlivosti a humánnej farmácie 

 

Úsek zdravotnej starostlivosti 

 

Trenčiansky samosprávny kraj ako orgán príslušný na vydanie povolenia uloží podľa ustanovenia § 82 zákona  č. 578/2004 

Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, držiteľovi povolenia (poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti) pokutu za porušenie niektorých povinností ustanovených   v § 79 zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti.  

 

Pri ukladaní výšky pokuty, správny orgán prihliada najmä na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo 

opomenutia, mieru zavinenia a dôsledky porušenia povinnosti alebo inú priťažujúcu okolnosť. Podľa ustanovenia § 83 ods. 

4  zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,  výnosy  z týchto pokút boli príjmom samosprávneho kraja. 

Celkove v roku 2020 výnosy z pokút predstavovali sumu 4 350 eur.  

Pokuty boli uložené poskytovateľom ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä za nedostatky vo vedení 

zdravotnej dokumentácie, nedostatky zistené pri výkone dozoru a za neoprávnený výber poplatkov.  

  

Úsek humánnej farmácie 

 

V zmysle ustanovenia § 136 ods. 5 v spojení s § 138 ods. 42 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, výnos z pokút uložených samosprávnym krajom 

je príjmom samosprávneho kraja. 

 

V roku 2020 boli na úseku humánnej farmácie celkove uložené 3 sankcie v celkovej sume 8 250 eur. Pokuty boli uložené 

za porušenie povinností držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa § 23 zákona č. 362/2011 Z. z.   

o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

 

Etická komisia 

 

Trenčiansky samosprávny kraj zriadil Etickú komisiu na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho 

výskumu a etických otázok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Účelom posúdenia etickej prijateľnosti projektu 

biomedicínskeho výskumu je najmä zabezpečiť právo na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity 

a psychickej integrity, bezpečnosti a oprávnených záujmov účastníka výskumu. Posúdenie má vylúčiť možnosť 

neprimeraného ovplyvňovania alebo vyvíjania nátlaku na osobu v záujme jej účasti na tomto výskume.  

 

Etická komisia schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti. Etická komisia 

vydá stanovisko o etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu. V roku 2020 Etická komisia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vydala celkove 20 stanovísk ku klinickým skúšaniam a 85 stanovísk k dodatkom ku klinickým 

skúšaniam.  

Od 1. januára 2016 bolo vydávanie stanovísk Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja spoplatnené podobne 

ako v prípade etických komisií ostatných samosprávnych krajov. Poplatky sú vyberané na základe Smernice o poplatkoch 

na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti projektov klinického 

skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. Za rok 2020 boli uhradené poplatky za vydanie stanoviska Etickej komisie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovej výške 62 500,- eur.  

 

Ďalšie úlohy Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie: 

 

- preberá do úschovy zdravotnú dokumentáciu po zrušení alebo zániku platnosti povolenia                                      

na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a odovzdá zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľovi 

zdravotnej starostlivosti, 

- určuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti osobe, pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody 

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

- zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a         

pri dočasnom pozastavení povolenia, 

- určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu a lekára na vykonanie prieskumu zdravotnej spôsobilosti   

na základe vyžiadania príslušného obvodného úradu v sídle kraja zo zdravotníckeho zariadenia, ktoré je 

v pôsobnosti samosprávneho kraja a nie je určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa osobitného 

predpisu, 

- zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva, 

- spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva  na obranu štátu, 

- určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel 

domov poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľom všeobecnej 

ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

gynekologickej a zubno-lekárskej, 

- schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná 

starostlivosť, 

- zabezpečuje a zverejňuje na svojom webovom sídle rozpis vykonávania ambulantnej pohotovostnej služby 

a zubno-lekárskej pohotovostnej služby,  
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- vydáva pasy pre mŕtvoly, 

- zbavuje povinnosti mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, 

- zabezpečuje informovanosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o nedostatkoch v kvalite liekov 

a zdravotníckych pomôcok, 

- vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v prípade zistenia nedostatkov ukladá sankcie 

a nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 

- spracováva stavy omamných a psychotropných látok za poskytovateľov lekárenskej starostlivosti a údaje odosiela 

ministerstvu zdravotníctva, 

- rieši podnety a sťažnosti občanov týkajúce sa prevádzkovania zdravotníckych zariadení ambulantnej, ústavnej 

a lekárenskej starostlivosti, 

- prejednáva priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie. 

-  

Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  v roku 2020 

 

Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri všeobecné nemocnice:  

 

                 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

  NsP Považská Bystrica  

  NsP Myjava. 

 

Z hľadiska právnej formy sú to príspevkové organizácie so samostatnou právnou subjektivitou. Zriaďovateľská pôsobnosť 

prešla na Trenčiansky samosprávny kraj z Ministerstva zdravotníctva SR v zmysle 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.  

Do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja zároveň prešiel aj majetok týchto nemocníc v zmysle zákona               

č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 

Všetky tri nemocnice poskytovali a poskytujú ambulantnú aj ústavnú zdravotnú starostlivosť, ako aj lekárenskú 

starostlivosť v zmysle rozhodnutí vydaných Trenčianskym samosprávnym krajom a platných právnych predpisov na úseku 

zdravotníctva. NsP Považská Bystrica a NsP Myjava prevádzkujú aj verejné lekárne. NsP Považská Bystrica a NsP Myjava 

boli úspešné vo výberovom konaní ktoré organizoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a od decembra 2019 

prevádzkujú ambulancie RLP.  

 

V roku 2020 bol celkový počet lôžok v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 1 228 lôžok. 

 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach je najväčšou všeobecnou nemocnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

s celkovým počtom 517 lôžok. Poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 17-tich lôžkových oddeleniach, a 6 jednotkách 

intenzívnej starostlivosti.  

NsP Považská Bystrica poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 12-tich lôžkových oddeleniach a 6 jednotkách 

intenzívnej starostlivosti s celkovým počtom 516 lôžok.  

NsP Myjava je najmenšou z nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s celkovým počtom 195 lôžok. Prevádzkuje 

celkove osem lôžkových oddelení a 2 jednotky intenzívnej starostlivosti.  

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v roku 2020 bolo ovplyvnené aktuálnom epidemickou situáciou a usmerňované 

Príkazmi ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, v zmysle ktorých sa uskutočnila reprofilizácia lôžkového fondu, 

obmedzili plánované hospitalizácie a operácie a poskytovala sa len neodkladná zdravotná starostlivosť a starostlivosť 

pacientom s ochorením COVID-19. 

 

Ozdravné plány nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

 

Ozdravný plán je dokument, ktorý musí preukazovať výhľadové zabezpečenie udržateľného hospodárenia nemocnice       

na základe ozdravných opatrení stanovených na obdobie dvoch po sebe nasledujúcich rokov. Ozdravné plány boli zo strany 

Ministerstva zdravotníctva SR akceptované a sú kontrolované dozornými orgánmi. V priebehu roka 2020 nebol zo strany 

dozorných orgánov nemocníc ani Ministerstva zdravotníctva SR avizovaný žiadny problém v súvislosti s dodržiavaním 

ozdravných plánov, ani nebol predložený žiadny návrh na odvolanie riaditeľa nemocnice.  

 

Predpokladaný vývoj v oblasti zdravotníctva v roku 2021 

 

V roku 2021 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 dôjde k výraznému zhoršeniu ekonomickej situácie nemocníc 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Nemocnice musia naďalej prijímať rôzne opatrenia, čo má za následok rast nákladov 

a pokles výnosov. Predpokladaný vývoj v oblasti zdravotníctva v roku 2021 nie je možné ani odhadnúť, závisí                  

od epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a vo svete.  
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Naďalej bude potrebné pokračovať v obnove a modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky a v investíciách                

do zdravotníckej infraštruktúry nemocníc v súlade so schváleným rozpočtom. Pokračuje aj implementácia manažérskeho 

informačného systému. 

Pokiaľ nedôjde k navýšeniu objemu finančných prostriedkov z jednotlivých zdravotných poisťovní tak, aby pokrývali 

ekonomicky oprávnené náklady nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, bude naďalej pokračovať ich zadlžovanie. 

Zároveň bude nutné riešiť finančnú kompenzáciu nákladov, ktoré vznikli nemocniciam v súvislosti s prijímaním opatrení 

v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. 

 

Bilancia aktív a pasív  - zdravotníctvo                                                   

                                                   

                                                   v eur 
 

Súvaha – aktíva 

 

Stav k 31.12.2020 

 

Stav k 31.12.2019 

Neobežný majetok (r.002) 46 033 228,65 32 634 004,09 

Obežný majetok (r.033) 15 557 264,83 13 097 178,58 

        v tom:  pohľadávky (048+060) 9 968 474,00 9 536 613,48 

                    krátkodobý finančný majetok  (r. 85) 2 560 645,42 1 675 154,82 

Aktíva spolu (r.001) 61 611 382,55 45 981 009,44 

 
 

Súvaha – pasíva 

 

Stav k 31.12.2020 

 

Stav k 31.12.2019 

VH (r.123) - 14 855 534,78 - 25 677 170,88 

Záväzky celkom (r.126) 73 931 480,37 69 506 680,68 

        v tom:  dlhodobé záväzky (r. 140) 105 586,93 86 776,14 

                     krátkodobé záväzky   (r. 151) 30 421 336,91 37 774 181,38 

Pasíva  spolu (r.115) 61 611 382,55 45 981 009,44 

 

V súvahe v časti aktíva sa pohľadávky zvýšili o 431 860,52 eur v porovnaní s rokom 2019. Najviac v Nemocnici 

s poliklinikou Považská Bystrica – zvýšenie  o 199 410,03 eur (zvýšený počet výkonov voči VšZP na konci roka), 

v Nemocnici s poliklinikou Myjava sa zvýšili o 98 195,31 eur (zvýšený počet výkonov voči VšZP) a v Nemocnici 

s poliklinikou Prievidza   sa zvýšili o 134 255,18 eur (nárast limitov zo strany zdravotníckych poisťovní). 

V súvahe časti pasíva narástli záväzky celkom o 4 424 799,69 eur, z toho v Nemocnici s poliklinikou Prievidza  

o 6 092 588,07 eur, v Nemocnici s poliklinikou Myjava o 1 273 916,12 eur a v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica 

poklesli o 2 941 704,50 eur. Dlhodobé záväzky narástli o 18 810,79 eur, pričom najviac v Nemocnici s poliklinikou 

Prievidza o 13 855,83 eur, v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica o 3 470,63 eur  a v Nemocnici s poliklinikou 

Myjava  o 1 484,33 eur. Krátkodobé záväzky poklesli  o 7 352 844,47 eur, z toho v Nemocnici s poliklinikou Prievidza 

o 2 638 347,06 eur, v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica   o 3 653 990,94 eur a v Nemocnici s poliklinikou 

Myjava o 1 060 506,47 eur. Pokles krátkodobých záväzkov pri všetkých troch nemocniciach súvisí s realizáciou  

oddlžovania a následnom preúčtovaní záväzkov.             

                

                                                                                                                                             v eur 
VzaS STAV k 31.12.2020 –

HČ 

STAV k 31.12.2020 

–PČ 

STAV k 31.12.2020 –

Spolu 

STAV k 31.12.2019 –

Spolu 

Trieda 5 ( r.064) 72 777 140,12 6 211 642,88 78 988 783,00 77 695 278,90 

Trieda 6 (r. 134) 83 398 921,02 6 490 163,07 89 889 084,09 102 073 537,86 

VH pred zdanením 10 621 780,90 278 520,19 10 900 301,09 24 378 258,96 

Splatná daň z príjmov 2 416,99 61 524,62 63 941,61 109 352,56 

Dodatočne platená daň 0 3 109,50 3 109,50 0,00 

VH po zdanení 10 619363,91 213 886,07 10 833 249,98 24 268 906,40 

 

Nemocnice s poliklinikou v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja si zhoršili hospodársky výsledok v hlavnej 

činnosti oproti roku 2019 o 13 188 548,88 eur. Najviac sa o to pričinila  Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, ktorá 

si  zhoršila hospodársky výsledok o 5 180 055,18 eur, Nemocnica s poliklinikou Prievidza si zhoršila hospodársky 

výsledok v hlavnej činnosti o 4 555 761,05 eur a  Nemocnica s poliklinikou Myjava  o 3 452 732,65 eur. 

Zhoršenie VH je hlavne dôsledok toho, že zdravotnícke zariadenia neboli v roku 2020 oddlžené v takom rozsahu ako 

v roku 2019. 

Výška odpustenia dlhu za NsP Považská Bystrica bola  6 219 167,51 eur (dlh voči Sociálnej poisťovni), za NsP Prievidza 

bola 7 553 132,50 eur (dlh voči Sociálnej poisťovni), za NsP Myjava bola 1 732 096,11 eur (dlh voči Sociálnej poisťovni). 

Hospodársky výsledok v podnikateľskej činnosti si všetky nemocnice zhoršili, najviac  Nemocnica s poliklinikou Považská 

Bystrica  a to o 126 512,16 eur,  Nemocnica s poliklinikou Prievidza  o 61 908,79 eur a  Nemocnica s poliklinikou Myjava 

o 58 686,59 eur. 
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Vyhodnotenie vývoja merateľných ukazovateľov v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK 

na roky 2013 – 2023 

 

V oblasti zdravotníctva boli pre zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti stanovené nasledovné merateľné 

ukazovatele: 

 

- Skrátenie doby hospitalizácie 

- Obložnosť akútnych lôžok 

 

Priemerná doba hospitalizácie za rok 2020 predstavovala vo všetkých troch nemocniciach 6,63 dňa, čo je opäť skrátenie 

oproti roku 2018, kedy dosahovala 6,73 dňa. Pokračujeme tak v postupnom skracovaní priemernej doby hospitalizácie 

v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, čím postupne dochádza k zefektívňovaniu ich činnosti.  

Obložnosť akútnych lôžok sa postupne zvyšuje, číselný údaj obložnosti akútnych lôžok nemáme k dispozícií.  

 

Ďalšie aktivity podľa PHSR a ich vyhodnotenie 

 

Aktivita 4.3.1 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru – vyhodnotenie 

 

V oblasti kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK na rok 2020 pre Program 8: Zdravotníctvo boli za rok 2020 

pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK čerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 5 577 446,59 eur.  

Z tejto sumy zrealizovali jednotlivé nemocnice nasledujúce investície: 

 

1. Nemocnica s poliklinikou Myjava 

- 23 280,00 eur – videokolonoskop 

- 137 000,00 eur – sanitné vozidlo RLP 

- 3 453,34 eur – rekonštrukcia boxu pre zosnulých 

- 604,00 eur – mikroskop pre HTO (DPH) 

- 2 476 686,89 eur - komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy  stavebná 

časť a zariadenie práčovne 

- 221 713,00 eur - komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy – 

zariadenie kuchyne 

- 10 750,00 eur - komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - stavebný 

dozor 

- 9 360,00 eur - komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy – autorský 

dozor. 

Celkové investície v NsP Myjava v roku 2020 v hodnote: 2 882 847,23 eur. 

 

2. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

- 1 700,70 eur – sprchovacie lôžko hydraulické 

- 16 414,80 eur – defibrilátor s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou (2 ks) 

- 24 949,90 eur  - automatický externý defibrilátor 10 ks vrátane náhradných elektród 

- 3 560,34 eur – EKG prístroj s príslušenstvom 

- 5 423,95 eur – celotelový paravánový žiarič UVA 

- 117 000,00 eur – sanitné vozidlo RZP 

- 68 160,00 eur – parný sterilizátor s vyvíjačom pary 

- 55 956,00 eur – prvotné vybavenie oftalmologickej ambulancie 

- 155 956,50 eur - automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho 

materiálu vrátane stavebných úprav  

- 16 803,33 eur - stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť) 

- 5 596,66 eur - rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora 

- 526 714,62 eur - rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica 

- 76 800,00 eur - rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – projektová dokumentácia 

- 5 552,64 eur - rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – stavebný dozor 

- 4 608,00 eur - rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – autorský dozor 

- 439 579,64 eur – jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť) 

- 2 915,00 eur - jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť) – autorský dozor 
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- 3 841,97 eur - jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť) – stavebný dozor 

- 9 600,00 eur - jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť) – projektová dokumentácia 

(projekt zdravotných technológií MRI, RTG, CT) 

- 5 010,00 eur - jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky – PD interiéru 

- 4 950,00 eur – rekonštrukcia internej JIS – aktualizácia PD 

- 9 240,00 eur – komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia – aktualizácia PD 

- 7 450,00 eur – rekonštrukcia pôrodnej sály – aktualizácia PD 

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 zároveň priamo dofinancoval investíciu do nemocničného informačného 

systému v NsP Považská Bystrica v hodnote 32 401,13 eur.  

 

Investície v NsP Považská Bystrica v roku 2020 v hodnote: 1 600 185,18 eur. 

 

3. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 

- 225 836,50 eur  - rekonštrukcia trafostanice  VN rozvádzača v energocentre 

- 2 472,00 eur - rekonštrukcia trafostanice  VN rozvádzača v energocentre – stavebný dozor 

- 1 440,00 eur - rekonštrukcia trafostanice  VN rozvádzača v energocentre – inžinierska činnosť 

- 3 744,00 eur - rekonštrukcia trafostanice  VN rozvádzača v energocentre – autorský dozor 

- 778 002,95 eur – napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj 

- 7 800,00 eur - napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – autorský dozor 

- 5 280,00 eur - napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – stavebný dozor 

- 1 200,00 eur - napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – inžinierska činnosť 

- 49 858,73 eur - hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na 

energocentrum 

- 1 980,00 eur - hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na 

energocentrum – stavebný dozor 

- 8 400,00 eur – vybudovanie novej centrálnej sterilizácie – inžinierska činnosť 

- 8 400,00 eur – vybudovanie nového urgentného príjmu – inžinierska činnosť 

Investície  v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach roku 2020 v hodnote: 1 094 414,18 eur 

 

V NsP Považská Bystrica z bežných výdavkov poskytnutých Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovali aj nákup 

zariadenia, komponentov a príslušenstva pre jednotku magnetickej rezonancie – centrum diagnostiky v celkovej hodnote 

36 294,00 eur. 

 

Aktivita 4.3.2 Optimalizácia počtu lôžok a hospitalizácie -  vyhodnotenie 

 

V roku 2020 bol lôžkový fond nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom počte 1 228 lôžok. V roku 2019 

došlo k úprave lôžkového fondu dermatovenerologického oddelenia NsP Považská Bystrica – navýšenie o 9 lôžok 

z dôvodu výrazného nárastu počtu pacientov vyžadujúcich si hospitalizáciu na kožnom oddelení. Pripravujú sa aj ďalšie 

investičné akcie ako je vybudovanie nového OAIM v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, rekonštrukcie internej JIS 

v NsP Prievidza a NsP Považská Bystrica, ktoré sú zamerané na doplnenie chýbajúceho lôžkového fondu v oblasti 

akútnych lôžok.  

 

Aktivita 4.3.3 Podpora urgentných príjmov – vyhodnotenie 

 

NsP Prievidza a NsP Považská Bystrica boli zaradené medzi poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí 

prevádzkujú urgentný príjem 1. typu.  

V roku 2019 bola spracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie nového urgentného príjmu v NsP Prievidza so 

sídlom v Bojniciach. Realizácia nového urgentného príjmu začala v roku 2020 a pokračuje aj v roku 2021. 

NsP Považská Bystrica má vybudovaný urgentný príjem od roku 2015. 

 

4.3 Kultúra 

 
Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  v roku 2020 vykonávali svoju 

činnosť  na základe zriaďovacích listín  a v zmysle  organizačných poriadkov,  koncepcií organizácií, poslania zariadení 

a platných zákonov - Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 

a galériách, Zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno–osvetovej činnosti, Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách 
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a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 126/2015 Z. z a taktiež podľa plánov činností a hlavných úloh na rok 2020. 

Kultúrnu činnosť v Trenčianskom samosprávnom kraji  v obvodoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce              

nad Bebravou a Myjava zabezpečuje Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Trenčianske múzeum 

v Trenčíne, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne  a Centrum 

tradičnej kultúry v Myjave, zariadenie so špecializovaným zameraním na tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne 

dedičstvo. 

V obvodoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava zabezpečujú činnosť Považská knižnica v Považskej Bystrici, Vlastivedné 

múzeum v Považskej Bystrici a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. 

V obvodoch Prievidza a Partizánske je to Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a Hvezdáreň v Partizánskom, ktorá má  ako špecializovaná inštitúcia krajskú 

pôsobnosť. 

 

Organizácie  sú zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie: 

 

Hvezdáreň v Partizánskom 

 

Hvezdáreň v Partizánskom  v súlade s predmetom svojej činnosti zabezpečovala v sledovanom období expozičnú, 

výstavnú, prezentačnú a prednáškovú činnosť, poskytovala metodicko-odborné, poradenské, konzultačné a vzdelávacie 

činnosti, upevňovala zahraničnú spoluprácu a medzinárodné vzťahy. Organizácia v súlade s predmetom svojej činnosti 

zabezpečovala odborno-pozorovateľskú a výskumnú činnosť.  

 

V uvedenom roku hvezdáreň realizovala 297 kultúrno-výchovných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 9 276 návštevníkov.  

Hlavným dôvodom, ktorý negatívne ovplyvnil návštevnosť hvezdárne bola pandémia COVID-19, ktorá zasiahla hvezdáreň 

práve v mesiacoch, kedy organizáciu navštevuje najviac školských zariadení. Počas leta sa situácia podstatne zlepšila, 

hvezdáreň navštívilo veľa záujemcov o pozorovanie.  

 

 
 

Jednou z prioritných úloh organizácie bolo sprístupnenie ďalekohľadu ODK 16 – 40 centimetrového zrkadlového 

ďalekohľadu. Tento je určený predovšetkým na odbornú činnosť, v rámci ktorej sa hvezdáreň zameriava na sledovanie 

blízkozemných planétok, jasných komét a prípadných nov a ďalších zaujímavých úkazov. Širokej verejnosti, astronómom 

amatérom je umožnená astrofotografia objektov hlbokého vesmíru, hmloviny, hviezdokopy a galaxie. Ďalekohľad je možné 

doplniť autogaiderom pre automatickú astro-fotografiu prostredníctvom CCD kamery. 

 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

Považská knižnica v Považskej Bystrici 

 

Činnosť verejných knižníc sa v roku 2020 riadila Plánom činnosti a hlavných úloh na rok 2020, Koncepciou rozvoja         

na roky 2015-2020 a obsahovo vychádzala zo základných dokumentov knižníc (Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok, 

Knižničný a výpožičný poriadok) i zo zásadných medzinárodných, národných a regionálnych dokumentov: Manifest 

UNESCO o verejných knižniciach, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Ústava SR, Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej 

republiky na roky 2014-2020, Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015– 2020, Metodický pokyn MK SR 

č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice a ďalších.  
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Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spravujú knižničný fond v počte 392 254  knižničných jednotiek (ďalej len 

KJ). Prírastky kníh  boli  obstarané kúpou, alebo darom a v roku 2020 knižnice zaevidovali 11 384 nových KJ. V zmysle 

platnej vyhlášky MK SR č. 201/2016 Z. z. knižnice v roku 2020 vyradili celkom 16 474 KJ. 

 

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19 boli všetky knižnice 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od 10. marca 2020 pre verejnosť priebežne zatvárané. 

Tento čas, bez prítomnosti čitateľov na pracovisku pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení, knižnice využili  

na  revíziu  knižničného fondu,  jeho reorganizáciu, vymaľovanie priestorov, vydezinfikovanie kníh a pod.  

Počas obdobia pandémie knižnice zaviedli viaceré novinky, ktorými sa snažili vyjsť v ústrety svojim používateľom, ako je 

napríklad bezplatný prístup k e-knihám pre registrovaných čitateľov, aktivity pre deti voľne prístupné na facebooku, 

možnosť on-line žiadanky na vypracovanie rešerše. 

 

Aj vďaka pandémii knižnice zaznamenali pokles registrovaných používateľov oproti minulému roku celkom o 3 806 

čitateľov. Celkový počet registrovaných čitateľov klesol na 70,89 % v porovnaní s rokom 2019.  Knižnice navštívilo 

205 596 návštevníkov (v roku 2019 to bolo 287 968  návštevníkov – index rastu 71,40 %). Pokles nastal aj v počte 

usporiadaných  kultúrnych podujatí,  v sledovanom období ich bolo 407, v predchádzajúcom roku 1 403,  s celkovou  

návštevnosťou    10 491 návštevníkov.  

 

Týždeň slovenských knižníc 2020 prebiehal od pondelka 2. marca až do nedele 8. marca a bol zameraný                            

na popularizáciu čítania najmä medzi deťmi a mládežou. Do  tejto iniciatívy sa zapojili všetky tri knižnice 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci 21. ročníka  usporiadali knižnice 43 

zaujímavých podujatí a opäť ponúkli možnosť bezplatnej ročnej registrácie nových čitateľov, ktorú využilo celkom 163 

záujemcov o zaregistrovanie do knižnice. Považská knižnica sa zapojila do tzv. knižničných hliadok, ktoré zaregistrovali 

127 čítajúcich na verejnosti.  

V rámci investičných akcií TSK sa na jeseň 2020 podarilo dokončiť komplexnú rekonštrukciu jednej  z najstarších stavieb 

v Považskej Bystrici. V máji oslávila bibliotéka v Považskej Bystrici 95. výročie svojho vzniku. Symbolicky o pár 

mesiacov neskôr sa vrátila späť do vynovených priestorov. Kompletnou rekonštrukciou prešla strecha, v  podkroví vznikli 

administratívne priestory pre zamestnancov knižnice i čitateľov. Vytvorený bol aj úplne nový vchod                                  

od parkoviska s vonkajším schodiskom a vznik centrálneho výpožičného pultu, vďaka ktorému sa knižnica priblížili           

k štandardom svetových knižníc.  

 

Ďalšou významnou investičnou akciou bola prístavba Verejnej knižnice  Michala Rešetku na Jaselskej ulici v Trenčíne, 

ktorej súčasťou je externý výťah. Celý projekt bol financovaný z rozpočtu Trenčianskej župy. Výťah sprístupní knižnicu 

omnoho väčšiemu spektru čitateľov, no bude slúžiť aj  personálu knižnice napríklad pri rozširovaní knižničného fondu či 

zásobovaní na vyšších poschodiach. Súčasťou projektu bola aj úprava nádvoria knižnice, kde sa pravidelne organizuje 

napríklad  obľúbená letná čitáreň. Zrealizovaná prístavba bola jedným z „darčekov“ pre jubilujúcu knižnicu, ktorá oslávila 

95. výročia jej založenia.  
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Knižničný fond, návštevníci a kultúrne podujatia v knižniciach TSK za roky 2018 až 2020 
 

     

 Hornonitrianska Verejná knižnica Považská  

Ukazovateľ knižnica M. Rešetku knižnica Celkom 

 v Prievidzi v Trenčíne v Pov. Bystrici  

Počet registrovaných používateľov 2018            4 008                8 503                3 638              16 149     

Počet registrovaných používateľov 2019            4 075                6 646                2 353              13 074     

Počet registrov. používateľov 2020            2 068                5 288                1 912                9 268     

Index rastu 2020/2019            50,75                79,56                81,26                70,89     

Počet obyv. v príslušnom meste 2018          46 059              54 705              39 570            140 334     

% podiel používateľov na počet obyv.              8,70                15,54                  9,19                11,51     

Počet obyv. v príslušnom meste 2019          45 634              55 383              39 271            140 288     

% podiel používateľov na počet obyv.              8,92                12,00                  5,99                  9,28     

Počet obyv. v príslušnom meste 2020          45 206              54 679              38 953            138 838     

% podiel používateľov na počet obyv.              4,57                  9,67                  4,91                  6,67     

Počet knižničných jednotiek 2018          83 218            221 050              84 947            389 215     

Počet knižničných jednotiek 2019          83 051            225 386              86 216            394 653     

Počet knižničných jednotiek 2020          83 924            225 491              82 839            392 254     

Index rastu 2020/2019          101,05              100,05                96,08                99,39     

Prírastky knižničných jednotiek 2018            1 487                9 146                4 016              14 649     

Prírastky knižničných jednotiek 2019            1 206                9 047                3 775              14 028     

Prírastky knižničných jednotiek 2020               668                7 909                2 807              11 384     

Index rastu 2020/2019            55,39                87,42                74,36                81,15     

Úbytky knižničných jednotiek 2018            6 324                8 900                2 718              17 942     

Úbytky knižničných jednotiek 2019            1 373                4 711                2 506                8 590     

Úbytky knižničných jednotiek 2020            2 486                7 804                6 184              16 474     

Index rastu 2020/2019          181,06              165,65              246,77              191,78     

Výpožičky za rok 2018        173 588            311 223            235 980            720 791     

Výpožičky za rok 2019        143 770            416 117            217 742            777 629     

Výpožičky za rok 2020        116 971            377 967            158 408            653 346     

Index rastu 2020/2019            81,36                90,83                72,75                84,02     

Počet návštevníkov knižníc  2018          56 982            170 335              68 879            296 196     

Počet návštevníkov knižníc  2019          56 070            180 901              50 997            287 968     

Počet návštevníkov knižníc  2020          38 024            138 871              28 701            205 596     

Index rastu 2020/2019            67,82                76,77                56,28                71,40     

Počet kultúrnych podujatí  2018               395                   476                   548                1 419     
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Počet kultúrnych podujatí  2019               378                   569                   456                1 403     

Počet kultúrnych podujatí  2020                 65                   233                   109                   407     

Index rastu 2020/2019            17,20                40,95                23,90                29,01     

Počet návštevníkov podujatí  2018            8 827              11 554              11 372              31 753     

Počet návštevníkov podujatí  2019          10 100              12 923                9 275              32 298     

Počet návštevníkov podujatí  2020            2 040                4 376                4 075              10 491     

Index rastu 2020/2019            20,19                33,86                43,94                32,48     

 

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne 

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

 

Múzeá na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojim zameraním a špecializáciou nadobúdajú predmety 

kultúrnej hodnoty, ktoré zhromažďujú, ochraňujú, vedecky a odborne zhodnocujú a spracovávajú hmotné dokumenty       

so zameraním na múzejnú dokumentáciu. Zbierkové predmety sprístupňujú verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, 

vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie. To je základným poslaním aj múzeí, 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Aj činnosť múzeí v roku 2020 výrazne poznačila pandémia koronavírusu. Vyhlásenie núdzového stavu i nariadenia 

opatrení k bezpečnosti osôb sa najviac dotkli prezentačno-propagačných programov pre verejnosť, z ktorých aktivity sa 

museli presúvať, alebo boli úplne zrušené. Napriek tomu múzeá pre svojich návštevníkov pripravili celkom  107 kultúrnych 

podujatí. Samotné múzeá a expozície navštívilo 123 562 návštevníkov. 

Múzeá centrálne evidujú, ošetrujú, uschovávajú a odborne spracúvajú 493 723 kusov zbierkových predmetov. V roku 2020 

zreštaurovali a ošetrili 1 438 zbierkových predmetov a prírastky predstavujú 1 607 kusov. V múzeách sa podarilo 

zdigitalizovať 5 059 zbierkových predmetov. 

V hodnotenom období je potrebné vyzdvihnúť výrazne zlepšený systém starostlivosti o samotný zbierkový fond, postupné 

skvalitňovanie systému uloženia jednotlivých druhov muzeálií, vybavenie depozitárov účelovým mobiliárom, systematický 

a cieľavedomý prístup konzervátorov a reštaurátorov.  

 

 
 

Okrem akvizičnej činnosti, evidencii zbierkového fondu, ochrane zbierkového fondu, vedecko-výskumnej činnosti sa 

múzeá venujú aj expozičnej a výstavnej činnosti. V sledovanom období sa podarilo pre návštevníkov pripraviť 20 

výstavných podujatí. Po trojročnej prestávke bola opäť sprístupnená verejnosti Kúria Ambrovec v Beckove, expozícia je 

venovaná histórii Beckova a slávnym osobnostiam, ktoré sa v Beckove narodili, alebo tu pôsobili. Rozsiahly zbierkový 

fond Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi - viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov - poskytuje mimoriadne 

zaujímavé témy na tvorbu výstavného programu, ktoré znásobujú aj výsledky výskumnej činnosti a práce kolektívu 

múzejných konzervátorov. Pri príležitosti 35-ročného pôsobenia múzeum pripravilo výstavné podujatie „Návraty. Múzejné 

jubileum.“, ktoré predstavilo múzeum ako pamäťovú inštitúciu, priblížilo jeho poslanie a vyzdvihlo jeho osobitné 

postavenie medzi kultúrnymi ustanovizňami. 
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V roku 2020 v rámci edičnej činnosti Trenčianske múzeum v Trenčíne vydalo  dve publikácie. Bola vydaná ďalšia 

monografia o jezuitoch v Trenčíne. Po spracovaní učiteľov gymnázia v diele Životopisný slovník pedagógov jezuitského 

gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773 (vyd. 2013) a žiakoch gymnázia v knihe Jezuitské gymnáziu v Trenčíne a jeho 

žiaci (vyd. 2018) vydalo Trenčianske múzeum súpis novicov frátrov jezuitského rádu pod názvom Noviciát frátrov 

Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v rokoch 1655 – 1773, autorom je PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. Druhou publikáciou 

je tretie vydanie zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne.  

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici vydalo koncom roka novú publikáciu s názvom Moje starosvetské Papradno. 

Autorom knihy je Štefan Meliš. Autor v knihe zachytáva spomienky na tradičné bývanie, remeslá, chov domácich zvierat, 

pestovanie plodín, stravovanie predkov, jedinečná je kapitola o papradnianskych názvoch vtákov; cenné údaje sú 

v kapitolách o ľudovom odeve a jeho komponentoch. V krátkosti sa autor zmieňuje aj o starobylých hudobných 

inštrumentoch, veľkým prínosom je pestrá fotodokumentácia tradičnej kultúry obce, na ktorej sa podieľali významné 

etnologické pracoviská. 

 

Aj v roku 2020 sa všetky tri múzeá a galéria zapojili do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií. Pôvodne plánované 

podujatie sa v zložitej pandemickej situácii presunulo z mája na november a do on-line prostredia.  

 

  

 
 

 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne  

 

Regionálne galérie na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďujú, ochraňujú, vedecky a odborne zhodnocujú 

a odborne spracovávajú diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho i zahraničného pôvodu jednotlivých 

historických období, s prihliadnutím na územnú pôsobnosť v jednotlivých regiónoch. 

 

Správu predmetov kultúrnej hodnoty upravuje Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov 

a Výnos MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností  v múzeách a 

galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. V zmysle zriaďovacej listiny a plánu činnosti na rok 2020 hlavnými 

oblasťami činnosti galérie bola výstavná, vedecko-výskumná, zbierkotvorná a kultúrno-vzdelávacia činnosť.  

 

V roku 2020 galéria získala do svojho zbierkového fondu 9 ks zbierkových predmetov (z toho päť diel prijala galéria ako 

dar, dva grafické listy zakúpila z vlastných zdrojov a dve diela galéria získala vďaka podpore Fondu na podporu umenia). 

K 31. 12. 2020 bol celkový stav zbierkového fondu  4 894 kusov zbierkových predmetov. V zmysle projektu Digitálna 

galéria bolo v roku 2020 v digitalizačnom pracovisku vo Zvolene zdigitalizovaných 350 kusov zbierkových predmetov. 
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Základnými odbornými činnosťami galérie sú predovšetkým bezpečnosť a odborná ochrana zbierkových predmetov a ich 

sprístupňovanie verejnosti formou výstav, na účely vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami galerijnej 

komunikácie. Činnosť galérie v roku 2020 výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Galéria, tak ako aj iné kultúrne 

inštitúcie bola v priebehu roka niekoľko krát pre verejnosť zatvorená. Počas celého roka museli rušiť alebo preložiť 

niekoľko výstavných projektov a množstvo sprievodných podujatí. Počas obdobia, kedy bola galéria zatvorená prezentovali 

zbierkový fond galérie prostredníctvom nového online programu. Zároveň tento čas využili  na rekonštrukciu, či 

zveľadenie galerijných priestorov. Rozšíril sa depozitár, vymenili kamerový systém, boli nainštalované špeciálne ochranné 

fólie na okná na druhom poschodí, vymaľovali priestory a rozšírili stálu expozíciu M. A. Bazovského o kabinet kresby. Aj 

napriek pandémii usporiadala galéria 18 výstav – z toho v sídle galérie desať a osem v iných kultúrnych inštitúciách 

(Galeria ASP Katowice, Poľsko, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, MG ART GALÉRIA v Považskej 

Bystrici, Galéria Vážka v Trenčíne, Mestská galéria Levoča, Rodinná galéria Brunovce). 

 

Galéria ponúka návštevníkom aj stále expozície: M. A. Bazovský (vrátane novej stálej expozície Kabinet kresby),  

Výtvarné umenie Trenčianskeho regiónu a stála expozícia Slovenské sochárstvo 20. storočia.  Galériu celkom navštívilo 

4 834 návštevníkov (z toho 1918 na kultúrno-vzdelávacích podujatiach, 330 na vernisážach). 

 

 

     

 

Vynovená stála expozícia M. A. Bazovského bola v roku 2020 nominovaná na Národnú cenu za dizajn. Národná cena       

za dizajn je prestížne ocenenie, ktoré od roku 1993 udeľuje Slovenské centrum dizajnu. Ide o najvyššiu formu uznania a 

prezentácie v tejto oblasti tvorivej činnosti na Slovensku. Z prihlásených 469 diel sa stála expozícia Bazovského dostala   

do úzkeho výberu 51 nominovaných. 

Cieľom súťaže Národná cena za dizajn je podporiť profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a uplatnenie slovenských 

dizajnérov, výrobcov a profesionálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom prostredí, špeciálne v rámci 

Európskej únie. Nová stála expozícia galérie sa stala otvoreným nástrojom na komunikáciu s divákom, prostredníctvom 

ktorej je schopná interpretovať súčasným jazykom dielo Miloša Alexandra Bazovského. 

Vybrané ukazovatele v múzeách a galérii TSK za roky 2018 – 2020 

 

Ukazovateľ 

Galéria 

M.A. 

Bazovského 

V Trenčíne 

Hornonitrianske 

múzeum 

v Prievidze 

Trenčianske 

múzeum 

V Trenčíne 

Vlastivedné 

Múzeum 

v Pov. Bystrici 

Celkom 

Počet zbierkových predmetov 2018 4 878 286 188 172 544 32 460 496 070 

Počet zbierkových predmetov 2019 4 885 286 931 172 725 32 460 497 001 

Počet zbierkových predmetov 2020 4 894 287 386 172 959 33 378 498 617 

Index rastu 2020/2019 100,18 100,15 100,13 102,83 100,32 

Prírastky zbierkových predmetov 2018 13 518 121 - 652 

Prírastky zbierkových predmetov 2019 7 743 181 - 931 

Prírastky zbierkových predmetov 2020 9 455 234 918 1 616 

Index rastu 2020/2019 128,57 60,99 129,28 x 173,58 

Reštaurované a ošetrené ZP 2018 367 1 881 1 053 1 380 4 681 

Reštaurované a ošetrené ZP 2019 198 1 453 250 606 2 507 

Reštaurované a ošetrené ZP 2020 - 643 276 519 1 438 

Index rastu 2020/2019 x 44,25 110,40 85,64 57,36 

Počet návštevníkov 2018 15 094 5 850 159 047 14 921 194 912 

Počet návštevníkov 2019 15 018 6 440 183 408 17 270 222 136 

Počet návštevníkov 2020 2 768 1 339 103 303 1 261 108 671 

Index rastu 2020/2019 18,43 20,79 56,32 7,30 48,92 

Počet kultúrnych podujatí 2018 286 168 46 103 603 

Počet kultúrnych podujatí 2019 304 207 41 130 682 

Počet kultúrnych podujatí 2020 94 53 27 27 201 

Index rastu 2020/2019 30,92 25,60 65,85 20,77 29,47 
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Počet návštevníkov podujatí 2018 8 709 4 186 11 984 11 710 36 589 

Počet návštevníkov podujatí 2019 10 054 5 319 7 943 11 048 34 364 

Počet návštevníkov podujatí 2020 1 918 1 104 12 378 1 409 16 809 

Index rastu 2020/2019 19,10 20,76 155,83 12,75 48,91 

Zdigitalizované ZP 2019 4 004 5 875 49 239 10 167 

Zdigitalizované ZP 2020 350 2 231 2 680 148 5 409 

Index rastu 2020/2019 8,74 37,97 x 61,92 26,84 

Počet vedecko-výskumných úloh 2019 7 6 - 4 17 

Počet vedecko-výskumných úloh 2020 3 5 19 6 33 

Index rastu 2020/2019 42,86 83,33 x 150,00 194,12 

 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave 

 

Regionálne kultúrne strediská vytvárajú podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti, 

zachovávanie tradícií, podporujú, oživujú a uchovávajú tradičnú ľudovú kultúru, realizujú kultúrne, vzdelávacie 

a voľnočasové aktivity na základe záujmov a potrieb pre široký okruh občanov.  

 

Kultúrne strediská plánovali v roku 2020 organizovať kultúrne miestne, regionálne, krajské, celoslovenské, ale aj 

medzinárodné podujatia najmä súťaže, prehliadky, festivaly a kombinované programy rôznych žánrov. Svoju činnosť však 

nemohli realizovať v zmysle plánov činnosti v plnom rozsahu vzhľadom na opatrenia a nariadenia súvisiace s pandémiou 

Covid-19. Množstvo naplánovaných a pripravených podujatí sa nemohlo uskutočniť, alebo sa presúvali termíny. 

Napriek tomu, že najväčšie podujatie tradičnej kultúry a scénického folklorizmu, medzinárodne uznávané podujatie Myjava 

– Medzinárodný folklórny festival bol už v marci z programového hľadiska pripravený na 95%,  tento sa z dôvodu 

pandémie a v záujme ochrany zdravia obyvateľstva nepodarilo uskutočniť. Milovníci tohto výnimočného podujatia si ho 

mohli pripomenúť nahliadnutím do novej reprezentatívnej publikácie s názvom Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 

1956 – 2019, ktorú vydalo Centrum tradičnej kultúry v Myjave v spolupráci s mestom Myjava. 

V dôsledku pandémie sa neuskutočnili ani ostatné pripravené medzinárodné podujatia: STRETNUTIE – SETKÁNÍ - 35. 

družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště, Podjavorinské folklórne slávnosti - 8. 

ročník, ORA ET ARS SKALKA 2020 – 13. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia, 22. MORAVSKO-

SLOVENSKY FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB – Starý Hrozenkov, 65. KOPANIČIARSKE SLÁVNOSTI – Starý 

Hrozenkov, Wystawa Stowarzyszenia Pastelistów Polskich – Výstava Združenia poľských pastelistov, podujatia, ktoré 

pripravilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi organizuje od roku 2009 cyklus koncertov profesionálnych hudobníkov – 

hudobných skupín a sólistov ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!. Organizácia bola nútená realizovať naplánované koncerty 

v dôsledku situácie spojenej so šírením pandémie koronavírusu online cez facebook.com/rkcpd. Tento počin sa stretol 

u divákov s veľkým ohlasom. Takto uskutočnený koncert si v čase live streamingu pozrelo 300 divákov a následne           

zo záznamu ďalších 1000 divákov. 

Celkom osvetové zariadenia usporiadali 420 podujatí, z plánovaných 655. Aktivity bolo možné realizovať aj  vďaka 

podporeným projektom z Fondu na podporu umenia a získanými finančnými prostriedkami z dotačných systémov, ktoré 

plnia významnú úlohu z hľadiska financovania kultúrnych zariadení.   

V rámci dotačného systému mali kultúrne organizácie  schválených 53 projektov z finančnou podporou v celkovej výške 

256 428,- eur. Vzhľadom na pandemické opatrenia sa väčšina podujatí nemohla uskutočniť a  organizácie museli pristúpiť 

k odstúpeniu od zmlúv a vzdať sa dotácie. Z poskytnutých finančných prostriedkov organizácie vrátili celkom 79 692,92 

eur, čo predstavuje 31 % z poskytnutého objemu financií.  

 

Okrem dotačného systému Fondu na podporu umenia organizácie využívajú aj dotačný systém Ministerstva kultúry SR, 

Úradu vlády SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Hudobného fondu, rôznych nadácií, ako aj dotačné systémy miest 

a obcí na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Ministerstvo kultúry podporilo celkom 12 projektov so schválenou výškou dotácie 33 645,- eur. Aj z týchto finančných 

prostriedkov museli organizácie vrátiť 11 980,- eur, nakoľko pre pandémiu neboli schopné projekty realizovať. 

 

Dotačný systém Fondu na podporu umenia prehľad  o poskytnutých dotáciách na podporu  objektov 

 

Rok 
Počet projektov Percento 

úspešnosti 

Schválené dotácie Dotácie 

celkom podaných schválených Bežné výdavky Kapitálové výdavky 

2016 
68 58 85% 152 400,00 42 100,00 194 500,00 

2017 77 64 83% 158 050,00 18 975,00 177 025,00 

2018 77 64 83% 210 201,00 50 155,00 260 356,00 
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2019 72 61 85% 179 150,00 25 465,00 204 615,00 

2020 60 53 88% 228 468,00 27 960,00 256 428,00 

Spolu 354 300 85% 928 269,00 164 655,00 1 092 924,00 

 

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov PHSR za rok 2020 

 

Počet  rekonštruovaných kultúrnych pamiatok 

 

Trenčiansky kraj je bohatý na množstvo kultúrnych pamiatok, patriacich do vlastníctva vyššieho územného celku 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vo svojom územnom obvode  opakovane vytvára podmienky na ochranu 

a zveľaďovanie pamiatkového fondu a spolupracuje s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu pri záchrane, 

obnove a využívaní kultúrnych pamiatok.   

Trenčiansky samosprávny  kraj zo svojich finančných zdrojov a vlastných zdrojov organizácií opravil a zrekonštruoval 

v roku 2020 nasledovné kultúrne pamiatky:  

  

- Rekonštrukcia hlavnej budovy Považskej knižnice v Považskej Bystrici, ktorá je národnou kultúrnou 

pamiatkou a zároveň jednou z najstarších budov v Považskej Bystrici. Náklady na prestavbu knižnice v roku 

2020 dosiahli výšku 483 266,43 eur. Budova po rekonštrukcii bola verejnosti sprístupnená 23. novembra 

2020.  

- Výmena dreveného zábradlia na mostíku pred štvrtou bránou. Práce realizovala spoločnosť ATONAJ s.r.o., 

Krivá. Náklady na výmenu zábradlia boli v sume  16 078,80 eur s DPH. Práce boli ukončené v zmysle ZoD a 

odovzdané dňa 24.08.2020. 

- Vymurovanie studne a osadenie mreže v Podjavorinskom múzeu Nové Mesto nad Váhom. Práce realizovala 

spoločnosť MT CASTRUM s.r.o., Považské Podhradie. Náklady na práce boli v sume 5 952,00 eur s DPH. 

Práce boli ukončené v zmysle ZoD a odovzdané 13.11.2020 

- Výmena strechy na Letnej veži a 5. bráne na Trenčianskom hrade. Stavbu realizovala spoločnosť Michal 

Pořický, Solanec pod Soláněm, Česká republika. Náklady na opravu boli v sume 25 657,20 eur. Práce boli 

ukončené v zmysle ZoD a odovzdané 24.04.2020. 

- Výmena strechy Delová bašta, mlyn a hradná kaplnka. Stavbu realizovala spoločnosť Michal Pořický Solanec 

pod Soláněm, Česká republika. Náklady na opravu boli v sume 84 990,76 eur. Práce boli ukončené                  

v zmysle ZoD a odovzdané 15.06.2020. 

- Trenčianske múzeum v Trenčíne vo vlastnej réžii realizovalo aj: 

 

 výmenu podláh a repas okien v Kúrii Ambrovec v Beckove 

 vyspravenie podchodu Jeremiášovej bašty a začistenie a izolácia betónovej časti strechy, náter mreže 

 vyspravenie a vymaľovanie Barborinej spálne a prezliekarne v Barborinom paláci. 

 

 
 

 

Počet rekonštruovaných kultúrnych zariadení a inštitúcií 

 

V roku 2020 sa Trenčiansky samosprávny kraj zameral najmä na dokončenie rekonštrukcie  kultúrnych pamiatok. 

V ďalších kultúrnych zariadeniach a inštitúciách sa v sledovanom období vykonali tieto práce:  
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- Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne - prístavba na Jaselskej ulici – externý výťah. 

- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v budove vrátane 

bleskozvodu. 

- Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne: 

 oprava a výmena atypických okien v podkroví galérie – dokončenie akcie z roku 2019 

 rekonštrukcia kamerového systému galérie 

 rozšírenie depozitára obrazov. 

- Trenčiansky hrad - elektrické akumulačné kachle. Doplnenie a výmenu realizovala spoločnosť IGGY-TRADE 

s.r.o., Čajkov. Náklady na práce a výmenu boli v sume 15 699,00 eur s DPH. Práce boli ukončené v zmysle ZoD a 

odovzdané 30.10.2020. 

Počet vybudovaných kreatívnych centier 

 

Trenčiansky samosprávny kraj pracoval na príprave projektu kreatívneho centra v rokoch 2015 až 2019. V júli 2019 

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlásil výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie 

NFP na vybudovanie kultúrno-kreatívnych centier. Podmienky výzvy však boli oproti dlhodobo deklarovaným natoľko 

zmenené, že TSK ako žiadateľ nedokázal na túto výzvu reagovať bez rizika, že projekt nebude ukončený včas                     

v požadovanom rozsahu. Na výzvu však reagovalo mesto Trenčín a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka                  

v Trenčíne a každý subjekt vo vlastnom mene predložil žiadosť. Do konca roka nebol ukončený hodnotiaci proces žiadostí. 

Môžeme tak predpokladať naplnenie ukazovateľa PHSR na území kraja do konca roka 2023, avšak   bez priamej finančnej 

účasti TSK. 

 

Vypracovanie stratégie rozvoja kultúry 

 

Trenčiansky samosprávny kraj v súčasnosti nemá vypracovanú stratégiu, resp. koncepciu rozvoja kultúry. Základný 

dokument pre oblasť kultúry bude potrebné v najbližšom období vypracovať. 

 

Počet účastníkov vzdelávacích podujatí pracovníkov kultúry 

 

V oblasti riadenia a ľudských zdrojov Trenčiansky samosprávny kraj umožňuje zamestnancom kultúrnych zariadení 

celoživotné vzdelávanie v rámci školiteľských podujatí  a vzdelávacích aktivít. Z dôvodu vypuknutia pandémie Covid-19 

v marci roku 2020 bola účasť na odborných podujatiach obmedzená, alebo pozastavená.  Vzhľadom k pandemickej situácii 

roku 2020 došlo k obmedzeniu odborných stretnutí múzejníkov, avizované konferencie, sympóziá, semináre boli zrušené 

alebo sa uskutočnili v online prostredí. To umožnilo odborným zamestnancom múzeí sa pasívne zúčastniť viacerých 

konferencií a seminárov:  

 účasť na online seminári Coronavirus and museums: impact, innovations and planning for post-crisis  

 účasť na online medzinárodnej konferencii Etika a estetika reštaurovania  

 Online workshop k pracovnému využitiu sociálnych sietí, 22.10.2020 (organizovala Masarykova univerzita) 

 Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku - online konferencia, 26.10.2020 (pasívna účasť) 

 Komentovaná prehliadka interaktívnej výstavy k SNP pre múzejníkov, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, 

25.11.2020 

 Online workshop k efektívnemu používaniu citácií a citačných manažérov, 8.12.2020 (organizovala Masarykova 

univerzita) 

 Online školenie k autorsko-právnej ochrane, ktoré organizoval Muzeologický kabinet SNM 

 Mgr. Martin Vincurský z Trenčianskeho múzea sa zúčastnil konferencie Stretnutie mladých historikov X. Hranice 

v priestore a čase. Aktívne vystúpil s príspevok „Sexuálne odriekanie ako hranica medzi duchovným a svetským    

v kresťanskej tradícii“ prezentovaným 18.11.2020. 

Výnimkou bol 24. ročník konferencie Etnológ a múzeum s témou Modrotlač, ktorý organizoval Zväz múzeí                      

na Slovensku a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Konferencie sa zúčastnili dvaja zamestnanci Hornonitrianskeho 

múzea v Prievidzi, z toho jedna s aktívnym vystúpením. 

Zamestnanci osvetových zariadení sú pravidelne vysielaní na školiteľské podujatia organizované Národným osvetovým 

centrom Bratislava, aj v tomto prípade bolo veľa naplánovaných podujatí presunutých do online priestoru. Uskutočnili sa  

metodické stretnutia pre oblasť neprofesionálnej filmovej, fotografickej a výtvarnej tvorby, porada metodikov kultúrno-

osvetových inštitúcií so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru, folklór a folklorizmus, online vzdelávanie Rozvoj 

sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov v rezorte kultúry. Odborný rast a dopĺňanie osobnostných kompetencií 

zamestnancov je zabezpečované i prostredníctvom vzdelávacích agentúr. 

Zamestnanci knižníc sa v priebehu roka 2020 zúčastňovali webinárov a školení vo virtuálnom priestore, ktoré nahradili 

osobné stretnutia z dôvodu preventívnych opatrení – seminár Benchmarking verejných knižníc, online školenie systému 

EVO pre organizácie TSK, online stretnutie k zhodnoteniu plnenia štandardov obecnými knižnicami a pod.  
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Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov PHSR v roku 2020 

 

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PO 4   OPATRENIE  4.4 

Názov ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Východiskový stav 

(2013) 

Rok 

2020 

Cieľový stav  

(2023) 

Informačný 

zdroj 

Frekvencia  

Počet rekonštruovaných kultúrnych pamiatok Počet _ 5 5 ITMS Ročne 

Počet rekonštruovaných kultúrnych zariadení a 

inštitúcii 
Počet _ 1 6 ITMS Ročne 

Počet vybudovaných kreatívnych centier Počet _ _ 1 ITMS Ročne 

Počet vybudovaných umeleckých inkubátorov Počet _ _ 3 ITMS Ročne 

Vypracovanie stratégie rozvoja kultúry Počet _ _ 1 ITMS Ročne 

Počet účastníkov vzdelávacích podujatí 

pracovníkov kultúry 
Počet _ 255 300 ITMS Ročne 

 

Bilancia aktív a pasív 2020 

             

                                            údaje   v eur 

Súvaha - aktíva Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 

Neobežný majetok ( r.002) 13 690 059,20 13 568 491,09 

Obežný majetok (r.033) 1 565 530,43 1 602 979,92 

        v tom:  pohľadávky (048+060) 530 419,37 552 896,51 

                    krátkodobý finančný majetok  (r. 85) 912 269,02 936 583,05 

Aktíva spolu (r.001) 15 761 896,59 15 664 927,92 

 

Súvaha - pasíva Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 

VH (r.123) 133 658,08 510 660,77 

Záväzky celkom (r.126) 14 119 963,80 13 943 505,63 

        v tom:  dlhodobé záväzky (r. 140) 506 924,46 488 936,16 

                     krátkodobé záväzky   (r. 151) 381 227,52 371 677,18 

Pasíva  spolu (r.115) 15 761 896,59 15 664 927,92 

 

V súvahe v časti aktíva pri pohľadávkach nastal pokles oproti roku 2019. Pohľadávky sa znížili o 22 477,14 eur, najviac 

v Trenčianskom múzeu v Trenčíne o 50 100,26 eur (uhradená pohľadávka firme, ktorej boli vyrubené penále                     

za nedodržanie termínu rekonštrukcie Administratívnej budovy skleník). 

V súvahe v časti pasíva narástli záväzky celkom o 176 458,17 eur, v tom V Považskej knižnici v Považskej Bystrici 

o 494 490,05 eur, v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi o 16 850,06 eur a naopak poklesli v Trenčianskom múzeu 

v Trenčíne o 277 381,46 eur, v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne o 28 023,65 eur a v Regionálnom kultúrnom stredisku 

v Prievidzi  o 14 046,21 eur.  

Dlhodobé záväzky sa zvýšili o 17 988,30 eur, pričom najviac v Galérii M.A.Bazovského v Trenčíne o 9 781,59 eur 

(zvýšenie záväzku voči mestu Trenčín vplyvom započítavania záväzkov z nájmu s mestom Trenčín) a v Považskej knižnici 

v Považskej Bystrici o 7 714,99 eur (zložené zábezpeky dodávateľov). Krátkodobé záväzky narástli o 9 550,34 eur, v tom 

v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi  o 4 781,73 eur (záväzky voči zamestnancom), v Hornonitrianskom múzeu 

v Prievidzi (záväzky voči zamestnancom)  o 4 069,07 eur v Považskej knižnici v Považskej Bystrici (záväzky voči 

zamestnancom) o 3 957,33 eur a  naopak najviac poklesli vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne (vrátenie 

finančnej zábezpeky) o 5 919,25 eur. 

       

       

                                                                  údaje   v eur      

VZaS STAV k 31.12.2020 -HČ 
STAV k 31.12.2020 

-PČ 
STAV k 31.12.2020 –Spolu 

STAV k 31.12.2019 

–Spolu 

Trieda 5 ( r.064) 6 117 556,22 0,00 6 117 556,22 6 161 301,25 

Trieda 6 (r. 134) 6 050 677,05 0,00 6 050 677,05 6 463 249,11 

VH pred zdanením - 66 879,17 0,00 - 66 879,17 301 947,86 

Splatná daň z príjmov 20 048,19 0,00 20 048,19 18 023,86 

Dodatočne platená daň 0 0,00 0 0,00 

VH po zdanení - 86 927,36 0,00 - 86 927,36 283 924,00 
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 Organizácie  v roku 2020 si zhoršili hospodársky výsledok v celkovom objeme o 370 851,36 eur. Najväčší pokles bol        

v Trenčianskom múzeu  zo zisku 289 956,86 eur na stratu 84 222,36 eur (pokles tržieb z predaja služieb), Považskej 

knižnici zo zisku 3 176,33 eur na stratu 12 063,94eur  (nárast mzdových nákladov). Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi 

o 5 087,43 eur (nárast mzdových nákladov) a Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici zo zisku 1 921,82 eur  na stratu 

2 373,14 eur (nárast mzdových nákladov). Naopak najväčší nárast bol v Galérii M.A.Bazovského zo straty 3 851,04 eur   

na zisk 5 505,20 eur (nižšie náklady vzhľadom na pandémiu – spotreba materiálu, služby), Regionálneho kultúrneho centra 

zo straty 1 613,93 eur  na zisk 4 683,88 eur (nižšie náklady vzhľadom na pandémiu – spotreba materiálu, cestovné) 

a Hornonitrianskeho múzea zo straty 1 058,73eur  na zisk 3 308,38 eur (nižšie náklady na chod organizácie).  
Na výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení v roku 2020 mala vplyv pandémia, vďaka ktorej boli kultúrne zariadenia 

prevažnú časť roka zavreté, tým pádom prišli organizácie o zisk zo vstupného a taktiež bola zrušená drvivá väčšina 

kultúrnych podujatí z ktorých organizácie profitovali. 

Pravidlo 50 % pri PO – všetky organizácie splnili podmienku, kde tržby nemôžu prekročiť 50 % výrobných nákladov. 

 

4.4 Vzdelávanie 

 
Situácia s COVID-19 zmenila celý svet, školstvo nebolo výnimkou. Na Slovensku bola veľká  časť  škôl zatvorená           

od marca do júna tohto roku a znovu  od  októbra až  do  decembra. Na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020                 

k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 zo dňa 09.03.2020 bolo povinnosťou 

štatutárnych zástupcov stredných škôl prerušiť vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

od 10.03.2020 do 13.03.2020 vrátane. Vtedajšia ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia 

hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach          

v období od 16.03.2020 do 29.03.2020 vrátane, následne sa vyučovanie prerušilo aj naďalej až do odvolania na základe 

rozhodnutia  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Táto situácia ovplyvnila celkový priebeh vyučovania, školy prešli do on-line roviny. S touto zmenou prišlo množstvo 

noviniek, ale aj ťažkostí. Učitelia boli nútení sa zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam, začalo dištančné 

vzdelávanie, ktorému muselo predchádzať aj vzdelávanie pedagógov na školách. Ďalšími problémami bolo, že školy neboli 

dostatočne vybavené digitálnymi technológiami, mali slabé internetové pripojenie. V rodinách sa viac detí delilo o jeden 

počítač. Kvalita a nedostatok technológií spôsobili prehlbujúce sa rozdiely vo vedomostiach žiakov. Okrem  kvality  

vzdelávania boli žiaci zasiahnutí aj obmedzením sociálnych kontaktov. 

 

S účinnosťou od 01.06.2020 bolo obnovené školské vyučovanie v stredných školách za účelom konania komisionálnych 

skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia 

(maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a za účelom skúšok odbornej 

spôsobilosti na výkon povolania. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa prijímacie konanie na štúdium na stredné školy 

konalo administratívne a takisto maturity v uvedenom školskom roku sa  konali administratívnym spôsobom. Externá časť 

maturitnej skúšky sa nekonala. Súťaže a olympiády sa v školskom roku konali on-line formou. Školské vyučovanie aj        

vo všetkých ostatných ročníkoch stredných škôl bolo následne obnovené s účinnosťou od 22.06.2020.  

 

So začiatkom nového školského roka 2020/2021 vydalo MŠVVaŠ SR manuál „Organizácia a podmienky výchovy a 

vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch       

pre školský rok 2020/2021“, ktorého cieľom bolo stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu 

trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.  

 

Nakoľko sa epidemická situácia opätovne zhoršila, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal rozhodnutie, 

ktorým sa s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania mimoriadne prerušilo školské vyučovanie v stredných školách a 

riaditelia stredných škôl mali povinnosť zabezpečiť dištančné vzdelávanie svojich žiakov.  Rovnako tak v školskom roku 

2020/2021 vo všetkých typoch škôl a školských zariadení nebolo povolené uskutočňovať školské športové podujatia a 

súťaže, výlety, exkurzie, pobyty v škole v prírode, športové výcviky či predmetové olympiády.  

 

Školské vyučovanie na stredných školách bolo na istý čas obnovené s účinnosťou od 07.12.2020 za podmienok, že to 

umožnia prevádzkové podmienky školy a zriaďovateľ danej školy. V školách, v ktorých sa neobnovilo školské vyučovanie, 

zabezpečili riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie. 

 

Vplyv koronakrízy neovplyvnil strategický zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) v oblasti 

vzdelávania, ktorým je optimalizácia a stabilizácia siete stredných škôl, posilnenie vnútorných kapacít stredných škôl, 

posilnenie výchovnej a motivačnej funkcie škôl, vzdelávanie pre potreby trhu práce a zvýšenie kvality a atraktivity 

vzdelávania. V súlade so strategickým zámerom bol určený najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej 

pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022, cieľom ktorého je stabilizovať počet 

žiakov gymnázií (20% z predpokladaného počtu žiakov) a dosiahnuť 80% podiel počtu žiakov v ostatných skupinách 

odborov z celkového predpokladaného počtu žiakov končiacich základné školy. TSK pri určovaní najvyššieho počtu žiakov 

prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2020/2021 postupoval v súlade s kritériami uvedenými vo Vyhláške 
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MŠVVaŠ SR č. 292/2019  Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka 

stredných škôl.  

 

V oblasti školstva TSK dosiahol opäť vynikajúce výsledky na pôde duálneho vzdelávania, kde sa stal už šiesty rok lídrom. 

Z pohľadu zamestnávateľov pristupuje TSK k otázke odborného vzdelávania a plánovania výkonov najzodpovednejšie     

zo všetkých samosprávnych krajov, počty žiakov sa kryjú s požiadavkami zamestnávateľov. Do systému duálneho 

vzdelávania v školskom roku 2020/2021, t. j. v šiestom roku zavedenia systému duálneho vzdelávania, sa v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK zapojilo celkom 22 škôl, 146 firiem a 1287 žiakov. Celkovo v územnej pôsobnosti TSK je                        

do systému duálneho vzdelávania zapojených 25 škôl, 154 firiem a 1347 žiakov.  

 

Medzi päť firiem, v ktorých najviac žiakov premieňa svoje teoretické poznatky zo školy  do praxe patria: 

1.Thyssenkrupp rothe erde Slovakia a.s., Považská Bystrica   110 žiakov 

2.Brose spol. s r.o., Prievidza – 102 žiakov 

3.Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov  - 60 žiakov 

4.GeWiS Slovakia s.r.o. Prievidza -  59 žiakov 

5.HF NaJUS a.s. Dubnica nad Váhom -  43 žiakov 

 

Päť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré majú v systéme duálneho vzdelávania zapojených  najviac 

žiakov: 

1.SOŠ strojnícka Považská Bystrica  – 252 žiakov 

2.SOŠ technická Dubnica nad Váhom – 184 žiakov 

3.SOŠ Handlová – 117 žiakov 

4.SOŠ Prievidza – 98 žiakov  

5.SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou – 86 žiakov 

 

Najviac žiakov zapojených do SDV je v študijných odboroch mechanik nastavovač (413 žiakov), mechanik - mechatronik 

(194 žiakov), mechanik elektrotechnik (85 žiakov), programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (72 žiakov) a 

mechanik strojov a zariadení (60 žiakov). Učebnú zmluvu so zamestnávateľmi podpísalo 359 žiakov prvého ročníka         

na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

 

Medzi hlavné prioritné oblasti rozvoja stredného odborného školstva v TSK patrí vzdelávanie pre potreby trhu práce. 

Uplatniteľnosť absolventov stredných škôl na trhu práce je kľúčovým ukazovateľom účelnosti vzdelávacieho systému        

v kraji. TSK ako zriaďovateľ väčšiny stredných škôl v kraji súbežne vykonáva niekoľko typov aktivít zameraných            

na posilnenie praktickej prípravy žiakov na povolanie, prehĺbenie spolupráce s praxou a zvyšovanie záujmu                         

o vzdelávanie v SOŠ. Medzi tieto aktivity patrí: 

- iniciovanie memoránd o spolupráci medzi TSK, strednými odbornými školami, stavovskými a profesijnými 

organizáciami a významnými regionálnymi zamestnávateľmi; 

- projekt Hrdina remesla; 

- stretnutia so zamestnávateľmi; 

- určovanie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK; 

- podpora vzniku Centier odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „COVP“); 

- podpora zavádzania duálneho vzdelávania; 

- propagačné aktivity na zvyšovanie záujmu žiakov základných škôl o vzdelávanie na stredných odborných školách. 

 

Cieľom výchovy a vzdelávania v TSK je umožniť žiakovi získať vedomosti a zručnosti potrebné pre jeho profesionálnu 

kariéru na trhu práce a/alebo ďalšie štúdium a prispieť k jeho osobnostnému rozvoju.  

 

TSK vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Sú to zariadenia s právnou subjektivitou, z ktorých 20 hospodárilo ako rozpočtové organizácie a                      

20 hospodárilo ako príspevkové organizácie. Z celkového počtu je 38 stredných škôl, 1 jazyková  škola a 1 školské 

zariadenie (KCVČ). 

 

V školskom roku 2020/2021 navštevuje stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spolu 15 603 žiakov (stav             

k 15. 09. 2020). Pokles oproti školskému roku 2019/2020 bol o 127  žiakov. Z uvedeného počtu 15 603 žiakov je 4 331 

žiakov gymnázií, čo predstavuje 27,75 %  z celkového počtu žiakov stredných škôl. V stredných odborných školách           

k 15. 09. 2020 študovalo 11 060 žiakov (pokles o 111 žiakov oproti školskému roku 2019/2020), čo predstavuje 70,88 %    

z celkového počtu žiakov stredných škôl. Od roku 2009 do roku 2020 počet žiakov klesal priemerným tempom 5 % ročne. 

Najvyšší ročný pokles bol v rokoch 2012, 2013 a najnižší v rokoch 2017 a 2020. 
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Vývoj počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v školských rokoch 2009/10 - 2020/21: 

Okres 

Školský rok  

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Bánovce nad 

Bebravou 
1 607 1 511 1 392 1 213 1 143 1 060 973 891 786 730 697 680 

Ilava 2 820 2 675 2 524 2 301 2 205 2 144 1 889 1 830 1 897  1 894 1 859 1 847 

Myjava 1 320 1 193 1 076 985 886 885 835 752 685 616 599 592 

Nové Mesto 

nad Váhom 
2 450 2 240 2 059 1 825 1 678 1 626 1 522 1 500 1 555 1 496 1 391 1 337 

Partizánske 1 432 1 305 1 207 1 106 1 016 990 915 902 840 826 805 814 

Považská 

Bystrica 
3 559 3 464 3 190 2 922 2 662 2 476 2 613 2 429 2 303 2 221 2 144 2 200 

Prievidza 6 804 6 406 5 823 5 189 4 650 4 335 4 132 3 881 3 650 3 357 3 143 3 072 

Púchov 2 366 2 242 2 126 1 944 1 745 1 589 1 510 1 377 1 274 1 210 1 116 1 073 

Trenčín 5 764 5 540 5 302 5 054 4 629 4 429 4 260 4 106 4 035 4 016 3 976 3 988 

Spolu 28 122 26 576 24 699 22 539 20 614 19 534 18 649 17 668 17 025 16 366 15 730 15 603 

 

Vývoj počtu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v školských rokoch 2009/10 – 2020/21: 

Školy 

Školský rok 
 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

GY 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 

OA 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

SZŠ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

SPŠ 3 3 3 3 3 4 4  4 4 5 5 5 

ŠUP  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SOŠ 25 25 23 22 20 18 17 17 17 16 15 15 

SŠ 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

SŠŠ           1 1 

Spolu 48 48 46 45 43 42 40 39 39 39 38 38 

 

Priemerný počet žiakov na jednu strednú školu zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v šk. rokoch 2009/10 – 2020/21 

  

Školský rok 
 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Priemerný 

počet žiakov 
na jednu 

strednú školu 

588,58 553,66 536,93 500,87 479,39 465,09 466,23 453,03 436,53 419,64 413,95 410,60 

 

 

Zmeny v sieti škôl a školských zariadení: 

 

Zmena názvu: 

 Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom na Stredná odborná škola technická, 

Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom s účinnosťou k 1. septembru 2020, 

 Elokovaného pracoviska, Mierové námestie 1, Ilava ako súčasti Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 

Dubnica nad Váhom na Elokované pracovisko, Mierové námestie 1, Ilava ako súčasť Strednej odbornej školy 

technickej, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom s účinnosťou k 1. septembru 2020, 

 Elokovaného pracoviska, Dukelská štvrť 94/10, Dubnica nad Váhom ako súčasti Strednej odbornej školy, 

Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom na Elokované pracovisko, Dukelská štvrť 94/10, Dubnica nad Váhom 

ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom s účinnosťou k 1. 

septembru 2020. 
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Zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR Školskej jedálne, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasti Strednej 

odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020. 

 

Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2020 

 

Mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiace opakované prerušenie vyučovania 

v značnej miere ovplyvnila nielen výšku príjmov, ale aj štruktúru čerpania výdavkov stredných škôl v roku 2020. Keď        

v marci roku 2020 vypukla pandémia súvisiaca s ochorením COVID-19 vo všetkých krajinách sveta, Slovenskú republiku 

nevynímajúc, začali sa prijímať rôzne opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu a jeho dôsledkov. Jedným 

z týchto opatrení bolo aj obmedzenie vychádzania a sociálnych kontaktov, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo aj 

fungovanie škôl, ktoré sa plošne zatvorili a prešli na dištančnú formu vzdelávania.    

 

So začiatkom nového školského roka 2020/2021 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR manuál 

„Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových 

školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“, ktorého cieľom bolo stanoviť základné prevádzkové 

podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a  pre potreby dodržiavania protiepidemických 

opatrení a odporúčaní, pričom sa upravili iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad 

rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych či iných predpisov.     

 

V dôsledku prerušenia vyučovania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

ovplyvneným šírením ochorenia COVID-19 a očakávaného výpadku dane z príjmu fyzických osôb sa TSK rozhodol 

zrušiť všetky dotačné schémy na rok 2020. Na úseku Vzdelávania sa jednalo predovšetkým o:  

- tematické zážitkové vzdelávanie a kultúru – z pôvodne schváleného objemu finančných prostriedkov pre rok 2020 

v čiastke 100 000,- eur neboli na tento účel v roku 2020 čerpané žiadne finančné prostriedky.  

- participatívne rozpočty na stredných školách – z pôvodne schváleného objemu finančných prostriedkov pre rok 

2020 v čiastke 38 000,- eur neboli na tento účel v roku 2020 čerpané žiadne finančné prostriedky.    

 

TSK poskytol aj v roku 2020 zo svojho rozpočtu finančné prostriedky stredným školám:  

1. na predfinancovanie záverečnej platby projektov v rámci programu Erasmus  pre: 

- Gymnázium Púchov – poskytnutie čiastky 6 104,- eur; 

- Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica – poskytnutie čiastky 7 662,- eur; 

- Gymnázium Partizánske – poskytnutie čiastky 1 700,- eur; 

2. na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov 

schválených v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 – aj v priebehu roka 2020 pokračovali 

príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v čerpaní bežných 

a kapitálových výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci uvedeného operačného 

programu, pričom objem týchto finančných prostriedkov dosiahol ku koncu roka 2020 výšku 226 110,19 eur 

a pozostával z vlastných zdrojov TSK určených na predfinancovanie a spolufinancovanie implementácie projektov 

Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Gymnázia Púchov, Gymnázia Partizánske, Spojenej 

školy Púchov, Strednej odbornej školy technickej Dubnica nad Váhom, Strednej priemyselnej školy Myjava, Strednej 

priemyselnej školy Nové Mesto nad Váhom a Strednej odbornej školy Handlová;   

3. na zabezpečenie spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje pre:  

– Gymnázium Púchov – poskytnutie čiastky 3 000,- eur;  

– Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica – poskytnutie čiastky 2 189,50 eur;  

– Spojenú školu Púchov – poskytnutie čiastky 1 745,72 eur; 

– Strednú odbornú školu technickú Dubnica nad Váhom – poskytnutie čiastky 476,05 eur; 

– Strednú odbornú školu strojnícku Považská Bystrica – poskytnutie čiastky 1 453,16 eur.  

 

Vzhľadom na situáciu vzniknutú v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá spôsobila prehodnocovanie vyhlásených 

výziev, a tým aj meškanie odborného hodnotenia a uzatvárania zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

dôjde pravdepodobne k posunom termínov refundácie finančných prostriedkov z riadiacich orgánov, ako aj k zmenám 

harmonogramov neukončených projektov z predchádzajúceho obdobia, ako aj nových projektov.  

 

Stredné školy získali v priebehu roka 2020 aj finančné prostriedky v podobe grantov poskytnutých Národnou agentúrou 

programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, zálohových platieb poskytnutých MŠVVaŠ SR na realizáciu 

projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, či finančné príspevky prijaté z úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny.  

 

V druhej polovici roka 2020 boli niektorým stredným školám poskytované aj finančné prostriedky z Metodicko-

pedagogického centra Bratislava (ďalej len „MPC Bratislava“). MPC Bratislava zverejnilo na svojom portáli výzvu          
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na prihlásenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, resp. „Pomáhajúce profesie 

v edukácii detí a žiakov II“. V rámci tohto národného projektu ponúkalo MPC Bratislava priestor pre získanie školských 

špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pedagógov a súčasne aj pedagogických asistentov, resp. 

asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bolo 

vyhodnotených ako úspešných 14 stredných škôl, ktorým bude po dobu trvania projektu MPC Bratislava v plnom rozsahu 

refundovať prostredníctvom zriaďovateľa cenu práce (mzdy a odvody) zamestnancov prijatých v rámci tohto projektu. 

 

Pri financovaní štátnych škôl v pôsobnosti TSK ako prenesených kompetencií bolo v roku 2020 uplatnené 

viaczdrojové financovanie v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z. v platnom 

znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 

zariadenia. 

 

K 31.12.2020 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 38 škôl (prenesené kompetencie) 

 z toho: 

 19 rozpočtových organizácií 

 19 príspevkových organizácií 

 

Výška normatívnych príspevkov na kalendárny rok 2020 na prenesené kompetencie ako návrh výdavkov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva predstavovala objem 54 850 750,- eur.  Na základe normatívneho 

nápočtu finančných prostriedkov na rok 2020 bol upravený rozpočet pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na objem 

51 269 613,- eur (zníženie o 3 581 137,- eur). 

 

V rámci dohodovacieho konania, na základe žiadostí TSK boli poskytnuté finančné príspevky na: 

- dofinancovanie prevádzky 2 bazénov v celkovej výške 40 000,- eur pre Strednú priemyselnú školu Nové Mesto             

nad Váhom a pre Strednú športovú školu Trenčín, 

- úhradu nákladov súvisiacich s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami v čase mimoriadnej situácie bol 

rozpočet normatívnych prostriedkov upravený o objem 11 568,- eur, 

- úhradu nákladov súvisiacich s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami konanými v mimoriadnom 

skúšobnom období (september 2020) bol rozpočet normatívnych prostriedkov upravený o 915,- eur, 

- dofinancovanie jazykových kurzov pre deti cudzincov vo výške 457,- eur, 

- financovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov stredných škôl s viac ako 49 zamestnancami za obdobie január až 

august 2020 v objeme 54 199,- eur, za obdobie september až október 2020 v objeme 13 569,- eur a za obdobie 

november 2020 v objeme 1 271,- eur. Výška požadovaných finančných prostriedkov v súlade s § 152a Zákona              

č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení  na základe predložených žiadostí zamestnávateľa bola v roku 2020 

v značnej miere ovplyvnená opatreniami prijatými v súvislosti s pandémiou COVID-19. Nespotrebovaná časť týchto 

účelovo určených normatívnych finančných prostriedkov vo výške 1,66 eur sa stáva predmetom zúčtovania finančných 

vzťahov  so ŠR za rok 2020. 

 

Na základe zberu dát v rezortnom informačnom systéme (RIS) k 15. 09. 2020 boli MŠVVaŠ SR aktualizované objemy 

finančných prostriedkov pre jednotlivých zriaďovateľov a pre jednotlivé školy. Vzhľadom na pokles žiakov v školskom 

roku 2020/2021 o 127 bol rozpočet normatívnych príspevkov pre TSK znížený o 26 501,- eur. 

 

V súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou bolo nevyhnutné reagovať na potreby škôl, či už vzhľadom 

na zabezpečenie hygienicko-epidemických opatrení v prípade prezenčného vzdelávania, alebo materiálno-technického 

vybavenia v prípade dištančného vzdelávania. V súvislosti s vyššie uvedeným boli v rámci dohodovacieho konania          

pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytnuté finančné prostriedky na: 

- zvýšené čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou v celkovom objeme 815 044,- eur, 

- úhradu výdavkov spojených s materiálno-technickým zabezpečením dištančného vzdelávania (napr. mikrofóny, 

webkamery, slúchadlá, náhradné žiarovky do dataprojektorov, redukcie káblov, wifi extender, wifi router, tablet, 

monitor s kamerou a mikrofónom, vizualizér, notebook a pod.) v celkovom objeme 136 000,- eur, 

- osobné náklady zamestnancov škôl na zabezpečenie mimoriadnych odmien v objeme 280 023,- eur. 

 

Následne bol v rámci dohodovacieho konania na rok 2020 upravený rozpočet normatívnych príspevkov o finančné 

prostriedky určené predovšetkým na dofinancovanie osobných nákladov zamestnancov škôl a prevádzkových nákladov 

škôl vo výške 81 667,- eur a 54 977,- eur. 

Na aktivity zamerané na šírenie hodnôt UNESCO pri práci s deťmi a mládežou pridruženým školám UNESCO bol dvom 

stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK upravený rozpočet spolu o 6 000,- eur. 
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Konečný upravený rozpočet normatívnych príspevkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na rok 2020 

predstavoval objem 52 738 802,- eur. 

 

Finančné prostriedky presunuté v súlade s §8 ods.5 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do roku 2021 použili školy (príspevkové aj 

rozpočtové organizácie) zväčša na úhrady faktúr, prevažne za energie, materiál, všeobecné služby, stravovanie,                 

na opravy a údržbu realizované v prvom štvrťroku 2021. 

Lehota na použitie bežných výdavkov poskytnutých po 31. júli rozpočtového roka 2020  podľa § 33aa zákona  č. 67/2020 

Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, 

sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do konca rozpočtového roka 2021.  

 

Okrem normatívne napočítaných finančných prostriedkov TSK boli v roku 2020 pridelené aj účelovo určené 

nenormatívne finančné prostriedky na: 

 pohybové aktivity v prírode – lyžiarske kurzy v objeme 354 810,- eur,  

 vzdelávacie poukazy v objeme 417 126,- eur, 

 príspevok na asistentov učiteľa na rok 2020 v objeme 34 470,- eur, 

 mimoriadne výsledky žiakov (za umiestnenie vo vyšších kolách súťaží, olympiád organizovaných MŠVVaŠ 

SR) v objeme 28 800,- eur, 

 príspevok na učebnice na šk. rok 2020/2021 v objeme 11 658,- eur, 

 odchodné (pre zamestnancov škôl pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku                             

na predčasný/starobný/invalidný dôchodok) v objeme 198 446,- eur, 

 rozvojový projekt „Enviroprojekt 2020“ v objeme 4 000,- eur, 

 rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020“ v objeme 6 605,- eur. 

 

Rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na rok 2020 predstavoval 

objem 1 055 915,- eur. 

 

Nespotrebovaná časť nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 3,10 Eur (odchodné 1,18 Eur; lyžiarske kurzy 

0,92 Eur; asistenti učiteľa 0,99 Eur; príspevok na učebnice 0,01 Eur) sa stáva predmetom zúčtovania finančných vzťahov 

so ŠR za rok 2020. 

 

Upravený rozpočet finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR pre TSK na bežné výdavky po zapracovaní 

všetkých rozpočtových opatrení k 31. 12. 2020 predstavuje objem 53 794 717,- eur.  

 

V závere roka 2020 získal TSK z MŠVVaŠ SR na základe zmlúv o poskytnutí dotácie účelovo určené finančné 

prostriedky na:  

 zlepšenie vybavenia školských jedální na stredných školách – a to čiastku 4 931 eur určenú pre Strednú športovú 

školu Trenčín a čiastku 3 800,- eur pre Strednú odbornú školu Jána Antonína Baťu Partizánske; 

 materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu spojeného so zaradením nového predmetu                  

do školského vzdelávacieho programu – čiastku 9 990,- eur pre Gymnázium Myjava a čiastku 9 990,- eur         

pre Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou.   

 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju neboli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky na kapitálové výdavky 

z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Kapitálové výdavky vo výške 10 000,- eur účelovo určené na rozvojový projekt 

„Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím“ boli presunuté z roku 2019, 

neboli čerpané ani v roku 2020, je možné na realizáciu rozvojového projektu ich použiť do 15. decembra 2021. 

 

Pre Školský úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja boli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 

41 749,- eur, ktoré boli vyčerpané na bežné výdavky za rok 2020 v plnej výške. 

 

Originálne kompetencie TSK boli financované z vlastných zdrojov samosprávneho kraja v súlade s platným všeobecne 

záväzným nariadením o určovaní výšky dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským zariadeniam               

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom 

základných umeleckých škôl a školských zariadení. Dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom 

základných umeleckých škôl a školských zariadení boli vo výške 88 % z dotácie   na prevádzku a mzdy jazykovým školám 

a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Financovanie originálnych 

kompetencií v roku 2020 bolo ovplyvnené mimoriadnou situáciou súvisiacou s pandémiou ochorenia COVID-19. 

V roku 2020 bola poskytnutá dotácia 33 súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam (14 súkromných ZUŠ, 4 

cirkevné a 1 súkromné CVČ, 3 súkromné CŠPP,  1 súkromné CPPPaP, 3 cirkevné a 7 súkromných zariadení školského 

stravovania). Finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení v roku 
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2020 dosiahli objem  395 019,55 eur. V tejto sume je zahrnutý nedoplatok dotácie za rok 2019  v celkovej výške 6 019,52 

eur, ktorý bol vysporiadaný v mesiaci január 2020 v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2019 a dotácia 

poskytnutá na rok 2020 v objeme  389 000,03 eur. Oprávnené čerpanie podľa vykonaného zúčtovania dotácie za rok 2020 

dotácie predstavuje objem finančných prostriedkov vo výške 389 730,48 eur (v tom oprávnené čerpanie podľa výkonových 

ukazovateľov v objeme 348 248,59 eur a mimoriadna dotácia pre súkromné a cirkevné zariadenia školského stravovania 

z dôvodu pandémie COVID-19 v sume 41 481,89 eur). Na základe vyúčtovania dotácie poskytnutej za rok 2020 vznikol 

TSK ku dňu 31.12.2020 preplatok dotácie   vo výške 1 594,88 eur a nedoplatok v objeme 2 325,33 eur.  

 

Z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2020 boli poskytnuté finančné prostriedky na úhradu príspevku na 

rekreáciu zamestnancov škôl s počtom zamestnancov menej ako 50, školských zariadení a jazykovej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle § 152a Zákonníka práce v platnom znení  v celkovej výške 43 820,61 eur, čo 

predstavuje čerpanie rozpočtu 19,77%. Nízke čerpanie finančných prostriedkov určených na úhradu príspevkov na 

rekreáciu zamestnancov bolo ovplyvnené prijatými protiepidemiologickými opatreniami v Slovenskej republike na 

zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. 

 

V školskom roku 2020/2021 bolo v školských internátoch ubytovaných celkom 940 žiakov (stav k 15. 9. 2020), čo 

predstavuje oproti školskému roku 2019/2020 s počtom ubytovaných žiakov 975 (stav k 15. 9. 2019) pokles o 35 žiakov. 

V kalendárnom roku 2020 bolo v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v priemere 

zapísaných stravníkov (žiakov) spolu 5 831 (stav k 31. 12. 2020), čo predstavuje nárast o 335 oproti stavu                          

za kalendárny rok 2019 (5 496 – stav k 31.12. 2019).  

V školskom roku 2020/2021 bolo v jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zapísaných 527 poslucháčov (stav  

k 15. 9. 2020), čo predstavuje pokles o 118 poslucháčov oproti stavu za školský rok 2019/2020 (645 – stav k 15. 9. 2019). 

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu nastal pokles príjmov a vznikla potreba 

poskytovať mimoriadne dotácie na pokrytie chýbajúcich finančných prostriedkov na osobné a nevyhnutné prevádzkové 

výdavky jazykovej škole a školským zariadeniam na základe predložených žiadostí od jednotlivých organizácií v celkovej 

výške 823 773,55 eur.  

 

Z dôvodu vzniku pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 vznikli negatívne vplyvy na príjmovú aj výdavkovú časť 

rozpočtu stredných škôl nasledovne: 

 

Zníženie celkových príjmov najmä kvôli: 

 zníženiu príjmov z podnikateľskej činnosti, 

 zníženiu príjmov za nájomné od fyzických a právnických osôb, 

 zníženiu príjmov z tržieb za produktívne práce, 

 zníženie príspevkov od zákonných zástupcov žiakov na výdavky s organizovaním lyžiarskych kurzov a školských 

exkurzií, 

 zníženiu príspevkov za úhradu stavy v školských jedálňach, za ubytovanie v školských internátoch. 

 

Zvýšené výdavky za: 

 nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, 

 nákup školských pomôcok na zabezpečenie dištančného vzdelávania, 

 zvýšené výdavky na stravu (nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov škôl). 

 

Významné priority TSK v oblasti vzdelávania sú: 

- získavať nových zamestnávateľov pre vstup do SDV, 

- u zamestnávateľov zapojených v SDV rozšíriť už existujúce certifikácie o ďalšie učebné alebo študijné odbory 

požadované trhom práce, 

- komunikovať s malými a strednými podnikateľmi v záujme odbúravania bariér pre vstup do SDV, 

- pokračovať v projekte Hrdina remesla, aby bol trvalým komunikačným kanálom medzi SOŠ, žiakmi ZŠ, ich 

rodičmi a zamestnávateľmi, 

- úzko spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri motivácii žiakov ZŠ     

k štúdiu na SOŠ, 

- spolupracovať s Metodicko-pedagogickým centrom pri vzdelávaní učiteľov SOŠ  a majstrov OP, 

- spolupracovať s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ pri motivácii žiakov ZŠ a ich rodičov  k štúdiu na SOŠ a          

pri nábore žiakov zo ZŠ, 

- vytvoriť Krajské centrum kariérového poradenstva, ktoré bude kontaktným miestom  pre výchovných poradcov, 

zamestnávateľov, žiakov a ich rodičov, 

- skvalitňovať ponuku vzdelávania (prispôsobovať odbory vzdelávania na SOŠ požiadavkám regionálnych 

zamestnávateľov, doplniť do siete SOŠ odbory, na ktoré odchádzajú žiaci z TSK do iných krajov), 
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- modernizovať materiálno-technické vybavenie SOŠ (projekt IROP), 

- zvyšovať kvalitu a atraktivitu stredných škôl (projekt HOM Hodnotenie – odmeňovanie - motivácia), 

- optimalizovať sieť škôl a školských zariadení SR - odstraňovaním duplicity študijných a učebných odborov, 

spájaním a vyraďovaním škôl a školských zariadení zo siete škôl a školských zariadení SR. 

 

Napĺňanie týchto priorít negatívne ovplyvnila pandémia koronavírusu. V októbri 2020 sa neuskutočnil 22. ročník výstavy 

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA. Výstava, ktorá dvadsaťjeden rokov ponúkala stredným odborným školám a 

firmám v regióne výbornú príležitosť prezentovať svoju činnosť žiakom základných škôl, sa neuskutočnila z dôvodu 

pandémie koronavírusu. Žiaci však mali možnosť dozvedieť sa dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho študijného a 

kariérneho rastu prostredníctvom propagačných videí stredných škôl uverejnených na webovej stránke 

www.hrdinaremesla.sk. V decembri 2020 bola vyhlásená súťaž pre žiakov základných škôl v kraji, ktorí hlasovali  

o najlepšie promo video stredných škôl v Trenčianskom kraji.  

 

Medzi významné priority TSK patrí aj zvyšovanie kvality a atraktívnosti stredného školstva tak, aby zohrávalo kľúčovú 

úlohu v raste konkurencieschopnosti Trenčianskeho kraja. TSK zaviedol systém manažérstva kvality na stredných školách 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci projektu „HOM – hodnotenie, odmeňovanie, motivácia“. Ako vhodný nástroj 

na zabezpečenie kvality bola použitá metóda vzájomného hodnotenia - peer review. V rámci projektu HOM bola vytvorená 

sieť školských koordinátorov kvality pôsobiacich na každej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pri napĺňaní projektu 

„HOM – hodnotenie, odmeňovanie, motivácia“  TSK spolupracuje s aktivitami projektu Efektívna verejná správa, hlavne 

pri realizácii školení koordinátorov kvality a hodnotiteľov využívajúcich metódu vzájomného hodnotenia kvality, 

financovaní koordinátorov kvality ako aj pri financovaní návštev externých hodnotiteľov. Zavedením systému vzájomného 

hodnotenia kvality na stredných školách TSK sleduje zvýšenie kvality, atraktivity a konkurencieschopnosti stredných škôl 

v Trenčianskom kraji. 

 

Z úrovne štátu je nevyhnuté:  

- zefektívniť systém financovania stredných škôl,  

- zabezpečiť novelizáciu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – ustanovenie § 9 ods. 1, podľa ktorého samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy 

zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete stredné školy. Nakoľko tento proces je komplikovaný, 

predlžuje a zvyšuje administratívnu náročnosť procesu zriaďovania a zrušovania stredných škôl  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti samosprávneho kraja, navrhujeme odstránenie povinnosti samosprávnych krajov zriaďovať a zrušovať stredné 

školy všeobecne záväzným nariadením samosprávneho kraja, 

- vybudovať systém kariérového poradenstva. 

 

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov PHSR v roku 2020 

 

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PO4  OPATRENIE 4.2 

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východiskový stav 

(2013) 
Stav (2020) 

Cieľový 

stav (2023) 

Informačný 

zdroj 
Frekvencia 

Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk % 68,0 

v šk. roku 
2019/2020 

zrušené z dôvodu 

pandémie 

76 NÚCEM Ročne 

Podiel žiakov s odborným výcvikom a 

súvislou praxou v SOŠ na celkovom 

počte žiakov SOŠ 

% 77,5 75,3 80 CVTI SR Ročne 

Podiel žiakov s odborným výcvikom a 

súvislou praxou v strediskách praktického 

vyučovania, strediskách odbornej praxe, 
školských hospodárstvach na celkovom 

počte žiakov SOŠ 

% 0 0 1,5 CVTI SR Ročne 

 

 

Testovanie 9 sa pre žiakov 9. ročníka základných škôl a aj žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím 

programom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa 

vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím sa v školskom roku 2019/2020 nekonalo z dôvodu pandémie 

COVID-19. Rovnako aj maturitné skúšky pre žiakov stredných škôl sa v školskom roku 2019/2020 nekonali, externá časť 

maturitnej skúšky bola zrušená a interná časť maturitnej skúšky bola vykonaná administratívne – ako aritmetický priemer 

známok z daného predmetu. Do aritmetického priemeru známok sa započítali koncoročné známky   zo všetkých ročníkov a 

polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru 

známok započítali koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky  z posledných dvoch ročníkov.  
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Oproti roku 2013, kedy z celkového počtu žiakov SOŠ bolo len 1,4% žiakov nadstavbového a pomaturitného štúdia,           

v roku 2020 ich bolo až 3,3 %.  Zvýšenie podielu žiakov v nadstavbovom a pomaturitnom štúdiu spôsobuje zníženie 

podielu žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou na celkovom počte žiakov SOŠ.  

 

Bilancia aktív a pasív 2020 – RO školstvo 

                                                                                                                                                                         údaje v eur 

Súvaha - aktíva Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 

Neobežný majetok (r.002) 25 167 479,61 23 869 015,80 

Obežný majetok (r.033) 2 947 133,66 2 497 972,95 

        v tom:  pohľadávky (048+060) 77 379,01 42 592,38 

                    krátkodobý finančný majetok  (r. 85) 2 643 266,36 2 269 218,94 

Aktíva spolu (r.001) 28 166 780,99 26 410 557,04 

 

Súvaha - pasíva Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 

VH (r.123) 62 505,35 -23 176,05 

Záväzky celkom (r.126) 26 087 424,09 24 608 948,82 

        v tom:  dlhodobé záväzky (r. 140) 148 592,60 87 708,01 

                     krátkodobé záväzky   (r. 151) 2 560 703,56 2 329 886,07 

Pasíva  spolu (r.115) 28 166 780,99 26 410 557,04 

 

Nárast objemu neobežného majetku nastal v dôsledku realizácií investičných akcií v roku 2020 (v najväčších finančných 

objemoch predstavovali investičné akcie –   „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne“ v Gymnáziu Ľ. Štúra Trenčín          

vo výške 439 277,33 eur; „Odvetranie kuchyne“ v Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín vo výške 202 820,88 eur;      

„Rekonštrukcia výťahov“  v  Strednej športovej škole Trenčín vo výške 112 473,13 eur; „Vybudovanie požiarneho 

únikového schodiska v budove B“ v Gymnáziu Púchov vo výške 55 165,- eur;  „Rekonštrukcia  sociálnych zariadení I. a II. 

nadzemné podlažie v pavilóne  A“ v Gymnáziu Považská Bystrica  vo výške 59 157,65 eur; „Rekonštrukcia balkónov hl. 

budovy s prekrytím“ v Gymnáziu Považská Bystrica vo výške 40 812,06 eur.        

 

Zvýšený objem pohľadávok predstavujú pohľadávky plynúce   z  dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pohľadávky    

za  dobropisy z vyúčtovacích faktúr za odber energií, ktoré vznikli z titulu vyšších preddavkových platieb a  skutočnou 

spotrebou energií v roku 2020. 

 

Nárast objemu krátkodobého finančného majetku zaznamenávame v dôsledku celkového zvýšenia zostatkov finančných 

prostriedkov na samostatných účtoch OvZP. Zvýšený objem prijatých zábezpek z titulu dodávateľsko-odberateľských 

vzťahov oproti minulému obdobiu. Zostatok prostriedkov na depozitom účte je vyšší z dôvodu valorizácie miezd a s tým 

súvisiaci zvýšený prídel prostriedkov na účte sociálneho fondu. Nárast zaznamenávame aj na položke cenín v dôsledku 

zmeny zabezpečenia stravovania zamestnancov z titulu COVID pandémie, počas ktorej sa uprednostňuje zakúpenie 

stravných lístkov pre zamestnancov školy.   

  

Na účtoch krátkodobých záväzkov zaznamenali OvZP na úseku školstva najväčší nárast v záväzkoch na účtovnej triede 

33 – zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia z titulu valorizácie mzdových 

prostriedkov, ďalšiu časť zvýšeného objemu predstavujú  prijaté preddavky za stravovacie a ubytovacie služby žiakov, 

ktoré však z titulu pandemickej situácie neboli spotrebované a budú zúčtované k 30.6.2021.  

 

Zvýšený objem dlhodobých záväzkov tvorí najmä skupina záväzkov za prijaté finančné zábezpeky, ktoré plynú               

zo zmluvných podmienok obchodných vzťahov s investormi pri uzatvorených zmluvách  na investičné akcie rozsiahleho 

charakteru, ako záruka pre prípad reklamačného plnenia v záručných dobách na vykonané diela.  Ďalšiu časť zvýšeného 

objemu tvoria záväzky zo sociálneho fondu. 

 

                                                                                                                                                                                údaje v eur 

 

VZaS STAV k 31.12.2020 -HČ 
STAV k 31.12.2020 -

PČ 

STAV k 31.12.2020 –

Spolu 

STAV k 31.12.2019 –

Spolu 

Trieda 5 (r.064) 27 156 817,66 43 764,12 27 200 581,78 26 715 210,25 

Trieda 6 (r. 134) 27 235 240,02 52 312,37 27 287 552,39 26 703 593,59 

VH pred zdanením 78 422,36 8 548,25 86 970,61 -11 616,66 

Splatná daň z príjmov 0 1 289,21 1 289,21 7 141,51 

Dodatočne platená daň     

VH po zdanení 78 422,36 7 259,04 85 681,40 -18 758,17 
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Nárast objemu nákladov v HČ oproti minulému roku zaznamenávame najmä na účtoch 52 – osobné náklady  a to 

v dôsledku valorizácie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  a na  to nadväzujúcou 

valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov; 54 – manká a škody na skladových zásobách 

potravín v zariadeniach školského stravovania, ku ktorým došlo z dôvodu prerušenia výchovno-vzdelávacích činností 

v školách spôsobenej pandemickou situáciou na Slovensku;   55 – odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej 

činnosti súvisiace  so zaradením nových investícií do užívania a navýšenia objemu odpisovaného majetku; 56 – finančné 

náklady z titulu účtovania nespotrebovaných finančných prostriedkov určených na regionálne súťaže žiakov,  ktoré neboli 

zrealizované z dôvodu mimoriadnej situácie v Slovenskej republike a boli vrátené poskytovateľom dotácií; 58 – náklady na 

transfery a náklady z odvodov príjmov, ktorých nárast je spôsobený metodikou účtovania preplatkov z vyúčtovacích faktúr 

za dodávku energií, ktoré vecne a časovo súvisia s rokom 2020 a ktoré budú reálnym príjmom v roku 2021. 

Zvýšený objem výnosov v HČ tvorí skupina účtov 69 – výnosy z transferov a rozpočtových príjmov VÚC v RO a PO 

zriadených vyšším územným celkom oproti minulému obdobiu z dôvodu spotreby väčšieho objemu prostriedkov,  ktoré 

boli  poskytnuté OvZP na prenesený výkon štátnej správy a originálne kompetencie. Tieto prostriedky boli poskytnuté      

zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu zriaďovateľa a od inej fyzickej alebo právnickej osoby v zmysle právnych predpisov. 

VH v  HČ  tvorí účtový zisk, ktorý vzniká zaúčtovaním nespotrebovaných finančných prostriedkov  z preneseného výkonu 

štátnej správy k 31.12.2020 v súvislosti s platnými postupmi účtovania rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti vyšších  územných celkov. 

Úroveň nákladov a výnosov v  PČ v roku 2020 oproti minulému roku zaznamenala výrazný pokles.  Táto skutočnosť bola 

spôsobená pandemickou situáciou, kedy väčšina aktivít podnikateľskej činnosti  bola utlmená.   

Pohľadávky a záväzky v PČ k 31.12.2020  sú evidované v lehote splatnosti. 

 

Bilancia aktív a pasív 2020 – PO školstvo 

                                                                                                                                                                        údaje v eur 

Súvaha - aktíva Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 

Neobežný majetok  r.002) 36 787 725,33 33 481 048,03 

Obežný majetok (r.033) 7 631 369,51 5 930 637,54 

        v tom:  pohľadávky (r.048+060) 554 324,94 493 950,01 

                    krátkodobý finančný majetok  ( r. 85) 6 861 779,41 5 251 235,45 

Aktíva spolu (r.001) 44 436 104,73 39 457 880,11 

 

Súvaha - pasíva Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 

VH (r.123) 4 464 512,92 4 111 754,41 

Záväzky celkom (r.126) 35 580 467,55 31 312 705,27 

        v tom:  dlhodobé záväzky ( 140) 158 016,75 94 523,00 

                     krátkodobé záväzky   ( r. 151) 3 526 929,97 3 256 708,71 

Pasíva  spolu ( r.115) 44 436 104,73 39 457 880,11 

 

Nárast objemu finančných prostriedkov neobežného majetku je v dôsledku realizácií investičných akcií v roku 2020.   

Organizácie evidujú pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré vymáhajú súdnou cestou, právnou pomocou, vypracovaním 

splátkových kalendárov, mnohé exekučným konaním. S odberateľmi, ktorí  neplnia  zmluvné vzťahy a nedodržiavajú 

platobnú disciplínu, príspevkové  organizácie ukončujú zmluvné vzťahy. Nevymožiteľné pohľadávky predkladajú v súlade 

so Zásadami o hospodárení s majetkom TSK na schválenie odpisu právnemu oddeleniu TSK.  

Na účtoch krátkodobých záväzkov zaznamenali OvZP na úseku školstva najväčší nárast v záväzkoch na účtovnej triede 

33 – zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, a na účtovnej triede 37 – 

zúčtovanie s Európskou úniou (projekt Erazmus+, národný projekt ,,Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“) 

Záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 60 dní neevidujeme. 

Navýšenie objemu dlhodobých záväzkov vzniklo v dôsledku prijatých zábezpek z realizovaných investičných akcií. 

                                                                                                                                                                 údaje v eur 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Nárast objemu nákladov v HČ oproti minulému roku  je najvýraznejší na účtoch  511 - Opravy a udržiavanie, a to 

navýšením bežných výdavkov  zo zdrojov TSK na výmenu kondenzačného kotla, opravu strechy a opravu stropu a výmenu 

okien na telocvični. Opravu stropu a výmena okien na telocvični prebehla na Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu 

VZaS 
STAV k 31.12.2020 -

HČ 

STAV k 31.12.2020 

-PČ 

STAV k 31.12.2020 –

Spolu 

STAV k 31.12.2019 –

Spolu 

Trieda 5 ( r.064) 34 563 311,56 1 025 997,01 35 589 308,57 34 791 159,87 

Trieda 6 (r. 134) 34 782 023,63 1 112 786,67 35 894 810,30 34 709 303,38 

VH pred zdanením 218 712,07 86 789,66 305 501,73 -81 856,49 

Splatná daň z príjmov 6 840,54 12 589,06 19 429,60 23 220,44 

Dodatočne platená daň 0,00 0,00 0,00 0,00 

VH po zdanení 211 871,53 74 200,60 286 072,13 -105 076,93 
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Partizánske. Oprava strechy sa uskutočnila na Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou a výmena 

kondenzačného kotla sa realizovala na Strednej priemyselnej škole Nové Mesto nad Váhom. Navýšenie nastalo aj             

na  účtoch 52 - osobné náklady súvisiace s valorizáciou miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

Pokles nákladov v HČ na niektorých účtoch bol dôsledkom pandémie COVID-19 a to na účtoch 501 - Spotreba materiálu, 

512 -  Cestovné ( zákaz cestovania v rámci projektu Erazmus+ ) a 518 - Ostatné služby.  

Z dôvodu nárastu objemu nákladov v HČ vzrástli aj výnosy HČ na účtoch 69 – výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov VÚC v RO a PO zriadených vyšším územným celkom, na ktorých sa zúčtováva výnos z transferov podľa 

metodiky účtovania v súvislosti s nákladom. 

VH v HČ sa zo straty 166 211,98 eur v roku 2019 dostal v roku 2020 do zisku vo výške 211 871,53 eur. 

Úroveň nákladov a výnosov v PČ v roku 2020 oproti minulému roku zaznamenala výrazný pokles, súvisiaci s prijatými 

COVID opatreniami. Boli obmedzené činnosti školských jedální, ubytovania v školských internátoch, rekvalifikačných 

kurzov a autoškoly. 

Zisk HV v PČ sa napriek pandémii COVID-19 oproti roku 2019 mierne navýšil. 

V rámci podnikateľskej činnosti skončili všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK  v zisku. 

 

4.5 Sociálne zabezpečenie 

 
Oblasť sociálneho zabezpečenia v pôsobnosti vyššieho územného celku upravuje zákon  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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) a Zákon č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré vyplývajú zo zákona č. 448/2008 Z. z., a ktoré plní 

prostredníctvom oddelenia sociálnej pomoci, sú nasledovné: 

 vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, 

 je správnym orgánom v konaniach o: 

 odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom 

stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,  

 zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode, 

 odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti, 

 povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť 

podľa § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z., 

 zákaze poskytovať sociálnu službu, 

 nezapísaní do registra, 

 výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra, 

 zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb podľa § 81 písm. d) až g) zákona č. 448/2008 Z. z., 

 uzatvára zmluvu: 

 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby, 

 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z., 

 zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenia sociálnych služieb podľa § 81 písm. i) a j) zákona č. 448/2008 Z. z., 

 vedie register fyzických a právnických osôb, ktoré poskytujú sociálne služby na území TSK a vykonáva zmeny     

v registri, 

 vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonávanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz 

z registra, 

 kontroluje plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa 

sociálnej služby, 

 kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby   

pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku, 

 ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie, 

 poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania 

štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 

 vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z.. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj mal vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 24 zariadení sociálnych služieb (ďalej len ZSS), 

ktoré poskytovali sociálne služby v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach 

podporovaného bývania, útulkoch a službu včasnej intervencie. Sociálne služby sa poskytovali terénnou, ambulantnou, 

týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou. 
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Kapacitný prehľad ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa druhu sociálnej služby k 31.12.2020 

 

Kapacitný prehľad zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

Domov sociálnych služieb 1394 

Špecializované zariadenie 688 

Útulok 35 

Zariadenie podporovaného bývania 30 

Služba včasnej intervencie 1 

 

Kapacitný prehľad ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa formy poskytovanej sociálnej služby 

 

Kapacitný prehľad zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa formy 

Druhy sociálnych služieb 

Kapacita 

celoročnej 

formy 

Kapacita 

týždennej 

formy  

Kapacita 

ambulantnej formy 

Domov sociálnych služieb 1291 41 62 

Špecializované zariadenie 664 13 11 

Útulok 35 0 0 

Zariadenie podporovaného bývania 30 0 0 

Služba včasnej intervencie 0 0 1 

Spolu 2020 54 74 

 

 

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby za roky 2018-2020 

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

  Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December 

2018 338 337 331 319 336 325 300 318 325 338 330 344 

2019 352 332 326 311 309 313 330 343 336 334 340 357 

2020 356 348 358 355 360 375 389 364 339 345 351 353 

 

 Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby za roky 2018-2020 
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Počet vydaných rozhodnutí a posudkov o odkázanosti na sociálnu službu 

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, 

zariadení podporovaného bývania a rehabilitačnom stredisku je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková 

činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej 

osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané                  

na pomoc inej fyzickej osoby. 

 

Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti 

Počet vydaných rozhodnutí podľa stupňa odkázanosti 

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby 
2018 2019 2020 

zastavenie konania 78 84 72 

I. / zamietnutie žiadosti 55 68 39 

II. 6 14 9 

III. 10 8 3 

IV. 15 9 2 

V. 22 29 9 

VI. 744 736 549 

Spolu 930 948 683 

 

 

Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa druhu sociálnej služby  

Počet vydaných rozhodnutí podľa druhu sociálnej služby 

Druh sociálnej služby 2018 2019 2020 

Domov sociálnych služieb 266 293 205 

Špecializované zariadenie 660 640 471 

Zariadenie podporovaného  

bývania 
4 13 5 

Rehabilitačné stredisko 0 2 2 

Spolu 930 948 683 

 

Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti 

Počet vydaných posudkov podľa stupňa odkázanosti 

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby 
2018 2019 2020 

I. 6 8 10 

II. 6 13 9 

III. 10 8 3 

IV. 15 9 2 

V. 13 23 5 

VI. 575 594 477 

Spolu 625 655 506 
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Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa druhu sociálnej služby 

Počet vydaných posudkov podľa druhu sociálnej služby 

Druh sociálnej služby 2018 2019 2020 

Domov sociálnych služieb 173 181 144 

Špecializované zariadenie 449 468 358 

Zariadenie podporovaného 
bývania 

3 5 2 

Rehabilitačné stredisko 0 1 2 

Spolu 625 655 506 

 

TSK pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu vo vybraných prípadoch používa ako podklad posudok 

o odkázanosti vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom, ale aj komplexný posudok vydaný príslušným úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Preto je 

rozdiel v počte vydaných posudkov o odkázanosti a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. 

 

Finančný príspevok subjektom poskytujúcim sociálne služby 

 

TSK poskytol v roku 2020 finančné prostriedky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb                  

v celkovej výške 914 233,53 Eur pre celkový prepočítaný počet 269,23 prijímateľov sociálnej služby, 6 726 hodín 

špecializovaného sociálneho poradenstva, 3 012 hodín poskytovania sociálnej rehabilitácie, 6 024 hodín tlmočníckej služby 

a 16 292 hodín služby včasnej intervencie. 

 

 

Finančný príspevok z rozpočtu TSK pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

 

Finančný príspevok z rozpočtu TSK pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

 

2018 2019 2020 

Počet 

miest/hodín 

Poskytnutý 

príspevok v eur 

Počet 

miest/hodín 

Poskytnutý 

príspevok v eur 

Počet 

miest/hodín 

Poskytnutý 

príspevok v eur 

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 

- neverejní poskytovatelia 
166,61 273 315,92 174,59 320 562,45 219,23 413 791,06 

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 

- verejní poskytovatelia 
1,5 9 616,02 1 7 189,20 1 8 578,67 

Rodina a deti - riešenie krízových situácií 13 77 673,77 0 0,00 0 0,00 

Rodina a deti - riešenie krízových situácií 

- včasná intervencia (v hodinách) 
11 572 85 517,08 14 000 137 340,00 16 292 202 346,64 

Pomoc občanom v sociálnej núdzi 51,63 188 441,23 49 152 417,40 49 142 940,76 

Pomoc občanom v sociálnej núdzi - 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 

tlmočnícka služba (v hodinách) 

7 600 41 500,00 11 700 90 074,00 15 762 146 576,40 

Spolu 232,74 676 064,02 224,59 707 583,05 269,23 914 233,53 

 

Register poskytovateľov sociálnych služieb 

V súlade s § 81 písm. p) a q) zákona č. 448/2008 Z. z. je povinnosťou vyššieho územného celku: 

- vykonávať zápis do registra, 

- oznamovať vykonanie zápisu do registra, 

- vydávať výpis z registra,  

- vykonávať výmaz z registra, 

- viesť register, 
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- vykonávať zmeny v registri vo svojom územnom obvode. 

V priebehu roka 2020 bolo na oddelenie sociálnej pomoci doručených 20 žiadostí o zápis do registra poskytovateľov 

sociálnych služieb (ďalej len register). Išlo buď o zápis novovzniknutého poskytovateľa sociálnych služieb, alebo o zápis 

nového druhu sociálnej služby u už existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb. Z tohto počtu bolo vykonaných 17 

zápisov do registra, 2 konania o zápis do registra sa zastavili a vydalo sa jedno rozhodnutie o nezapísaní do registra. 

K 31.12.2020 bolo zrealizovaných 66 zmien v zapisovaných údajoch, 18 poskytovateľov sociálnych služieb požiadalo 

o výmaz celého zariadenia sociálnych služieb alebo len niektorej z poskytovaných sociálnych služieb. TSK vydal celkom 

97 výpisov z registra pre účel potreby poskytovateľov sociálnych služieb. 

 

Dotácie poskytnuté zariadeniam sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

 

Poskytnuté dotácie v roku 2020 

            v eur 

Dotácie z MPSVR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na podporu rozvoja sociálnych služieb za rok 

2020   

 

Názov žiadateľa Predmet dotácie 

poskytnutá dotácia z MPSVR 

SR - kód zdroja 111 spolu za 

sociálne 

zariadenie        
bežné výdavky 

kapitálové 

výdavky 

CSS - Bánovce nad Bebravou  polohovateľné kardiokreslo /12ks/ 4 200,00   4 200,00 

CSS - DOMOV JAVORINA Bzince 

pod Javorinou 

elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, 
hrazdičkou a antidekubitným matracom/ 15ks/ 

8 996,00   8 996,00 

CSS - AVE Dubnica nad Váhom 
stôl /15ks/ 1 404,00   

4 135,00 
šatníková skriňa /15 ks/  2 731,00   

CSS - LIPOVEC Horné Srnie 
debarierizácia sociálneho zariadenia (bez 

elektroinštalácie a vykurovania) 
 0,00 18 000,00 18 000,00 

CSS - LIPA Kostolná - Záriečie 

elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, 
hrazdičkou a antidekubitným matracom /22ks/ 

13 200,00   

20 164,00 

nočný stolík s jedálenskou doskou / 22 ks/  2 200,00   

šatníková skriňa /17 ks/ 3 213,00   

stôl /10ks/  702,00   

stolička 20 ks/ 849,00   

CSS - Lednické Rovne  

elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, 

hrazdičkou a antidekubitným matracom /5ks/  
3 000,00   

6 698,00 
nočný stolík s jedálenskou doskou / 5 ks/ 500,00   

šatníková skriňa /15ks/ 3 198,00   

CSS - Bôrik Nitrianske Pravno 

elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, 
hrazdičkou a antidekubitným matracom /40ks/ 

24 000,00   

34 380,00 
nočný stolík s jedálenskou doskou / 40 ks/ 4 000,00   

šatníková skriňa /40ks/ 6 380,00   

CSS - Partizánske 

váľanda /20ks 6 640,00   

9 202,00 nočný stolík s jedálenskou doskou / 10 ks/  1 000,00   

stolička čalúnenná s podrúčkou/ 20 ks 1 562,00   

CSS - BYSTRIČAN Považská 

Bystrica 

elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, 

hrazdičkou a antidekubitným matracom /20ks/ 
12 000,00   

17 240,00 
nočný stolík s jedálenskou doskou / 20 ks/ 2 000,00   

šatníková skriňa /20ks/ 3 240,00   

DSS - Adamovské Kochanovce  polohovacie kreslo 5ks/  1 750,00   1 750,00 

DSS - Púchov  - Nosice  
polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a 
antidekubitným matracom /6ks/  

3 600,00   8 372,00 
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nočný stolík s jedálenskou doskou / 16 ks 1 600,00   

šatníková skriňa 16 ks 2 388,00   

stôl 6 ks/ 453,00   

stolička 8 ks/  331,00   

Humanity - CSP Veľká Lehôtka 

7 miestne špeciálne motorové vozidlo s 

hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre 

invalidný vozík 

0,00  20 000,00 20 000,00 

DSS - Zemianske Podhradie  

polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a 

antidekubitným matracom /30ks/ 
15 471,00   

21 903,00 
nočný stolík s jedálenskou doskou / 43 ks/ 4 300,00   

šatníková skriňa 10 ks/ 2 132,00   

CSS v Novom Meste nad Váhom 
elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, 

hrazdičkou a antidekubitným matracom/ 15ks/  
9 000,00   9 000,00 

Spolu 
 

146 040,00 38 000,00 184 040,00 

 

 

Jednorazová dotácia na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, najmä vitamínu D3, 
poskytnutá podľa nariadenia vlády SR č. 301/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z.  z. o niektorých 

opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie“).  

poskytnutá dotácia z MPSVR SR - kód zdroja 111 v eur vyčerpaná dotácia v eur 

65 800,00 64 296,54 

 

Jednorazová dotácia tzv. „mimoriadna odmena“ za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec 

pracovných činností pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb v prvej línii počas prvej vlny pandémie podľa nariadenia vlády SR č. 

271/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

poskytnutá dotácia z MPSVR SR - kód zdroja 111 v eur vyčerpaná dotácia v eur 

867 342,00 864 190,55 

 

Bilancia aktív a pasív 2020  

                      údaje v eur 

Súvaha - aktíva  Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 

Neobežný majetok (r. 002) 25 059 278,97 21 192 649,63 

Obežný majetok (r. 033) 3 807 154,69 3 169 919,82 

v tom: pohľadávky (048+060) 739 830,77 705 126,01 

Krátkodobý finančný  majetok (r. 85) 2 349 808,74 1 986 987,35 

Aktíva spolu (r. 001) 28 874 201,78 24 369 751,85 

 

Súvaha - pasíva Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 

VH (r. 125) 24 396,86 -217 059,25 

Záväzky celkom (r. 126) 27 280 669,78 22 831 344,67 
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v tom: dlhodobé záväzky (140) 75 868,80 90 002,80 

                    krátkodobé záväzky (r. 151) 2 226 653,69 1 991 725,56 

Pasíva spolu (r. 115)  28 874 201,78 24 369 751,85 

 

Nárast neobežného majetku u sociálnych zariadení v roku 2020 oproti roku 2019 súvisí s  realizáciou rozsiahlych  

investičných akcií. Najvýznamnejší prírastok vykázalo zariadenie CSS – Ave, v ktorom sa realizovala    rekonštrukcia 

budovy  v hodnote 2 445 160 eur. 

Krátkodobé  pohľadávky v roku 2020 s porovnaním   roku  2019  zaznamenali nárast z toho dôvodu, že časť prijímateľov 

sociálnej služby uhrádza len časť úhrady  za poskytované sociálne služby, nakoľko ich dôchodok po odpočítaní  povinného 

zostatku (25% sumy životného minima, ktorá im musí zostať – platné od 1. júla 2020 ) nepostačuje na celú úhradu 

stanovenú v rozhodnutí  alebo  v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

Navýšenie objemu dlhodobých záväzkov vzniklo v dôsledku prijatých zábezpek zrealizovaných investičných akcií. 

Najvyššia suma prijatej zábezpeky sa týka zariadenia CSS – Jesienky vo  výške 33 888,51 eur. 

                                                                                                                                                                       údaje   v eur 

Výkaz ziskov a strát 
STAV k 31.12.2020 - 

HČ 

STAV k 31.12.2020 - 

PČ 

STAV k 31.12.2020 

SPOLU 

STAV k 31.12.2019 - 

Spolu  

Trieda 5 (r. 064) 35 661 222,24 0,00 35 661 222,24 33 711 187,95 

Trieda 6 (r. 134) 35 685 619,10 0,00 35 685 619,10 33 494 128,70 

VH pred zdanením ( r.135) 24 396,86 0,00 24 396,86 -217 059,25 

Splatná daň z príjmov (r. 136) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatočne platená daň (r. 137) 0,00 0,00 0,00 0,00 

VH po zdanení  24 396,86 0,00 24 396,86 -217 059,25 

 

Nárast objemu nákladov oproti minulému roku je najvýraznejší  na účtoch 501 -Spotreba materiálu  a  na účtoch účtovnej 

skupiny 52 – osobné náklady. 

Pokles nákladov na niektorých účtoch bol dôsledkom  pandémie COVID – 19, a to napríklad na účte 511 – Opravy 

a udržiavanie. 

Najväčšie zvýšenie výnosov  tvorili výnosy z bežných transferov zo ŠR. Tento nárast bol  z dôvodu  prijatia  ochranných 

pomôcok, nákupu výživových doplnkov a z dôvodu prijatia dotácie z MPSVaR  SR na vyplatenie mimoriadnych odmien 

pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb  v ZP TSK. 

 

Výskyt ochorenia COVID - 19 a realizácia opatrení prijatých v oblasti sociálnych služieb 

 

V marci 2020 bol na Slovensku evidovaný prvý prípad ochorenia COVID – 19. Následne Vlada Slovenskej republiky 

prijala opatrenia, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia. Najviac ohrozenou skupnou sa stali zdravotnícke zariadenia 

a zariadenia sociálnych služieb. 

Z uvedeného dôvodu boli v marci zakázané návštevy v zariadeniach sociálnych služieb až do odvolania. V priebehu 

mesiaca sa neskôr dočasne pozastavilo poskytovanie ambulantných foriem sociálnej služby: denné stacionáre, ambulantné 

druhy zariadení podmienených odkázanosťou, jasle. Ambulantné zariadenia podmienené odkázanosťou aj naďalej mohli 

poskytovať sociálnu službu napr. v domácnosti klienta a poskytovať sociálne poradenstvo. Toto opatrenie sa dotklo CSS - 

DEMY, CSS - DOMINO, CSS v Novom Meste nad Váhom a DSS - Púchov – Nosice. 

Od 9. 4. 2020 boli v zmysle Nariadenia vlády SR č. 77 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 

poskytovatelia sociálnych služieb určení za subjekty hospodárskej mobilizácie. Subjektmi hospodárskej mobilizácie boli 

verejní, ako aj neverejní poskytovatelia, vďaka čomu mali za akýchkoľvek podmienok zabezpečené dodávky energií, 

prednostné zásobovanie potravinami, či bezplatné ochranné pomôcky zo Štátnych hmotných rezerv na presne 

špecifikované výkony. Za subjekty hospodárskej mobilizácie boli príkazom predsedu TSK určené všetky zariadenia 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

TSK v súlade s Uznesením Vlády SR č. 220/2020 zo dňa 14.04.2020 zriadilo v mesiacoch apríl – máj karanténne miesta: 

- na ktorých sa vykonávala izolácia pre osoby, ktoré sú ohrozené na živote a zdraví inými fyzickými osobami, tieto 

karanténne miesta boli vytvorené v spolupráci s poskytovateľom sociálnej služby LUNA, n. o., Nábrežná 1635/8, 91101 

Trenčín - pre 5 osôb, 

- na ktoré boli prijímaní žiadatelia o bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení a domove 

sociálnych služieb so sídlom a miestom poskytovania Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 46, 911 04 

Trenčín – kapacita bola spolu 12 miest, 
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- kde bola vykonávaná izolácia osoby bez domova so sídlom  poskytovateľa Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 

Zakvášov 1935/453, 017 07 Považská Bystrica na mieste poskytovania  - ulica Kukučínova č.207, 017 01 Považská 

Bystrica – kapacita bola 1 miesto. 

Od konca apríla 2020 prebiehalo celoplošné testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach 

sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 pomocou rýchlotestov na prítomnosť protilátok proti COVID-19. Ani 

v jednom zariadení sa nepotvrdil výskyt pozitívne testovanej osoby. 

Od júna 2020 začal postupne prebiehať plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách, ktorý mal 4 fázy. Začiatok každej 

nasledujúcej fázy resp. pokračovanie aktuálnej fázy bolo vždy prehodnocované a záviselo od aktuálnej epidemiologickej 

situácie. Začiatok konkrétnej  fázy uvoľňovania  opatrení u konkrétneho poskytovateľa bol dobrovoľný. Sledovali sa rôzne 

ukazovatele, napr. dopyt po službe, možnosti a schopnosti jednotlivých prijímateľov dodržiavať hygienicko-

epidemiologické opatrenia, priestorových  a personálnych možností poskytovateľa atď.. 

1. októbra 2020 bol v rámci SR vyhlásený núdzový stav, aby sa predišlo ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie 

a nárastu počtu osôb s ochorením COVID-19. V zariadeniach sociálnych služieb začalo priebežné a plošné testovanie 

zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID-19 v II. vlne pandémie. V zhoršenej 

epidemiologickej situácii z dôvodu výskytu pozitívne testovaných zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb sa ocitlo 

v priebehu druhej vlny šírenia ochorenia celkom  22  zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a teda 

vyhlásili aj mimoriadnu situáciu. 

Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na Slovensku v roku 2020 v súvislosti so šírením koronavírusu  boli na TSK 

dovážané osobné ochranné pracovné pomôcky (ďalej len OOPP) a orientačné rýchlotesty zo Správy štátnych hmotných 

rezerv a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre poskytovateľov sociálnych služieb 

v územnom obvode TSK. OOPP a rýchlotesty boli priebežné distribuované oddelením sociálnej pomoci všetkým 

poskytovateľom sociálnych služieb v našom územnom obvode. 

OOPP, ktoré boli takto poskytnuté, boli v celkovej sume 1 350 876,09 eur. Z toho OOPP v hodnote 791 673,59 eur 

a rýchlotesty v hodnote 559 202,50 eur. 

Poskytovatelia sociálnych služieb si do konca roka 2020 prevzali OOPP v hodnote 680 477,70 eur a rýchlotesty v hodnote 

507 002,50 eur. Na Úrade TSK zostali OOPP a rýchlotesty v hodnote 163 395,89 eur, ktoré budú poskytovateľom 

prerozdelené v roku 2021. 

TSK bol oprávneným žiadateľom o poskytnutie dotácie na vyplatenie mimoriadnych odmien pre zamestnancov zariadení 

sociálnych služieb, ktorí pracovali v prvej línii počas prvej vlny pandémie. Suma predstavovala celkom 864 190,55 eur. 

Pre zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb bol TSK oprávneným žiadateľom dotácie na nákup výživových 

doplnkov (najmä vitamínu D3) v celkovej výške 64 296,54 eur. 

Spoločenské podujatia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
 

Rok 2020 výrazne poznačila globálna pandémia COVID-19. Zvýraznila existujúce spoločenské nerovnosti nielen             

na Slovensku, ale aj vo svete. Takmer všetky projekty podporujúce aktivity rôznych cieľových skupín (napr. pre seniorov, 

zdravotne znevýhodnených občanov,...) boli obmedzené, resp. úplne pozastavené z dôvodu dodržiavania prijatých 

celospoločenských protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia ochorenia spôsobeného COVID-19. Dianie 

v spoločnosti so vzájomnými sociálnymi kontaktmi sa prenieslo do virtuálneho sveta, rôzne spoločenské podujatia 

a vzdelávania sa začali diať výlučne online formou.  

Avšak aj napriek výskytu celosvetovej pandémie COVID – 19 sa život v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ZSS v ZP TSK) nezastavil a počas celého roka 2020 sa konali 

spoločenské podujatia, napr. fašiangové zábavy, narodeninové oslavy, výlety do okolia, grilovačky, vianočné posedenia 

a pod.. Všetky podujatia však prebiehali za dodržania prísnych epidemiologických opatrení a výlučne len za účasti 

prijímateľov a zamestnancov konkrétnych zariadení sociálnych služieb. 

Z dôvodu ochrany prijímateľov pred ochorením COVID – 19 prebiehala väčšina aktivít v areáli zariadenia sociálnych 

služieb – vyrábali výrobky v tvorivých dielničkách, skrášľovali si exteriér aj interiér zariadenia, vysádzali bylinky a kvety 

a pod.. 

 

Vznik novej sociálnej služby 
 

V decembri 2020 bola registrovaná nová sociálna služba – podpora samostatného bývania v Centre sociálnych služieb – 

NÁDEJ v Dolnom Lieskove, ktorá sa začne poskytovať od 01.01.2021. Je to sociálna služba na podporu samostatnosti, 

nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc                           

pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, 

podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného 

správania. Sociálna služba sa bude poskytovať terénnou formou najmä v okrese Považská Bystrica. 

 

Vzdelávanie zamestnancov v sociálnych službách 

 

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 nebolo možné v roku 2020 usporadúvať semináre pre poskytovateľov sociálnych 

služieb. Uskutočnili sa len 2 na začiatku roka prostredníctvom Informačno - poradenského centra: 
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- január 2020 - Podpora opatrovateľskej služby, 

- február 2020 - Kvalita sociálnych služieb - národný projekt. 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – vyhodnotenie 

 

Opatrenie 4.1 Podpora sociálneho začlenenia 

V roku 2020 sa rekonštruovalo a skvalitňovalo 11 ZSS v ZP TSK s celkovou kapacitou 940 miest. Rekonštrukcie sa týkali 

modernizácie, ale aj debarierizácie zariadení napr. komplexné rekonštrukcie budov, rekonštrukcia kúpeľne a toaliet, 

prístavba výťahov, rekonštrukcia výťahov, výmeny a montáže okien, vybudovanie šikmej schodiskovej plošiny a pod. 

V centre sociálnych služieb – NÁDEJ v Dolnom Lieskove, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, prebehol  v roku 

2020 projekt pod názvom „Výmená skúseností a know – how v oblasti sociálnych služieb a práce s verejnosťou“ 

a cezhraničným partnerom bolo zariadenie sociálnych služieb Charita Vyškov. Projekt bol financovaný z nenávratného 

finančného príspevku z Fondu malých projektov. Predpokladané výdaje projektu boli 10 629 eur pričom požadovaná výška 

nenávratného finančného príspevku bola 10 097,55 eur.  

Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení 

a zariadení podporovaného bývania. Celková kapacita zariadenia bola v roku 2020 122 miest a cieľovou skupinou sú muži. 

Cieľom projektu bolo vzájomne si vymeniť skúsenosti v systéme podporovaného bývania, senzomotorických terapií, 

integrácie a know – how, ako budovať a rozvíjať vzťah s verejnosťou a búrať bariéry. 

Žiaden ďalší poskytovateľ  sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nepodal v roku 2020 žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok v rámci projektu IROP.  TSK v rámci svojho schváleného rozpočtu každý rok podporuje neverejné 

zariadenia sociálnych služieb a verejné zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iného samosprávneho 

kraja. V roku 2020 TSK finančne podporil 30 poskytovateľov sociálnych služieb.  

 

4.6  Realizácia projektov 

4.6.1 Regionálny rozvoj 
 

Stratégie regionálneho rozvoja 

Plánovanie rozvoja regiónu je dôležitou kompetenciou samosprávneho kraja. V súčasnosti má Trenčiansky samosprávny 

kraj spracovaných niekoľko strategických dokumentov, podľa ktorých pri činnosti smerujúcej k rozvoju svojho územia 

postupuje. Časť týchto dokumentov bola platná do konca roka 2020. Oblasťou, kde bolo v roku 2020 vyriešené plánovanie 

ukončením spracovania strategického dokumentu na ďalšie obdobie  je oblasť dopravy. Zároveň začalo spracovanie 

hlavného strategického dokumentu rozvoja Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorý bude zároveň Integrovanou územnou stratégiou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozvoj 

kraja sa bude týmto dokumentom riadiť do roku 2030 a jeho obsahom bude rozvoj všetkých oblastí života v kraji. 

 

Podpora AAL v podmienkach TSK 

Okrem projektov, ktorých cieľom je zvýšenie kvality existujúcej infraštruktúry sa Trenčiansky samosprávny kraj venuje aj 

tým projektom, ktoré prostredníctvom využitia SMART technológií zlepšujú kvalitu života obyvateľov v kraji. Prvým 

takýmto projektom je Podpora AAL v podmienkach TSK. AAL je skratkou z Active Assisted Living, čo je možné preložiť 

ako aktívny asistovaný život. Projekt sa zameriava na podporu zotrvania zdravotne znevýhodnených osôb v prirodzenom 

domácom prostredí, na čo plánuje využiť asistenčné technológie. Cieľom je zníženie zdravotných, sociálnych a 

bezpečnostných rizík u seniorov a zdravotne postihnutých ľudí a predĺženie ich samostatného a nezávislého života. 

Hlavným výstupom projektu je vybudovanie informačného systému pre poskytovanie nástrojov     na podporu asistovaného 

života pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo fyzickou 

kondíciou. Navrhované riešenie je založené na monitorovaní domáceho prostredia a pohybu monitorovanej osoby,  

identifikácie neštandardnej situácie a zaslaní informácie dohliadajúcej osobe, prípadne vyslanie pomoci. 

V rámci prípravy projektu bola dodávateľsky vypracovaná Štúdia realizovateľnosti, ktorá je strategickým dokumentom   

pre implementáciu asistenčných technológií a s nimi súvisiacej IT infraštruktúry na území celého kraja. V roku 2019 bola 

predložená na schválenie žiadosť o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra. Po jej schválení bola v 12/2020 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom dopravy 

a výstavby SR uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s celkovými oprávnenými výdavkami 

projektu vo výške 3 918 830, 24 eur. Realizácia aktivít projektu bude prebiehať v rokoch 2021-2023. 

 

Transformácia regiónu horná Nitra 

Horná Nitra, ktorá je súčasťou TSK má dlhodobo prívlastok banícky región. Smerovanie energetickej politiky Európskej 

únie vývoj v tejto oblasti však prinášajú zásadnú zmenu pre hornú Nitru. Tieto zmeny treba starostlivo pripraviť, zosúladiť 

jednotlivé kroky všetkých zúčastnených tak, aby smerovali k dosiahnutiu spoločného cieľa, k úspešnej transformácii regiónu 

bez tvrdých sociálnych a ekonomických dopadov. 

V zmysle záverov z rokovania zástupcov Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky, Zboru poradcov predsedu vlády 

SR, Trenčianskeho samosprávneho kraja, miestnych samospráv a občianskej spoločnosti, ktoré sa konalo vo februári 2018 

na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja bola Úradu podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu spoločne       

s Trenčianskym samosprávnym krajom uložená úloha vypracovať Akčný plán transformácie regiónu hornej Nitry. Preto je 



 

79 

 

už viac ako rok TSK spolu s ďalšími významnými aktérmi súčasťou tímu, ktorý sa podieľa na príprave Akčného plánu 

transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Tento strategický dokument je práve tým nástrojom, ktorý má určiť postupnosť 

a dôležitosť jednotlivých krokov. Dokument bol zároveň vypracovaný v súlade   s uznesením Vlády Slovenskej republiky   

č. 580/2018 zo dňa 12.12.2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom 

všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny. Dokument bol spracovaný, na začiatku 

júla 2019 schválený Vládou SR, bude podkladom pre rokovania o finančných nástrojoch v programovom období 2021-2027. 

Pre potreby spracovania a prezentácie strategického dokumentu sa uskutočnili 4 konferencie na Úrade TSK v roku 2019.     

V roku 2020 sa konalo vo februári stretnutie ohľadom možností financovania premeny regiónu v Regionálnom kultúrnom 

centre v Prievidzi a v septembri sa uskutočnilo 11. rokovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu Akčného plánu 

transformácie regiónu horná Nitra. 

 

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov PHSR za rok 2020 

 
 

 
Plán Skutočnosť Plnenie 

Počet strategických materiálov vypracovaných za rok  4 1 Čiastočne splnené 

Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja  3 2 Čiastočne splnené 

 

Implementácia projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a dotácií zo štátneho rozpočtu 

Integrovaný regionálny operačný program 

 

Cestná infraštruktúra 

 

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava 
V predchádzajúcich rokoch prebiehala príprava projektu prostredníctvom vypracovania komplexnej projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu cesty II/518 v celkovej dĺžke 24,3 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty  

a predpokladanej významnej finančnej investície bola stavba rozdelená na viac etáp.  

V roku 2017 bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu I. etapy tejto 

cesty. Po jej schválení bola s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorená zmluva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. Následne prebiehalo spoločné verejné obstarávanie štyroch samosprávnych krajov. Po 

jeho úspešnom ukončení a vykonaní kontroly zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP sa v roku 2019 začala realizácia 

stavebných prác na rekonštrukcii úseku v dĺžke 1,245 km. V zmysle dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP boli celkové 

oprávnené výdavky na realizáciu projektu v sume 2 110 802,09 eur. Z toho boli v roku 2019 vyčerpané finančné 

prostriedky v sume 555 519,41 eur. Realizácia projektu pokračovala v roku 2020 a ukončená bola v októbri 2020. Celkom 

boli čerpané finančné prostriedky v sume 2 246 181,00 eur, ktoré zahŕňajú aj výdavky na dodatočné stavebné práce, 

autorský dozor a publicitu.   

V roku 2019 bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na II. etapu rekonštrukcie cesty 

a zároveň bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Predmetná žiadosť bola schválená                  

v roku 2020. Po ukončení kontrol verejného obstarávania sa plánujú stavebné práce spustiť v roku 2021. Úsek predstavuje 

dĺžku 4,655 km. Súčasne sa pripravujú podklady k III. etape rekonštrukcie tohto úseku. 

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice 

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km za účelom obnovy technických vlastností 

komunikácie. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej 

investície je stavba rozdelená na 6 etáp. 

 

Žiadosť o  poskytnutie  nenávratného  finančného príspevku  na  realizáciu  prvých dvoch   etáp  v celkovej   dĺžke 6,84 km 

bola   predložená  v  roku  2017.   Po  jej  schválení  bola  uzatvorená  zmluva  o       poskytnutí  NFP  medzi  Trenčianskym 

samosprávnym   krajom a Ministerstvom  pôdohospodárstva a rozvoja   vidieka SR.  Realizácia   aktivít  projektu  sa začala 

v roku 2019  po ukončení a kontrole verejného obstarávania.  

 

K 31. 12. 2019 boli čerpané výdavky v sume 1 127 148,25 eur z celkovej sumy oprávnených výdavkov. Realizácia projektu 

pokračovala v roku 2020. Zatiaľ boli čerpané finančné prostriedky v sume 3 924 413,42 eur, ktoré zahŕňajú aj výdavky          

na autorský dozor, aktualizáciu trvalého dopravného značenia a publicitu. Projekt sa plánuje ukončiť v máji 2021. 

Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2019 žiadosť o poskytnutie NFP na rekonštrukciu 3. etapy cesty II/516            

v dĺžke 4,82 km, ktorá bola v roku 2020 schválená. Tiež bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných 

prác, ktoré sa plánuje opakovať v roku 2021 z dôvodu zistenia nezrovnalostí. Zároveň bola zabezpečená aktualizácia 

rozpočtu projektovej dokumentácie pre potreby predloženia žiadosti o NFP na rekonštrukciu 4. etapy cesty a pre určenie 

aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky verejného obstarávania. Verejné obstarávanie pre uvedený úsek (4. etapa) sa 

plánuje spustiť v roku 2021. 
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Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica ( Most Orlové ) – Domaniža 

Cieľom projektu je rekonštrukcia úseku cesty č. II/517 medzi Považskou Bystricou a obcou Domaniža v celkovej dĺžke 

14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba 

rozdelená na 6 etáp. 

V roku 2017 bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci vyhlásenej výzvy                  

na rekonštrukciu etapy č. 1 v celkovej dĺžke 3,59 km vrátane mosta Orlové v Považskej Bystrici. Po jej schválení bola 

uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. Realizácia aktivít projektu sa začala v roku 2019 po ukončení verejného obstarávania a jeho 

schválení zo strany Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program. V zmysle dodatkov k zmluve o NFP 

sú celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu v sume 4 120 577,60 eur, ktoré zahŕňajú aj výdavky  na dodatočné 

stavebné práce, autorský dozor a publicitu. Projekt bol stavebne ukončený v roku 2020 a bol spustený proces kolaudácie. 

Kolaudačné rozhodnutie sa očakáva v roku 2021. Zároveň sa bude finančne ukončovať celý projekt.  

V roku 2019 predložil Trenčiansky samosprávny kraj ďalšiu žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku          

na rekonštrukciu etapy č. 5 a etapy č. 6 v celkovej dĺžke 4,95 km vrátane ďalších šiestich mostných objektov. V roku 2020 

bola žiadosť schválená. Zároveň bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác pre tieto etapy. 

Uvedené verejné obstarávanie je predmetom kontroly na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

(Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program). V rámci prípravy pre predloženie žiadosti o NFP 

a vyhlásenie verejného obstarávania bol v roku 2019 aktualizovaný rozpočet projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu 

etapy č. 3 a etapy č. 4, kde sa plánuje spustiť proces verejného obstarávania v roku 2021.  

 

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske 

V rámci prípravy projektu bola v roku 2017 predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku                    

v zmysle vyhlásenej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu. Po jej schválení bola uzatvorená zmluva        

o poskytnutí NFP medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR       

(od roku 2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) ako Riadiacim orgánom pre IROP. 

Následne bolo vyhlásené spoločné verejné obstarávanie štyroch samosprávnych krajov, ktoré prebiehalo počas celého roka 

2018. Po jeho ukončení a schválení zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP sa začala v roku 2019 realizácia stavebných 

prác. Do konca roka boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 739 890,19 eur z celkových oprávnených výdavkov          

v sume   2 773 111,17 eur. Realizácia projektu mala byť ukončená v I. polroku 2020, avšak, vzhľadom na práce naviac, 

ktoré sa ukázali ako opodstatnené, bolo nevyhnutné ich riešiť. Z uvedeného dôvodu sa predĺžila realizácia projektu a          

k ukončeniu stavebných prác došlo protokolárnym odovzdaním diela dňa 30.11.2020. Celkové výdavky   na stavebné práce 

boli vo výške 3 763 837,35 eur. Stavebný dozor a autorský dozor bol v hodnote 37 470,00 eur. 

Cieľom projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti, sieťové rozpady vozovky.     

V rámci projektu je riešené aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách, sanácia oporného múru, ako aj osadenie zvodidiel a 

príslušného dopravného značenia. 

 

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov 

V roku 2019 predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle 

vyhlásenej výzvy, ktorej predmetom je rekonštrukcia úseku cesty II/511 v celkovej dĺžke 4,99 km. Ide o horský úsek, ktorý 

je značne poškodený. Na tomto úseku je uvažovaná komplexná rekonštrukcia celej konštrukcie vozovky a podložia, tiež 

zvislého a vodorovného dopravného značenia, zvodidiel. Jej súčasťou sú aj stabilizačné dosky v podloží a sanácia 

aktívneho zosuvu. Úplne nanovo sa buduje aj  odvodňovací systém. V roku 2020 bola schválená predmetná žiadosť. 

Momentálne prebieha proces kontroly verejného obstarávania na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR (Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program). 

V roku 2019 bol zároveň aktualizovaný rozpočet projektovej dokumentácie pre 4. etapu ako podklad pre prípravu žiadosti 

o poskytnutie NFP a vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác rekonštrukcie ďalšieho úseku 

predmetnej cesty č. II/511, ktoré sa plánuje spustiť v roku 2021.  

 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 

Nosný projekt na podporu cyklodopravy, ktorého výsledkom bude cyklotrasa naprieč Považím, ktorá bude slúžiť ako 

hlavná "chrbtica" celého systému cyklistických cestičiek a cykloturistických trás Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Týmto projektom sa prepojí až päť okresov a 34 katastrov miest a obcí na území TSK. Začiatok cyklotrasy je plánovaný na 

hranici  s Trnavským samosprávnym krajom, ďalej bude viesť prevažne po ochranných hrádzach starého koryta Váhu cez 

okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica, kde plynulo prejde do Žilinského 

samosprávneho kraja  (v katastri obce Plevník-Drienové). Približne 100 kilometrov dlhá Vážska cyklotrasa má tvoriť 

základnú kostru cyklistických komunikácií v kraji, na ktorú sa budú postupne napájať ďalšie cyklistické alebo turistické 

trasy. 

V roku 2016 sa začali spracovávať projektové dokumentácie pre územné konanie. V roku 2017 boli vydané právoplatné 

územné rozhodnutia na 3 úseky Vážskej cyklotrasy. Na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom bolo dňa 

20.11.2017 vydané právoplatné stavebné povolenie a začalo sa s výstavbou  spomínaného úseku. V roku 2018 pokračovala 

príprava výstavby cyklotrasy vypracovaním ďalších etáp projektovej dokumentácie a majetkovoprávnym vysporiadaním 

pozemkov. Zároveň bola v roku 2018 úspešne ukončená výstavba prvých dvoch úsekov: úsek č. 1 Horná Streda – Nové 
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Mesto  nad Váhom a úsek č. 6 Púchov – Nosická priehrada, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj financoval z vlastných 

zdrojov.  V roku 2019 boli zrealizované drobné stavebné práce na úseku č. 6 Púchov – Nosická priehrada, ktoré neboli 

zrealizované    v predchádzajúcom roku z dôvodu kolízie s inými  stavebnými prácami na výstavbe mosta. Zároveň bola     

v roku 2019 predložená žiadosť o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku pre úsek č. 2 Nové Mesto nad Váhom – 

Trenčín, ktorá bola schválená a v decembri 2019 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP. Realizácia stavebných prác sa 

uskutočnila  v roku 2020 po ukončení verejného obstarávania a jeho kontrole  na riadiacom orgáne. Stavba sa realizovala 

od 2.6.2020    do 30.11.2020 a bola úspešné ukončená. Celkové náklady   na stavbu boli vo výške 4 167 727,94 eur. 

Náklady na stavebný dozor a autorský dozor boli v sume  74 090,40 eur. 

V roku 2020 pokračovala príprava ďalších úsekov cyklotrasy spracovávaním dokumentácií pre stavebné povolenie a 

majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov k jednotlivým úsekom cyklotrasy. Intenzívne sa pracovalo predovšetkým na 

úsekoch: 3. Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, 4. Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce, 5. Ladce – 

Púchov. 

 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre 

V rámci projektu vznikla štúdia realizovateľnosti s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry  

na hornej Nitre", na ktorej Trenčiansky samosprávy kraj začal pracovať ešte v roku 2016 a finálnu podobu nadobudla            

v roku 2017. V regióne vznikne takmer 50 km dlhá cyklotrasa, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky a 

Partizánske a povedie až po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom. Cyklotrasa bude mať cyklodopravný charakter a 

okrem prepojenia turisticky významných lokalít s možnosťou športového vyžitia pre turistov či rodiny s deťmi bude aj 

bezpečnou alternatívou dopravy do zamestnania pre obyvateľov regiónu Horná Nitra. V roku 2018 pokračovala príprava 

výstavby cyklotrasy v súlade s vypracovanou štúdiou realizovateľnosti uzatvorením zmlúv na vypracovanie dokumentácie 

pre územné rozhodnutie na dva úseky cyklotrasy. Spracovanie týchto dokumentácií prebiehalo aj v roku 2019 z dôvodu 

náročného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. V roku 2019 bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie pre 1. 

úsek cyklotrasy Partizánske – Zemianske Kostoľany. V roku 2020 prebiehalo predovšetkým majetkovoprávne 

vysporiadanie na jednotlivých úsekoch. Vďaka spolupráci s Mestom Partizánske vznikol samostatný úsek, ktorý je 

súčasťou nosnej cyklotrasy: 1. etapa Partizánske – Šimonovany, ktorý bol pripravený na podanie žiadosti o NFP.  

 

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Cieľom projektu je vypracovanie strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho 

kraja“ (ďalej len PUM TSK), ktorý bude riešiť územné a dopravné plánovanie. Navrhnutý dopravný systém zabezpečí 

dostupnosť všetkým cieľovým skupinám, preferuje ekologickú dopravu s obmedzením dopadu na životné prostredie a 

spotrebu energie a bezpečnú dopravu so znížením kritických miest. Pri spracovaní dokumentu sa vychádza z existujúcich 

strategických dokumentov a z platnej legislatívy na miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni. 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola predložená v rámci vyhlásenej výzvy z Integrovaného regionálneho 

operačného programu. V roku 2017 spustil TSK proces verejného obstarávania v spolupráci s ďalšími 4 verejnými 

obstarávateľmi (TTSK, KSK, mesto Nitra a PSK). Verejné obstarávanie bolo ukončené v roku 2018 a po schválení 

dokumentácie riadiacim orgánom pre IROP bola uzatvorená zmluva so spracovateľom strategického dokumentu. 

Realizácia aktivít projektu sa začala vo roku 2018, prebiehala počas celého roku 2019 a ukončená bola v roku 2020.  

K 31. 12. 2019 boli odovzdané nasledujúce časti diela: 

- Zber údajov  

- Prieskumy dopravy – metodika a dokončenie terénnych prác 

- Oznámenie SEA  

- Prieskumy dopravy – dokončenie a čistopis 

- Model dopravy – kalibrácia a existujúci stav  

- Analytická časť dokumentácie  

- Vyhodnotenie stavu z hľadiska emisií  

- Vyhodnotenie stavu z hľadiska hluku.  

V priebehu roku 2019 bola analytická časť prerokovaná s verejnosťou a zapracované pripomienky verejnosti. Bol 

ukončený návrh Dopravného modelu, na ktorý boli nadviazané práce na Hlukovom a Emisnom posúdení a posúdení SEA, 

ktoré je časovo veľmi náročné. Tieto výstupy boli zapracované do Návrhovej časti, ktorá bola následne prerokovaná. 

Dokončené boli práce na časti Plán implementácie a monitoringu. Celkové oprávnené výdavky v sume 459 336,00 eur boli 

vyčerpané na 100 %. Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja bol schválený dňa 23.11.2020 

Zastupiteľstvom TSK Uznesením č. 585/2020. 

 

Školská infraštruktúra 

 

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom 

Projekt je realizovaný na Strednej odbornej škole, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom a je zameraný                           

na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav objektu Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a modernizácie 

materiálno-technického vybavenia COVP. Stavebné práce sú zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti objektu 

a zlepšenie vnútorného prostredia dielní a sociálnych zariadení.  
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Modernizácia vybavenia pozostáva z nákupu sústruhov a frézok, ich dovybavenia a z nákupu laseru, počítačových zostáv, 

3D tlačiarne, tlačiarne, dataprojektora a licencií do učebne CAD/CAM systémov.  

Projekt je financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho 

operačného programu. V roku 2017 bol predložený projektový zámer a následne aj žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku. Následne bola v roku 2018 po schválení žiadosti uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP 

s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 1 130 628,62 

eur. V roku 2019 boli v rámci projektu zakúpené hardvérové vybavenie učebne CAD/CAM systémov a vybavenie 

meracieho pracoviska. V roku 2020 prebiehala realizácia stavebných prác. Aktivity projektu budú pokračovať aj v roku 

2021.   

 

Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní    

Projekt je realizovaný na Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava a je zameraný na zatraktívnenie praktického 

vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Kvôli veľkému 

dopytu zamestnávateľov po absolventoch z odborov strojárstva a elektrotechniky je projekt zameraný práve na tieto 

odbory. V rámci projektu budú zakúpené sústruhy, frézky, vstrekovací lis a ďalšie technologické zariadenie nevyhnutné                  

na vybavenie ôsmich odborných učební zameraných najmä na strojárske odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni. Zároveň 

bude zabezpečený bezbariérový prístup do všetkých priestorov školy.  

V rámci prípravy projektu bol v roku 2017 predložený projektový zámer a následne aj žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Zmluva o poskytnutí NFP bola 

s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorená v roku 2018 po schválení žiadosti. Celkové oprávnené 

výdavky projektu sú v sume 878 543,62 eur. Následne boli zrealizované drobné stavebné úpravy a zakúpený pásový 

schodolez. V roku 2019 boli v rámci projektu obstarané IKT zariadenia do odborných učební, vstrekovací lis a meracie 

zariadenia. V roku 2020 bolo realizované verejné obstarávanie na dodávku obrábacích strojov a odborných učební. 

Realizácia aktivít projektu bude pokračovať aj v roku 2021. 

 

Zavádzanie nových technológií 
Projekt je realizovaný na Strednej priemyselnej škole, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom a je zameraný                

na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav školskej dielne a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. 

V rámci stavebných úprav sa realizuje úprava vnútorného prostredia dielní. V rámci technického vybavenia sa obstarávajú 

CNC sústruh a frézky, sústruhy a frézky s číslicovným odmeriavaním s príslušenstvo, programovacie stanice, počítačové 

zostavy, roboty, stavebnice elektropneumatiky a ďalšie technologické zariadenia a inventár potrebný   na vybavenie dielní 

a učební zameraných na strojárske a elektrotechnické odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni.  

V roku 2017 predložil Trenčianska samosprávny kraj projektový zámer a následne aj žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v zmysle podmietok výzvy vyhlásenej z Integrovaného regionálneho operačného programu. Po jej 

schválení bola na konci roku 2018 uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 

761 568,78 eur. Po ukončení verejného obstarávania a vykonaní jeho kontroly zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP sa 

začala v roku 2019 realizácia predmetných stavebných prác. Následne bolo obstarané vybavenie odborných učební pre 

naplnenie deklarovaných cieľov projektu. Realizácia stavebných prác bola ukončená v roku 2020. Zároveň bolo 

realizované verejné obstarávanie na dodávku PC zostáv, programovacích staníc a obrábacích strojov s príslušenstvom. 

Realizácia aktivít projektu bude pokračovať aj v roku 2021. 

 

Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) 

Projekt je realizovaný na Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a je zameraný                

na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav a modernizácie materiálno-technického vybavenia COVP. Stavebné práce 

pozostávajú z rekonštrukcie strechy nad dielňami a vnútorného prostredia dielní a sociálnych zariadení. Modernizácia 

vybavenia COVP pozostáva najmä z nákupu CNC sústruhu, dvoch CNC obrábacích centier, dovybavenia pôvodných 

sústruhov a frézok (chladenie, odmeriavanie, sady sústružníckych nožov a fréz, odchýľkomery, meradlá, mikrometre, 

pracovné  rohože...), dovybavenie meracieho pracoviska, zvarovne a ďalších priestorov strojárskych odborov na vyššej 

kvalitatívnej úrovni. 

V rámci prípravy projektu bola vypracovaná projektová dokumentácia stavebných prác, predložený projektový zámer 

a následne aj žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Po schválení žiadosti bola na konci roku 2018 

uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 1 295 269,38 eur. V roku 2019 boli spracované 

súťažné podklady verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, ktoré boli odoslané na 1. ex ante kontrolu 

verejného obstarávania. V roku 2020 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác a na dodávku 

vyučovacích zostáv. Zároveň sa začala realizácia stavebných prác. Realizácia aktivít projektu bude pokračovať aj v roku 

2021. 
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Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica) 

Projekt je realizovaný na Strednej odbornej škole strojníckej, Športovcov 341/2, Považská Bystrica a bude zameraný           

na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry. V rámci projektu budú realizované stavebné úpravy – výmena otvorových konštrukcií, oprava strechy 

a dažďových zvodov a interiérové úpravy zamerané na zlepšenie vnútorného prostredia dielní. V rámci obstarania 

modernizácie vybavenia dielne je plánované zakúpenie CNC a univerzálnych frézovačiek, sústruhov s príslušenstvom pre 

praktické vyučovanie strojárskych odborov.  

V roku 2017 bol predložený projektový zámer, ktorý získal pozitívne hodnotiace stanovisko. Následne bola v roku 2018 

spracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá bola schválená a v roku 2019 bola uzatvorená 

zmluva o poskytnutí NFP s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celkovými oprávnenými výdavkami 

v sume 2 287 767,58 eur. Následne boli spracované súťažné podklady k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavebných 

prác, ktoré boli odoslané na 1. ex ante kontrolu na Riadiaci orgán pre IROP. V roku 2020 bolo realizované verejné 

obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác a na dodávku obrábacích strojov. Realizácia aktivít projektu bude pokračovať 

aj v roku 2021.   

 

Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá  

Miestom realizácie projektu bude Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá. Projekt je zameraný na zatraktívnenie 

praktického vyučovania v strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. 

Pozostáva zo stavebných úprav a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. V rámci prípravy projektu bola 

v roku 2018 vypracovaná projektová dokumentácia ako podklad pre prípravu a spracovanie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku. Žiadosť bola predložená v júni 2019. Uvedená žiadosť nebola schválená z dôvodu 

vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu a bola zaradená do zásobníka projektov. V decembri 2020 bol projekt 

zmenou pôvodného rozhodnutia schválený. Zmluva o poskytnutí NFP bude uzavretá v roku 2021. 

 

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax  

Miestom realizácie projektu je Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín a jeho cieľom je zriadenie 

a modernizácia odborných pracovísk za účelom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne vzdelávania.  

Príprava projektu prebiehala formou dvojkolového hodnotiaceho procesu. V roku 2017 bol predložený projektový zámer, 

ktorý získal pozitívnu hodnotiacu správu. Následne bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu. Po jej schválení bola v roku 2018 uzatvorená zmluva            

o poskytnutí NFP s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Celkové oprávnené výdavky projektu sú             

v sume 442 891,29 eur. Následne sa začalo s prípravou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu pre jednotlivé 

zákazky projektu, ktoré podliehajú kontrolám zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP. V rámci projektu boli vybudované 

dielne v priestoroch budovy na Staničnej ulici č. 4 a následne sa pristúpilo k obstarávaniu technického  vybavenia dielní 

a odborných učební a to stĺpovú vŕtačku a kombinovaný stroj (formátovacia píla/spodná fréza). Tiež bola uzatvorená kúpna 

zmluva na vybavenie laboratória stavebných materiálov, avšak do konca roku 2019 nebola ukončená kontrola verejného 

obstarávania a toto vybavenie bolo dodané až v roku 2020. Materiálno technické vybavenie odbornej geodetickej učebne 

boli dodané v roku 2020. Zároveň boli spustené procesy verejného obstarávania na ďalšie vybavenie, ktorých dodanie je 

naplánované na rok 2021. 

 

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín                                        

Realizácia projektu prebieha na Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami 14, Trenčín, ktorého cieľom je zvýšenie kvality 

vzdelávania a odborného výcviku zabezpečením moderných strojov a zariadení. Realizáciou projektu sa má dosiahnuť 

zvýšený záujem o študijné odbory a zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. V rámci projektu budú obstarané 

CNC stroje s príslušenstvom, vybavenie autodielne, vybavenie pracovísk odborného vyučovania modernou meracou 

technikou so zameraním na elektrotechniku a elektromechaniku.  

V rámci prípravy projektu bol v roku 2017 predložený projektový zámer, ktorý získal pozitívnu hodnotiacu správu. 

Následne bola spracovaná a predložená žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V roku 2018 bola 

uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR s celkovými oprávnenými výdavkami 335 107,97 eur a začalo sa s realizáciou aktivít projektu. V roku 

2018 bol obstaraný pásový schodolez pre zabezpečenie bezbariérového prístupu pre osoby so zdravotným znevýhodnením. 

V roku 2019 boli obstarané meracie prístroje a zároveň boli spracované súťažné podklady pre verejné obstarávanie na 

kovoobrábacie CNC stroje, ktoré boli odoslané na kontrolu na Riadiaci orgán pre IROP. K 31. 12. 2020 prebiehalo verejné 

obstarávanie na kovoobrábacie CNC stroje. Aktivity projektu budú prebiehať aj v roku 2021. 

 

Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske 
Projekt je realizovaný na SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske, Námestie SNP 5, Partizánske. Cieľom projektu je 

vybudovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo, ktoré bude svojím vybavením zodpovedať súčasným 

trendom v strojárskom priemysle a aktuálnym požiadavkám trhu práce. Aktivity projektu sú zamerané                                  

na rekonštrukciu objektov školy za účelom zriadenia pracovísk COVP pre podporované odbory skupiny 23,24 a 

modernizáciu materiálno-technického vybavenia novovytvorených pracovísk odborného výcviku. Nové pracoviská 
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praktického vyučovania zabezpečia zvýšenie kvality odborného výcviku žiakov v strojárskych odboroch, cielená 

propagácia COVP prispeje k zvýšeniu záujmu žiakov základných škôl o vzdelávanie sa v strojárskych odboroch. 

V roku 2017 bol predložený projektový zámer, ktorý získal pozitívne hodnotiace stanovisko. Následne bola v roku 2018 

spracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá bola schválená a od januára 2019 je účinná 

zmluva o poskytnutí NFP s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celkovými oprávnenými výdavkami 

v sume 930 262,89 eur. Po ukončení 1. ex ante kontroly bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných 

prác. Z dôvodu pripomienok predložených zo strany potenciálnych uchádzačov bolo verejné obstarávanie zrušené 

a pristúpilo sa k oprave a aktualizácii projektovej dokumentácie. Verejné obstarávanie bolo opätovne vyhlásené v roku 

2020. Zároveň prebiehali práce na príprave súťažných podkladov pre obstaranie vybavenia odborných učební. Realizácia 

projektu bude pokračovať aj v roku 2021. 

 

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica 

Realizácia projektu mala prebiehať na Strednej odbornej škole, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica. 

V rámci projektu mali byť zrekonštruované priestory budovy COVP Považské Podhradie. Cieľom projektu bolo 

prostredníctvom zatraktívnenia priestorov a modernizácie vybavenia odborných dielní pre žiakov stavebných a 

autoopravárenských odborov podporiť záujem o štúdium týchto odborov a zvýšiť úroveň kvality praktického vyučovania. 

V roku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá slúžila ako podklad pre prípravu 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Žiadosť bola predložená na Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP v júni 2019 s celkovou sumou   1 420 747,89 eur. Dňa 13.05.2020 bolo 

vydané rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

 

Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou 

Projekt mal byť realizovaný na  Strednej odbornej škole strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou. Projekt 

bol zameraný na  rekonštrukciu priestorov a modernizáciu vybavenia pracovísk praktického vyučovania. Bol orientovaný            

na podporu študijných a učebných odborov skupiny 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba. Cieľom projektu 

bolo zvýšiť kvalitu odborného výcviku žiakov a zosúladiť vzdelávanie s požiadavkami praxe. V predchádzajúcom období 

bola vypracovaná projektová dokumentácia ako podklad pre prípravu a predloženie projektového zámeru a aj žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená na Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP v júni 2019 s celkovou sumou 1 350 081,10 eur. Dňa 

22.01.2020 bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

 

Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s  praxou spája  

Projekt je zameraný na  rekonštrukciu priestorov a modernizáciu vybavenia budovy školského zariadenia Gastrocentrum, 

ktorú Stredná  odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne využíva ako stredisko praktického vyučovania pre žiakov 

gastronomických profesií. Cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie budovy a modernizácie vybavenia pracovísk 

praktického vyučovania zvýšiť kvalitu odborného výcviku žiakov, zlepšiť prepojenie teórie s praxou a zabezpečiť lepšiu 

uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce. V roku 2018 bola spracovaná prípravná projektová dokumentácia v rozsahu 

stavebného zámeru verejnej práce. Ďalším krokom bolo v roku 2019 vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie v rozsahu realizačného projektu. Na základe tejto dokumentácie sa pristúpilo k vypracovaniu žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá bola predložená v januári 2020 s celkovou sumou 3 642 827,80 

eur. Dňa 30.09.2020 bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

Začiatkom roka 2021 sa predpokladá uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky 

Miestom realizácie projektu je SOŠ Nováky so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky. Cieľom pripravovaného projektu 

je rekonštrukcia laboratória vrátane vybavenia modernými technológiami a novým interiérovým zariadením a rekonštrukcia 

existujúcich šatní, v rámci ktorej budú vybudované aj nové sociálne zariadenia. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie 

záujmu žiakov o stredné školy zabezpečením kvalitného praktického vyučovania. 

Príprava projektu prebiehala od roku 2016 vypracovaním projektovej dokumentácie. Na základe vyhlásenej výzvy 

z Integrovaného operačného programu v roku 2017 bol predložený projektový zámer, ktorý získal pozitívnu hodnotiacu 

správu. Následne bola predložená a schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zmluva 

o poskytnutí NFP bola uzatvorená v januári 2018 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Následne sa začali stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou laboratórií, šatní 

a vybudovaním bezbariérového prístupu do budovy školy, ktoré boli ukončené v roku 2019. V priebehu roka 2020 bolo do 

školy dodané laboratórne vybavenie, interiérové vybavenie šatní a pre zabezpečenie bezbariérovosti boli v priestoroch 

školy inštalované šikmé schodiskové plošiny. Projekt bol úspešne ukončený k 31.12.2020.   

 

Modernizácia odborného vzdelávania v  SOŠ  Prievidza                                         

Realizácia projektu prebieha na Strednej odbornej škole, T.Vansovej 32, Prievidza. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality 

výučby a odborného výcviku zabezpečením moderných strojov a zariadení. Realizáciou projektu sa predpokladá zvýšenie 

záujmu o tieto odbory, ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. V rámci projektu bude realizované 
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obstaranie a inštalácia špeciálnych strojov a zariadení pre odbory skupiny 24, konkrétne ide o CNC stroje, meracie 

zariadenia, brúsky a vybavenie pre auto-opravárov. 

Od roku 2017 prebiehala príprava projektu formou predloženia projektového zámeru a následne predložením žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe vyhlásenej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného 

programu. Zmluva o poskytnutí NFP s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola uzatvorená v roku 2018 

s celkovou sumou oprávnených výdavkov 624 690,39 eur. V priebehu roku 2019 bola obstaraná a nainštalovaná 

klimatizácia do dielní. V roku 2020 bolo obstarané meracie vybavenie (profilprojektor s príslušenstvom, prístroj                

na kontrolu hádzavosti, súprava na meranie a kontrolu). Zároveň bola v tom istom roku vyhlásená nadlimitná súťaž          

na dodanie CNC strojov  so softvérom a brúsok a na riadiaci orgán boli zaslané podklady z verejného obstarávania na II. 

ex-ante kontrolu. K 31.12.2020 nebola II. ex-ante kontrola ukončená. Realizácia projektu bude pokračovať aj v roku 2021.  

 

Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica 

Miestom realizácie projektu je Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica. Projekt 

je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií  do vzdelávacej a 

výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva z drobných stavebných úprav školskej dielne potrebných  pre umiestnenie zakúpených 

strojov a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. Zriadené bude CNC pracovisko a laboratórne pracovisko 

vybavené modernou technológiou. 

V roku 2017 bol predložený projektový zámer a následne aj žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré 

boli schválené. V roku 2018 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP medzi Trenčianskym samosprávnym krajom 

a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celkovou sumou oprávnených výdavkov 459 503,61 eur. 

Následne sa začala realizácia aktivít projektu obstaraním schodolezu a prípravou súťažných podkladov pre obstaranie 

vybavenia odborných učební. Toto vybavenie pozostávajúce z metalografického pracoviska, tvrdomeru, drsnomeru, 

trhacieho stroja a 3D tlačiarne bolo do školy dodané v roku 2020. Vyhlásená bola aj nadlimitná súťaž na obstaranie CNC 

strojov vrátane softvéru, ktorá bola  zrušená, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca. Po prepracovaní technickej 

špecifikácie bude súťaž opätovne vyhlásená v roku 2021. Realizácia aktivít projektu bude prebiehať aj v roku 2021. 

 

Dovybavenie COVP SOŠ Pruské 

Projekt sa bude realizovať v priestoroch Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské. Projekt bude riešiť komplexnú 

rekonštrukciu budovy internátu, jeho debarierizáciu, modernizáciu, zriadenie nových odborných učební v priestoroch 

internátu, študovne s knižnicou, kopírovacej miestnosti, auly, rekonštrukciu sociálnych zariadení so zabezpečením 

bezbariérovosti, ako aj zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu. Odborné učebne budú v rámci projektu vybavené 

modernými technológiami a za účelom skvalitnenia výučby bude zakúpený aj výučbový traktor s príslušenstvom.               

Na základe výzvy vyhlásenej z Integrovaného regionálneho operačného programu bol predložený projektový zámer, ktorý 

získal pozitívnu hodnotiacu správu. Následne pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k spracovaniu projektovej 

dokumentácie, ktorá slúžila ako podklad pre predloženie žiadosti o nenávratných finančný príspevok. Žiadosť bola 

predložená v júni 2019 v celkovej sume oprávnených výdavkov 2 324 409,00 eur a schválená bola v decembri 2020. 

Zmluva o NFP bude podpísaná v roku 2021.   

 

Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle 

Projekt rieši zriadenie gumárenských dielní prístavbou, vybavenie dielní novými technológiami, rekonštrukciu a 

debarierizáciu budovy školy. V rámci projektu budú zakúpené moderné gumárenské lisy a bude vybavená odborná učebňa 

modernou IKT technikou a interiérovým vybavením. Od roku 2017 prebiehala príprava projektu. V rámci prípravy bol 

vykonaný inžiniersko-geologický prieskum v hodnote 4 891,68 eur a následne bola v roku 2018 vypracovaná projektová 

dokumentácia prvého stupňa pre vydanie územného rozhodnutia vrátane inžinierskej činnosti  v sume 21 000,00 eur. 

Príprava pokračovala v roku 2019 vypracovaním projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre 

vybudovanie prístavby a inžinierskou činnosťou v sume 28 980,00 eur. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude 

predložená v roku 2021.  

 

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová 

Projekt sa bude realizovať v priestoroch Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová. Projekt bude riešiť debarierizáciu 

budov, obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk, obstaranie a modernizácia 

materiálno-technického vybavenia internátu, rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov školy ako aj zvýšenie 

energetickej hospodárnosti budov školy. V rámci prípravy projektu bola v predchádzajúcom období spracovaná 

aktualizácia projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie. V júni 2019 bola 

predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá bola schválená v septembri 2020 v celkovej 

sume oprávnených výdavkov 1 678 784,80 eur. Zmluva o NFP bude podpísaná v roku 2021.   

 

Hornonitrianske centrum vzdelania                                                                           

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vybudovanie Hornonitrianskeho centra vzdelania, ktoré bude pozostávať                   

zo Strednej zdravotníckej školy, Centra celoživotného vzdelávania vrátane záujmového vzdelávania a osobnostného 

rozvoja a z Knižnice. Centrum bude vybudované v objektoch na Vinohradníckej ulici, ktoré sú vo vlastníctve TSK. 

Vybudovanie Hornonitrianskeho centra vzdelania vyplynulo z pripravovanej transformácie regiónu hornej Nitry a tiež        
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v súvislosti  s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení. V rámci prípravy realizácie projektu bola v roku 2018 

vypracovaná architektonická štúdia pre celý komplex budov a následne projektová dokumentácia pre zdravotnícku školu. 

V roku 2019 bola zrealizovaná rekonštrukcia objektu, v ktorom bola zriadená Stredná zdravotnícka škola Prievidza, ktorá 

bola slávnostne otvorená 2. septembra 2019. V roku 2020 sa začala rekonštrukcia telocvične s podporou 

z Environmentálneho fondu a začala sa príprava spracovania ďalšej fázy rekonštrukcie jednotlivých pavilónov – bola 

vykonaná konzultačná činnosť pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a vykonaná diagnostika budovy.  

 

Sociálne zabezpečenie  

 

Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce 

V auguste v roku 2019 predložil Trenčiansky samosprávny kraj  v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  

na schválenie projekt „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ v celkovej sume 

oprávnených výdavkov 4 846 960,50 eur. Predkladaný projekt predstavuje 1. etapu celkového zámeru, ktorého cieľom je 

zabezpečiť vhodné priestorové podmienky pre transformáciu sociálnych služieb poskytovaných  vo veľkokapacitnom 

celoročnom pobytovom zariadení - Domove sociálnych služieb  Adamovské Kochanovce  z inštitucionálnej formy              

na komunitnú. Zámerom projektu je umožniť  klientom zariadenia žiť  plnohodnotný dôstojný a nezávislý život                     

v prirodzenom sociálnom prostredí komunity, zabezpečiť im súkromie, možnosti sebarealizácie, pracovnej a sociálnej 

integrácie podľa ich vlastného výberu, možností a schopností. Za týmto účelom budú v rámci projektu  v 4 lokalitách 

okresu Trenčín vybudované komunitné zariadenia rodinného typu - rodinné domy s dvoma samostatnými bytovými 

jednotkami,  s kapacitou maximálne 6 klientov v jednej domácnosti. V rámci projektu bude vybudované bývanie pre 48 

prijímateľov pobytovej sociálnej služby. Zároveň projekt zabezpečí priestory  pre poskytovanie novej ambulantnej služby  

v komunite pre 30 prijímateľov. 

V rámci prípravy projektu boli v predchádzajúcom období obstarané pozemky pre výstavbu rodinných domov                      

pre zriadenie komunitného bývania. Pre výstavbu domov bola obstaraná projektová dokumentácia na typový dom, ktorá 

bola následne upravovaná pre jednotlivé pozemky. Súčasťou prvej etapy projektu je tiež vybudovanie Centra denných 

aktivít pre poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie a 

debarierizácie objektu  vo vlastníctve TSK. V roku 2020 bol projekt deištitucionalizácie DSS Adamovské Kochanovce 

schválený a v 11/2020 uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR zmluvu o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku. V priebehu roka 2020 boli realizované 

verejné obstarávania na jednotlivé stavebné akcie projektu. Realizácia aktivít projektu sa začne po schválení verejného 

obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.  

 

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov PHSR za rok 2020 

 

Merateľný ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

Počet implementovaných projektov v rámci 

programu 
23 21 

Čiastočne 

splnené 

Implementácia projektov závislá od vyhlasovania výziev 

a schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP 

Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. 

triedy (km) 
25 11,99 

Čiastočne 

splnené 

Rekonštrukcia ďalších úsekov ciest nebola v roku 2020 

ukončená 

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 
(km) 

11 21,2 Splnené  

Počet zariadení sociálnych služieb 

transformovaných na komunitnú úroveň 
1 0 Nesplnené 

Z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu a procesov 

VO sa realizácia stavebných prác v roku 2020 nezačala 

Počet stredných škôl s modernizovanými 

podmienkami vyučovacieho procesu 
12 5 

Čiastočne 

splnené 

Realizácia projektov 
zameraných na modernizáciu stredných škôl stále 

prebieha, oproti roku 2019 nedošlo  

k navýšeniu 

Počet žiakov navštevujúcich školy s 

modernizovanými podmienkami vyučovacieho 
procesu 

2 

500 
960 

Čiastočne 

splnené 

Realizácia projektov 
zameraných na modernizáciu stredných škôl stále 

prebieha, oproti roku 2019 nedošlo 

 k navýšeniu 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

 

Školská infraštruktúra 

 

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) 

V roku 2018 bola ukončená realizácia aktivít projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie 

(Študentský kampus)“ financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom 

projektu bolo zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky školy prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmeny 

otvorových konštrukcií, zateplenia strechy, inštalácie fotovoltaických a solárnych panelov, inteligentného riadenia 

osvetlenia a inštalácie systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla. V roku 2019 bola vykonaná úprava a modernizácia 

pôvodného systému merania a regulácie vzduchotechnického zariadenia a výmeníkovej stanice a vzájomného zosúladenia 
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so systémami fotovoltaického zariadenia, solárneho zariadenia a so systémom riadenia vetrania s rekuperáciou tepla. 

Následne bol v roku 2020 vykonávaný predĺžený energetický dohľad v zmysle zmluvy o výkone autorského dozoru 

a spracovaná záverečná správa po jednom roku prevádzky s vyhodnotením sledovaných merateľných ukazovateľov. 

 

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza 

Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti objektov školy prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, 

zateplenia povalového priestoru, výmeny otvorových konštrukcií za nové plastové s nižšou energetickou priepustnosťou, 

výmeny radiátorov a hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy. Realizácia stavebných prác sa začala v apríli 2019 

odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Aktivity projektu pokračovali aj v roku 2020 a boli čerpané kapitálové výdavky 

v celkovej sume 88 668,23 eur. Po realizácii projektu sa očakáva úspora energií pri prevádzke školy vo výške 65%. 

 

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske 

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces. Realizáciou projektu sa zároveň 

zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia. V rámci projektu sa bude realizovať zateplenie obvodového 

plášťa budovy, zateplenie strechy, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia jednotiek riadeného vetrania s rekuperáciou 

tepla a inštalácia tepelného čerpadla. Realizácia aktivít projektu sa začala v septembri 2019 odovzdaním staveniska 

zhotoviteľovi stavebných prác. Po ukončení stavebných prác bude vypracovaný energetický certifikát. Realizácia 

stavebných prác bola ukončená v rok 2020 právoplatným kolaudačným rozhodnutím a na  realizáciu boli vynaložené 

finančné prostriedky v celkovej sume 1 164 909,47 eur. Po zrealizovaní projektu sa očakáva úspora nákladov na energie vo 

výške 68 %. 

 

V rámci výzvy vyhlásenej z Operačného programu Kvalita životného prostredia boli v roku 2020 predložené žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na vypracovanie energetických auditov ako podklady         

pre budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. V energetických auditoch budú posúdené tepelno-

technické vlastnosti a technologické vybavenie  budov a následne budú navrhnuté opatrenia na zníženie spotreby energií pri 

ich prevádzke. Ide o nasledovne projekty: 

 Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov 

 Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom 

 Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza 

 Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín 

 Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove 

 Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici 

Plnenie merateľných ukazovateľov PHSR v roku 2020 

 
Merateľný ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

Počet implementovaných projektov v 
rámci programu 

2 2 Splnené  

Počet renovovaných verejných budov 1 1 Splnené  

Zníženie spotreby energií pre prevádzke 

renovovaných 
verejných budov (MWh/rok) 

1000 1000 Splnené  

 

Operačný program Interreg V- A Slovenská republika – Česká republika 

 

Regionálne poradenské centrum SK-CZ  

Trenčianskemu samosprávnemu kraju bol v roku 2017 schválený projekt „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ v rámci 

výzvy vyhlásenej z Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Partnermi projektu sú 

Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj. Projekt má schválený celkový rozpočet 243 618,20 eur. Harmonogram 

projektu predpokladá realizáciu aktivít 4 roky, t.j. od septembra 2017 do augusta 2021.  

Projekt zabezpečuje potenciálnym žiadateľom a prijímateľom v jednotlivých regiónoch dostatočné informácie                       

o možnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci  programu spolupráce Intereg  V-A SK-CZ. Ďalšou úlohou RPC 

SK-CZ je aktívne získavanie nových potenciálnych žiadateľov, vytvorenie nových partnerstiev a definovanie a spájanie 

projektových zámerov v regióne vytvorením funkčnej databázy. Trenčiansky samosprávny kraj intenzívne spolupracuje 

s riadiacimi štruktúrami programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ s cieľom skvalitnenia predkladaných projektov, 

monitorovacích správ, vyúčtovaní a pod. Partneri projektu spoločne participujú na jednotlivých aktivitách projektu, ako sú 

konzultácie, školenia pre žiadateľov, školenia pre prijímateľov, pričom tieto aktivity zastrešujú organizačne aj odborne. 

Regionálne poradenské centrá vznikli v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja a v sídle Zlínskeho kraja. 

Od septembra 2017 sa plne realizujú aktivity projektu. V roku 2020 sa uskutočnili pracovné stretnutia partnerov projektu 

(TSK a Zlínsky kraj), pracovné stretnutia slovenských i českých partnerov projektov „RPC SK-CZ“ z jednotlivých 

prihraničných krajov, ako aj stretnutia s Riadiacim orgánom – Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 
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a informatizácie SR (predtým Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)  s cieľom vzájomnej koordinácie 

aktivít projektu. V čase protipandemických opatrení COVID 19 sa stretnutia organizovali online formou. RPC SK-CZ sa 

podieľalo na organizácii 3 informačných webinárov, priebežne boli poskytované konzultácie s potenciálnymi žiadateľmi 

alebo prijímateľmi. V rámci propagácie RPC SK-CZ je zriadená podzáložka na webstránke Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, na základe databázy kontaktov sú zasielané všetky aktuality Programu Interreg V-A SK-CZ a pracovníci RPC SK-

CZ sú pozývaní regionálnymi subjektmi na prezentáciu programu Interreg V-A SK-CZ.  

  

Cestná Infraštruktúra 

 

Na bicykli po stopách histórie 

V roku 2016 bol Trenčianskym samosprávnym krajom pripravený a predložený projekt Na bicykli  

po stopách histórie. Hlavným cezhraničným partnerom je Mesto Brumov-Bylnice. V októbri 2017 bolo Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 

oprávnených výdavkov 5 109 782,00 eur a v marci 2018 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. 

V roku 2017 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie pre realizáciu cyklotrasy. Následne bolo vyhlásené verejné 

obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Po úspešnom ukončení verejného obstarávania bola uzatvorená s úspešným 

dodávateľom Zmluva o dielo a boli zahájené stavebné práce. V priebehu roka 2019 bolo potrebné vyriešiť problematické 

úseky cyklotrasy s hľadiska podložia cyklotrasy a dofinancovania týchto položiek. Na základe tejto skutočnosti boli práce 

pozastavené,  po schválení a podpísaní Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo stavebné práce na jeseň 2019 pokračovali a boli 

ukončené v máji 2020, kedy bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie. Dňa 1.júna 2020 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 

cyklotrasy v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom a od tohto dňa je cyklotrasa plne využívaná cyklistami. Hlavný 

cezhraničný partner zrealizoval a ukončil stavebné práce v roku 2019. Na jeseň roka 2019 bolo ukončené kolaudačné 

konanie.  

V rámci projektu bola na slovenskej strane vybudovaná cyklotrasa s dĺžkou 11,3 km a na českej strane 3,1 km. 

Novovytvorená cyklotrasa spojila dva hrady - hrad Brumov a Trenčiansky hrad a zároveň došlo k prepojeniu významných 

lokalít v cezhraničnom území, ktoré sú na trase predstavené prostredníctvom infopanelov. Pre obyvateľov a návštevníkov 

územia, tak vznikla možnosť popri športovaní spoznávať históriu a prírodu cezhraničného regiónu.   

  

Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka 

V roku 2018 bol Trenčianskym samosprávnym krajom pripravený a predložený projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti 

Myjavska a Horňácka. Hlavným cezhraničným partnerom je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace. V júni 2018 bol projekt schválený Spoločným monitorovacím výborom. V priebehu roka 2019 bola uzatvorená 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prebiehalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Celková 

výška oprávnených výdavkov projektu, spolu s hlavným cezhraničným partnerom predstavuje 5 109 782,00 eur.  

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti lokalít s kultúrnymi a prírodnými pamiatkami                            

v prihraničných regiónoch Myjavska a Horňácka prostredníctvom rekonštrukcie ciest. Ide o rekonštrukciu cesty č. II/499 

Brezová pod Bradlom-hranica ČR v úseku 4,768-9,200 km a rekonštrukciu  cesty III/49918 I/71-Kuželov v dĺžke 2,953 

km. Úsek na slovenskej strane začína pred križovatkou s cestou III/1189 a končí pred intravilánom mesta Myjava. Celková 

dĺžka úseku je 4,432 km. Úsek na českej strane začína od križovatky I/71 a končí na začiatku obce Kuželov. Komunikácia 

priamo vedie ku Kuželovskému mlynu. Realizáciou spomínaných investičných aktivít sa zlepší dostupnosť územia                            

k prírodným a kultúrnym pamiatkam a zároveň sa zvýši atraktívnosť územia pre návštevníkom a obyvateľov regiónu.    

Hlavný cezhraničný partner rekonštrukciu cesty na českej strane zrealizoval a v septembri bola odovzdaná do užívania. 

Vedúci partner bude realizovať stavebné práce po úspešnom ukončení verejného obstarávania v priebehu roka 2021. 

Súčasťou projektu je osadenie infopanelov, ktoré budú  propagovať atraktivity Myjavska a Horňácka. 

 

Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny 

V roku 2019 bol Trenčianskym samosprávnym krajom pripravený a predložený projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti 

Bošáckej doliny. Hlavným cezhraničným partnerom je Ředitelství silnic Zlínskeho kraje, příspěvková organizace. 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti lokalít s kultúrnymi a prírodnými pamiatkami v prihraničnom 

regióne Bošáckej doliny. Zlepšenie dostupnosti bude realizované prostredníctvom rekonštrukcie cesty prepájajúcej 

zaujímavosti v tomto území. Ide o rekonštrukciu cesty č. III/1223 Zemianske Podhradie - Nová Bošáca  v úseku 7,420 - 

11,515 km a rekonštrukciu cesty III/06124 v uzlovom úseku č. 1 „Bošácká“ 0,000 km – 3,508 km. Úsek na slovenskej 

strane začína na hranici obce Zemianske Podhradie a končí v obci Nová Bošáca.  Dĺžka tohto úseku je 4,095 km. Úsek na 

českej strane začína na štátnej hranici so Slovenskou republikou a končí na križovatke s cestou III/4984. Dĺžka 

rekonštruovaného úseku je 3,508 km. Komunikácie III/1223 a III/06124 priamo prepájajú územie Bošáckej doliny. 

Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je 7,603 km. Realizáciou spomínaných investičných aktivít sa zlepší dostupnosť 

územia  k prírodným a kultúrnym pamiatkam a zároveň sa zvýši atraktívnosť územia pre návštevníkov a obyvateľov 

regiónu. 

Na zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru pre Interreg V-A SK-CZ bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

schválená v máji 2020. Realizácia projektu sa predpokladá v roku 2021. 
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Kultúrna infraštruktúra  

 

TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície 

TSK v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom – mesto Bučovice a partnerom projektu – mesto Trenčín predložili 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok v októbri 2016 v rámci vyhlásenej výzvy. Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP 

bolo vystavené 31. októbra 2017 a v mesiaci marec 2018 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. Celková výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje 2 993 970,53 eur.  

Cieľom projektu je rekonštrukcia južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie nových návštevníckych trás, 

nového prístupu do hradu cez Mlynskú vežu a most, ktoré realizoval Trenčiansky samosprávny kraj.  

Ku komplexnému riešeniu prístupu južného opevnenia prispeje aj zapojenie mesta Trenčín, ktoré vybuduje prístupovú 

cestu k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu a zrevitalizuje priľahlý Čerešňový sad. Hlavným cezhraničným partnerom 

projektu je mesto Bučovice, ktoré v rámci projektu obnovilo a revitalizovalo Lesopark Kalvárie. Projektom došlo 

k jedinečnému prepojeniu príbuzných atraktivít kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Spoločným výstupom projektu bude zriadenie remeselno-ovocinárskeho trhu v Trenčíne a v Bučoviciach. V roku 2019 boli 

v rámci rekonštrukcie po otvorení technologicky najnáročnejších objektov stavby južného opevnenia Trenčianskeho hradu 

identifikované stavebné riziká, na základe ktorých bolo potrebné dopracovať v projektovej dokumentácii aktualizované 

riešenie rekonštrukcie, predovšetkým v časti schodiska a Mlynskej veže. Celkové výdavky projektu sa zvýšili o 675 145,39 

eur a zahŕňajú predovšetkým dobudovanie dočasnej prístupovej komunikácie, jej následné odstránenie a práce naviac          

na Mlynskej veži a Schodisku. Aktualizovaná dokumentácia bola zaslaná Riadiacemu orgánu pre Interreg V-A SK-CZ        

na schválenie. Po schválení RO stavebné práce sa pokračovalo v stavebných prácach od marca 2020 a stavebné práce boli 

ukončené do 31. júla 2020.  Kolaudačné rozhodnutie je právoplatné od 10. septembra 2020. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov PHSR v roku 2020 

Merateľný ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

Počet implementovaných 

projektov v rámci programu 
5 4 

Čiastočne 

splnené 

Projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ 

bol po schválení SMV v procese uzatvorenia Zmluvy o 

NFP a bolo zahájené verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
diela. 

Dĺžka rekonštruovaných úsekov 
ciest II. a III. triedy (km) 

4 0 Nesplnené 

Projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska 

a Horňácka“. V roku 2020 nebol ukončený proces 

verejného obstarávania. Projekt „Zlepšenie dopravnej 
dostupnosti Bošáckej doliny“ bol po schválení SMV 

v procese uzatvorenia Zmluvy o NFP a bolo zahájené 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.  

Dĺžka nových úsekov 
cyklistických komunikácií (km) 

11 11,3 Splnené  

Počet návštevníkov 

rekonštruovaných kultúrnych 

pamiatok, zariadení a inštitúcií 

60 000 91 319 Splnené  

Počet potenciálnych 
žiadateľov/prijímateľov, ktorým 

bolo poskytnuté poradenstvo 

30 84 Splnené  

 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 začal implementovať národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne 

horná Nitra. Národný projekt je zameraný na zmiernenie dopadov ukončenia banskej činnosti na zamestnancov 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. (ďalej len HBP, a.s.) a vytvorenie podmienok pre ich  plynulý 

prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v 

regióne. Zamestnancom,  ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii je 

v rámci účasti v projekte poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj 

osobných kompetencií a mäkkých zručností.  

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje zverejnil dňa 6. augusta 2020 vyzvanie na predloženie žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok (kód vyzvania: OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03) pre národný projekt „Podpora zamestnateľnosti v 

regióne horná Nitra“. Žiadosť o NFP bola dňa 4.9.2020 predložená  cez systém ITMS2014+. Zmluva o poskytnutí NFP je 

účinná odo dňa 12.11.2020. 

Trenčiansky samosprávny kraj implementuje projekt spoločne so svojimi partnermi projektu, ktorými sú Hornonitrianske 

bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s. a mestá Handlová, Nováky a Prievidza od 1.8.2020.  

Pre rok 2020 boli v súvislosti s prípravou projektu a na implementáciu aktivít projektu v rozpočte TSK schválené finančné 

prostriedky v celkovom objeme 699 779,00 eur. Počas roka 2020 bol viacerými zmenami rozpočet projektu upravený na 

sumu 2 031 768,00 eur. 
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Celkové výdavky spojené s realizáciou projektu v roku 2020 predstavovali:  
Bežné výdavky             1 191 439,36 eur 

z toho:   

610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      90 607,69           eur 

620 Poistné a príspevky do poisťovní                                                  32 036,42 eur 

630 Tovary a služby 147 349,12  eur 

640 Transfery                                          921 446,13  eur 

 

Počas júla 2020 bolo vykonané verejné obstarávanie na zabezpečenie informačno-komunikačnej techniky a nábytku do 

kancelárií pre potreby vybavenia priestorov pre nových zamestnancov pracujúcich na projekte.  Výdavky na materiálno-

technické vybavenie do kancelárií predstavovali 31 769,93 eur. Taktiež bolo zrealizované verejné obstarávanie na 

poskytnutie služby – Spracovanie Bilancie kompetencií zamestnancov HBP, a.s., ktorého výsledkom bolo uzatvorenie 

Rámcovej dohody v hodnote 256 032,00 eur. Rámcová dohoda nadobudla účinnosť dňa 8.9.2020. V roku 2020 celkové 

výdavky na realizáciu Bilancie kompetencií predstavovali 3 196,80 eur. 

Počas prípravy na realizáciu projektu bolo v priestoroch SOŠ Nováky zriadené elokované pracovisko TSK, v ktorom boli 

vytvorené administratívne priestory na realizáciu hlavnej aktivity projektu. Celkové náklady na opravu a údržbu budovy 

predstavovali 106 073,22 eur.   

Hlavná aktivita projektu sa začala realizovať 1.8.2020 prijatím tútorov a asistenta projektového manažéra. Tútori priebežne 

počas realizácie projektu  mapujú trh práce v regióne hornej Nitry a od 1.9.2020 vedú  im pridelených zamestnancov HBP, 

a.s. - účastníkov projektu adaptačným procesom – účasťou na podaktivitách projektu. Celkovo sa do 31.12.2020 do 

projektu zapojilo 21 zamestnancov HBP, a.s.. Účastníci projektu absolvovali v sledovanom období Bilanciu kompetencií. 

Po ukončení Bilancie kompetencií tútori pracovali s účastníkmi projektu, spoločne hľadali vhodné rekvalifikačné a 

vzdelávacie kurzy a taktiež sledovali ponúkané pracovné miesta na trhu práce v regióne hornej Nitry. V sledovanom období 

začali realizovať svoju činnosť aj Kontaktné centrá v Prievidzi, Novákoch a Handlovej, kde pôsobia odborní pracovníci v 

oblasti psychológie, ekonomiky, legislatívy, terénny sociálny pracovník, manažér komunitných aktivít a manažér tímu, 

ktorí sú k dispozícii zamestnancom HBP, a.s. a poskytujú im odborné poradenstvo v týchto oblastiach. Na začiatku 

realizácie hlavnej aktivity projektu bol zriadený Riadiaci výbor projektu, ktorý počas sledovaného obdobia zasadal 2-krát. 

 
Plnenie merateľných ukazovateľov PHSR v roku 2020 

 

Merateľný ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

Počet účastníkov projektov, ktorí 
absolvovali celoživotné vzdelávanie 

200 21 
Čiastočne 
splnené 

Pôvodný plán začatia realizácie projektu bol 

2/2020. Z dôvodu oneskorenia vyhlásenia 

Vyzvania k predkladaniu Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok bol projekt začatý až 

v 8/2020 a prví účastníci projektu nastúpili až 

v 9/2020. S tým súvisí zníženie počtu účastníkov 

projektu, ktorí sa do projektu zapojili od 

septembra do decembra 2020 oproti pôvodne 

plánovaným 200 účastníkom projektu.  

 

Operačný program Efektívna verejná správa 

 

Lepší Trenčiansky kraj 

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 začal implementovať projekt ,,Lepší Trenčiansky kraj“  v rámci Operačného 

programu Efektívna verejná správa. Hlavným zámerom projektu je navrhnúť postupy a riešenia pre rozvoj verejných 

politík a služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím SMART riešení. Projekt sa realizuje v oblasti  

strategického plánovania a je zameraný na vypracovanie SMART koncepcie kraja a PHSR Trenčianskeho kraja  s ohľadom 

na ciele a opatrenia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Ďalej bude projekt zameraný                   

na optimalizáciu systémov regionálnej samosprávy, a to najmä v oblasti finančného riadenia, projektového riadenia, 

implementácie strategických dokumentov kraja, zavedenie systémov kvality a vzdelávanie zamestnancov. 

Hlavné aktivity projektu sa začali realizovať ku dňu 01.09.2020. V rámci aktivity ,,Manažérske činnosti na podporu 

transformácie uhoľného regiónu horná Nitra“ boli  na elokovanom pracovisku v Novákoch výberovým konaním obsadené 

pozície – projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra a hlavný manažér implementačnej jednotky horná 

Nitra, čím sa vytvoril tím implementačnej jednotky. Pre zabezpečenie odborného vedenia transformácie v oblastiach, kde 

samosprávny kraj zastáva kľúčové postavenie v rámci svojich kompetencií bola metodická činnosť zabezpečená 

pracovníkmi Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 40% pracovnej činnosti z celkového úväzku pre projekt - 

1 pracovník pre oblasť sociálnej pomoci, 1pracovník v oblasti kultúry, 1 pracovník v oblasti celoživotného vzdelávania a 1 

pracovník v oblasti zdravotníctva.  

V rámci aktivity ,, Zlepšené procesy, systémy a politiky“ boli na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja prijatí dvaja 

zamestnanci na pozíciu ,,Analytik regionálnych dát“, ktorí začali s procesom prípravy podkladov pre spracovateľa 

dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja spolu s Konzultantmi pre prípravu PHSR, ktorými sú interní 

zamestnanci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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Na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja bol v rámci tejto aktivity v roku 2020 prijatý jeden zamestnanec pre tvorbu 

a implementáciu ekonomického nástroja Value for Money. V procese implementácie boli do modelu zapojení ďalší 

pracovníci na strategicky dôležitých odboroch, ktorých činnosť je kľúčová pre oblasť plánovania investícií TSK – odbor 

investícií, odbor dopravy, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci. Na každom odbore bol zaškolený 1 pracovník 

z existujúcich štruktúr, zodpovedný za riadenie investícií v príslušnej oblasti. 

V rámci tejto aktivity Úrad TSK zriadil kanceláriu na napĺňanie Krajskej koncepcie EVVO v TSK s dvoma 

zamestnancami. Postupne sa začal napĺňať Akčný plán Krajskej koncepcie EVVO v Trenčianskom kraji.  

V rámci hlavnej aktivity ,,Zavedenie systémov riadenia kvality“ sa začali analyzovať a hodnotiť plnenia strategických 

dokumentov, ktoré slúžia ako východisko pre vstupný audit pre jednotlivé systémy riadenia. 

Na základe zmluvy o NFP boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválená žiadaná výška nenávratného finančného 

príspevku v sume 3 322 783,72 eur na 3 roky. Celkový rozpočet projektu na rok 2020 bol vo výške 777 076,00 eur. Z tohto 

objemu boli čerpané bežné výdavky na úrovni 11,63 %, čo predstavuje 90 369,43 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky      

v celkovom objeme 686 706,57 eur budú použité na pokračovanie aktivít projektu v roku 2021. 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov PHSR v roku 2020 

 

Merateľný ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP 
EVS pre optimalizáciu systémov verejnej 

správy v TSK 

2 0 nesplnené 

K 31.12.2020  neboli zavedené 
inovované procesy, k 31.12.2020 boli 

tieto materiály v štádiu rozpracovania 

v súvislosti s oneskoreným 
začiatkom realizácie projektu 

(9/2020) 

Vypracovanie strategických dokumentov 
s prvkami SMART 

2 0 nesplnené 

K 31.12.2020  neboli zavedené 

inovované procesy, k 31.12.2020 boli 

tieto materiály v štádiu rozpracovania 
v súvislosti s oneskoreným 

začiatkom realizácie projektu 

(9/2020) 

 

Operačný program Technická pomoc 

 

Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 

 

Základné informácie o Informačno-poradenskom centre TSK 

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja (IPC TSK) vzniklo 25.7.2016 na základe Zmluvy        

o poskytnutí NFP č. 750/2016 a Zmluvy o Partnerstve č. 161/2016. Zabezpečuje bezplatné poradenstvo v oblasti EŠIF    

pre potenciálnych žiadateľov/prijímateľov a  aktívne sa podieľa na informačných aktivitách v danej oblasti v Trenčianskom 

samosprávnom kraji.  Po vyhodnotení práce a úspešnosti  projektu sa vedenie TSK  v zmysle Zmluvy o partnerstve 

č.269/2018 rozhodlo pokračovať v projekte a podporovať fungovanie IPC až do roku 2021. 

 

Financovanie  IPC 

Celkovo bolo na projekt  IPC pre roky 2019-2021 schválený rozpočet vo výške 330 000,00 EUR, so spolufinancovaním 

TSK vo výške 4,83 %, t.j. max 15 939,00 Eur.  Medzi oprávnené výdavky projektu IPC patria: mzdové výdavky na 

maximálne 3 zamestnancov,  cestovné náhrady,  organizácia a materiálno-technické zabezpečenie seminárov, konferencií a 

iných podujatí pre žiadateľov/prijímateľov NFP, propagačné materiály, interiérové dovybavenie, vrátane výpočtovej 

techniky, poštovné  služby. Prehľad  vzniknutých výdavkov projektu  IPC od 1.1.2020  do 31.12.2020 je uvedený 

v tabuľke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpanie fin. prostriedkov od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Účel výdavku 
Schválené výdavky 

      2019-2021 
Čerpanie za rok 2020 

Čerpanie spolu         

(2019 - 2020) 

521 Mzdové výdavky 209 587,19 60 585,35 119 231,35 

512 Cestovné náhrady 83 517,82   54,44 1 085,02 

518 Ostatné služby  19 846,56 8 977,14 32 299,66 

112 Zásoby 4 144,00 3 684,38 4 469,07 

Spolu 330 000,00                  73 301,31 157 085,10 
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Výdavky na projekt IPC sú refundované z prostriedkov EŠIF vo výške  95,17 %. K 31.12.2020 boli spracované tri žiadosti 

o platbu (výdavky za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2020) a na bežný účet TSK boli pripísané finančné prostriedky vo výške 

104 400,95 Eur. Očakávaná výška refundovaných prostriedkov zo žiadosti o platbu č.4 je 45 055,21 Eur. Predpokladaný 

termín refundácie týchto výdavkov je 2. polrok 2021. 

 

 

Najdôležitejšou úlohou IPC je poskytovanie poradenstva a organizovanie školení pre potenciálnych žiadateľov, resp. 

prijímateľov EŠIF. Poskytovanie týchto služieb bolo v roku 2020 ovplyvnené protipandemickými opatreniami, v rámci 

ktorých bolo obmedzené organizovanie seminárov, ale v niektorých mesiacoch aj zákaz osobných konzultácií. Aj napriek 

týmto opatreniam bolo v tomto období poskytnutých sumárne  197 konzultácií, pričom podstatnú časť tvorili telefonické 

konzultácie (až 104 telefonických konzultácií).  Z pohľadu obsahu konzultácií dominujú informácie o výzvach, z  pohľadu 

priradenia poskytnutých konzultácií ku konkrétnemu operačnému programu dominoval záujem podnikateľov o čerpanie     

z OP Výskum a vývoj. 

 

Za sledované obdobie zaslali pracovníci IPC spolu 36 hromadných e-mailov 7 639 subjektom (ide o kumulatívny počet, 

ktorý nezohľadňuje zaslanie viacerých hromadných e-mailov tomu istému subjektu). Z pohľadu tematického zamerania sa 

informácie týkali prevažne výziev a ich aktualizácii.  

IPC zorganizovalo v sledovanom období spolu 10 informačných seminárov, z toho 5 seminárov  sa uskutočnilo on-line 

z dôvodu protipandemických opatrení na Úrade TSK.. Seminárov sa zúčastnilo spolu 221 účastníkov. 

Informačno-poradenské centrum sa pri plnom personálnom obsadení bude  usilovať aj v budúcom období zvyšovať počet 

i kvalitu poskytovaného poradenstva v oblasti nových výziev, ale aj implementácie projektov. Ani v súčasnej situácii  

(obmedzenia z titulu šírenia vírusu Covid-19) sa činnosť IPC nezastavila, pracovníci však podávajú informácie výlučne 

formou e-mailu, resp. telefonicky. Napriek tomu počet konzultácii výrazne neklesol. Organizácia seminárov a  školení je 

pozastavená do odvolania, čo bude mať vplyv aj na znížené čerpanie prostriedkov v danej nákladovej položke. 

 

Informačno-poradenská činnosť od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Najdôležitejšou úlohou IPC je poskytovanie poradenstva a organizovanie školení pre potenciálnych žiadateľov, resp. 

prijímateľov EŠIF. V monitorovanom období bolo poskytnutých sumárne 236 konzultácií, pričom sa podstatne zvýšil 

podiel osobných stretnutí (až 84 osobných konzultácií).  Z pohľadu obsahu konzultácií dominujú informácie o výzvach, 

z pohľadu priradenia poskytnutých konzultácií ku konkrétnemu operačnému programu dominoval OP Ľudské zdroje 

(vzdelávacie projekty pre ZŠ, SŠ a gymnáziá, projekty na zvyšovanie zamestnanosti a pod.). 

 

Za sledované obdobie zaslali pracovníci IPC spolu 57 hromadných e-mailov 12 505 subjektom (ide o kumulatívny počet, 

ktorý nezohľadňuje zaslanie viacerých hromadných e-mailov tomu istému subjektu). Z pohľadu tematického zamerania sa 

informácie týkali prevažne výziev a ich aktualizácii. Ďalšou početnou skupinou boli informácie o plánovaných školeniach, 

resp. priamo pozvánky na školenia. 

IPC zorganizovalo v sledovanom období spolu 25 informačných seminárov, z toho 12 informačných seminárov  sa  týkalo 

priamo vyhlásených výziev a 13 seminárov bolo vzdelávacích, kde témou boli napr. práca so systémom  ITMS2014+, 

špecifiká pri VO, projektový manažment (implementácia vzdelávacích aj investičných projektov), možnosti a  podmienky 

čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondoch a pod.. Seminárov sa zúčastnilo spolu 871 účastníkov. 

IPC sa na seminároch prezentuje aj vlastnými informačnými brožúrami (všeobecné brožúry a  newsletter - vydávaný 

štvrťročne), v rámci ktorých  informujú účastníkov o činnosti IPC. 

Na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v sledovanom období  uverejnená tlačová správa            

pod názvom „Informačno-poradenské centrá pozitívne hodnotí takmer 80% opýtaných“. 

V dvojmesačníku „Trenčín-región“, ktorý vydáva Krajská organizácia cestovného ruchu, bol uverejnený príspevok 

o hlavnej činnosti  i  rozsahu poskytnutých služieb IPC TSK. Zároveň na základe tejto informácie bola uverejnená aj 

v regionálnej televízii Trenčiansky terajšok krátka reportáž o vzniku, sídle, úspechoch i  konkrétnej pomoci žiadateľom 

i prijímateľom NFP. 

Aj v roku 2020 bol uskutočnený  prieskumu spokojnosti klientov IPC, v ktorom činnosť IPC bola hodnotená ako vysoko 

pozitívna. Výsledky prieskumu klientov ukázali, že „veľmi spokojných“, resp. „skôr spokojných“ s prácou IPC a 

poskytnutým poradenstvom alebo informáciou bolo viac ako 75 % respondentov. Nespokojných alebo veľmi nespokojných 

bolo iba 4 % respondentov. Za hlavný ukazovateľ úspešnosti IPC považujeme dosiahnutie vyššej miery informovanosti a 

angažovanosti subjektov pôsobiacich v jednotlivých regiónoch na vyhlasovaných výzvach v rámci EŠIF a zvýšenie 

pozitívneho vnímania EŠIF, napríklad prostredníctvom prezentácie príkladov dobrej praxe.  

Informačno-poradenské centrum sa pri plnom personálnom obsadení bude  usilovať aj v budúcom období zvyšovať počet 

i kvalitu poskytovaného poradenstva v oblasti nových výziev, ale aj implementácie projektov.  

 

Projekty financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu 

 

Environmentálny fond 

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín  

  Informačno-poradenská činnosť od 1.1.2020 do 31.12.2020 

   

 



 

93 

 

V roku 2019 predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu v rámci 

činnosti L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Žiadosť bola úspešná 

a TSK začal s realizáciou rekonštrukčných prác zameraných na zníženie spotreby energií pri prevádzke školy. Do konca 

roku 2019 boli v rámci projektu uhradené výdavky v celkovej sume 424 232,99 eur, z toho suma 190 000,00 bola uhradená 

z poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu. Stavebné práce boli ukončené v roku 2020, kedy boli čerpané finančné 

prostriedky v sume 627 700,51 eur z vlastných zdrojov TSK. V zmysle energetického posudky je plánovaná úspora energie 

pri prevádzke budovy 41%, čo predstavuje 197 MWh/rok. 

 

Hornonitrianske centrum vzdelania- rekonštrukcia telocvične 

Trenčiansky samosprávny kraj predložil v decembri 2019 žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie 

z Environmentálneho fondu s názvom „Hornonitrianske centrum vzdelania - rekonštrukcia telocvične“. Žiadosť bola 

schválená a uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie. Predmetom realizovaného projektu je rekonštrukcia telocvične            

na Vinohradníckej ulici v Prievidzi ako ďalšej etapy vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania. V roku 2020 bola 

poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu v sume 200 000,00 eur a čerpané kapitálové výdavky z vlastných zdrojov 

v sume 627 381,29 eur. Realizácia stavebných prác bude pokračovať aj v roku 2021. Po ukončení realizácie stavebných 

prác sa očakáva úspora energie 56 %, čo predstavuje 170 MWh/rok. 

 

Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v roku 2018 schválené účelovo viazané dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov            

v oblasti  telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018 pre tri stredné školy                                

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom objeme 272 163,13 eur, z toho pre SPŠ Považská Bystrica - suma 

149 225,58 eur, pre SOŠ Stará Turá – suma 89 605,40 eur a pre Gymnázium Púchov suma 33 332,15 eur.  

V roku 2020 sa zrealizovali stavebné práce v rámci projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti  telesnej a 

športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská 

Bystrica“ v celkovej sume 292 576,86 eur, z toho poskytnutá dotácia bola v sume 149 225,58 eur a spoluúčasť TSK      

143 351,28 eur. 

 

Dotácia z Úradu vlády 

 

Hokejová akadémia 

Koncom roka 2017 deklaroval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zámer 

vybudovať Regionálnu hokejovú akadémiu. Tento zámer je súčasťou transformácie Športového gymnázia                              

v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy. Pre jeho uvedenie do praxe boli v roku 2018 vypracované jednotlivé 

prípravné a projektové dokumentácie nevyhnutné pre premiestnenie existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku   

pre novú stavbu. Po zabezpečení stavebných povolení a po vykonaní verejného obstarávania boli začaté stavebné práce   

pre jednotlivé stavebné objekty – priestorové riešenie telocvične SUŠ Trenčín, premiestnenie kotolne, premiestnenie 

strojovne vzduchotechniky, prekládka STL plynovodu, energokanál, premiestnenie technológie kotolne, rekonštrukcia 

havarijného stavu centrálnych rozvodov, rekonštrukcia energetických rozvodov a VZT bazéna. Súčasne boli vykonané 

sadové úpravy a výrub drevín súvisiaci s vybudovaním novej hokejovej haly. Zároveň pokračovali prípravné a projektové 

práce vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a následne ďalším stupňom projektovej 

dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre vybudovanie Hokejovej akadémie. V roku 2020 pokračovali a boli 

ukončené čiastkové stavené práce, ktoré sa začali v predchádzajúcom roku a bolo nevyhnutné ich zrealizovať z dôvodu 

priestorového riešenia hokejovej haly. Rovnako bolo ukončené spracovanie projektovej dokumentácie pre samotnú 

hokejovú halu a začalo sa verejné obstarávanie na výber dodávateľa na jej výstavbu. V roku 2020 boli na realizáciu 

projektu vynaložené kapitálové výdavky v celkovej sume 2 673 060,45 eur. 

 

Dotácia z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 

Výstavba nabíjacích staníc v Novákoch, Trenčíne a Streženiciach  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v roku 2020 výzvu na podporu budovania verejne prístupných 

elektrických nabíjacích staníc. Trenčiansky samosprávny kraj, Správa ciest TSK a Stredná športová škola, sídlo 

Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín, predložili projekty na vybudovanie nabíjacích staníc v Novákoch, Trenčíne 

a Streženiciach. V rámci projektov budú vybudované nabíjacie stanice pre elektromobily v troch lokalitách Trenčianskeho 

kraja, a to konkrétne AC nabíjacia stanica s dvomi nabíjacími bodmi zásuvkami TYP2, do ktorej si zákazník vloží svoj 

nabíjací kábel. Každý nabíjací bod umožňuje nabíjanie až do výkonu 22 kW. Toto je univerzálne riešenie pre nabitie 

všetkých vozidiel na trhu bez ohľadu na typ konektora vo vozidle. AC nabíjanie je nabíjanie pomocou striedavého 

elektrického prúdu. Je pomalšie, ale podporujú ho všetky vozidlá  na elektrický pohon a plug-in hybridy. Pri nabíjaní 

elektromobilu striedavým prúdom je použitá palubná nabíjačka, zabudovaná v každom automobile. Kľúčovým parametrom 

vozidla na elektrický pohon je výkon palubnej nabíjačky, ktorá limituje ako rýchlo ho možno nabíjať na cenovo 

dostupnejších a oveľa rozšírenejších AC nabíjacích staniciach. Pre zabezpečenie verejného nabíjania bude nabíjacia stanica 
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zaradená do medzinárodného systému umožňujúceho diaľkový monitoring, aktualizácie firmwaru, reporting, kontrolu 

spotreby na diaľku a fakturáciu.  

V rámci rozpočtu TSK boli v roku 2020 čerpané výdavky na spracovanie 3 projektových dokumentácií pre nabíjacie 

stanice pre elektrické vozidlá v celkovej 1 980 ,00 eur (660,00 eur pre jednu lokalitu).  

 

Granty EHP 

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach 

Projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ bol úspešný v 1. výzve na predkladanie žiadostí o projekt        

v programe „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ a bude spolufinancovaný                        

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR v sume 800 000,00 eur. 

Hlavným cieľom je revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičovho kaštieľa. Projekt je potrebné 

realizovať z hľadiska zachovania a udržania národnej kultúrnej pamiatky (NKP) v stave, aby nedošlo k väčšiemu 

poškodeniu a znehodnoteniu NKP a jeho terajších expozícií. Vďaka zrekonštruovanej budove bude možnosť zachovania, 

resp. vynovenia expozícií, ktoré sa v kaštieli nachádzajú a možnosť dať priestor aj novým expozíciám, malo by vzniknúť 

Turisticko – informačné centrum,  kaviareň, expozícia vinohradníctva a jeho tradície, kultúrne centrum a iné. Správcom 

programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov PH SR v roku 2020 

 

Merateľný ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka 

Počet implementovaných projektov v 

rámci programu 
2 4 Splnené  

Počet renovovaných verejných budov 2 2 Splnené  

Zníženie spotreby energií pre prevádzke 
renovovaných 

verejných budov (MWh/rok) 

120 170 Splnené  

Počet podporených pamiatkových objektov 0 0 -  

 

Zelená župa 

Cieľom projektu je hľadanie nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho organizácií, ale aj ostatných právnych subjektov pôsobiacich na území kraja.      

V rámci projektu Zelená župa realizuje Trenčiansky samosprávny kraj grantový environmentálny program Zelené oči 

(ďalej aj „program") na základe VZN č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v aktualizovanom znení. Pre rok 2020 boli v rozpočte TSK  vyčlenené finančné 

prostriedky na granty v sume 80 000,00 eur. Podporených a zazmluvnených bolo 15 žiadostí. Na základe zmluvných 

vzťahov bola žiadateľom k 31.12.2020 poskytnutá dotácia v sume 18 584,14 eur. Rok 2020 bol poznačený šírením 

ochorenia COVID-19 a to malo vplyv na udeľovanie finančných prostriedkov z grantového programu. Po prvom 

hodnotiacom kole bol grantový program pozastavený až do odvolania a 3 hodnotiace kola roku 2020 sa už nerealizovali.  

V rámci Zelenej župy sa v roku 2020 začalo s realizáciou Krajská koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a 

osvety Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „Koncepcia“). Koncepcia predstavuje koncepčný systém 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v kraji do roku 2030. Na pozície manažéra implementácie Koncepcie boli 

prijaté dve pracovníčky. Priebežne sa začal napĺňať Akčný plán EVVO na roky 2019-2021, čo znamenalo začať činnosti       

v oblasti budovania krajského ekocentra EVVO, zavádzania EVVO do duálneho vzdelávania, pri rozvoji siete náučných 

chodníkov v TSK, vytváraní ekoporadenskej siete, vytváraní  lektorov EVVO, zadaní výskumu   na zmapovanie súčasného 

stavu EVVO, pri akreditácii nových vzdelávacích programov, vytváraní systému zberu, vyhodnocovania a zverejňovania 

aktuálnych informácií o ŽP TSK, pri sústredení programových ponúk EVVO, vytváraní priestoru na prezentáciu príkladov 

dobrej praxe samospráv v oblasti EVVO, pri budovaní partnerstva s podnikmi TSK pre spoluprácu na realizácii Koncepcie, 

pri posilňovaní programu Zelené oči, vytváraní systému ENVI-poukazov a systému akreditácie poskytovateľov EVVO. 

 

Informačné centrum EUROPE DIRECT Trenčín 

Trenčiansky samosprávny kraj sa na obdobie 2018 – 2020 opätovne stal hostiteľskou štruktúrou v rámci celoeurópskej siete 

Europe Direct a získal prostredníctvom Zastúpenia Európskej komisie grant na realizáciu projektu „Informačné centrum 

EUROPE DIRECT“.  

Informačné centrum EUROPE DIRECT Trenčín tak patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži                      

pre občanov v regióne ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej 

únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí. Zároveň je toto centrum otvorené pre 

verejnosť každý pracovný deň od 7:00 do 15:00 a ponúka tak, okrem telefonického a emailového kontaktu, aj možnosť 

osobných konzultácií. K dispozícii pre širokú verejnosť je aj malá knižnica s publikáciami o témach súvisiacich 

s Európskou úniou. 
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V roku 2020 sa na základe Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 2020/04 mali realizovať podľa Ročného 

komunikačného plánu viaceré podujatia, z ktorých mnohé sú tradičné podujatia, ktoré sa konajú každoročne a sú veľmi 

obľúbené u tých daných cieľových skupín, pre ktoré sú určené. S nástupom pandémie a opatrení, ktoré zamedzovali 

stretnutia väčších skupín osôb však museli byť niektoré podujatia zrušené, presunuté, prípadne organizované v online 

priestore. Takýmto podujatím bolo regionálne aj národné kolo súťaže Mladý Európan, ktoré sa na jeseň 2020 zorganizovalo 

online formou. Práca s hlavnou cieľovou skupinou, teda strednými a základnými školami bola značne obmedzená kvôli 

pandémii, ale počas toho ako boli školy otvorené sa v septembri podarilo zorganizovať ďalšie z tradičných podujatí, a to 

Európsky deň jazykov na Škole umeleckého priemyslu v Trenčíne, kde sme našimi jazykovými aktivitami oslovili viac ako 

100 žiakov. 

 

 Okrem organizácie podujatí a súťaží Europe Direct napĺňa svoje poslanie zvyšovať informovanosť občanov                          

o záležitostiach týkajúcich sa EÚ aj pomocou svojej webovej stránky (www.europedirecttrencin.sk) a najmä sociálnych 

médii (Facebook a Instagram účty Europe Direct Trenčín). Okrem online komunikácie centrum vybavuje aj emailové, 

telefonické či osobné konzultácie, ktoré prichádzajú od ľudí hľadajúcich informácie či pomoc týkajúcu sa práv či 

povinností a iných záležitostí súvisiacich s členstvom Slovenska v EÚ. Projektový manažér ED Trenčín sa takisto 

každoročne zúčastňuje koordinačných stretnutí organizovaných Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a takisto 

celoeurópskeho stretnutia Europe Direct centier, ktoré slúži najmä na predávanie si skúseností a osvedčených postupov pri 

realizácií podujatí a ďalších aktivít. V roku 2020 sa väčšina komunikácie sústredila na online priestor, a to najmä  na 

aktualizovanie a pravidelné pridávanie príspevkov na sociálne siete Facebook a Instagram.  

 

V zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 2020/04 bol schválený grant na činnosť vo výške 24 000,- eur a 

spolufinancovanie TSK vo výške 8 000,- eur.  

 

Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2020  

Rozpočet na rok 

2020 

Navýšenie rozpočtu 

o zostatok z roku 2019 
Čerpanie rozpočtu v % Celkové čerpanie rozpočtu 

32 000,00 eur 4 848,00 eur 80,30 29 587,82 eur 

 

V rozpočte TSK boli pre rok 2020 schválené na činnosť Europe Direct Centra finančné prostriedky vo výške 32 000,00 eur. 

Vzhľadom na presun nedočerpaných finančných prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou z roku 2019                      

vo výške 4 848,00 eur došlo v priebehu k úprave rozpočtu na celkovú sumu 36 848,00 eur. Z tohto objemu finančných 

prostriedkov boli k 31.12.2020 čerpané výdavky na 80,30%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 29 587,82 eur - 

výdavky čerpané v súvislosti so zabezpečením aktivít centra na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a 

príspevky do poisťovní, prídelu do sociálneho fondu, ako aj cestovné tuzemské a zahraničné náhrady 1 zamestnanca 

zabezpečujúceho činnosť centra, na zabezpečenie súťaží a cien do súťaží organizovaných centrom, ako aj propagačné 

predmety a iné výdavky spojené s organizáciou a účasťou na podujatiach. Výdavky projektu sú financované formou 

predfinancovania, resp. refundácie do výšky 75% oprávnených výdavkov. 

 

Keďže kvôli obmedzeniam spojeným s pandémiou nebolo možné zorganizovať podujatia tak ako boli naplánované, 

Európska komisia umožnila centrám Europe Direct v celej Európe predĺžiť svoju činnosť o 4 mesiace, t.j. do 30.4.2021 

prostredníctvom podpísania Dodatku k Osobitnej dohode o grante na činnosť č. 2020/04.  

 

Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií 

regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj sa v roku 2020 začal implementovať projektu LIFE IP – „Zlepšenie implementácie 

programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych 

orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. Na pozíciu manažéra kvality ovzdušia (MKO) bola prijatá nová 

zamestnankyňa. Na  zabezpečenie  rozvoja  požadovaných  schopností,  kompetencií  a  know-how  bolo  uskutočnené 

úvodné  školenie MKO  príslušným  zamestnávateľom, po ktorom nasledovali odborné školenia MKO v termíne  

18. -19. 8. 2020 (Bratislava), 22.-3.9.2020 (Žilina), 26. -29. 10. 2020 (online) a samoštúdium, ktoré koordinovalo 

Ministerstvo životného prostredia SR. MKO podnikli úvodné aktivity zamerané na nadviazanie spolupráce s okresnými 

úradmi v sídle kraja s ohľadom na spoluprácu na PZKO (Program na zlepšenie kvality ovzdušia) a informovali o pokroku     

v implementácii opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. MKO  sa  tiež  zúčastňujú  na  procese  prípravy  nových  právnych  

predpisov v  oblasti  kvality ovzdušia. Vypracovaná  bola  výročná  správa  o pokroku  MKO,  ktorá sumarizuje  všetky  

aktivity MKO  a ich výsledky dosiahnuté v prvom  roku. Pripravená bola aj šablóna na zhromažďovanie skúseností               

s implementáciou PZKO v oblastiach, ktoré sú pokryté projektom. 
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4.6.2 Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 
 

V roku 2020 odbor SO pre IROP vykonával časti úloh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky a funkciu riadiaceho orgánu (ďalej len RO) pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP), 

ktoré sú definované v článku 3 Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom 

s účinnosťou od 10.02.2016 (ďalej len Zmluva ). S cieľom optimalizácie implementačnej štruktúry došlo v októbri 2020 

k zmene delimitácie práv a povinností z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky                 

na  Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako nového RO pre IROP. Zmluvou je naďalej  

zabezpečené finančné krytie výkonu časti úloh SO pre IROP z alokácie prostriedkov v rámci Prioritnej osi 6 Technická 

pomoc.   

V rámci implementácie projektov vykonával odbor SO pre IROP prijímanie, posudzovanie,  administratívne overovanie 

a schvaľovanie žiadostí o poskytnutí NFP (ďalej len ŽoNFP), administráciu žiadostí o zmenu už schválených projektov, 

monitorovanie projektov, kontroly monitorovacích správ, kontroly na mieste, prípravu a tvorbu zmlúv, administratívne 

kontroly VO všetkých projektov a finančné kontroly projektov. Prijímanie, schvaľovanie, realizácia a monitorovanie 

projektov na základe vyhlásených výziev RO sa v rámci PO 2014-2020 týkala predovšetkým Prioritných osí  (ďalej len 

PO) a ich špecifických cieľov (ďalej len ŠC): 

PO 1-Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ŠC 1.1; ŠC 1.2.1; ŠC 1.2.2 

PO 2–Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, ŠC 2.1.1; ŠC 2.2.1; ŠC 2.2.2; ŠC 2.2.3 

PO 4–Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, ŠC 4.2.1; ŠC 4.3.1  

 

Vo všetkých prioritných osiach bolo celkovo prijímateľmi podaných 152 projektov,  implementovaných v roku 2020  bolo 

118 projektov, z toho 14 projektov bolo ukončených v roku 2020 a 10 projektov ukončených ešte v roku 2019. V roku 

2020 bol celkový stav projektov v realizácii v počte 94. V dôsledku nevyčerpaných alokácii finančných prostriedkov                      

v jednotlivých prioritných osiach v rámci Operačného programu IROP boli postupne vyhlásené výzvy na predkladanie 

nových ŽoNFP až do ich vyčerpania, celkovo v roku 2020 bolo prijatých ešte 5 ŽoNFP. 

 

Odbor SO pre IROP pokračoval v zabezpečovaní prípravy a aktualizácií nových interných manuálov, usmernení, opisov 

systému riadenia a kontroly pre IROP, aktualizácii Príručiek pre odborných hodnotiteľov IROP, Príručiek pre žiadateľov, 

Príručiek pre Prijímateľov v spolupráci s RO, ďalej sa podieľal aj na príprave, tvorbe a aktualizácií zmlúv, dodatkov a 

výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutí NFP vo všetkých prioritných osiach pre prijímateľov. 

 

V rámci PO6 Technická pomoc bola v roku 2020 na RO podaná Žiadosť o poskytnutí NFP a následne uzatvorená nová 

Zmluva poskytnutí NFP s kódom projektu v ITMS2014+: 302061AJG5, názov projektu: Implementácia 

decentralizovaných úloh v rámci IROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie od 08/2019 do 01/2021“, 

s účinnosťou od augusta 2020,  na refundovanie výdavkov miezd zamestnancov odboru SO pre IROP a externých 

pracovníkov vykonávajúcich odborné hodnotenia na základe DoVP.  

Na príjmový účet TSK za rok 2020 boli prijaté finančné prostriedky vo výške 95 % (EU a ŠR) z celkových oprávnených 

výdavkov (ďalej len COV) a to časť finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platbu z predchádzajúcej Zmluvy        

o poskytnutí NFP (302061R507) a finančné prostriedky zo žiadostí o platbu č.1 novo uzatvorenej zmluvy (302061AJG5) 

spolu v celkovej výške 182 225,02 eur (COV nárokované v žiadostiach o platbu boli vo výške 191 815,81 eur).  

 

4.7 Propagácia TSK a medzinárodné vzťahy 

4.7.1 Propagácia TSK  

 
SPÔSOBY A FORMY KOMUNIKÁCIE 

Trenčiansky samosprávny kraj realizuje vonkajšiu mediálnu komunikáciu smerom k obyvateľom v súlade so zákonom         

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších celkov, ktorým zabezpečuje potreby občanov. K nim patrí aj zákonom dané právo   

na otvorenú a objektívnu verejnú informovanosť, ktoré majú samosprávne kraje napĺňať v súlade so zákonom č. 211/2000 

Z. z o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení a zákonom č. 167/2008 Z. z. o 

periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon) v platnom znení. 

 

V súlade s týmito právnymi normami využíva Trenčiansky samosprávny kraj najvhodnejšie formy a spôsoby tvorby a 

šírenia informácií smerom k širokej verejnosti. S cieľom zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov kraja 

o aktuálnom dianí a významných udalostiach a rozhodnutiach v regióne Trenčianska župa využíva niekoľko 

komunikačných kanálov a ich vzájomné kombinácie.  
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WEBOVÉ SÍDLO TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Webové sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel 

spomedzi ostatných samosprávnych krajov na území Slovenskej republiky. Disponuje prehľadným, orientačne nenáročným 

a hlavne responzívnym dizajnom pre všetky elektronické zariadenia. Web župy sa vyznačuje čistými líniami, reflektujúcimi 

aktuálne trendy, zjednodušenou farebnosťou a prehľadnými ikonami. Hlavné menu, prístupné z každej stránky, 

návštevníkov privádza priamo k podstránkam o kompetenciách kraja. 

 

 

Vyhľadávač na webovom sídle si môže vybrať až zo 700 tisíc stránok, čo zaručuje presné výsledky pri hľadaní. Webové 

sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja je súčasťou rozsiahlejšieho projektu, do ktorého spadá 66 webov organizácií         

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a stránky Vážskej cyklomagistrály či projektu Hrdina remesla. Za rok 2016 si portál 

www.tsk.sk odniesol bronz zo súťaže Zlatý erb, a to v kategórii „Najlepšia stránka samosprávneho kraja“. Rovnako 

pozitívne bol hodnotený aj v roku 2017, kedy sa umiestnil na druhej priečke spomedzi všetkých samosprávnych krajov. 

V roku 2018 webová stránka TSK súťaž Zlatý erb vyhrala, pričom získala aj cenu GRAND PRIX za najvyššie 

hodnotenia od všetkých porotcov či dlhodobé umiestňovanie sa na popredných priečkach v súťaži. Svoju dlhodobú 

pozíciu v prvej trojke ocenených v súťaži Zlatý erb Trenčianska župa potvrdila aj v roku 2019 a 2020, kedy sa umiestnila 

na druhej priečke. Medzi hodnotenými kritériami, ktoré každoročne rozhodujú o víťazovi, bolo ovládanie webu, 

navigácia, prehľadnosť a grafické spracovanie stránky, dodržiavanie štandardov funkčnosti webových stránok, ale aj pre 

občana dôležité či odporúčané informácie a služby.  

 

http://www.tsk.sk/


 

98 

 

O užívateľskej obľúbenosti webového sídla TSK svedčia aj štatistiky návštevnosti, ktorá každoročne stúpa. V priebehu 

roku 2020 ho navštívilo viac ako 750 tis. používateľov, čo je približne o 190 tisíc návštev viac ako v roku 2019. 

Návštevnosť stránky z mobilných zariadení tvorí viac ako 66%-ný podiel, čo potvrdzuje opodstatnenie responzívneho 

dizajnu webového sídla, ktorý župa už piatym rokom používa (prispôsobenie webového sídla zariadeniu, na ktorom si 

obsah prezeráte – počítač, mobil, tablet).  

Web TSK patrí medzi najdôležitejšie prostriedky komunikácie s obyvateľmi kraja. Je pomyselnou vstupnou bránou 

k dôležitým informáciám či aktuálnym správam z diania v Trenčianskom kraji. Verejnosť si po vstupe na webovú stránku 

www.tsk.sk vie rýchlo a intuitívne vyhľadať napríklad kompetencie kraja, výberové konania, ponuky práce či 

transparentne zverejnené zmluvy, objednávky, oznámenia a dokumenty. Rovnako ako po minulé roky využívali ľudia 

na webe najviac funkciu vyhľadávanie. Vďaka nej po zadaní kľúčového slova, prípadne skupiny slov, dokáže návštevník 

jednoducho a expresne nájsť to, čo práve hľadá. Popredné miesta v návštevnosti si stabilne drží sekcia zdravotníctva, kde 

ľudia najčastejšie klikajú na rozpisy ambulantnej pohotovosti či lekárskej služby prvej pomoci. Verejnosť si môže zistiť 

napríklad aj aktuálny stav poradia na prijatie klienta do zariadení sociálnych služieb či ordinačné hodiny svojich lekárov. 

Web krajskej samosprávy ponúka návštevníkom tiež možnosť odoberať aj tzv. newsletter. Užívateľ po zadaní svojej 

emailovej adresy v spodnej časti domovskej stránky TSK získa pravidelne aktuálne informácie z diania v Trenčianskom 

kraji, a to priamo do svojej elektronickej pošty. V súčasnosti odoberá newsletter viac ako 3 300 odberateľov. V porovnaní  

s minulým rokom ide o nárast o 600 odberateľov. 

Neoddeliteľnou súčasťou hlavnej stránky webového sídla TSK sú na dennej báze aktualizované informácie zo života 

v kraji, diania v jednotlivých regiónoch, rozhodnutiach krajského zastupiteľstva či organizácií v pôsobnosti TSK. 

Jednotlivé tlačové správy a aktuality z podujatí zo všetkých 9 okresov kraja sú doplnené aj o citácie zástupcov TSK, 

zúčastnených hostí či zainteresovaných osobností, výsledkové listiny, fotogalériu, video i reportáž odvysielanú 

v regionálnom médiu. Články uverejnené na webovom sídle kraja tak prostredníctvom textového i obrazového materiálu 

poskytujú komplexný a ucelený pohľad na aktuálne dianie v kraji.  

KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ 

Sociálne siete ako informačné kanály začala Trenčianska župa využívať 

v druhej polovici roku 2014. Prvá vznikla fanpage na sociálnej sieti Facebook, 

ďalej kanál na YouTube, neskôr sa pričlenili Google+ a Twitter. Ku koncu 

roka 2016 vznikol profil Trenčianskej župy aj na sociálnej sieti Instagram. 

Ako najobľúbenejšia sa z hľadiska užívateľskej aktivity v roku 2020 opäť 

ukázala sociálna sieť Facebook. Aktivity župy týmto spôsobom ku koncu roka 

2020 sledovalo približne 6 421 fanúšikov, čo predstavuje medziročný nárast 

o viac ako 1000 fanúšikov a sledovateľov bez využitia platenej propagácie 

príspevkov či samotnej fanpage.  

Facebooková fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja je šiestou  

najsledovanejšou spomedzi samosprávnych krajov (väčšina krajov využíva 

platenú propagáciu facebook stránky). K jej devíze patria najmä užívateľsky 

atraktívne súťaže, do ktorých sa fanúšikovia môžu aktívne zapájať a dozvedieť 

sa viac aj o kompetenciách župy, a aktuálny obsah fotografiou či videom 

reflektujúci udalosti v regióne.  

„Naj“ príspevok na župnej fanpage v roku 2020 bol ten, v ktorom  

trenčiansky župan žiadal zdravotníckych pracovníkov o pomoc v nemocniciach 

a zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti so šírením koronavírusu. 

Príspevok mal organický dosah 116 400 ľudí.  

file:///C:/Users/Kristína/Downloads/www.tsk.sk
http://www.facebook.com/trencianskazupa
http://www.facebook.com/trencianskazupa
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Medziročne prebehlo na facebookovej fanpage župy 8 súťaží. Vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom sa súťažilo 

najmä o darčekové balíčky, ktoré ľudia mohli získať za svoje fotky z výletov do prírody v rámci kraja, prípadne z cyklotrás 

Trenčianskej župy. 

Facebook sa ukázal ako moderný a spoľahlivý komunikačný kanál najmä s mladými ľuďmi a študentmi, ale zasahuje aj 

významnú skupinu ľudí nad 30 rokov. V nastavenom trende atraktívneho informovania verejnosti na dennej báze plánuje 

Trenčianska župa pokračovať aj naďalej. Bude tak robiť nielen s cieľom dostať krajské kompetencie viac do povedomia 

širokej verejnosti. 

 

ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ 

V roku 2020 Trenčiansky samosprávny kraj spolupracoval aj s on-line regionálnym spravodajským portálom 

Impulz.press, zameraným na spravodajstvo a udalosti v mestách a obciach v regióne Považia. 
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PRINTOVÉ (TLAČENÉ) MÉDIÁ 

Vlastné printové médium 

Od mája 2016 Trenčianska župa informuje obyvateľov kraja prostredníctvom dvojmesačníka Trenčín región 

orientovaného na cestovný ruch, ktorý vydáva rovnomenná krajská organizácia cestovného ruchu. Dvadsaťstranové farebné 

periodikum vychádza bezplatne s celoplošnou pôsobnosťou v náklade 111 300 kusov, pričom prezentuje históriu i 

súčasnosť, ľudové tradície, zvyky, významné osobnosti i nevšedných ľudí z Trenčianskeho kraja. Jeho súčasťou sú tiež 

pozvánky na spoločenské, kultúrne podujatia, užitočné informácie o živote v kraji, objavovanie zabudnutých miest regiónu, 

známych i menej známych kultúrnych pamiatok vrátane tipov na lákavé výlety. Do obsahu novín, ktorých elektronická 

verzia je verejne dostupná na webovom sídle KOCR www.trencinregion.sk a webovej stránke TSK www.tsk.sk, môžu 

svojimi nápadmi prispievať aj obyvatelia kraja. 

 
 

 

Inzercia v printových médiách 

V pravidelnej periodicite, raz mesačne, vychádza na základe zmluvného vzťahu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a spoločnosti Petit Press, a. s. v sieti regionálnych týždenníkov MY na celom území Trenčianskeho kraja v plnofarebnom 

grafickom prevedení 1 inzertná strana formátu A3. MY Noviny Stredného Považia, MY Trenčianske noviny a My 

Hornonitrianske noviny sú v Trenčianskom kraji bezkonkurenčnými médiami, ktoré prinášajú aktuálne spravodajstvo 

z najbližšieho diania. Ako jediné regionálne tituly s takmer 60-ročnou tradíciou majú spravodajské weby, ktoré čitateľom 

prinášajú okamžité správy z udalostí v regióne. Svojim klientom zabezpečujú v rámci titulov exkluzivitu v podobe 

umiestnenia a informovanosti o aktivitách, a to prostredníctvom printových médií i spravodajských web stránok. 

Obyvateľov kopaničiarskeho regiónu kraj prostredníctvom printových médií informuje rovnako v mesačnej periodicite        

(2 inzertné novinové strany) v plnofarebnom prevedení v týždenníku Kopaničiar Expres, ktorý vydáva spoločnosť 

KOEX-PRESS, s. r. o.. Týždenník je osobitne pre okres Myjava jedinečný a výnimočný, nakoľko iná spoločnosť 

regionálny titul takéhoto charakteru nevydáva. 

 

Informovanosť  obyvateľov mesta Púchov a púchovského regiónu zabezpečuje spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o., ktorá 

v náklade 8 000 kusov vydáva plnofarebný týždenník Púchovské noviny. Distribuovaný je do všetkých schránok občanov 

mesta Púchov, jeho mestských častí a voľne k dispozícii na odber je aj na ďalších distribučných miestach.  Na základe 

zmluvného vzťahu so spoločnosťou Púchovská kultúra, s. r. o., Trenčiansky samosprávny kraj s periodicitou raz mesačne 

v týždenníku inzeruje 1 plnofarebnú novinovú stranu. 

 

http://www.trencinregion.sk/
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Inzertný obsah v printových médiách, zameraný prioritne na samosprávne témy, aktuálne dianie v kraji či kľúčové 

rozhodnutia župy, pripravuje Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja.  

O možnostiach zašportovať si na dvoch kolesách v Trenčianskom samosprávnom kraji sa verejnosť dočíta aj v časopise 

BIKER, s ktorým kraj spolupracuje na základe Zmluvy o propagácii so spoločnosťou SPORTMEDIA, s. r. o.. V štvrtom 

vydaní mesačníka BIKER v roku 2020 bol uverejnený 2-stranový PR článok o medzinárodnej cyklotrase, ktorá vznikla 

v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie.  

 

ROZHLASOVÉ VYSIELANIE 

Trenčiansky samosprávny kraj okrem printových a televíznych komunikačných kanálov využíva na šírenie informácií 

medzi obyvateľov kraja aj lokálne rozhlasové vysielanie regionálneho Rádia Bojnice, s pokrytím miest Bojnice, Prievidza, 

Nováky, Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Handlová, Martin, Turčianske Teplice, Trenčín a okolie. 

 

Prostredníctvom pravidelnej rozhlasovej relácie „Trenčianska župa“  kraj minimálne raz za týždeň pravidelne informuje 

občanov v živom vysielaní, resp. v pravidelných informačných blokoch o aktivitách, činnosti a rozhodnutiach regionálnej 

samosprávy a organizácií založených alebo zriadených samosprávnym krajom v závislosti od aktuálnosti a závažnosti 

témy. Za obsah pravidelného bloku informácií vysielaných v rádiu zodpovedá Oddelenie komunikácie a medzinárodných 

vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

TELEVÍZNE VYSIELANIE 

Aktuálne informácie o dianí v jednotlivých regiónoch kraja Trenčianska župa obyvateľom prináša aj prostredníctvom 

siedmich regionálnych televízií s významnou územnou pôsobnosťou. V regióne hornej Nitry (okresy Prievidza, 

Partizánske, Bánovce nad Bebravou) môžu obyvatelia sledovať televízie RTV Prievidza (prevádzkovateľ Regionálna 

televízia Prievidza,  s. r. o.), TV Central (prevádzkovateľ CE MEDIA s.r.o.) a Mestskú televíziu Partizánske 

(Vydavateľstvo TEMPO s. r.o.),  v ktorých sú súčasťou vysielania aj informácie z diania v Trenčianskom samosprávnom 

kraji. V okrese Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje s Televíziou POHODA 

(prevádzkovateľ NTVS, s. r. o), v susediacom okrese Myjava s Televíziou Myjava, Televíziou Brezová pod Bradlom 

a Televíziou Stará Turá (prevádzkovateľ uvedených televízií je Videoštúdio RIS, spol. s. r. o.).  
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Obyvatelia severnejšej časti kraja informácie zo župnej samosprávy sledujú vo vysielaní regionálnej TV Považie, a to         

na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou MEDIA TV, spol. s. r. o., ktorá televíziu prevádzkuje. Tá okrem 

považskobystrického regiónu od roku 2016 pokrýva aj územie okresov Trenčín, Ilava a Púchov. Od roku 2018 Trenčianska 

župa spolupracuje so spravodajským a informačným internetovým portálom IMPULZ.press (prevádzkovateľ Považie 

Company s. r. o.), ktorého redaktori sa venujú dianiu najmä v okresoch Trenčín a Ilava. 

 

Príspevky v regionálnych televíziách mapujú dianie a aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti, ako sú osvetové strediská, galérie, hvezdárne, knižnice, múzeá, stredné školy, jazykové školy, 

školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia a pod. Sú vysielané v premiére a následne 

v reprízach aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. Odvysielané príspevky Trenčiansky samosprávny kraj 

zverejňuje aj na svojom webovom sídle, kde sú priradené k tlačovým správam  a fotogalériám z jednotlivých podujatí 

a akcií.  

 

ON-LINE VYSIELANIE 

V rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenej komunikácie s obyvateľmi už od začiatku roku 2016 Trenčiansky 

samosprávny kraj sprístupnil rokovanie Zastupiteľstva TSK formou živého vysielania. Rok 2020 na župe pokračoval 

v nastolenom trende otvorenejšej, prehľadnejšej a transparentnejšej samosprávy, ktorá poskytuje spoľahlivé a včasné 

informácie o činnostiach úradu i poslancov krajského Zastupiteľstva. Priamy prenos z rokovania Zastupiteľstva TSK sa aj 

v roku 2020 realizoval prostredníctvom webového portálu www.zastupiteľstvo.sk. Vysielanie funguje na operačných 

systémoch Android, iOS aj WinPhone. K živému prenosu zasadnutí sa verejnosť môže dostať priamo z hlavnej stránky       

po kliknutí na fotografiu s označením Živé vysielanie. Záznamy z rokovaní krajského zastupiteľstva sú umiestnené              

na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia (v jednotlivých zasadnutiach). 

Od septembra 2019 je živé sledovanie možné aj na youtube. Novinkou bolo v roku 2020 aj tlmočenie  do posunkovej reči, 

ktorým župa vychádza v ústrety aj občanom so zdravotným znevýhodnením. 

 

 

MEDIÁLNE VÝSTUPY 

Mediálne výstupy prostredníctvom uvedených komunikačných kanálov zabezpečuje Oddelenie komunikácie 

a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2020 odoslalo do lokálnych i 

celoslovenských médií a tlačových agentúr 361 tlačových správ, informujúcich o podujatiach a udalostiach na území 

kraja, besedách, tlačových konferenciách, aktuálnych otázkach spoločenského diania či rozhodnutiach krajských 

poslancov.   Na webovom sídle kraja bolo zverejnených približne 145 aktualít zo života organizácií, ktoré Trenčiansky 

samosprávny kraj zriaďuje a tiež jeho spriatelených organizácií (najčastejšie išlo o krátke novinky zo života v zariadeniach 

sociálnych služieb, úspechoch stredoškolákov, stretnutiach Jednoty dôchodcov Slovenska a pod.). Dovedna tak bolo za rok 

2020   na webovom sídle Trenčianskej župy uverejnených 506 článkov (tlačové správy, aktuality, pozvánky, výzvy), čo   

v priemere predstavuje  viac ako jednu aktualizáciu webového sídla kraja denne v podobe článku, spracovaného 

Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. Celkovo bolo mediálne pokrytých (tlačovou správou, 

http://www.zastupiteľstvo.sk/
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fotografickým a televíznym výstupom) približne 120 podujatí, ktoré organizovali mestá, obce a organizácie na území 

všetkých deviatich okresov kraja. Negatívne situáciu v roku 2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu, čo sa podpísalo aj    

pod menší počet organizovaných podujatí. 

Zamestnanci Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 

odpovedali spolu na 328 novinárskych otázok, týkajúcich sa krajských kompetencií. Kraj pritom reaguje na každú jednu 

prijatú otázku jej zodpovedaním alebo postúpením kompetentnému orgánu, inštitúcii.  

 

MEDIÁLNE KAMPANE 

Zelená župa – Deň otvorených dverí 

Projekt Zelená župa vstúpil v roku 2020 do svojho šiesteho ročníka. Tento environmentálny projekt bol opäť jednou 

z nosných tém, o ktorých Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne informuje. Problematike ekológie a životného 

prostredia v Trenčianskom kraji sa Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov venovalo aj v roku 2020 formou 

tlačových správ. Župa sa za 6 rokov vyprofilovala ako samospráva naklonená životnému prostrediu, ktorá znižuje svoju 

environmentálnu stopu. Tomuto cieľu sa prispôsobujú aj viaceré aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja ako napr. 

grantový systém Zelené oči, investičné projekty zamerané na zníženie ekologickej náročnosti budov v správe župy, 

zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov kraja, podpora budovania a značenia cyklistických 

a turistických trás či elektromobilita.  

 

Kvôli pandémii spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 nemohol byť župný úrad otvorený pre verejnosť tak, ako 

býva zvykom.  

Tradičný Deň otvorených dverí TSK každoročne priláka tisíce malých i veľkých, aby sa bližšie oboznámili 

s kompetenciami župy a aspoň na malú chvíľu mohli nazrieť aj do tých priestorov úradu, kde sa bežný občan dostane len 

zriedka. Býva tiež prezentáciou práce žiakov župných stredných škôl, výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb či 

záslužnej práce zdravotníkov z troch župných nemocníc i ďalších organizácií v pôsobnosti kraja. V roku 2020 pandémia 

narušila aj plány na organizáciu v poradí 7. ročníka Dňa otvorených dverí TSK, preto župa pripravila aspoň zaujímavé 

video, ktoré zachytáva najdôležitejšie momenty roka 2020. 

Aj napriek mimoriadne ťažkému roku sa župe podarilo zrealizovať mnoho významných projektov, napríklad dobudovať 

a slávnostne otvoriť cyklotrasu v rámci medzinárodného projektu Na bicykli po stopách histórie, dokončiť dôležitú 

rekonštrukciu troch vyťažených ciest II. triedy medzi Partizánskym a Hradišťom, Považskou Bystricou a Domanižou a 

Novým Mestom nad Váhom a Myjavou. Začala tiež výstavba Centra diagnostiky v považskobystrickej a Urgentného 

príjmu v bojnickej nemocnici. Trenčiansky hrad bude vďaka rekonštrukcii Južného opevnenia dostupný aj od lesoparku 

Brezina, nový vzhľad dostala považskobystrická knižnica a rekonštrukciu podstupuje hneď niekoľko zariadení 

sociálnych služieb v pôsobnosti kraja. 
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Štvrtý ročník cykloautobusov 

Vďaka cykloautobusom Trenčianskej župy mali milovníci cyklistiky, rekreační jazdci, turisti i široká verejnosť možnosť 

štvrtý rok po sebe spoznávať prírodné krásy Trenčianskeho kraja zo sedadla svojho bicykla. Ďalší ročník jázd autobusov     

so zapriahnutým vozíkom na prepravu až 24 bicyklov priniesol možnosť vyhrať cyklistický balíček Zelenej župy. Počas 

letnej sezóny 2020 sa cyklobusy rozhodlo využiť približne 300 cyklistických nadšencov. Ide síce o nižšie číslo ako 

v predchádzajúcom roku, na situáciu v roku 2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia. Už 

tradične mohli cyklisti využívať dve linky, a to z Trenčína cez Dubodiel až do Bánoviec nad Bebravou a z Trenčína                          

do Nitrianskeho Rudna. Väčšej popularite sa opäť tešila druhá menovaná trať, ktorú sa rozhodlo využiť až 266 nadšených 

cyklistov.  

 

Trenčiansky samosprávny kraj zaviedol jazdy cykloautobusov s cieľom rozvíjať cyklistickú infraštruktúru a turizmus     

v kraji. Tí, ktorí sa cyklobusom odviezli a poslali na facebookovú fanpage TSK fotografiu z tohto zážitku, boli odmenení 

balíčkom od Trenčianskej župy. 

Najväčší Slovák mojimi očami 

Župa si pri príležitosti 140. výročia narodenia M. R. Štefánika pripravila súťaž, ktorá sa skladala z dvoch častí. Prvá 

spočívala v sérii 5 otázok o tomto velikánovi, zapojiť sa do nej mohla verejnosť prostredníctvom facebookového profilu 

https://www.facebook.com/trencianskazupa/
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TSK. Žrebovanie víťaza, ktorý správne zodpovedal všetkých 5 otázok, prebehlo presne v deň Štefánikových 140. 

narodenín.   

Druhá časť súťaže s názvom Najväčší Slovák mojimi očami bola ladená umelecky. Určená bola pre každú tvorivú dušu. 

Zaslať svoj súťažný príspevok mohli jednotlivci či skupiny, a to v podobe textu (báseň, príbeh, úvaha) alebo 

kresby. Víťazný príspevok, ktorý svojím hlasovaním na našom facebookovom profile určila verejnosť, priniesla jeho 

autorovi okrem vecných cien aj VIP kartu Slovenského národného múzea (SNM), s ktorou mohol navštíviť jeho 18 

pobočiek po celom Slovensku. Druhé a tretie miesto bolo ocenené vstupom do múzea v Košariskách. Ceny do súťaže 

venovalo Slovenské národné múzeum – Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách.              

 

Na bicykli po stopách histórie 

Prvý jún sa do povedomia cyklistickej verejnosti vryje otvorením cyklotrasy, ktorá vznikla v rámci cezhraničného 

projektu Na bicykli po stopách histórie. Spoznať prírodu a kultúrne pamiatky na slovenskej i českej strane hranice môžu 

všetci milovníci dvoch kolies, a to vďaka spoločnému projektu Trenčianskej župy a mesta Brumov-Bylnice. 

Vybudovať toto jedinečné dielo sa podarilo vďaka financiám z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014 – 

2020. Na slovenskej strane cyklotrasa pozostáva z dvoch častí – značenej cyklotrasy od Trenčianskeho hradu až po starý 

železničný most v Trenčíne a novovybudovaného samostatného telesa (11,3 km), ktoré vedie popri Váhu cez obec 

Zamarovce, popod najstaršie pútnické miesto Skalka nad Váhom až do Nemšovej, kde sa napája na už existujúcu 

cyklotrasu. 

 

https://forms.gle/CtkqgU5EG9Aivw9J9
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Kvapka krvi 

Tradícia v spoločnom odbere krvi na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja a troch nemocniciach, ktoré zriaďuje – 

v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava, pokračovala aj v roku 2020. Úrad už 

tradične zorganizoval dva odbery krvi (v júni a novembri). Júnový odber sa uskutočnil v priestoroch župného úradu. 

V novembri sa zamestnanci kraja rozhodli osobne navštíviť považskobystrickú nemocnicu a darovať krv priamo                          

na Hematologicko-transfúznom oddelení. 

Cieľom župnej Kvapky krvi je motivovať nielen zamestnancov Úradu TSK, ale aj širokú verejnosť prispieť svojím 

vlastným dobrým skutkom k záchrane životov iných ľudí. Od vzniku tejto peknej tradície sa zamestnancom Úradu TSK, 

ale aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a širokej verejnosti podarilo od roku 2014 darovať viac ako 280 litrov 

krvi.  

 

Vrchárska koruna Trenčianska 

Vrchárska koruna Trenčianska už piatym rokom spája profesionálnych i amatérskych športovcov a bezpochyby patrí 

medzi najúspešnejšie športové podujatia nielen v rámci kraja, ale aj Slovenska. Na jej začiatku bola myšlienka priblížiť 

cyklistom i turistom rozmanitosť Trenčianskeho kraja, jeho najväčšie atrakcie a miesta, ktoré majú svoj vlastný príbeh. 

S pribúdajúcimi ročníkmi organizátori túto myšlienku rozvíjajú a rozširujú a každoročne pripravia aj novinky, ktoré lákajú 

zapojiť sa čoraz viac účastníkov. 

Pokoriť výzvu 20 vopred predpísaných vrcholov stojí na začiatku každého ročníka Vrchárskej koruny Trenčianska. 

Organizátori pri výbere vrcholov myslia aj na vekové rozhranie športovcov. Výzvami sú napriek tomu nielen                      

pre ostrieľaných bikerov, ale aj turistov, rodiny s deťmi či štvornohými miláčikmi. Od roku 2019 je k dispozícii aj 

kategória handicap pre športových nadšencov, ktorí pre akýkoľvek druh znevýhodnenia nemôžu vyjsť na všetkých 20 

vrcholov. 
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Aj jubilejný piaty ročník VKT, tak ako mnoho iných podujatí a akcií v minulom roku, poznačila koronakríza. Napriek tomu 

sa do spoznávania krás Trenčianskeho kraja zapojilo 141 bikerov, 54 turistov a 1 účastník v kategórii VKT handicap. 

Celý projekt od začiatku podporuje a hrdým generálnym partnerom je Trenčiansky samosprávny kraj a rovnako aj 

krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región. 

Verejné uznania Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Verejné uznania TSK reprezentuje Cena predsedu TSK a Cena TSK. Trenčianska župa v roku 2020 udeľovala verejné 

uznania po štvrtýkrát vo svojej histórii. Slávnostná udalosť sa uskutoční v roku 2021, a to hneď, ako to pandemická situácia 

umožní.  

 

Za rok 2020 kraj ocenil štyroch jednotlivcov, a to za výnimočné zásluhy, ktorými sa pričinili o šírenie jeho dobrého mena. 

Rad držiteľov Ceny predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa rozrástol o Štefana Rosinu; za neúnavnú prácu 

v oblasti podpory vedy a vzdelávania v Púchovskom okrese a významný prínos pri rozvoji Fakulty priemyselných 

technológií v Púchove; a Ľubomíra Marcinu; za dlhoročné pôsobenie a celoživotné zásluhy v duchovnej a sociálnej 

oblasti a pri príležitosti okrúhleho životného jubilea.  

Zastupiteľstvo TSK rozhodlo o ocenení Bohuslava Kortmana; za celoživotnú náučno-ekologickú prácu v oblasti 

jaskyniarstva a turistiky; a Emílie Šteiningerovej; za uchovávanie regionálnych tradícií a šírenie kultúrneho dedičstva 

Trenčianskeho kraja na Slovensku aj v zahraničí; ktorí si prevezmú Cenu TSK. 

Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja sú najvyšším verejným 

uznaním kraja, ku ktorých udeľovaniu pristúpila Trenčianska župa prvýkrát v roku 2017, a to na základe štatútu 

schváleného v roku 2016.  
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Národná kampaň Do práce na bicykli 

Trenčiansky samosprávny kraj je už tradičným účastníkom národnej cyklistickej kampane a projektu s názvom Do práce     

na bicykli. Tú vyhlasuje národný cyklokoordinátor v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Zamestnanci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa tak už siedmym rokom po sebe podujali, tentokrát počas 

mesiaca september (kvôli pandémii koronavírusu), nechať autá doma a do práce dochádzať na dvoch kolesách. Aj táto 

aktivita je v súlade s projektom Zelená župa, ale aj so samotnými cieľmi kampane, ku ktorým patrí najmä zlepšenie stavu 

životného prostredia.  

 

Počas celého septembra 2020 jazdilo do práce na bicykli 29 župných zamestnancov rozdelených do 8 tímov. Spoločne 

ušetrili počas jedného mesiaca približne 1,5 tony emisií CO
2
. 

V mesiaci september zamestnanci župy podporili aj myšlienku udržateľnej dopravy. Spravili tak spoločnou jazdou         

po novej cyklotrase, ktorá vznikla v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie.  
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Časové lístky v prímestskej autobusovej doprave 

V Trenčianskom kraji je možné od decembra 2020 cestovať v modrých autobusoch na časové lístky. Tie prinášajú väčšiu 

efektivitu i úsporu financií pre cestujúcu verejnosť. 

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s dopravcami SAD Trenčín a SAD Prievidza v minulom roku po prvýkrát 

ponúkol možnosť cestovať v rámci kraja na časové lístky. Tie sú rozdelené na pásma podľa tarifných kilometrov, 

pričom k dispozícii sú pre skupiny Celé lístky a Zľavnené lístky. Zakúpiť sa dajú na 7 alebo 30 dní, a to 

prostredníctvom e-shopu, v cestovných informačných kanceláriách dopravcov alebo priamo u vodiča. Župa tak prišla 

s riešením ako nielen zefektívniť čas cestujúcich pri kúpe časových lístkov, ale aj ušetriť peniaze tých, ktorí si časové lístky 

obstarajú, pretože v daných dňoch môžu jazdiť neobmedzene.  

 

Mesiac v obrazoch 
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Po skončení každého kalendárneho mesiaca pripraví Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK koláž 

fotiek z najdôležitejších udalostí, ktoré sa za predchádzajúci mesiac v kraji udiali spolu s krátkym popisom. 

PUBLIKÁCIE, PROPAGAČNÉ MATERIÁLY A REKLAMNÉ PREDMETY 

Propagačné materiály predstavujú ďalšiu z možností ako kraj a jeho kompetencie možno priblížiť všetkým generáciám 

obyvateľov kraja. Ako dôležité nosiče informácií musia po stránke obsahovej i estetickej zahŕňať informácie                        

o administratívnych, geografických, demografických a hospodárskych údajoch, o prírodnom a historickom potenciáli a 

celkovom imidži kraja. Estetická stránka spĺňa kritériá meniacich sa trendov v oblasti polygrafie, fotografie a pod., musia 

byť teda cyklicky aktualizované. Je potrebné distribuovať ich v závislosti od toho, aké segmenty verejnosti chce župa 

cielene osloviť. Príležitosti, ktoré sú vhodné na distribúciu a využitie propagačných materiálov a reklamných predmetov, sú 

predovšetkým výstavy, veľtrhy a ďalšie verejné podujatia s predpokladanou bohatou účasťou návštevníkov. 

Sprostredkovane sú materiály o Trenčianskom samosprávnom kraji poskytované oficiálnym návštevám a tiež všetkým 

organizáciám  v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.  

 

REKLAMNÉ PREDMETY 

 

V  roku 2020 sa celkovo obstaralo 16 rôznych druhov reklamných  predmetov s  korporátnou identitou TSK alebo  

s logom Zelená župa. K nim patria napr. kniha Kultúrne dedičstvo Trenčianskeho kraja, Rozprávkové knihy od Štefana 

Gardoňa, perá s erbom TSK, šablóny na nástrek cyklotrás, obrazy od akademického maliara p. Vydrnáka pre domáce 

i zahraničné návštevy, cyklistické dresy TSK, diáre na rok 2021, propagačné perá, ceruzky a bloky s identitou TSK, 

papierové tašky, varechy s erbom TSK, stolový a nástenný kalendár a vianočné ozdoby.   

 

VÝSTAVY, VEĽTRHY A PODUJATIA 

Komunikácia Trenčianskeho samosprávneho kraja smerom k verejnosti sa uskutočňuje aj prostredníctvom prezentácie       

na výstavách a veľtrhoch regionálneho i celonárodného charakteru. Veľtrhy a výstavy sú kľúčové príležitosti,               

na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho širokej verejnosti a nadviazať kontakty s predstaviteľmi odbornej 

verejnosti a médií.  

Podpora cestovného ruchu v TSK je zabezpečovaná najmä prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie 

cestovného ruchu Trenčín región, s ktorou župa úzko spolupracuje. Medzi najvýznamnejšie podujatia a aktivity             

na podporu cestovného ruchu v I. polroku  2020 patrila výstava cestovného ruchu ITF Slovakiatour a REGIONTOUR 

Brno. V II. polroku situáciu ovplyvnila pandémia koronavírusu a žiadne ďalšie veľtrhy a výstavy sa nekonali. 

Z aktivít na podporu cestovného ruchu KOCR Trenčín región participovala na realizácii 2. československého putovania 

s EKSCM, súťaži TOP v cestovnom ruchu, Letnej súťaži Štúr Túr, fotosúťaží a kvízov počas celého roka na sociálnych 

sieťach. 

Podpora cestovného ruchu v TSK bola v roku 2020 prezentovaná 2-stranovým PR článkom v časopise BIKER, v novinách 

Trenčín Región na pravidelnej dvojmesačnej báze, v EKO brožúre (zelené projekty v Trenčianskom kraji),  v brožúre 

Dotyk histórie (pre nevidiacich) z dielne KOCR, PR článkom v májovom vydaní magazínu Čarovné Slovensko, inzerciou 

v periodiku Sme ženy, inzerciou v periodiku MY regionálne noviny – Leto na Slovensku + 10 článkov na online platforme, 

2x PR článkom na webovom sídle cestovanie.pravda.sk, PR článkom v RELAXe a reklamným spotom v Mestskej televízii 

Trnava. 
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4.7.2 Medzinárodné vzťahy 
 

Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so 4 partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych 

dohôd z minulých rokov: so Zlínskym a Juhomoravským krajom v Českej republike, s Volgogradskou administratívnou 

oblasťou    v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Zastupiteľstvo TSK v roku 2019 schválilo spoluprácu 

s regiónom – Černihivská oblasť na Ukrajine. Zmluva bude podpísaná v marci 2021. 

Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných 

záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ.  

Rok 2020 z pohľadu medzinárodných vzťahov 

Druhý januárový utorok zavítala na pôdu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja delegácia z Veľvyslanectva 

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. S predstaviteľmi TSK prebrala otázku transformácie uhoľného 

regiónu horná Nitra. 

Prvého júna sa oficiálne a slávnostne otvorila cyklotrasa v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie. 

Tú si na Medzinárodný deň detí spoločne prešli na dvoch kolesách zástupcovia Trenčianskej župy, mesta Brumov-Bylnice, 

Zlínskeho kraja, dotknutých miest, obcí, inštitúcií a dokonca aj cirkvi. 

 
 

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, ktoré sa každoročne konajú na najvyššej dominante Bielych Karpát – Veľkej 

Javorine, sa v roku 2020 uskutočnili 26. júla. Okrem toho, že sú historicky ojedinelé, zdôrazňujú význam česko-

slovenských vzťahov. Položiť kyticu k Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti prišli už tradične predseda 

aj podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V roku 2020 sa uskutočnilo aj rokovanie Asociácie krajov Českej republiky a Združenia samosprávnych krajov SK8. Opäť 

mu dominovala téma porovnania verejnej správy na Slovensku a v Česku. 

Od septembra je v rámci cezhraničného projektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície                  

pre verejnosť otvorené nielen Južné opevnenie Trenčianskeho hradu, ale aj česká časť projektu v partnerskom meste 

Bučovice. V malom 6-tisícovom mestečku sa vďaka TreBuChETu obnovil viac ako 10-hektárový Lesopark Kalvária 

nad mestom z konca 19. storočia. Okrem toho vznikol nový prístup do lokality Kalvárie zo severnej strany lesoparku, 

upravená bola cestná sieť vrátane hlavnej prístupovej komunikácie a verejné osvetlenie. Pozvanie na otvorenie časti 

projektu za spoločnou hranicou s Českom prijal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

 

Účasť na akciách európskeho charakteru za 2020 

Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región reprezentovala Trenčiansky samosprávny kraj na ITF Slovakiatour 

2020 a Region tour Brno 2020. 

 

4.7.3  Transparentnosť a spoločenská zodpovednosť 

V hodnotení rebríčka Transparency International Slovensko (TIS) z mája 2020 sa Trenčianska župa umiestnila opäť             

na prvom mieste. V rebríčku transparentnosti žúp 2020 TSK získal až 76,6%-né skóre. Naďalej tak zostáva jediným 

krajom so známkou transparentnosti A.  

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/po-juznom-opevneni-sa-mozete-prejst-premierovo-uz-tuto-sobotu.html?page_id=741012
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Transparentnosť žúp bola meraná pomocou 132 indikátorov, pričom pribudlo 15 nových. Po prvýkrát sa 

v transparentnosti zlepšil každý kraj. Trenčianska župa získala najvyššie skóre v oblastiach hodnotenia ako Predaj 

a prenájom majetku, Prístup k informáciám, Zariadenia sociálnych služieb či Personálna politika. Naopak, priestor 

na zlepšenie ešte vidí v oblasti Mediálnej a Dopravnej politiky či oblasti Dotácií a grantov. 

Komunikačná politika Trenčianskeho samosprávneho kraja stojí na otvorenosti, ochote a flexibilite poskytnúť informácie 

a reagovať na každý jeden podnet, ktorý župa zaeviduje. Zamestnanci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa           

od roku 2016 riadia prijatým Etickým kódexom, ktorý stanovuje základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca 

TSK s cieľom posilňovať dôveru verejnosti v odborný a nestranný výkon verejnej správy, t.j. konať vždy vo verejnom 

záujme, nezúčastňovať sa žiadnej činnosti, ktorá je v rozpore s plnením jeho pracovných povinností, postupovať pri plnení 

úloh odborne, objektívne, nestranne a transparentne. Etický kódex je súčasťou Pracovného poriadku Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a pre zamestnancov Úradu TSK je záväzným dokumentom, zverejnený je na webovom sídle 

Trenčianskej župy, v sekcii Samospráva, Úrad TSK. 

5. Rozpočet a plnenie rozpočtu TSK v roku 2020 vrátane rozpočtových organizácií 

V rámci hodnotenia roka 2020 je nevyhnutné konštatovať, že plnenie rozpočtového cieľa plánovaného Trenčianskym 

samosprávnym krajom pre rok 2020 prebiehalo v mimoriadne náročných podmienkach, zrodenie ktorých sa začalo ešte 

koncom roka 2019. Najskôr to boli legislatívne zmeny v podobe zvýšenia nezdaniteľného základu dane z príjmov 

fyzických osôb, valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy vo výške 10 %, či nová právna úprava výpočtu 

finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pri neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb. 

Navyše koncom roka 2019, presnejšie v mesiaci december, začali z Číny do sveta prenikať prvé informácie o šíriacom sa 

novom víruse SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu pomenovanú COVID-19. Rýchlosť, akou sa tento koronavírus 

rozšíril za pár mesiacov do celého sveta nemožno nazvať ináč ako pandémiou. Už začiatkom marca 2020 bol jeho výskyt 

zaznamenaný vo viac ako sto krajinách sveta, nevynímajúc ani Slovenskú  republiku. Vo väzbe na vážnosť celej situácie, 

hlavne v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa, vyhlásila Vláda Slovenskej republiky na území Slovenska 

počnúc dňom 12.3.2020 mimoriadnu  situáciu  a  krátko na to dňa 16.3.2020 bol v krajine  vyhlásený  núdzový  stav.   

Vývoj  v    súvislosti  so   šíriacim   sa  koronavírusom  COVID-19  priniesol  so  sebou  celú   radu   negatívnych   vplyvov.  

Tie  nespočívali  len  v priamych  nákladoch na výplatu nemocenských dávok a poskytnutie následnej zdravotnej 

starostlivosti  preukázateľne    nakazeným   obyvateľom,  výrazne   vyššie    náklady   boli   spojené s  karanténnymi   

opatreniami  zameranými na predchádzanie rozširovania nákazy. Patrili k ním napr. zatvorenie škôl, predškolských 

zariadení, kultúrnych a stravovacích zariadení, striktné obmedzenia na pracoviskách, povinné   karantény    pre   ľudí    

prichádzajúcich  z  rizikových  oblastí,   ale   hlavne  obmedzenia v doprave, ktoré mali pre Trenčiansky samosprávny kraj 

najväčší finančný dopad, a to v podobe úbytku tržieb z cestovného vo výške približne 3 600 tis. eur. Vo väzbe na všetky 

tieto skutočnosti sa s takmer určitosťou dal predpokladať veľmi negatívny vplyv epidémie na reálny sektor ekonomiky. 

Revidované prognózy z I. kvartála indikovali, že najhoršie scenáre by mali zaznamenať recesiu až 10 % 

a makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky z júna 2020 túto prognózu napokon potvrdila. Slovenská 

ekonomika sa v roku 2020 v dôsledku globálnej pandémie mala prepadnúť o historických 9,8 %. V druhej polovici roka sa 

predpokladalo jej postupne zotavovanie, čo by malo vytlačiť rast hrubého domáceho produktu v roku 2021 na 7,6 %. 

Ekonomika však ostane na celom horizonte podchladená a predpokladá sa, že predkrízovú úroveň doženie až koncom roku 

2022. Naďalej  panuje neistota prameniaca z epidemiologického vývoja, aj keď vo všeobecnosti sa očakáva spomalenie 

šírenia vírusu vo väzbe na prebiehajúcu vakcináciu obyvateľov.  

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s vyššie uvádzanou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19, ako 

aj vo väzbe na rizikové scenáre vývoja daňových príjmov pristúpil v priebehu I. polroka 2020 k nasledovným rozpočtovým 

opatreniam: 

  a) k zrušeniu poskytovania finančných prostriedkov v rámci jednotlivých dotačných programov  ako  sú  napr. 

dotácie  z rozpočtu  TSK  pre  právnické  a  fyzické osoby – podnikateľov na podporu verejno-prospešných služieb, dotácie 

na podporu environmentálnych aktivít, ďalej dotácie na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho 

komunitného rozpočtu, ako aj dotácie na zavádzanie participatívneho komunitného  rozpočtu  na  stredných  školách, časť 

týchto  prostriedkov bola  v   rámci  kompetencií  predsedu TSK na schvaľovanie zmien   rozpočtu presunutá za účelom 

zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov (respirátory 

FFP3, chirurgické jednorazové rúška, ochranné rúška na opakované použitie po praní, ochranné jednorazové  rukavice, 

ochranné okuliare a ochranné obleky) pre zamestnancov OvZP na úseku Zdravotníctva a Sociálneho zabezpečenia, 

  b) k pozastaveniu realizácie investičných zámerov schválených v Rozpočte TSK na roky 2020-2022,  

 c) k viazaniu časti schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií      

na úseku poskytovania kultúrnych služieb, a to za účelom šetrenia verejných prostriedkov z titulu očakávaného výpadku       

v plnení daňových príjmov. 

 

 

 

 

https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/eticky-kodex-zamestnanca-tsk.html?page_id=298636
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5.1. Rozpočet TSK 

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja konanom dňa 25.11.2019 uznesením  č. 384/2019.  

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 bol schválený ako vyrovnaný vo všetkých troch 

rokoch, pritom rozpočet na príslušný rozpočtový rok má záväzný charakter a rozpočet na nasledujúce dva roky má 

charakter informatívny. Na rozpočtový rok 2020 bol schválený bežný rozpočet s prebytkom 21 138 401 eur, kapitálový 

rozpočet  so schodkom v objeme 23 683 051 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov 

peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 

2 544 650 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných 

operácií. 

 

v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Schválený rozpočet 

2020 

  Bežné príjmy 169 950 399 

  Bežné výdavky 148 811 998 

  BEŽNÝ ROZPOČET 21 138 401 

  Kapitálové príjmy 46 533 267 

  Kapitálové výdavky 70 216 318 

  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -23 683 051 

  Príjmové finančné operácie 8 225 117 

  Výdavkové finančné operácie 5 680 467 

  FINANČNÉ OPERÁCIE 2 544 650 

  PRÍJMY SPOLU 224 708 783 

  VÝDAVKY SPOLU 224 708 783 

  VÝSLEDOK  HOSPODÁRENIA 0 

 

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu   roka 2020 zmenený, a to z 

titulu p r i j a t i a   ú č e l o v o   u r č e n ý c h  p r o s t r i e d k o v   v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a z titulu:  

- Z m e n y   R o z p o č t u   T S K   n a  r o k y   2 0 2 0 - 2 0 2 2 (1.zmena) schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK        

č. 461/2020 zo dňa 18.5.2020,  

- Z m e n y   R o z p o č t u   T S K   n a  r o k y   2 0 2 0 - 2 0 2 2 (2.zmena) schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK        

č. 544/2020 zo dňa 28.9.2020.   

 

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený v úhrne o 4 070 780 eur, t.j. zo schváleného objemu 216 483 666  eur              

na   objem  220 554 446  eur,  z  toho   rozpočet   bežných   príjmov   bol  znížený o 3 186 530 eur a rozpočet kapitálových 

príjmov bol naopak zvýšený o 7 257 310 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2020 nárast  o 34 590 850 

eur, t.j. zo schváleného objemu 219 028 316 eur na objem 253 619 166 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený 

o 7 721 832 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 26 869 018 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií  bol 

k 31.12.2020 zvýšený o objem 31 045 255 eur, t.j. zo schváleného objemu 8 225 117 eur na objem 39 270 372 eur 

a rozpočet  výdavkových  finančných  operácií  zaznamenal  zmenu v podobe nárastu celkom o 525 185 eur, t.j.                

zo schváleného objemu 5 680 467 eur na objem 6 205 652 eur. 
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Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022, schváleného uznesením č. 384/2019        

zo dňa  25.11.2019 je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

                                                                                                                                                                                                                                                   

v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Rozpočet 2020 

Zmeny 

rozpočtu k 

31.12.2020 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2020 

p.č. kat./pol.   ukazovateľ 

1.     PRÍJMY 216 483 666 4 070 780 220 554 446 

1.1.     Bežné príjmy 169 950 399 -3 186 530 166 763 869 

  100   Daňové príjmy 103 094 192 -5 522 741 97 571 451 

  110   Dane z príjmov a kapitálového majetku 103 094 192 -5 522 741 97 571 451 

  200   Nedaňové príjmy 10 259 925 350 452 10 610 377 

  200   Nedaňové príjmy - TSK 339 982 17 326 357 308 

  210   Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 114 693 0 114 693 

  220   Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 103 242 0 103 242 

  
240 

  

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí, vkladov 

a ážio 2 300 0 2 300 

  290   Iné nedaňové príjmy 119 747 17 326 137 073 

  200   Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 9 919 943 333 126 10 253 069 

      09 Vzdelávanie 1 750 059 164 496 1 914 555 

      10 Sociálne zabezpečenie 8 169 884 168 630 8 338 514 

  300   Granty a transfery 56 596 282 1 985 759 58 582 041 

  310   Tuzemské bežné granty a transfery 56 572 282 1 813 500 58 385 782 

  311   Granty 42 450 25 605 68 055 

      Granty - TSK 0 0 0 

      Granty - rozpočtové organizácie 42 450 25 605 68 055 

      09 Vzdelávanie 30 650 16 396 47 046 

      10 Sociálne zabezpečenie 11 800 9 209 21 009 

  312   Transfery v rámci verejnej správy 56 529 832 1 787 895 58 317 727 

    001 

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na 

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 1 630 483 2 456 904 4087 387 

    001 

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na 

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie 
0 229 527 229 527 

   
09 Vzdelávanie 

 
105 682 105 682 

   

10 Sociálne zabezpečenie 

 

123 845 123 845 

    011 

Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - 

TSK 0 62 951 62 951 

    011 
Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - 
rozpočtové organizácie 6 780 92 616 99 396 

   

09 Vzdelávanie 6 780 44 561 51 341 

   

10 Sociálne zabezpečenie 0 48 055 48 055 

    012 

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy 54 892 569 -1 054 103 53 838 466 

  330   Zahraničné granty 24 000 172 259 196 259 

  331   Zahraničné granty - bežné  24 000 172 259 196 259 

    001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK 0 0 0 

    001 
Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia- rozpočtové 
organizácie 0 172 259 172 259 

      09 Vzdelávanie 0 172 259 172 259 

      10 Sociálne zabezpečenie 0 0 0 

    002 Od medzinárodnej organizácie - TSK 24 000 0 24 000 
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v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Rozpočet 2020 

Zmeny 

rozpočtu k 

31.12.2020 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2020 

p.č. kat./pol.   ukazovateľ 

1.2.     Kapitálové príjmy 46 533 267 7 257 310 53 790 577 

  200   Nedaňové príjmy 951 000 0 951 000 

  200   Nedaňové príjmy - TSK 951 000 0 951 000 

  230   Kapitálové príjmy 951 000 0 951 000 

  200   Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 0 0 0 

      09 Vzdelávanie 0 0 0 

      10 Sociálne zabezpečenie 0 0 0 

  300   Granty a transfery 45 582 267 7 257 310 52 839 577 

  320   Tuzemské kapitálové granty a transfery 45 582 267 7 257 310 52 839 577 

  321   Granty 10 000 0 10 000 

      Granty - TSK 0 0 0 

      Granty - rozpočtové organizácie 10 000 0 10 000 

      09 Vzdelávanie 0 0 0 

      10 Sociálne zabezpečenie 10 000 0 10 000 

  322   Transfery v rámci verejnej správy 45 572 267 7 257 310 52 829 577 

    001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - TSK 45 572 267 7 057 595 52 629 862 

    001 

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové 

organizácie 0 199 715 199 715 

   
09 Vzdelávanie 0 199 715 199 715 

   
10 Sociálne zabezpečenie 0 0 0 

            

                                                                                                                                         v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Rozpočet 2020 

Zmeny 

rozpočtu k 

31.12.2020 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2020 

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ 

2.      VÝDAVKY 219 028 316 34 590 850 253 619 166 

2.1.     Bežné výdavky 148 811 998 7 721 832 156 533 830 

      Trenčiansky samosprávny kraj 12 931 828 1 079 927 14 011 755 

    610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 929 962 71 019 4 000 981 

    620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 684 987 20 240 1 705 227 

    630 Tovary a služby 5 769 924 295 341 6 065 265 

    640 Bežné transfery 1 181 955 686 845 1 868 800 

    650 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou 
finančnou výpomocou a finančným prenájmom 365 000 6 482 371 482 

  04.   Doprava 40 196 748 5 119 886 45 316 634 

    644 Dotácie pre SAD 23 500 000 5 119 886 28 619 886 

                     -  SAD Trenčín, a.s. 15 550 000 3 189 054 18 739 054 

                     -  SAD Prievidza a.s. 7 950 000 1 930 832 9 880 832 

    641 SC TSK 16 696 748 0 16 696 748 

  07.   Zdravotníctvo 0 39 257 39 257 

    641 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 0 0 0 

    641 NsP Myjava so sídlom v Myjave 0 0 0 

    641 NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 0 39 257 39 257 

  08.   Kultúra 5 479 149 0 5 479 149 

    641 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 114 830 12 447 127 277 
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    641 Knižnice 1 911 577 0 1 911 577 

    641 Múzeá a galérie 2 421 636 0 2 421 636 

    641 Ostatné kultúrne zariadenia 1 031 106 -12 447 1 018 659 

  09.   Vzdelávanie 62 129 334 35 042 62 164 376 

    600 Rozpočtové organizácie 29 348 771 -120 309 29 228 462 

    641 Príspevkové organizácie 32 029 316 155 351 32 184 667 

    640 Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia 751 247 0 751 247 

  10.   Sociálne zabezpečenie 28 074 939 1 447 720 29 522 659 

    600 Rozpočtové organizácie 27 039 994 1 447 720 28 487 714 

    640 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 1 034 945 0 1 034 945 

 

                  

                                           v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Rozpočet2020 

Zmeny 

rozpočtu k 

31.12.2020 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2020 

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ 

2.2.     Kapitálové výdavky 70 216 318 26 869 018 97 085 336 

    710,720 Samosprávny kraj 1 444 500 2 400 351 3 844 851 

  04.   Doprava 40 130 772 9 115 519 49 246 291 

    721 Správa ciest TSK 2 940 206 8 139 216 11 079 422 

    710 Financované TSK 37 190 566 976 303 38 166 869 

  07.   Zdravotníctvo 6 491 721 3 031 863 9 523 584 

    721 Zdravotníctvo - príspevkové organizácie 6 461 721 3 029 453 9 491 174 

    710 Financované TSK 30 000 2 410 32 410 

  08.   Kultúra 1 443 549 475 010 1 918 559 

      Kultúra - príspevkové organizácie 126 209 419 987 546 196 

    721 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 0 0 0 

    721 Knižnice 100 000 418 537 518 537 

    721 Múzeá a galérie 0 1 450 1 450 

    721 Ostatné kultúrne zariadenia 26 209 0 26 209 

    710 Financované TSK 1 317 340 55 023 1 372 363 

  09.   Vzdelávanie 15 922 501 8 800 697 24 723 198 

    700 Rozpočtové organizácie 1 188 170 841 291 2 029 461 

    721 Príspevkové organizácie 1 986 874 899 265 2 886 139 

    710 Financované TSK 12 747 457 7 060 141 19 807 598 

  10.   Sociálne zabezpečenie 4 783 275 3 045 578 7 828 853 

    700 Rozpočtové organizácie 2 283 275 3 045 578 5 328 853 

    710 Financované TSK 2 500 000 0 2 500 000 

 

            

                                                        v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Rozpočet 2020 

Zmeny 

rozpočtu k 

31.12.2020 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2020 

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ 

3.1.     Príjmové finančné operácie 8 225 117 31 045 255 39 270 372 

  450   Z ostatných finančných operácií 6 362 078 25 522 514 31 884 592 

  453   Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2 843 078 3 540 653 6 383 731 
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      Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK 2 649 978 3 490 175 6 140 153 

      Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie 193 100 50 478 243 578 

      09 Vzdelávanie 193 100 50 478 243 578 

      10 Sociálne zabezpečenie 0 0 0 

  454   Prevod prostriedkov z peňažných fondov 3 519 000 21 981 861 25 500 861 

  456   Iné príjmové finančné operácie 0 0 0 

  510   Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 5 522 741 5 522 741 

  520   Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 863 039 0 1 863 039 

3.2.     Výdavkové finančné operácie 5 680 467 525 185 6 205 652 

  810   

Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné 

výdavkové operácie 200 0 200 

  820   Splácanie istín 5 680 267 525 185 6 205 452 

 

   

Rekapitulácia 

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií 

                                                          

                               v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Rozpočet 2020 

Zmeny 

rozpočtu k 

31.12.2020 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2020 

  Bežné príjmy 169 950 399 -3 186 530 166 763 869 

  Bežné výdavky 148 811 998 7 721 832 156 533 830 

  BEŽNÝ ROZPOČET 21 138 401 -10 908 362 10 230 039 

  Kapitálové príjmy 46 533 267 7 257 310 53 790 577 

  Kapitálové výdavky 70 216 318 26 869 018 97 085 336 

  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -23 683 051 -19 611 708 -43 294 759 

  Príjmové finančné operácie 8 225 117 31 045 255 39 270 372 

  Výdavkové finančné operácie 5 680 467 525 185 6 205 652 

  FINANČNÉ OPERÁCIE 2 544 650 30 520 070 33 064 720 

  PRÍJMY SPOLU 224 708 783 35 116 035 259 824 818 

  VÝDAVKY SPOLU 224 708 783 35 116 035 259 824 818 

  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 0 0 0 

 

 

5.2. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK 

 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2020 možno v skratke zhrnúť 

nasledovne: 

      

                  

v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 

2019 

Upravený  

rozpočet 2020 

Skutočnosť 

2020 
% 

p.č. kat./pol. ukazovateľ 

1.   PRÍJMY 166 881 210,89 220 554 446,00 191 247 463,62 86,71 

1.1.   Bežné príjmy 161 030 642,56 166 763 869,00 168 050 228,99 100,77 

  100 Daňové príjmy 101 169 870,78 97 571 451,00 100 104 005,57 102,60 

  110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 101 169 870,78 97 571 451,00 100 104 005,57 102,60 

  200 Nedaňové príjmy 9 565 781,16 10 610 377,00 8 770 568,80 82,66 

  200 Nedaňové príjmy - Úrad TSK 435 378,23 357 308,00 563 014,11 157,57 
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  210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 138 601,42 114 693,00 150 945,16 131,61 

  220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 197 892,46 103 242,00 197 915,80 191,70 

  240 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných 

výpomocí, vkladov a ážio 1 885,60 2 300,00 648,26 28,19 

  290 Iné nedaňové príjmy 96 998,75 137 073,00 213 504,89 155,76 

  200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 9 130 402,93 10 253 069,00 8 207 554,69 80,05 

       09 Vzdelávanie 1 622 700,78 1 914 555,00 931 725,36 48,67 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 1 071 193,01 1 157 300,00 575 721,35 49,75 

       10 Sociálne zabezpečenie 7 507 702,15 8 338 514,00 7 275 829,33 87,26 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 0,00 

  300 Granty a transfery 50 294 990,62 58 582 041,00 59 175 654,62 101,01 

  310 Tuzemské bežné granty a transfery 50 143 625,19 58 385 782,00 58 969 415,84 101,00 

  311 Granty - rozpočtové organizácie 52 156,35 68 055,00 48 026,32 70,57 

       09 Vzdelávanie 32 391,69 47 046,00 15 729,92 33,44 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 700,00 0,00 287,99 0,00 

       10 Sociálne zabezpečenie 19 764,66 21 009,00 32 296,40 153,73 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 9 796,81 0,00 17 270,60 0,00 

  312 Transfery v rámci verejnej správy 50 091 468,84 58 317 727,00 58 921 389,52 101,04 

    

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem 

transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 429 021,69 4 087 387,00 4 680 719,51 114,52 

    

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem 

transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - 
rozpočtové organizácie 47 316,36 229 527,00 249 831,29 108,85 

       09 Vzdelávanie 743,62 105 682,00 105 678,16 100,00 

       10 Sociálne zabezpečenie 46 572,74 123 845,00 144 153,13 116,40 

    

Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej 

správy 0,00 62 951,00 62 899,43 99,92 

    

Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej 

správy - rozpočtové organizácie  71 113,79 99 396,00 89 473,29 90,02 

       09 Vzdelávanie 33 495,57 51 341,00 44 559,42 86,79 

       10 Sociálne zabezpečenie 37 618,22 48 055,00 44 913,87 93,46 

    
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu 
nákladov preneseného výkonu štátnej správy 49 544 017,00 53 838 466,00 53 838 466,00 100,00 

  330 Zahraničné granty 151 365,43 196 259,00 206 238,78 105,09 

  331 Zahraničné granty bežné 151 365,43 196 259,00 206 238,78 105,09 

    

Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako 

medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie 127 522,93 172 259,00 177 058,78 102,79 

       09 Vzdelávanie 127 522,93 172 259,00 177 058,78 102,79 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 0,00 

       10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie 23 842,50 24 000,00 29 180,00 121,58 

 

Bežné príjmy boli k 31.12.2020 plnené vo výške 168 050 228,99 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 100,77 % 

z rozpočtovanej sumy 166 763 869,00 eur  a medziročný   nárast   takmer   o 7 020 tis. eur. Rozhodujúci   podiel                  

na   tejto  skutočnosti  však nemala tak ako po minulé roky hlavná kategória 100 - Daňové príjmy, ale hlavná kategória 300 

Granty a transfery, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho 

roka zvýšenie takmer  o 8 881 tis. eur. V oblasti plnenia daňových príjmov bol v dôsledku nepriaznivej situácie 

ovplyvnenej  šírením choroby COVID-19 zaznamenaný medziročný pokles takmer o 1 066 tis. eur a rovnako hlavná 

kategória 200 – Nedaňové príjmy zaznamenala nižšie plnenie v porovnaní s predchádzajúcim   rokom, a to   celkom            

o 795 tis. eur,  pritom  výraznejšie  zmeny  boli   zaznamenané  u rozpočtových   organizácií   v  zriaďovateľskej  

pôsobnosti  TSK,  kde  v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 dosiahli  nedaňové  príjmy  rozpočtových  organizácií  

oproti  roku 2019 pokles  o takmer  923 tis.  eur.  Naproti   tomu  vývoj   nedaňových   príjmov  na  Úrade   TSK  zostal bez 

výraznejších zmien a svojím objemom zaznamenal medziročný nárast približne o 128 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne 

v ekonomickej kategórii 290- Iné nedaňové príjmy, a to  na ekonomickej podpoložke 292 017 – príjmy z vratiek, kde sú 

triedené prijaté nevyčerpané dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom v predchádzajúcom roku, ako aj prijaté 

zrefundované finančné prostriedky za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP 

v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. V hlavnej kategórii  300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného 

obdobia zaznamenaný medziročný už spomínaný nárast v plnení príjmov takmer o 8 881 tis. eur. Dôvodom tejto 

skutočnosti bol hlavne o takmer 4 292 tis. eur vyšší objem transferov zo štátneho rozpočtu prijatých na úhradu nákladov 
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preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania a o približne 4 252 tis. eur vyšší objem dotácií a transferov zo 

štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. 

 

v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 

2019 

Upravený  

rozpočet 2020 

Skutočnosť 

2020 
% 

p.č. kat./pol. ukazovateľ 

1.2.   Kapitálové príjmy 5 850 568,33 53 790 577,00 23 197 234,63 43,13 

  200 Nedaňové príjmy 1 110 228,59 951 000,00 277 170,28 29,15 

  200 Nedaňové príjmy - Úrad TSK 1 110 228,59 951 000,00 277 170,28 29,15 

  230 Kapitálové príjmy 1 110 228,59 951 000,00 277 170,28 29,15 

  200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 0,00 0,00 0,00 0,00 

       09 Vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00 

       10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

  300 Granty a transfery 4 740 339,74 52 839 577,00 22 920 064,35 43,38 

  320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 4 740 339,74 52 839 577,00 22 920 064,35 43,38 

  321 Granty - rozpočtové organizácie 500,20 10 000,00 10 000,00 100,00 

       09 Vzdelávanie 500,20 0,00 0,00 0,00 

       10 Sociálne zabezpečenie 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 

  322 Transfery v rámci verejnej správy 4 739 839,54 52 829 577,00 22 910 064,35 43,37 

    Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 4 739 839,54 52 629 862,00 22 710 350,04 43,15 

    

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - 

rozpočtové organizácie 0,00 199 715,00 199 714,31 100,00 

       09 Vzdelávanie 0,00 199 715,00 199 714,31 100,00 

       10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2020 plnené vo výške 23 197 234,63 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43,13 % 

z rozpočtovanej sumy 53 790 577,00 eur a nárast o takmer 17 347 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho 

roka.  Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. 

Vyššie plnenie príjmov sa podarilo dosiahnuť len v jednej z nich. V minulom  období  priaznivo  hodnotený podiel hlavnej 

kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov 

zaznamenal v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 úroveň plnenia len 28,73 %. Naproti tomu rozhodujúca hlavná 

kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, zaznamenala 

v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast a dosiahla úroveň plnenia 43,38 %. Pre informáciu 

uvádzame, že v roku 2019 bolo percentuálne plnenie príjmov v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery vykázané na 

úrovni 13,83 %. Tento priaznivý vývoj sa podarilo dosiahnuť v dôsledku ukončenia viacerých kontrol pri zákazkách 

s vyšším finančným plnením  v druhej   polovici  roka. 

 

       

v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 

2019 

Upravený  

rozpočet 2020 

Skutočnosť 

2020 
% 

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ 

2.      VÝDAVKY 166 811 766,27 253 619 166,00 194 012 280,95 76,50 

2.1.     Bežné výdavky 139 019 241,59 156 533 830,00 146 394 153,00 93,52 

      Trenčiansky samosprávny kraj 9 679 376,62 14 011 755,00 10 134 704,71 72,33 

    610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 763 523,75 4 000 981,00 3 022 291,38 75,54 

    620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 102 276,92 1 705 227,00 1 198 080,85 70,26 

    630 Tovary a služby 4 355 159,40 6 065 265,00 4 162 152,39 68,62 

    640 Bežné transfery 1 017 015,97 1 868 800,00 1 380 699,00 73,88 

    650 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, 
pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným 

prenájmom 441 400,58 371 482,00 371 481,09 100,00 

  04.   Doprava 42 890 404,23 45 316 634,00 45 236 704,33 99,82 

    644 1. dotácie pre SAD 26 869 174,00 28 619 886,00 28 613 530,00 99,98 
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        -  SAD Trenčín, a.s. 17 610 344,00 18 739 054,00 18 732 698,00 99,97 

        -  SAD Prievidza a.s. 9 258 830,00 9 880 832,00 9 880 832,00 100,00 

    641 2. SC TSK 16 021 230,23 16 696 748,00 16 623 174,33 99,56 

  07.   Zdravotníctvo 104 400,00 39 257,00 36 294,00 92,45 

    641 Nemocnice s poliklinikou 104 400,00 39 257,00 36 294,00 92,45 

  08.   Kultúrne služby 4 880 138,32 5 479 149,00 4 797 625,13 87,56 

    641 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 104 964,08 127 277,00 102 886,83 80,84 

    641 Knižnice 1 634 181,22 1 911 577,00 1 670 546,70 87,39 

    641 Múzeá a galérie 2 193 047,75 2 421 636,00 2 159 945,67 89,19 

    641 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 947 945,27 1 018 659,00 864 245,93 84,84 

  09.   Vzdelávanie 56 147 113,93 62 164 376,00 58 761 938,89 94,53 

    600 Rozpočtové organizácie 25 765 718,10 29 228 462,00 26 400 343,40 90,32 

      - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 979 049,82 1 388 914,00 523 404,89 37,68 

    641 Príspevkové organizácie 29 774 249,60 32 184 667,00 31 966 575,94 99,32 

    640 Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia 607 146,23 751 247,00 395 019,55 52,58 

  10.   Sociálne zabezpečenie 25 317 808,49 29 522 659,00 27 426 885,94 92,90 

    600 Rozpočtové organizácie 24 611 913,68 28 487 714,00 26 512 652,41 93,07 

      - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 0,00 

    640 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 705 894,81 1 034 945,00 914 233,53 88,34 

  

Bežné výdavky boli k 31.12.2020 čerpané vo výške 146 394 153,00 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 93,52 % 

z rozpočtovaného objemu 156 533 830,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer             

o 7 375 tis. eur. Išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom 

schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 a v priebehu roka 2020 bol 

ovplyvnený:  

- valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10 %,  a to v súlade 

s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej 

službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“  zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade s vládnou novelou zákona     

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave,          

za ktorým bola vzájomná dohoda oboch strán pokračovať vo zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-

hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako  aj  vyššia  

priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt a vyššie náklady spojené so vstupmi 

autobusov na jednotlivé autobusové stanice, 

- nárastom finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý zahŕňal 

zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020.  

Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v roku 2020 ovplyvnený nepredvídanými 

skutočnosťami, ku ktorým rozhodne patrí spomínané šírenie globálnej pandémie COVID–19. Tá v značnej miere 

ovplyvnila hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Zdravotníctva, Sociálneho 

zabezpečenia a Dopravy. 

 

                                                                                                                                                                     v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 

2019 

Upravený  

rozpočet 2020 

Skutočnosť 

2020 
% 

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ 

2.2.     Kapitálové výdavky 27 792 524,68 97 085 336,00 47 618 127,95 49,05 

    710,720 Trenčiansky samosprávny kraj 1 038 396,21 3 844 851,00 2 822 828,73 73,42 

  04.   Doprava 9 107 631,39 49 246 291,00 21 280 877,91 43,21 

    721 SC TSK 3 471 983,54 11 079 422,00 5 385 506,74 48,61 

    710 Financované TSK  5 635 647,85 38 166 869,00 15 895 371,17 41,65 

  07.   Zdravotníctvo 6 123 203,81 9 523 584,00 5 577 446,59 58,56 

    721 Nemocnice s poliklinikou 5 775 057,16 9 491 174,00 5 545 045,46 58,42 

    710 Financované TSK  348 146,65 32 410,00 32 401,13 99,97 

  08.   Kultúrne služby 1 883 946,43 1 918 559,00 1 690 477,90 88,11 

    721 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 69 500,00 0,00 0,00 0,00 
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    721 Knižnice 561 058,67 518 537,00 508 164,43 98,00 

    721 Múzeá a galérie 645 323,22 1 450,00 1 450,00 100,00 

    721 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 4 942,88 26 209,00 0,00 0,00 

    710 Financované TSK 603 121,66 1 372 363,00 1 180 863,47 86,05 

  09.   Vzdelávanie 8 629 258,45 24 723 198,00 11 489 409,06 46,47 

    700 Rozpočtové organizácie 1 285 378,85 2 029 461,00 1 349 382,95 66,49 

    721 Príspevkové organizácie 2 076 916,68 2 886 139,00 2 667 365,95 92,42 

    710 Financované TSK 5 266 962,92 19 807 598,00 7 472 660,16 37,73 

  10.   Sociálne zabezpečenie 1 010 088,39 7 828 853,00 4 757 087,76 60,76 

    700 Rozpočtové organizácie 894 284,39 5 328 853,00 4 751 447,76 89,16 

    710 Financované TSK  115 804,00 2 500 000,00 5 640,00 0,23 

 

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2020 v objeme 47 618 127,95 eur, čo predstavuje 49,05 

% z rozpočtovaného objemu 97 085 336,00 eur a medziročný nárast približne o 19 826 tis. eur. Z uvedeného celkového 

objemu čerpaných kapitálových výdavkov predstavovalo čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov 

implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov objem 26 181 798,15 eur, čo predstavuje 41,25 % 

z rozpočtovanej sumy 63 474 093,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo 

objem 21 436 329,80 eur, čo predstavuje 63,78 % z rozpočtovanej sumy 33 611 243,00 eur.  

 

Po minuloročných obdobiach, keď vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj každoročne pomerne nízke percento čerpania 

kapitálových výdavkov, musíme konštatovať, že v rozpočtovom roku 2020 bol v tomto smere zaznamenaný pozitívny 

vzostup: 

a) v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov  bolo hlavným 

dôvodom medziročného nárastu čerpania kapitálových výdavkov o takmer 14 851 tis. eur ukončenie viacerých kontrol        

pri zákazkách s vyšším finančným plnením v druhej polovici roka. Naďalej sa však stretávame s neprimerane  dlhými  

lehotami  administratívnych  procesov  uzatvárania   zmlúv o nenávratných   finančných   príspevkoch   (ďalej   NFP).        

Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla 

uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania  sú 

zmluvy  s  dodávateľmi  uzatvárané  až  po  nadobudnutí  účinnosti  zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie                       

z verejného obstarávania riadiacim orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné 

a častokrát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia 

operačných programov. Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsobuje samotný proces verejného obstarávania, nezáujem 

uchádzačov, a  z toho vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, administratívna náročnosť a lehoty dané 

legislatívou verejného obstarávania a následne ako už bolo spomínané aj čas potrebný  na vykonanie kontroly verejného 

obstarávania riadiacim orgánom. Nedodržanie jednotlivých postupov a povinností kontroly by bolo závažným porušením 

zmluvných podmienok zmlúv o NFP. Keďže lehoty výkonu kontrol nie je možné obísť, ani akýmkoľvek spôsobom skrátiť, 

neprimerane  sa  tak predlžuje  proces  verejného  obstarávania, ako  aj  čas od vyhodnotenia ponúk po podpis 

dodávateľských zmlúv, čo má zasa za následok oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných 

prostriedkov. 

b) v  oblasti  investičných  akcií    Úradu   TSK   a  OvZP  realizovaných  z  vlastných  zdrojov  a zo zdrojov 

štátneho rozpočtu zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj medziročne vyššie čerpanie kapitálových výdavkov               

o približne 4 975 tis. eur. Úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja zostalo nasmerované nielen na dokončenie 

investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2019, ale aj   na realizáciu nových 

investičných zámerov.  Za prioritnú oblasť bola v roku 2020 stanovená oblasť Dopravy a práve do tejto oblasti smeroval 

Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem finančných prostriedkov.  

 

                                                                                                                                                           v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 

2019 

Upravený  

rozpočet 2020 

Skutočnosť 

2020 
% 

p.č. kat./pol. ukazovateľ 

3.    FINANČNÉ OPERÁCIE         

3.1.   Príjmové finančné operácie 34 153 796,93 39 270 372,00 39 730 413,16 101,17 

  450 Z ostatných finančných operácií 34 153 796,93 31 884 592,00 32 344 633,16 101,44 

  453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 7 622 063,40 6 383 731,00 5 650 179,74 88,51 

    Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK 7 429 575,48 6 140 153,00 5 423 050,27 88,32 

    

Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové 

organizácie 192 487,92 243 578,00 227 129,47 93,25 

       09 Vzdelávanie 192 487,92 243 578,00 227 129,47 93,25 
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    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 172 119,14 231 614,00 222 384,91 96,02 

       10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 0,00 

  454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 25 274 467,00 25 500 861,00 25 500 861,00 100,00 

  456 Iné príjmové finančné operácie 1 257 266,53 0,00 1 193 592,42 0,00 

    
Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky 
- Úrad TSK 1 142 046,48 0,00 979 210,22 0,00 

    

Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky 

- rozpočtové organizácie 115 217,40 0,00 214 379,85 0,00 

       09 Vzdelávanie 78 158,14 0,00 158 060,63 0,00 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 78 158,14 0,00 158 060,63 0,00 

       10 Sociálne zabezpečenie 37 059,26 0,00 56 319,22 0,00 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 37 059,26 0,00 56 319,22 0,00 

    

Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad 

TSK 2,65 0,00 2,35 0,00 

  510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 5 522 741,00 5 522 741,00 100,00 

  514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 5 522 741,00 5 522 741,00 100,00 

  520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 1 863 039,00 1 863 039,00 100,00 

  523 Od zahraničných finančných inštitúcií 0,00 1 863 039,00 1 863 039,00 100,00 

3.2.   Výdavkové finančné operácie 3 144 300,03 6 205 652,00 7 015 613,13 113,05 

  810 

Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 

majetku a ostatné výdavkové operácie 902 248,03 200,00 810 161,13 405 080,57 

  819 Iné výdavkové finančné operácie 902 248,03 200,00 810 161,13 405 080,57 

    

Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné 

zábezpeky - Úrad TSK 824 356,49 0,00 658 456,60 0,00 

    
Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné 
zábezpeky - rozpočtové organizácie 77 875,64 0,00 151 704,53 0,00 

       09 Vzdelávanie 77 875,64 0,00 126 387,74 0,00 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 77 875,64 0,00 126 387,74 0,00 

       10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 25 316,79 0,00 

    - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 25 316,79 0,00 

    
Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad 
TSK 14,32 100,00 0,00 0,00 

    

Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - 

rozpočtové organizácie 1,58 100,00 0,00 0,00 

       09 Vzdelávanie 1,58 100,00 0,00 0,00 

       10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

  820 Splácanie istín 2 242 052,00 6 205 452,00 6 205 452,00 100,00 

  821 Splácanie tuzemskej istiny 2 242 052,00 2 242 052,00 2 242 052,00 100,00 

  822 
Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej 
finančnej výpomoci do zahraničia 0,00 3 963 400,00 3 963 400,00 100,00 

 

V rámci finančných operácií príjmových zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie v celkovom objeme 

39 730 413,16 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje medziročný nárast o takmer       

5 577 tis. eur. Tento príjem zahŕňal: 

 a) vykázaný zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. V rámci hodnoteného 

obdobia bol na ekonomickej položke 453- prostriedky z predchádzajúcich rokov vykázaný objem v celkovej výške 

5 650 179,74 eur, ktorý pozostával:  

-  z nevyčerpaných účelovo určených dotácií obdržaných z Európskej komisie a zo štátneho rozpočtu, a to 

v celkovom objeme 3 490 161,53 eur,  

-  z nespotrebovaných návratných zdrojov financovania v objeme 1 932 888,74 eur, obdržaných v minulom 

období z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré sú určené výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov 

schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných 

programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie, 

-  a napokon z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária),                

na základe ktorej bolo zaznamenané u rozpočtových organizácií vykazovanie plnenia príjmových 

finančných operácií v celkovom objeme 227 129,47 eur, a to v podobe zostatku prostriedkov 



 

123 

 

z predchádzajúcich rokov, ktoré predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti 

po zdanení, ďalej zostatkov finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií 

z podnikateľskej činnosti, ako aj nevyčerpaných príspevkov od zákonných zástupcov resp.  od iných 

stravníkov v zariadeniach školského stavovania určených na úhradu potravín,  

 b) príjem z titulu prevodu prostriedkov z peňažných fondov do rozpočtu, a to v približne rovnakom objeme ako 

v roku 2019, konkrétne v objeme 25 500 861,00 eur, z toho v objeme 20 380 975,00 eur za účelom rozpočtového krytia 

úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020 a v objeme 5 119 886,00 eur za účelom úhrady neuhradenej 

preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s., 

c) ďalej prijaté finančné zábezpeky v objeme 1 193 590,07 eur. Išlo o finančné  prostriedky zložené uchádzačom 

na samostatný bankový účet,  ktoré   prijal Trenčiansky samosprávny kraj ako subjekt verejnej správy v súlade                          

so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (§ 36 - viazanosť ponúk), resp.                  

v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (obchodná verejná súťaž), 

d) príjem z kurzových  rozdielov v objeme 2,35 eur, 

e) bezúročnú návratnú finančnú výpomoc v objeme 5 522 741,00 eur, ktorú v súvislosti s negatívnym vývojom 

hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19 

schválila subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností Vláda Slovenskej republiky, a to 

uznesením č. 494 zo dňa 12.8.2020 ako kompenzáciu výpadku ich príjmov. Pre Trenčiansky samosprávny kraj bola výška 

návratnej finančnej výpomoci stanovená na spomínanej úrovni 5 522 741,00 eur a bola využitá na úhradu výdavkov, ktoré 

by nemohli byť z dôvodu  výpadku  daňových  príjmov zrealizované  v plánovanom  objeme,  konkrétne na súvislé opravy 

ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK  č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019 

v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK   dodávateľským  spôsobom  na  rok 2020“ 

f) návratné zdroje financovania prijaté z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 1 863 039,00 eur na 

úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov a len pre projekty financované v rámci 

jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Finančné prostriedky 

v objeme 1 863 039,00 eur boli pripísané na bankový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja v mesiaci október 2020. 

Z celkového objemu prijatých návratných zdrojov financovania sa však ku koncu rozpočtového obdobia vyčerpalo len 

6 602,50 eur, a to na implementáciu projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“. Zvyšná časť 

objemu prijatých návratných zdrojov financovania, t.j. 1 856 436,50 eur bola prostredníctvom ekonomickej položky 453, 

ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, presunutá      

do roku 2021. 

 

Vo výdavkovej časti finančných operácií nastali v medziročnom porovnávaní zmeny. Vykázaný objem finančných 

prostriedkov v rámci hlavnej kategórie 800 predstavoval k termínu hodnoteného obdobia výšku 7 015 613,13 eur, čo je 

nárast o približne 3 871 tis. eur. Podobne ako v predchádzajúcom období pozostával tento celkový vykazovaný objem 

finančných prostriedkov zo splácania tuzemskej istiny v objeme 2 242 052,00 eur a z vrátenia finančných zábezpek 

neúspešným uchádzačom v objeme 810 161,13 eur. Medziročný nárast výdavkových finančných operácií bol však 

dosiahnutý splatením prvej tranže v objeme 3 963 400,00 eur   za   úverový   obchod   uzatvorený  na  základe   rámcovej   

zmluvy   č. 2017/0319  so zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojová banka Rady Európy. Návratné zdroje financovania 

boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnuté 27.4.2018 s dobou splatnosti 2,5 roka, a to na úhradu 95% 

oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných v rámci jednotlivých operačných programov 

Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. 

 

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií 

                                                                                                                                                                  v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Skutočnosť 

2019 

Upravený  

rozpočet 2020 

Skutočnosť 

2020 

  Bežné príjmy 161 030 642,56 166 763 869,00 168 050 228,99 

  - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 1 081 689,82 1 157 300,00 593 279,94 

  Bežné výdavky 139 019 241,59 156 533 830,00 146 394 153,00 

  - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií   979 049,82 1 388 914,00 523 404,89 

  BEŽNÝ ROZPOČET 22 011 400,97 10 230 039,00 21 656 075,99 

  Kapitálové príjmy 5 850 568,33 53 790 577,00 23 197 234,63 

  Kapitálové výdavky 27 792 524,68 97 085 336,00 47 618 127,95 

  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -21 941 956,35 -43 294 759,00 -24 420 893,32 

  Príjmové finančné operácie 34 153 796,93 39 270 372,00 39 730 413,16 

  - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 287 336,54 231 614,00 436 764,76 

  Výdavkové finančné operácie 3 144 300,03 6 205 652,00 7 015 613,13 
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  - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 77 875,64 0,00 151 704,53 

  FINANČNÉ OPERÁCIE 31 009 496,90 33 064 720,00 32 714 800,03 

  PRÍJMY SPOLU 201 035 007,82 259 824 818,00 230 977 876,78 

  - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 1 369 026,36 1 388 914,00 1 030 044,70 

  VÝDAVKY SPOLU 169 956 066,30 259 824 818,00 201 027 894,08 

  - v tom samostatné účty rozpočtových organizácií   1 056 925,46 1 388 914,00 675 109,42 

  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 31 078 941,52 0,00 29 949 982,70 

 

Pre informáciu uvádzame, že do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK neboli zarátané 

finančné prostriedky vykazované rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na tzv. samostatných 

účtoch. 

Sumarizácia bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií po vylúčení samostatných účtov rozpočtových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

 

                                                                                                                                             v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 2019 
Upravený  

rozpočet 2020 

Skutočnosť 

2020 

  Bežné príjmy 159 948 952,74 165 606 569,00 167 456 949,05 

  Bežné výdavky 138 040 191,77 155 144 916,00 145 870 748,11 

  BEŽNÝ ROZPOČET 21 908 760,97 10 461 653,00 21 586 200,94 

  Kapitálové príjmy 5 850 568,33 53 790 577,00 23 197 234,63 

  Kapitálové výdavky 27 792 524,68 97 085 336,00 47 618 127,95 

  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -21 941 956,35 -43 294 759,00 -24 420 893,32 

  Príjmové finančné operácie 33 866 460,39 39 038 758,00 39 293 648,40 

  Výdavkové finančné operácie 3 066 424,39 6 205 652,00 6 863 908,60 

  FINANČNÉ OPERÁCIE 30 800 036,00 32 833 106,00 32 429 739,80 

  PRÍJMY SPOLU 199 665 981,46 258 435 904,00 229 947 832,08 

  VÝDAVKY SPOLU 168 899 140,84 258 435 904,00 200 352 784,66 

  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 30 766 840,62 0,00 29 595 047,42 

 

Zo záverečnej rekapitulácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov v rozpočtovom roku 2020 vyplýva, že bežný rozpočet 

Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 31.12.2020 prebytkový v čiastke 21 586 200,94 eur a kapitálový rozpočet 

schodkový v čiastke 24 420 893,32 eur. Zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov 

z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie bol prebytok vo výške 32 429 739,80 eur. 

 

5.3. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK 

  

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zaúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej 

bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 bol v zmysle § 10 ods. 7 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vyčíslený ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu samosprávneho kraja 

a predstavuje schodok v objeme 2 834 692,38 eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné 

príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,  t.j.  kapitálový  rozpočet.   

Súčasťou   rozpočtu   TSK   sú  v zmysle   §  10  ods. 6  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie. Vykonávajú sa 

nimi prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné 

operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja. 

Schodok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 2 834 692,38 eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým 

bol prebytok v objeme 32 429 739,80 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných 

účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu 

Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 9 838 553,08 eur, ako aj po vylúčení 

rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) v celkovom objeme 

320 753,62 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 
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1 856 436,50 eur bol zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2020 prebytok 

v objeme 17 579 304,22 eur. V  súlade  s ustanovením  §  15 ods. 1 a § 16 ods.  6  zákona č.  583/2004 Z. z.                        

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú 

finančné prostriedky v objeme 17 579 304,22 eur zdrojom peňažných fondov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v plnej výške. 

 

Pre informáciu uvádzame, že do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK neboli zarátané 

finančné prostriedky vykazované rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na tzv. samostatných 

účtoch. 

   

v eur 

Rozpočet TSK Príjmy* Výdavky** 
(+)prebytok / 

(-)schodok rozpočtu 

Bežný rozpočet 167 456 949,05 145 870 748,11 21 586 200,94 

Kapitálový rozpočet 23 197 234,63 47 618 127,95 -24 420 893,32 

Rozpočet spolu 190 654 183,68 193 488 876,06 -2 834 692,38 

Finančné operácie spolu*** 39 293 648,40 6 863 908,60 32 429 739,80 

z toho       

prostriedky z predchádzajúcich rokov  5 427 794,83 -   

prevod prostriedkov z peňažných fondov 25 500 861,00 -   

iné príjmové finančné operácie (prijaté zábezpeky) 979 210,22 -   

iné príjmové finančné operácie (kurzové rozdiely) 2,35 -   

ostané úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 5 522 741,00 -   

zahraničné úvery od zahraničných finančných inštitúcií 1 863 039,00 -   

iné výdavkové finančné operácie (vrátené zábezpeky) - 658 456,60   

splácanie tuzemskej istiny - 2 242 052,00   

splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej 
výpomoci do zahraničia - 3 963 400,00   

Zostatok finančných prostriedkov spolu     29 595 047,42 

Vylúčenie FP podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -12 015 743,20 

z toho 

  
  

a) vylúčenie v roku 2019 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych 

fondov EÚ 
-9 838 553,08 

b) vylúčenie zostatku finančných zábezpek triedených k 31.12.2020 v rámci ekonomickej klasifikácie  -320 753,62 

zostatok resp. rozdiel medzi prijatými a vrátenými finančnými zábezpekami, ktoré sa v zmysle dodatku č.13 
Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej 

klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, účinného dňom 28.10.2015, klasifikujú na ekonomickej podpoložke 456 002 Prijaté 

finančné zábezpeky a na ekonomickej podpoložke 819 002 Vrátené finančné zábezpeky 

-320 753,62 

c) nevyčerpané návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy  
-1 856 436,50 

Zostatok FP po usporiadaní schodku a usporiadaní podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 17 579 304,22 

 

Poznámka: 

*Príjmy po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch 

**Výdavky po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných účtoch 

***Finančné operácie po vylúčení finančných prostriedkov vedených rozpočtovými organizáciami na tzv. samostatných 

účtoch 

V súlade s ustanovením § 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude zostatok finančných prostriedkov za rok 2020 použitý     

na tvorbu: 

a) rezervného fondu v objeme                                                                               6 100 000,00 eur 

čo predstavuje 34,70 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) peňažného fondu v objeme                                                                               11 479 304,22 eur 
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Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 

 

Novelou zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa pre vyčíslenie schodku alebo prebytku   rozpočtu   subjektu  verejnej   správy   

uplatňuje  od 1.1.2014  jednotná   metodika   platná pre Európsku úniu – ESA 95, ktorá bola dňom1.9.2014 nahradená 

novou metodikou ESA 2010. 

Do výpočtu schodku a prebytku v metodike ESA 2010 nevstupujú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné 

operácie. Pre vykázanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 sa však ku schodku alebo prebytku hospodárenia 

pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní 

a úrokov.  

Zmena stavu záväzkov a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom 

bežného účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Nárast záväzkov vstupuje negatívne  

do výsledku hospodárenia, pokles záväzkov  vstupuje  do  výsledku  hospodárenia   pozitívne.  Nárast   pohľadávok  

vstupuje  pozitívne do výsledku hospodárenia, pokles pohľadávok vstupuje do výsledku hospodárenia negatívne. 

Výsledkom hospodárenia TSK v roku 2020 v metodike ESA 2010 je súčet schodku rozpočtu v objeme 2 835 tis. eur 

a prebytku zhrnutia položiek časového rozlíšenia v objeme 700 tis. eur, ktorým je celkový schodok v objeme 2 135 tis. eur 

 

 

v tis. eur 

Vybrané položky hospodárenia Suma 

PRÍJMY (100+200+300)  190 654 

v tom: daňové príjmy (100) 100 104 

           nedaňové príjmy (200) 8 472 

           granty a transfery (300) 82 078 

VÝDAVKY (600+700)  193 489 

v tom: bežné výdavky (600) 145 871 

           kapitálové výdavky (700) 47 618 

Prebytok (+)/schodok (-),  -2 835 

Zhrnutie položiek časového rozlíšenia 700 

Zmena stavu vybraných pohľadávok  -375 

Zmena stavu vybraných záväzkov 1 075 

Časové rozlíšenie úrokov 0 

Časové rozlíšenie daní 0 

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 -2 135 

 

 

5.4. Predpokladaný vývoj  

 

Rozpočtový rok 2021 

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja konanom dňa 23.11.2020, a to uznesením  č. 582/2020. Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2021-2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný  rozpočet pre rok 2021 tvorí prebytok v celkovom objeme 

11 816 978  eur, kapitálový   rozpočet   tvorí   schodok  v celkovom   objeme 37 051 277 eur. Finančné operácie, ktorými 

sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú 

svojím objemom 25 234 299 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového 

rozpočtu. 
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v eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Rozpočet 2021 Rozpočet 2022 
Rozpočet 

2023 

  Bežné príjmy 162 338 014 171 184 079 177 697 101 

  Bežné výdavky 150 521 036 153 759 565 160 596 252 

  BEŽNÝ ROZPOČET 11 816 978 17 424 514 17 100 849 

  Kapitálové príjmy 39 524 093 60 578 858 7 919 974 

  Kapitálové výdavky 76 575 370 84 761 170 16 729 721 

  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -37 051 277 -24 182 312 - 8 809 747 

  Príjmové finančné operácie 27 476 501 9 000 000  0 

  Výdavkové finančné operácie 2 242 202 2 242 202  8 291 102 

  FINANČNÉ OPERÁCIE 25 234 299 6 757 798 -8 291 102 

  PRÍJMY SPOLU 229 338 608 240 762 937 185 617 075 

  VÝDAVKY SPOLU 229 338 608 240 762 937  185 617 075 

  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 0 0 0 

 

      

Predpokladá sa, že plnenie rozpočtového cieľa plánovaného Trenčianskym samosprávnym krajom pre rok 2021 bude 

prebiehať rovnako v náročných podmienkach, ako tomu bolo v hodnotiacom roku 2020. Dlhodobý vývoj podielovej dane 

naznačuje, že vplyv recesie na výber dane z príjmov fyzických osôb je podstatný a v prípade poklesu zamestnanosti a 

miezd dochádza k poklesu výberu dane. Tento fakt sa vplyvom pandémie COVID-19 výrazne premieta aj do predpokladu 

plnenia daňových príjmov v rozpočtovom roku 2021. Vzhľadom k tomu, že daňové príjmy tvoria značnú časť rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, predstavuje súčasný vývoj a vplyv pandémie COVID-19 na makroekonomické 

prostredie významné riziko na plnenie tejto príjmovej časti v priebehu budúceho roka. Pre rok 2021 sú daňové príjmy 

rozpočtované v objeme približne 98 067 tis. eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 pokles    

o takmer 5 027 tis. eur a úroveň takmer identickú s rokom 2019. Na základe aj tejto skutočnosti je viac než pravdepodobné, 

že ekonomika ostane na celom horizonte podchladená a predpokladá sa, že predkrízovú úroveň doženie až koncom roku 

2022. Naďalej bude panovať neistota prameniaca z epidemiologického vývoja, aj keď vo všeobecnosti sa očakáva 

spomalenie šírenia vírusu vo väzbe na prebiehajúcu vakcináciu obyvateľov. 
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6. Analýza významných položiek z účtovnej závierky k 31.12.2020 
 

6.1 Individuálna účtovná závierka 

 
TSK zostavuje  individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku v súlade so zákonom   č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s opatreniami MF SR upravujúcich postupy účtovania a konsolidácie 

vzájomných nákladov, výnosov a pohľadávok a záväzkov.   

 
6.1.1 Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

                                                                                                                                                                                  

v eur 

Položka majetku 
Obstarávacia cena 

2020 

Oprávky a opravné 

položky 2020 

Zostatková hodnota 

2020 

Zostatková hodnota 

2019 

Aktivované náklady na vývoj 

    
Softvér 7 297 625,63 6 519 561,99 778 063,64 929 366,10 

Oceniteľné práva 

    
Drobný dlhodobý nehmotný majetok 

    
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 917 717,27 410 925,28 506 791,99 91 140,00 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 

   

787 597,43 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 

majetok 
    

Dlhodobý nehmotný majetok spolu  

(súčet  r. 01 až 07) 
8 215 342,90 6 930 487,27 1 284 855,63 1 808 103,53 

Pozemky 1 480 325,94 

 

1 480 325,94 3 891 334,31 

Umelecké diela a zbierky 41 592,10 

 

41 592,10 41 592,10 

Predmety z drahých kovov 
    

Stavby 36 722 010,48 11 487 433,95 25 234 576,53 31 423 251,28 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí 2 522 055,11 1 647 059,24 874 995,87 400 335,57 

Dopravné prostriedky 200 402,79 103 330,61 97 072,18 117 939,82 

Pestovateľské celky trvalých porastov 
    

Základné stádo a ťažné zvieratá 
    

Drobný dlhodobý hmotný majetok 23 432,45 23 432,45 0,00 0,00 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 2 182 406,13 14 549,40 2 167 856,73 

 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 23 082 146,82 58 800,00 23 023 346,82 13 589 431,01 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 

majetok 
    

Dlhodobý hmotný majetok spolu   

(súčet  r. 09 až 20) 
66 254 371,82 13 334 605,65 52 919 766,17 49 463 884,09 

Neobežný majetok spolu      

( r. 08 + r.  21 + r. 30) 
74 469 714,72  20 265 092,92 54 204 621,80 51 271 987,62 

 

 

TSK eviduje k 31.12.2020  opravné položky v sume 2 144 170,16 eur k nasledovným investičným dielam:  

 

Účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku: 

 PD Kultúrno-kreatívne centrum Trenčín  v celkovej čiastke                           58 800,00 eur 

 

Účet 021 – Stavby: 

 Prevod správy neupotrebiteľného majetku  v celkovej čiastke                       2 085 370,16 eur 
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6.1.2 Odpredaj a zámena dlhodobého nehnuteľného majetku 
 

Číslo Kúpnej 

zmluvy 
Názov majetku 

Dátum 

vyradenia 

Vstupná 

cena          v 

eur 

ZC 

predaného 

DNM a 

DHM              

v eur 

Predajná cena           

v eur 

KZ 
č.2019/0842 

pozemok 
parc.č.1697/2,ost.pl.,1073m2,k.ú.Štiavnické Bane 

3.1.2020 543,75 543,75 

pozemok: 14 174,33 
eur 

  

pozemok parc.č.1705,zast.pl.a 
nádvoria,168m2,k.ú.Štiavnické Bane 

3.1.2020 85,14 85,14 pozemok: 2 219,28 
eur 

  

stavba Objekt zdrav.star.-Chata-Richňava 
č.720,rekreač.zariadenie,parc.č.1705,k.ú.Štiavnické 
Bane 

3.1.2020 46 940,39 26 666,93 

stavba: 35 606,39 
eur s príslušenstvom 

  
Spolu (KZ č.2019/0842):   47 569,28 27 295,82 

52 000,00 

KZ 
č.2019/0697 

Stavba domov dôchodcov s.č.874 na pozemku 
CKN parc.č.416/1,4498m2,k.ú.Vyšehradné 

31.1.2020 21 200,40 2 230,01 

spolu za predmet 

  Stavba čistiareň odpadových vôd DČB 21 s.č.874 
na pozemku CKN 
parc.č.416/2,45m2,k.ú.Vyšehradné 

31.1.2020 19 916,35 6 985,78 

kúpy 11 350,57 eur 

  bunka prac.rehab.k.ú.Vyšehradné 31.1.2020 2 507,73 0,00 spolu s 
príslušenstvom 

  Spolu (KZ č.2019/0697):   43 624,48 9 215,79 
11 350,57 

KZ č. 
2019/0848 

pozemok parc.č.266/1,zast.pl.a 
nádvoria,4295m2,k.ú.Nováky 

25.2.2020 9 979,75 9 979,75 
pozemky: 72 555,15 
eur 

  pozemok parc.č.266/16,zast.pl.a 
nádvoria,18m2,k.ú.Nováky 

25.2.2020 41,82 41,82 

  

  pozemok parc.č.266/17,zast.pl.a 
nádvoria,18m2,k.ú.Nováky 

25.2.2020 41,82 41,82 

  

  pozemok parc.č.266/30,zast.pl.a 
nádvoria,38m2,k.ú.Nováky 

25.2.2020 88,30 88,30 

  
  pozemok reg.C parc.č.266/31,zast.pl.a 

nádvoria,697m2,podiel 1/2,k.ú.Nováky 
25.2.2020 812,01 812,01 

  
  Internát SOU chem.-domov mladých,na 

parc.č.266/1,s.č.378,k.ú. Nováky 
25.2.2020 125 483,17 8 369,82 

stavby: 159 244,85 
eur 

  Drevený barák 
Nováky,súč.bud.parc.č.266/1,s.č.378,k.ú.Nováky 

25.2.2020 3 102,70 0,00 

  

  Oplotenie internátu,súč.bud.na 
parc.č.266/1,s.č.378,k.ú.Nováky 

25.2.2020 3 523,83 0,00 

  

  Spolu (KZ č.2019/0848):   143 073,40 19 333,52 
231 800,00 

KZ 
č.2019/1015 

Budova SOU-Sládkovičova 
II,s.č.11,parc.č.1171,k.ú.Prievidza 

25.2.2020 156 455,52 64 989,27 stavba:  75 301,30 
eur 

  pozemok parc.č.1171,zast.pl.a 
nádvoria.,502m2,k.ú.Prievidza 

25.2.2020 2 499,50 2 499,50 
pozemky: 47 198,70 
eur 

  pozemok parc.č.1172,záhrady,308m2,k.ú.Prievidza 25.2.2020 1 533,56 1 533,56 

  

  Spolu (KZ č.2019/1015):   160 488,58 69 022,33 
122 500,00 

KZ 
č.2020/0078 

pozemok reg.CKN parc.č.614/4,zast.pl.a 
nádvorie,136m2,k.ú.Kostolná-Záriečie 

11.3.2020 27,20 27,20 

spolu za predmet 
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  pozemok reg.CKN parc.č.614/5,zast.pl.a 
nádvorie,1664m2,k.ú.Kostolná-Záriečie 

11.3.2020 332,80 332,80 

kúpy 1,00 eur 

  Spolu (KZ č.2020/0078):   360,00 360,00 
1,00 

KZ 
č.2020/0097 

pozemok reg.CKN parc.č.145/4,zast.pl.a 
nádvorie,204m2,k.ú.Trenčín 

15.5.2020 3 725,04 3 725,04 

24 600,00 

  Spolu (KZ č.2020/0097):   3 725,04 3 725,04 
24 600,00 

KZ 
č.2020/0241 

pozemok reg.CKN parc.č.2212/4,zast.pl.a 
nádvorie,47 m2,k.ú.Trenčianske Bohuslavice 

14.7.2020 9,40 9,40 

1 081,00 

  Spolu (KZ č.2020/0241):   9,40 9,40 
1 081,00 

KZ 
č.2020/0242 

pozemok reg.CKN parc.č.366/3,zast.pl.a 
nádvorie,618m2,k.ú.Hrabovka 

31.7.2020 123,60 123,60 

spolu za predmet 

  pozemok reg.CKN parc.č.371/3,zast.pl.a 
nádvorie,1161m2,k.ú.Hrabovka 

31.7.2020 232,20 232,20 

kúpy 1,00 eur 
  pozemok reg.CKN parc.č.371/4,zast.pl.a 

nádvorie,17m2,k.ú.Hrabovka 
31.7.2020 3,40 3,40 

  

  pozemok reg.CKN parc.č.371/5,zast.pl.a 
nádvorie,9m2,k.ú.Hrabovka 

31.7.2020 1,80 1,80 

  

  pozemok reg.CKN parc.č.371/6,zast.pl.a 
nádvorie,18m2,k.ú.Hrabovka 

31.7.2020 3,60 3,60 

  
  pozemok reg.CKN parc.č.371/7,zast.pl.a 

nádvorie,2m2,k.ú.Hrabovka 
31.7.2020 0,40 0,40 

  

  Spolu (KZ č.2020/0242):   365,00 365,00 
1,00 

KZ 
č.2020/0300 

pozemok reg. CKN parc.č.704/2,zast.pl.a 
nádvorie,20 m2,k.ú.Zemianske Lieskové 

16.11.2020 4,00 4,00 

600,00 

  Spolu (KZ č.2020/0300):   4,00 4,00 
600,00 

KZ 
č.2019/0999 

pozemok reg.CKN parc.č.1080/3,zast.pl.a 
nádvoria,4m2,k.ú.Dolná Breznica 

21.11.2020 2,97 2,97 

24,80 
  pozemok reg.CKN parc.č.1080/4,zast.pl.a 

nádvoria,13m2,k.ú.Dolná Breznica 
21.11.2020 9,65 9,65 

80,60 

  Spolu (KZ č.2019/0999):   12,62 12,62 
105,40 

KZ 
č.2020/0435 

pozemok reg.CKN parc.č.2505/9,zast.pl.a 
nádvorie,24m2,k.ú.Nemšová 

30.12.2020 24,11 24,11 

960,00 

  
 

Spolu (KZ č.2020/0435):   24,11 24,11 
960,00 

 

Číslo 

Zámennej 

zmluvy Názov majetku 

Dátum 

vyradenia 

Vstupná cena          

v eur 

ZC 

predaného 

DNM a 

DHM              

v eur vyradené 

Zámenná 
zmluva  

pozemok reg.CKN parc.č.183/3,zast.pl.a 
nádvorie(7092m2)3861m2,parc.č.183/94(1049m2),
parc.č.183/95(213m2)k.ú.Lednické Rovne, 
čiastočné vyradenie pozemku v sume 4 579,28 eur 
dňa 8.7.2020, nová VC: 11 914,49 eur 

8.7.2020 4 579,28 4 579,28 

vyrad.ZZ/38 
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Číslo Zámennej 

zmluvy 
Názov majetku 

Dátum 

vyradenia 

Vstupná cena          

v eur 

ZC 

predaného 

DNM a 

DHM              

v eur 

vyradené 

Zámenná 
zmluva  

pozemok reg.CKN parc.č.3213/8,zast.pl.a 
nádvorie,200m2,k.ú.Kolačno 

11.5.2020 132,00 132,00 
vyrad.ZZ/38 

2020/0101 pozemok reg.CKN parc.č.3213/9,zast.pl.a 
nádvorie,215m2,k.ú.Kolačno 

11.5.2020 141,90 141,90 
  

  pozemok reg.CKN parc.č.3213/10,zast.pl.a 
nádvorie,226m2,k.ú.Kolačno 

11.5.2020 149,16 149,16 
  

  pozemok reg.CKN parc.č.3213/11,zast.pl.a 
nádvorie,41m2,k.ú.Kolačno 

11.5.2020 27,06 27,06 
  

  pozemok reg.CKN parc.č.3213/12,zast.pl.a 
nádvorie,4m2,k.ú.Kolačno 

11.5.2020 2,64 2,64 
  

  pozemok reg.CKN parc.č.2399/6,zast.pl.a 
nádvorie,106m2,k.ú.Kolačno 

11.5.2020 69,96 69,96 
Cena zamieňaných 

  pozemok reg.CKN parc.č.2399/7,zast.pl.a 
nádvorie,107m2,k.ú.Kolačno 

11.5.2020 70,62 70,62 
pozemkov  

  pozemok reg.CKN parc.č.2399/8,zast.pl.a 
nádvorie,134m2,k.ú.Kolačno 

11.5.2020 88,44 88,44 
spolu  9 176,64 eur 

  pozemok reg.CKN parc.č.2399/9,zast.pl.a 
nádvorie,441m2,k.ú.Kolačno 

11.5.2020 291,06 291,06 

(reálna hodnota) 
  pozemok reg.CKN parc.č.2399/10,zast.pl.a 

nádvorie,384m2,k.ú.Kolačno 
11.5.2020 253,44 253,44 

  
  pozemok reg.CKN parc.č.562/2,zast.pl.a 

nádvorie,38m2,k.ú.Kolačno 
11.5.2020 25,08 25,08 

  

  
Spolu (ZZ 2020/0101):   1 251,36 1 251,36   

 

Číslo Zámennej 

zmluvy 
Názov majetku 

Dátum 

vyradenia 

Vstupná cena          

v eur 

ZC 

predaného 

DNM a 

DHM              

v eur 

vyradené 

Zámenná 
zmluva  

pozemok reg. CKN parc.č.610,zast.pl.a 
nádvorie,804m2,k.ú.Stará Turá 

11.8.2020 13 346,40 13 346,40 
vyrad.ZZ/38 

2020/0003 pozemok reg.CKN 
parc.č.611,ost.plocha,207m2,k.ú.Stará Turá 

11.8.2020 30,21 30,21 
Cena zamieňaných 

  pozemok reg.CKN parc.č.615,ovocný 
sad,7404m2,k.ú.Stará Turá 

11.8.2020 1 081,38 1 081,38 

pozemkov spolu      
44 734,64 eur 

  stavba Škola s.č.375 na pozemku reg.CKN s 
parc.č.610,zast.pl.a nádvorie,804m2,k.ú.Stará Turá 

11.8.2020 42 756,40 0,00 Cena zamieňanej 
stavby                      
96 770,03 eur 

  
Spolu (ZZ 2020/0003):   57 214,39 14 457,99 141 504,67 

 

2020/0164 pozemok reg.CKN parc.č.183/8,zast.pl.a 
nádvorie,402m2,k.ú.Lednické Rovne 

8.7.2020 934,47 934,47 

Cena zamieňaných 
pozemkov  

  pozemok reg.CKN parc.č.183/64,zast.pl.a 
nádvorie,195m2,k.ú.Lednické Rovne 

8.7.2020 454,32 454,32 
spolu  56 506,95 
eur  

  telocvičňa súp.č.241 na parc.č.183/8,k.ú.Lednické 
Rovne 

8.7.2020 71 680,03 31 768,95 
Cena zamieňanej 
stavby                      
81 256,09 eur 

  

Spolu (ZZ 2020/0164):   77 648,10 37 737,02 137 763,04 

Číslo Zámennej 

zmluvy 
Názov majetku 

Dátum 

vyradenia 

Vstupná cena          

v eur 

ZC 

predaného 

DNM a 

DHM              

v eur 

vyradené 

Zámenná 
zmluva  

pozemok reg.CKN parc.č.3277/2,zast.pl.a 
nádvorie,281m2,k.ú.Zemianske Podhradie 

30.4.2020 56,20 56,20 
vyrad.ZZ/38 

2020/0110 

        

Cena 
zamieňaného 
pozemku je 56,20 
eur 

  
Spolu (ZZ 2020/0110):   56,20 56,20   
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Predaj majetku sa zabezpečoval v súlade so  Zásadami  hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

6.1.3 Analýza výnosov a nákladov 
 

Výnosy  - popis  významných položiek v eur 

 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Výnosy r. 2019 Výnosy r. 2020 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 – Daňové výnosy samosprávy 101 169 870,78 100 104 005,57 

633 – Výnosy z poplatkov  31 800,97 20 207,11 

Ostatné výnosy 641 - Tržby z predaja DNM a DHM 3 721 131,04 733 548,26 

642 – Tržby z predaja materiálu 187,30 79,10 

644 – Zmluvné pokuty, penále 9 655,60 8 024,60 

645 – Ostatné pokuty, penále 23 259,46 12 350,00 

648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti 329 991,40 383 539,56 

Zúčtovanie rezerv  a OP  

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin. 4 931 193,38 5 044 277,10 

658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti 967 850,95 191 383,62 

Finančné výnosy 662 - Úroky 1 577,67 648,26 

663 – Kurzové zisky 310,58 2,35 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov  

vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC  

693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR 348 395,71 2 663 639,25 

694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR 2 045 142,01 1 658 600,52 

695 – Výnosy samosp. z BT od ES 20 587,83 21 960,91 

697 – Výnosy samosp. z BT – ost.      

           subj. mimo VS 

41,49 17,78 

698 – Výnosy samosprávy z KT od  

           ost. subj. mimo verejnej  

           správy 

0,00 0,00 

699 – Výnosy samosp. z odvodu  

           príjmov 

8 051 539,26 7 758 097,25 

Spolu  121 652 535,43 118 600 381,24 

 

 

V roku 2020 bol výnos dane z príjmu FO negatívne ovplyvnený pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 . Na účte 632 

– Daňové výnosy samosprávy eviduje TSK v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 zníženie dane z príjmu FO o 1 066 tis. 

eur.  

Zvýšenie nákladov o 113 tis. eur eviduje TSK  na účte 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z dôvodu 

vyšších nákladov u dopravcov, ktorí poskytujú služby na základe Zmluvy vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej 

autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK. 

Významný nárast eviduje TSK na účte 693 – Výnosy samosprávy z bežného transferu zo ŠR a to najmä z dôvodu 

zúčtovania výdaja ochranných PP nadobudnutých bezodplatne od SŠHR SR a MPSVaR SR v čiastke 2 117 946,44 eur     

pri účtovnom zápise 587 /112 a súčasne 357 / 693. 

 

Náklady  - popis  významných položiek v eur 
                                                                                                                                                                         

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Náklady r. 2019 Náklady r. 2020 

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu ,502 – Spotreba energie  457 648,95 416 791,29 

Služby  Účty 511,512,513,518 2 935 365,58 2 420 107,91 

Osobné náklady Účty 521,524,525,527,528 4 100 416,90 4 506 290,97 

Dane a poplatky  Účty 532,538 54 880,26 72 905,32 

Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

Účty 541,542,545,548 3 053 650,62 988 241,87 

Odpisy, rezervy a opravné 
položky  

z prevádzkovej a finančnej 

551 – Odpisy dlhodobého majetku 1 352 581,87 1 037 261,44 

553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti 5 020 944,40 6 071 466,10 
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činnosti a zúčtovanie  
časového rozlíšenia   

558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti 101 240,78 1 119 657,11 

Finančné náklady  562 - Úroky 430 629,52 370 982,23 

563 – Kurzové straty 15,39 1,19 

568 – Ostatné finančné náklady 416 658,11 421 898,72 

Náklady na transfery a náklady 
z odvodu príjmov  

584 – Náklady na BT – RO a PO 57 201 084,31 60 428 363,80 

585 – Náklady na BT ost. subj. VS 243 291,85 15 188,84 

586 – Náklady na BT subj. mimo VS 28 646 341,58 29 780 505,30 

587 – Náklady na ostatné transfery 0,00 2 140 796,66 

Spolu  104 014 750,12 109 790 458,75 

Dane z príjmov  358,17 123,13 

                                                                                                                                    
Obdobie  2019  2020 

 

Výsledok hospodárenia po zdanení  

 

17 637 427,14 

 

 

8 809 799,36 

 

Dotácia  poskytovaná  organizáciám  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  TSK  v roku  2020 zo zdrojov TSK sa účtovala            

na účte 584– Náklady na transfery z rozpočtu obcí, VÚC do RO a PO. K 31.12.2020 organizácie  poukázali na účet TSK 

zostatok nevyčerpaných prostriedkov podľa vykonaného zúčtovania. 

 

TSK poskytol z vlastných zdrojov dotáciu aj zriaďovateľom súkromných a cirkevných jazykových škôl, základných 

umeleckých škôl a školských zariadení a verejným poskytovateľom sociálnej služby  poskytujúcim sociálne služby             

vo verejnom záujme. Vyúčtovanie dotácií bolo zúčtované na nákladovom účte 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VUC 

subjektom mimo verejnej správy. 

  

Dopravcom, ktorí poskytujú služby na základe Zmluvy vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej 

doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení neskorších dodatkov, bol poskytnutý príspevok               

na náhradu predpokladanej straty, ktorý sa tiež zúčtoval do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VÚC 

subjektom mimo verejnej správy. Náklady   za 4. štvrťrok 2020 boli zúčtované do nákladov účtu 553 – tvorba ostatných 

rezerv z prevádzkovej činnosti, nakoľko tieto náklady podliehajú overovaniu a je možná ich korekcia. 

 

Na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť eviduje TSK platbu za členský príspevok v čiastke 300 000,- eur 

krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región. 

 

 Na účte 587 – náklady na ostatne transfery eviduje TSK výdaj ochranných PP zdravotníckym a sociálnym zariadeniam 

Trenčianskeho kraja z dôvodu šíriacej sa chorobe COVID-19.  

 

Náklady voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti  

 

Názov položky 

Suma nákladov  

v eur v roku  2020 

Overenie účtovnej závierky rok 2019 - rozpustenie rezervy 10 190,40 

Overenie účtovnej závierky rok 2020 8 337,60 

Rezerva na overenie účtovnej závierky rok 2020 10 190,40 

Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0,00 

Daňové poradenstvo 0,00 

Ostatné neaudítorské služby 0,00 

 

 6.1.4 Bilancia aktív a  pasív IUZ k 31.12.2020 

 
Popis významných položiek pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy v eur 

 
 

 

Riadok 

súvahy 

Hodnota pohľadávok  netto 

k 31.12.2019 

Hodnota pohľadávok  netto 

k 31.12.2020 

Iné pohľadávky- dlhodobé 059 1 434,74 1 434,74 

Poskytnuté prevádzkové 

preddavky 
064 0,00 0,00 
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Pohľadávky z nedaňových 
príjmov 

068 13 114,29 31 239,90 

Pohľadávky voči zamestnancom 070 0,00 13,00 

Pohľadávky z nájmu 078 0,00 243,48 

Iné pohľadávky 081 560 792,22 77 510,68 

Transfery a ostatné zúčtovanie so 
subjektami mimo verejnej správy 

084 0,00 24 364,30 

Spolu  575 341,25 134 806,10 

 
Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK najmä pohľadávky  za dobropisy v lehote splatnosti 

v celkovej čiastke 31 239,90 eur. 

Na účte iných pohľadávok (378) eviduje TSK, okrem iných pohľadávok v menej významnej hodnote,  pohľadávku               

za neodvedený kapitálový transfer vo výške 61 590,70 eur voči Správe ciest TSK za sumu DPH, ktorú si  Správa ciest  

TSK uplatnila  v  daňovom  priznaní  DPH  za  nákup dlhodobého majetku z  kapitálového transferu  poskytnutého TSK. 

K 31.12.2020 TSK eviduje  na účte 372- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy  pohľadávky  

voči súkromným a cirkevným jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam a verejným 

poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme v celkovej čiastke 19 788,83 eur. 

Za dotácie poskytnuté TSK v rámci VZN č. 12/2018  a grantového programu na podporu environmentálnych projektov 

Zelené oči eviduje TSK na účte 372 pohľadávky  voči subjektom v celkovej čiastke 4 575,47 eur. 

 

K 31.12.2020 je zostatok opravných položiek TSK  k pohľadávkam 36 308,20 eur 

 

Účet Stav k 31.12.2019 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2020 

391– OP k pohľadávkam 39 012,44 0,00 2 704,24 36 308,20 

 
V priebehu roka 2020 nastalo  zníženie opravných položiek z dôvodu  odpísanej pohľadávky vo výške 2 704,24eur voči 

firme TLP media plus, a.s. Pezinok vrátane úrokov. TSK v roku 2020  netvoril opravné položky na neuhradené 

pohľadávky. Na všetky pohľadávky po lehote splatnosti má TSK vytvorené opravné položky vo výške 100% hodnoty 

pohľadávky v súlade s internou Smernicou o vedení účtovníctva č.1/2018 v znení dodatkov č.1-3. 

 
Významné pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti 

 

Názov firmy Výška pohľadávky v eur Dátum splatnosti 
Počet dní po splatnosti 

k 31.12.2020 

Delimitácia ŠvP Belušské 

Slatiny 

5 830,52 26.05.2003 6059 

INTEGRA Brezová pod 

Bradlom - nájom 

20 825,07 31.12.2010 3 650 

Spolu 

 

26 655,59 x x 

 

Popis významných položiek  záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  

 

a) Dlhodobé záväzky – v eur 

  

Účet Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2020 

479 - Ostatné dlhodobé záväzky  107 899,67 192 251,67 

472 - Záväzky zo SF 18 809,16 18 140,83 

476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky 4 801,52 0,00 

Spolu 131 510,35 210 392,50 

 

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje TSK na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky v čiastke 192 251,67 eur zábezpeky 

s dlhšou dobou splatnosti ako jeden rok, v súlade s internou smernicou o verejnom obstarávaní, z titulu odpredaja  

dlhodobého hmotného majetku, alebo garančné zábezpeky po dobu 5-tich rokov po kolaudácií ukončených investičných 

diel. 

Záväzok zo Sociálneho fondu eviduje TSK k 31.12.2020 v celkovej  čiastke 18 140,83 eur.  

Dlhodobá časť záväzkov evidovaných na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti                    

do jedného roka  sa v zmysle postupov účtovania preklasifikovala do krátkodobej časti a v súvahe v pasívach sa vykazuje 

na riadku č. 155. Špecifikácia záväzkov je uvedená v komentári krátkodobých záväzkov. 
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b) Pohyb  záväzkov zo sociálneho fondu  v eur  

 

Sociálny fond Rok 2019 Rok 2020 

Stav k 1. januáru 22 131,49 18 809,16 

Tvorba sociálneho fondu 36 036,25 39 867,44 

Čerpanie sociálneho fondu 39 358,58 40 535,77 

Stav k 31.decembru 18 809,16 18 140,83 

 

TSK tvoril v roku 2020 Sociálny fond  v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy zo dňa 3.6.2015 v znení neskorších 

dodatkov  vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd. Čerpanie finančných prostriedkov upravuje Kolektívna zmluva 

TSK v znení dodatkov, ktorej súčasťou je aj schválený rozpočet tvorby a čerpania Sociálneho fondu. V roku 2020 čerpal 

TSK finančné prostriedky hlavne na stravné pre zamestnancov  a sociálne výpomoci.  

 

c) Krátkodobé záväzky v eur 

 

Účet Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2020 

321 - dodávatelia 1 857 785,70 634 300,39 

325 - ostatné záväzky,  

479 - ost. dlh. záväzky – krátkodobá časť 

487 747,33 487 747,33 

326 - nevyfakturované dodávky 0,00 0,00 

379 - iné záväzky 598 839,34 384 640,97 

331 - zamestnanci 179 973,38 207 820,98 

333 - ostané záväzky voči zamestnancom 57,93 66,30 

336 -  zúčtovanie s orgánmi sociálneho  

          a zdravotného poistenia 

115 976,35 134 240,10 

342 - ostané priame dane 29 433,21 31 745,82 

343- daň z pridanej hodnoty 13 186,67 0,00 

371 - zúčtovanie s EÚ 8 720,69 15 939,78 

372 - transfery a ostané zúčtovanie so 

          subjektmi mimo VS 

138 717,41 0,00 

Spolu 3 430 438,01 1 896 501,67 

 

Na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky- krátkodobá časť  TSK eviduje záväzok za pokutu za verejne obstarávanie              

na základe rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 v čiastke 486 414,33 

eur. Z pôvodnej výšky záväzku 496 414,33 eur bolo  v rokoch 2015 a 2016 splatených 10 000,- eur. Splátky boli 

pozastavené nakoľko TSK požiadal  o odklad výkonu rozhodnutia, ktorému bolo vyhovené uznesením zo dňa 18.04.2016. 

Vo veci bolo rozhodnuté Krajským súdom Bratislava tak, že tento zrušil predmetné rozhodnutie a vec vrátil UVO na nové 

konanie a rozhodnutie vo veci s právny názorom, že pokuta je nedôvodná. UVO voči predmetnému rozhodnutiu podalo 

kasačnú sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok. O kasačnej sťažnosti sa k 31.12.2020 nerozhodlo. 

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré  zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj 

prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese VO  – celková čiastka zábezpek           

k 31.12.2020 činí sumu  316 795,13 eur. 

 

Bankové úvery  

 

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úvery) ku koncu rozpočtového roka 

2020 predstavovala sumu 41 516 581,34 eur. 

 

Aktuálna úverová angažovanosť (úvery) k 31.12.2020:                     41 516 581,34 eur 

 

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v roku 2014 z Československej obchodnej banky, a.s., na základe Zmluvy o úvere        

č. 0457/80468  dlhodobý úver v celkovej výške 56 051 295,34 eur. Úver bol určený na prefinancovanie dovtedy 

realizovaných úverových obchodov.  V roku 2020 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve, ktorým sa upravila 

výška úrokovej sadzby. Úver (istina) sa spláca štvrťročne vo výške 560 513 eur.  

 
Por. 

 
Druh a účel Mena Úroková Dátum Výška Popis 

číslo Číslo úverovej zmluvy bankového  sadzba splatnosti k 31.12.2020 zabezpečenia 

 
 

úveru  v %  v eur úveru 

1. 

Československá obchodná banka, 

a.s. 
dlhodobý  

účelový 

úver 

eur 
3 M Euribor 

2038 39 653 542,34 
bez 

zabezpečenia  Zmluva č. 0457/14/80468 + 1,49 % p.a 

 
Účinnosť:  od 29.06.2014 
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Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere 

 č. 0457/14/08468 
Účinnosť: od 23.02.2019 

- prefinancovanie 

úveru 

Zmena 

úrokovej 

sadzby: 

3M Euribor  

+0,89 % p.a. 

 

 
Prijatie úveru z Rozvojovej banky Rady Európy so sídlom v Paríži (Council of Europe Development Bank) bolo schválené 

uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 430/2016 na zasadnutí konanom dňa 28.11.2016.  

Úver bol účelovo určený na predfinancovanie investícií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov a jeho 

použitie je možné výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných 

systémom refundácie. Rámcová úverová zmluva uzatvorená medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Trenčianskym 

samosprávnym krajom nadobudla účinnosť 28.4.2017. Úverové prostriedky v rámci prvej tranže  vo výške 3 963 400 eur 

boli čerpané dňa 27.4.2018 s dátumom splatnosti 27.10.2020. Splátka bola realizovaná dňa 23.10.2020.   Druhá  tranža 

úveru z Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 1 863 039 eur bola čerpaná dňa 13.10.2020 s dátumom splatnosti 

13.10.2023.  

 

 
Por. Druh bankového úveru Charakter Mena Úroková Dátum Výška Popis 

číslo Číslo úverovej zmluvy bankového  sadzba splatnosti k 31.12.2020 zabezpečenia 

 
 

úveru  v %  v eur úveru 

2. 

Rozvojová banka Rady Európy 

(Council of Europe Development 

Bank) 

predfinancovanie 

investícií v rámci 

Európskych 

štrukturálnych 

a investičných 

fondov  

eur 0,00 2023 1 863 039,00 

 

 

bez 

zabezpečenia  Zmluva č. LD 1901(2016) 

 

dlhodobý 

Účinnosť:  28.4.2017 

      

 
Výška dlhu k 31.12.2020:                                                                      45 176 283,34  eur 

 

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2020 je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 

45 176 283,34 eur.  

 

Táto čiastka zahŕňa výšku nesplatenej istiny úveru poskytnutého z ČSOB k 31.12.2020 v sume 39 644 721,39 eur, ktorá je 

navýšená o  sumu úrokov z úveru za rok 2020 vo výške 8 820,95 eur predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF 

SR č. MF/007847/2020-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich. Tieto úroky 

budú uhradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v januári  2021.  

  

Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril dňa 16.10.2020 s Ministerstvom financií Slovenskej republiky Zmluvu o návratnej 

finančnej výpomoci č. 2020/128/2929. Poskytnutá návratná finančná výpomoc bola vo výške  5 522 741 eur a určená bola 

na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. V zmysle uzatvorenej zmluvy bola návratná finančná výpomoc čerpaná 

k 31.12.2020 v plnej výške. Návratné finančné výpomoci podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa započítavajú do celkovej 

sumy dlhu vyššieho územného celku. Návratnú finančnú výpomoc bude Trenčiansky samosprávny kraj splácať počas 4 

rokov  so začiatkom splácania v roku 2024 v ročných splátkach vo výške 1 380 685 eur. 

 

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku nezapočítavajú 

záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov 

Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe 

zmluvy. Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2020 eviduje takýto záväzok v sume 1 863 039 eur voči Rozvojovej banke 

Rady Európy.  

 

Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2020 spĺňa všetky ustanovenia o používaní návratných zdrojov financovania 

uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení. 
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Prehľad o sume dlhu TSK  za roky 2019 – 2020 

                                                                                                                                                       v eur     

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

Index 

2020/2019 k 31.12.2019 k 31.12.2020 

Celkový dlh VÚC (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.) 41 896 093,20 45 176 283,34 1,08 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 

výnosov  2 683 452,58  2 613 533,09 0,97 

Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok  147 060 118,04 161 030 642,56 1,09 

Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok znížené o prostriedky 

uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017 
100 889 898,79 110 735 651,94 1,10 

Ukazovatele dlhu v %: 
    

a)     § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.* 28,49 28,05 x 

b)     § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.** 2,66 2,36 x 

Dlh VÚC spolu (FIN 5  – 04) 41 896 093,20 45 176 283,34 1,08 

Počet obyvateľov k 31.12. 585 882*** 584 569*** 0,99 

Dlh VÚC na 1 obyvateľa  71,51 77,28 x 

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu 

obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, 

** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných 

splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané 

podľa osobitného predpisu, 

*** v čase spracovania výročnej správy TSK za rok 2020 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj   

o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2020.  Zverejnený bol údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja 

k 31.12.2019. K tomuto počtu obyvateľov bol prepočítaný dlh na 1 obyvateľa pre rok 2020. Pre výpočet dlhu                       

na 1 obyvateľa pre rok 2019 bol použitý údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2018. 

 
Splátky istiny v roku 2020:                                                                     2 242 052,00 eur 

                                                                                                                                                                                                

v eur 

Sledované obdobie 

Rok 2020 

1. polrok 2020 2. polrok 2020 
Spolu 

 
ČSOB, a. s. ČSOB, a. s. 

        

Splátky istiny 1 121 026,00 1 121 026,00 2 242 052,00 

        

 
Zaplatené  úroky v roku 2020:                                                                  371 481,09 eur 

                                                                                                                                                                                                     
v eur 

Sledované obdobie 

Rok 2020 

1. polrok 2020 2. polrok 2020 Spolu 

 
ČSOB, a. s. ČSOB, a. s. 

        

Splátky úrokov 190 298,96 181 182,13 371 481,09 
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6.2 Konsolidovaná účtovná závierka 2020 

 

6.2.1 Zostatková cena  dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2020 

 
                                                                                                                                            v eur 

 
Zostatková hodnota 2019 Zostatková hodnota 2020 

Aktivované náklady na vývoj  
 

Softvér 1 923 515,27 2 066 752,04 

Oceniteľné práva  

 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok  

 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 91 140,00 506 791,99 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 787 597,43 0,00 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 

majetok  

 
Dlhodobý nehmotný majetok spolu  

(súčet  r. 01 až 07) 2 802 252,70  2 573 544,03 

Pozemky 18 131 238,88 18 440 260,29  

Umelecké diela a zbierky 63 379,97 63 379,97  

Predmety z drahých kovov  

 
Stavby 193 597 179,04 204 343 304,48 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 

vecí 12 288 784,71 13 264 287,57 

Dopravné prostriedky 3 316 662,27 5 237 611,35 

Pestovateľské celky trvalých porastov 183 605,81 183 605,81  

Základné stádo a ťažné zvieratá  

 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 186 444,61 148 311,96 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 9 043 511,27 11 851 320,68 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 24 595 771,04 41 028 372,17 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 
majetok  

 
Dlhodobý hmotný majetok spolu   

(súčet  r. 09 až 20) 261 406 577,60 294 560 454,28 

Dlhodobý finančný majetok spolu   

(súčet  r. 22 až 29) 0,00 0,00 

Neobežný majetok spolu      

( r. 08 + r.  21 + r. 30) 264 208 830,30 

 

 

 297 133 998,31 

 

Najvýznamnejšie prírastky dlhodobého  majetku  
 

 

Organizácia 

 

Názov investičnej akcie 

Hodnota v eur 

TSK Nemocničný informačný systém – NsP Považská Bystrica 497 473,43 

TSK Plán udržateľnej mobility TSK 459 336,00 

TSK Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa Nemšová - Trenčín 2 623 497,17 

TSK Hokejová akadémia – Priestorové riešenie telocvične 

a priľahlých priestorov  SUŠ v Trenčíne 

2 517 025,76 

TSK Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n.V. – Myjava – I. 

etapa 

2 355 602,75 

SC TSK Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – cyklotrasa úsek č. 

1 Púchov – Nosická priehrada 

3 023 608,91 

SC TSK Nákup dopravných prostriedkov – 4 ks snehová radlica, 2 ks 

nadstavba sypača, 4ks automobil úžitkový do 3,5 t, 3ks 

ramenová kosačka, ramenová mulčovačka, 2ks nadstavba 

sypača k podvozku 4x4, 4 ks traktor a pod. 

2 307 292,96 
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SPŠ stavebná E. 

Belluša Trenčín 

Rekonštrukcia budovy, technické zhodnotenie budovy 2 978 385,14 

NsP Myjava Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky kuchyne 

vrátane práčovne 

2 006 664,00 

NsP Myjava Vybavenie kuchyne a práčovne 711 645,80 

NsP Považská 

Bystrica 

Automatizácia skladovania liekov a ŠZM 898 440,00 

Gymnázium Ľ. 

Štúra Trenčín 

Odvetranie kuchyne 439 440,72 

CSS AVE 

Dubnica nad 

Váhom 

Rekonštrukcia budovy 2 445 160,00 

 

Najvýznamnejšie úbytky dlhodobého majetku  

 

 

Organizácia 

 

Názov dlhodobého majetku 

 

Hodnota v eur 

SC TSK Vyradenie dopravných 

prostriedkov 

207 730,49 

NsP Myjava Vyradenie zdravotníckych 

prístrojov a zariadení 

237 815,83 

NsP Myjava Vyradenie zariadenia kuchyne a 

práčovne 

156 757,31 

NsP Považská Bystrica Vyradenie 2 ks sanitných 

automobilov 

142 764,04 

 

Konsolidovaný celok TSK neeviduje  dlhodobý finančný  majetok. 

 

 

6.2.2. Analýza nákladov a výnosov KC TSK k 31.12.2020 

                                                                                                      v eur 

 

Riadok 

VZaS 
Názov Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020 

001 Spotrebované nákupy Tr.50 33 645 224,56 32 754 270,52 

006 Služby Tr. 51 18 883 788,71 17 097 918,01 

011 Osobné náklady Tr. 52 129 607 338,28 140 493 337,12 

017 Dane a poplatky Tr. 53 487 922,75 547 113,63 

021 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť Tr. 54 8 926 671,74 2 160 675,88 

029 Odpisy ,R a OP, zúčtovanie časového rozlíšenia Tr. 55 18 952 386,36 19 443 804,24 

040 Finančné náklady Tr. 56 875 550,73 830 547,46 

050 Mimoriadne náklady Tr. 57 59,85 0,00 

055 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov Tr. 58 28 889 633,43 31 460 401,58 

065 Účtové skupiny 50-58 celkom  240 268 576,41 244 788 068,44 

066 Tržby za vlastné výkony a tovar Tr. 60                74 084 662,70               76 543 492,16 

070 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob  Tr. 61 613,35 519,17 

075 Aktivácia Tr. 62 1 132 031,26 1 313 075,75 

080 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov Tr. 63 101 201 571,75 100 124 212,68 

084 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti Tr. 64 44 691 806,38 19 050 861,51 

091 Zúčtov. rezerv a opr. pol. z PČ a FČ  Tr. 65 6 619 507,39 7 855 221,31 

101 Finančné výnosy  Tr. 66 3 780,13 2 194,06 

111 Mimoriadne výnosy Tr. 67 3 535,91 3 204,58 
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126 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VUC a RO a PO zriadených 

obcou alebo vyšším územným celkom  Tr.69 

54 427 204,40 60 961 988,51 

136 Účtová trieda 6 celkom 282 164 713,27 265 854 769,73 

137 Výsledok hospodárenia pred zdanením  41 896 136,86 21 066 701,29 

136 Splatná daň z príjmov [591] 162 044,09 106 553,82 

137 Dodatočne platená daň z príjmov [595] -3 036,74 3 332,01 

138 Výsledok hospodárenia po zdanení  41 737 129,51 20 956 815,46 

 

Najvýznamnejšie rozdiely v nákladoch v roku 2020 oproti roku 2019 vznikli v Tr. 52 – osobné náklady – zvýšenie platov 

zamestnancov  odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ide o navýšenie nákladov 

celkom  o sumu 10 886 tis. eur.  Významné zníženie nákladov eviduje KC  na účte 544 – zmluvné pokuty a penále a úroky 

z omeškania o 4 411 tis. eur, ktoré evidovali najmä nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK voči Sociálnej poisťovni 

a boli predmetom oddlženia nemocníc. 

KC TSK eviduje zvýšenie výnosov v Tr. 60 – tržby za vlastné výkony a tovar hlavne  v zdravotníckych zariadeniach         

za výkony zdravotnej starostlivosti voči zdravotným poisťovniam – účet 602 - Tržby z predaja tržieb zvýšenie  za KC TSK 

o 2 187 tis. eur.   

Významné zníženie výnosov eviduje KC na účte 648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti o 22 758 tis. eur, kde boli 

v roku 2019 zúčtované odpustené záväzky zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni  v procese oddlženia  

nemocníc. 

                     

6.2.3 Bilancia aktív a pasív KÚZ  k 31.12.2020 

 
POHĽADÁVKY 

 

Konsolidovaný  celok vykazuje stav dlhodobých  pohľadávok   k 31.12.2020 vo výške 470 489,47  eur. Dlhodobú 

pohľadávku v čiastke 469 054,73 eur  vykazuje Galéria Miloša Alexandra Bazovského  v Trenčíne na základe Dohody 

o vzájomnom započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 18.12.2009 s  Mestom Trenčín.  

Dlhodobé pohľadávky nie sú predmetom konsolidácie, t. z. hodnota po konsolidácii sa nezmenila.  

V roku 2020 sa hodnota  pohľadávky a zároveň záväzku zvýšila o 28 634,19 eur z dôvodu vykonaných prác na oprave 

objektu pozostávajúcich z výmeny okien v podkroví galérie na základe Dodatku č. 5 k Dohode o vecnom plnení nájomnej 

zmluvy č. 45/1995 zo dňa 31.1.1996, ktorý bol uzatvorený dňa 8.12.2020.  

 

Stav  dlhodobých pohľadávok k 31.12.2020  v porovnaní s rokom 2019                                                                         

                             v eur 

 

Konsolidovaný celok vykazuje stav krátkodobých pohľadávok  k 31.12.2020  vo výške 11 644 013,53 eur. 

Rozpis  krátkodobých pohľadávok k 31.12.2020  v porovnaní s rokom 2019                                                                              

                                                                                                                                                                       v eur 

Pohľadávka  Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2020 

Iné pohľadávky (378 A)– (391A) 460 166,70 470 489,47 

Spolu 460 166,70 470 489,47 

Pohľadávka – konsolidovaná súvaha Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2020 

Odberatelia (311) 9 796 222,85 10 186 061,73 

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314 A)– (391A) 23 105,24 5 013,30 

Ostatné pohľadávky (315A) – (391A) 224 775,28 299 057,37 

Pohľadávky z nedaňových príjmov (318 A)– (391A) 697 686,65 750 427,77 

Pohľadávky voči zamestnancom (335 A)– (391A) 33 199,07 22 097,96 

Daň z príjmov (341 A)– (391A) 26 857,03 60 137,84 

Daň z pridanej hodnoty (343 A)– (391A) 1 952,37 525,76 
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Významné zvýšenie celkovej výšky  pohľadávok (účet 311- odberatelia) o 390 tis. eur eviduje KC TSK hlavne 

v nemocniciach. Ide o pohľadávky  voči zdravotným poisťovniam (VšZP, Dôvera) za výkony  v  12/2020, ktoré sa finančne  

vysporiadajú  v nasledovnom účtovnom období. Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK evidujú  

zvýšené výkony voči zdravotným poisťovniam za lôžkové a ambulantné oddelenia, ktoré neboli k 31.12.2020 finančne 

vysporiadané.  

Celková hodnota opravných položiek k dlhodobým a krátkodobým pohľadávkam za KC TSK  je k 31.12.2020 v čiastke 

2 046 157,19 eur.    

 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE AKTÍV 

Časové rozlíšenie aktív za TSK a dcérske účtovné  jednotky k 31.12.2020 v porovnaní s rokom 2019                                                                         

                                                                                                                                                                   v eur 

                                                   

Na účte 381 – náklady budúcich období eviduje TSK náklady, ktoré časovo a vecne súvisia s budúcimi obdobiami, ide 

hlavne o náklady roku 2021 za nájomné, predplatné, za poistenie majetku, ročný aktualizačný poplatok (RAP) dodávateľa 

softvéru  a pod..  

Zníženú  hodnotu ostatných príjmov budúcich období eviduje KC TSK najmä v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

v čiastke 249 540,00 eur, ktorá v roku 2019 evidovala na tomto účte  preddavok od VšZP  na  kompenzáciu zvýšených 

mzdových nákladov. 

 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

 

Stav finančných účtov k 31.12.2020 v porovnaní s rokom 2019                                                                         

                                                                                                                v eur 
 
 

 

 

 

Zvýšený  objem  finančných  prostriedkov  v banke v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019  je z dôvodu presunutia 

realizácie plánovaných investičných akcií  do budúcich období, nedočerpania normatívnych finančných prostriedkov a ich 

následného použitia v roku 2021. 

 

Rozpis finančných prostriedkov k 31.12.2020 v porovnaní s rokom 2019                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                         v eur 

Účet súvahy Názov Zostatok k 31.12.2019 

 

Zostatok k 31.12.2020 

 

211 Pokladnica  24 302,67 27 812,90 

213 Ceniny  51 690,72 70 663,63 

221 Bankové účty  47 292 837,51 49 296 940,60 

Ostatné dane a poplatky (345) – (391 AÚ) 0,00 0,00 

Pohľadávky z nájmu (374 A)– (391A) 0,00 243,48 

Iné pohľadávky (378 A)– (391A) 726 324,82 290 754,54 

Spojovací účet pri združení (396 AÚ) 0,00 0,00 

Zúčtovanie s EÚ (371 A) – (391A) 0,00 0,00 

Transfery a ost. zúčt. so subj. mimo VS (372 A)– (391A) 5 329,48 29 693,78 

 

Spolu 

 

11 535 452,79 11 644 013,53 

Časové rozlíšenie 
Stav k 31.12.2019 Stav k  31.12.2020 

Náklady budúcich období 615 818,32 652 663,66 

Príjmy budúcich období 278 856,82 15 419,12 

Spolu 
894 675,14 668 082,78 

 Stav k  31.12.2019 Stav k 31.12. 2020 

 

Finančné účty  

 

47 368 830,90 49 395  417,13 
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  z  toho - štátna pokladnica 47 291 460,83 49 291 632,39 

             - iné banky 1 376,68 5 308,21 

 

 

NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI 

 

Pohyb  poskytnutých návratných finančných výpomoci krátkodobých  k 31.12.2020  

                                                                                                                                                       v eur 

 

 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci –  Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v súlade s uzneseniami 

Zastupiteľstva TSK neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o., návratnú 

finančnú výpomoc na  predfinancovanie projektov. K 31.12.2020  je celková výška nesplatenej návratnej finančnej 

výpomoci  24 118,90 eur. Z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky eviduje  TSK opravnú položku na poskytnutú 

návratnú finančnú výpomoc vo výške 100%. V roku 2021 sa  pohľadávka odpíše do nákladov  na základe rozhodnutia 

Zastupiteľstva TSK. 

 

Pohyb opravných položiek k návratným finančným výpomociam krátkodobým k 31.12.2020 

                                                                                                                                                      v eur       

 Stav k 31.12.2019 Prírastky (D) Úbytky (MD) Stav k 31.12.2020 

Opravné položky k poskytnutým  

návratným  finančným 

výpomociam  krátkodobým  

24 118,90 0,00 0,00 24 118,90 

 

ZÁSOBY 

 

Stav zásob netto k 31.12.2020 

                                                                                                      v eur 

Zásoby  Stav k 31.12.2019 Stav k  31.12.2020 

Materiál  4 013 357,89 6 414 591,51 

Nedokončená výroba a polotovary 0,00 0,00 

Výrobky 0,00 0,00 

Zvieratá 66,51 669,51 

Tovar  387 362,12 453 485,63 

Spolu 4 400 786,52 6 868 746,65 

 

Zvýšený stav materiálu eviduje KC TSK najmä z titulu skladových zásob ochranných pracovných prostriedkov (ďalej OPP) 

nadobudnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR,  MPSVaR SR a  zo zdrojov TSK  pre zdravotnícke a sociálne 

zariadenia trenčianskeho  kraja z dôvodu pandémie COVID-19. Celkový výdaj  OPP zo štátnych zdrojov eviduje TSK  

k 31.12.2020 v čiastke 2 117 946,44 eur a zo zdrojov TSK 22 850,22 eur. Zostatok nevyčerpaných zásob OPP zo štátnych 

zdrojov je k 31.12.2020  v objeme 548 936,10 eur. 

 

REZERVY 

 

Rezervy dlhodobé –  konsolidovaný celok vykazuje  v celkovej čiastke  530 836,42 eur - rezervy vytvorené hlavne          

na odchodné zamestnancov. Dlhodobé rezervy neboli predmetom konsolidácie. 

Rezervy  krátkodobé – vykazuje konsolidovaný celok v celkovej čiastke 7 085 485,64 eur.  

V konsolidovanom celku sa rezervy  tvorili najmä v rámci hlavnej  činnosti. Najvýznamnejšiu hodnotu eviduje KC 

k 31.12.2020   na úrade TSK v celkovej čiastke  6 350 152,10 eur: 

 nevyfakturované obstaranie dlhodobého majetku                                                     326 334,70   eur 

 audit                                  10 190,40   eur 

 vyúčtovanie energii   za rok 2020  v roku 2021                             10 775,00   eur 

 rezerva na vysporiadanie straty EON v SAD-kách za rok 2020 v roku 2021               6 002 852,00    eur 

 Stav k 31.12.2019 Prírastky (MD) Úbytky (D) Stav k 31.12.2020 

Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci krátkodobé  
24 118,90 0,00 0,00 24 118,90 
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Významné hodnoty eviduje  KC aj v zdravotníckych zariadeniach, kde boli vytvorené rezervy na súdne spory,  napr. v NsP  

Považská Bystrica v čiastke 128 tis. eur.  

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach eviduje zníženie rezerv na pokuty a penále voči Sociálnej poisťovni z dôvodu 

oddlženia nemocníc v čiastke 429 tis. eur a taktiež zníženie rezervy na súdne spory z dôvodu pripravovaného oddlženia 

v čiastke 705 tis. eur. 

 

Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé  záväzky k 31.12.2020 vo výške 1 220 549,98 eur. 

Stav dlhodobých záväzkov  k 31.12.2020 v porovnaní s rokom 2019 je nasledovný: 

                                                                                                                                                                                    v eur 

 

 Stav krátkodobých  záväzkov  k 31.12.2020 v porovnaní s rokom 2019 je nasledovný:            

                                                                                                                                                                                       v eur 

 

Na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky TSK v krátkodobej časti záväzkov (z dôvodu postupného preklasifikovávania  

dlhodobého záväzku na krátkodobú časť záväzkov) eviduje záväzok za pokutu za verejne obstarávanie na základe 

rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 v čiastke 486 414,33 eur. 

Z pôvodnej výšky záväzku 496 414,33 eur bolo  v rokoch 2015 a 2016 splatených 10 000,- eur. Splátky boli pozastavené 

nakoľko TSK požiadal  o odklad výkonu rozhodnutia, ktorému bolo vyhovené uznesením zo dňa 18.04.2016. Vo veci bolo 

rozhodnuté Krajským súdom Bratislava tak, že tento zrušil predmetné rozhodnutie a vec vrátil ÚVO na nové konanie 

a rozhodnutie vo veci s právny názorom, že pokuta je nedôvodná. ÚVO voči predmetnému rozhodnutiu podalo kasačnú 

sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok. O kasačnej sťažnosti sa k 31.12.2020 nerozhodlo. 

Na účte 379 – iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré  zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj 

prebytočného majetku  a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese VO  – celková čiastka zábezpek na TSK    

k 31.12.2020 činí sumu  434 965,37 eur. V rámci krátkodobých záväzkov eviduje TSK vrátane organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  zníženie celkového stavu o 8 312.tis. eur v porovnaní s rokom 2019. Zníženie stavu 

krátkodobých záväzkov  ovplyvnilo hlavne  schválenie „Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení“, ktoré schválila 

Vláda Slovenskej republiky.  

Stav zníženia krátkodobých záväzkov v zdravotníckych zariadeniach z dôvodu oddlženia nemocníc k 31.12.2020   

 
 

Zdravotnícke zariadenie 

 

Hodnota v eur 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 553 132,50 

NsP Myjava 1 732 096,11 

NsP Považská Bystrica 6 219 167,51 

 

  Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2020 

Ostatné dlhodobé záväzky (479AU) 205 241,03 369 158,83 

Záväzky zo sociálneho  fondu (472) 290 532,50 353 344,63 

Záväzky z nájmu (474) 458 731,96 469 054,73 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 28 936,37 16 888,95 

Iné záväzky (379AU) 3 878,00 12 102,84 

Spolu 987 319,86 1 220 549,98 

  

 

Stav  

k 31.12.2019 

 

Stav  

k 31.12.2020 

 

Dodávatelia (321) 12 215 326,92 11 014 575,47 

Prijaté preddavky (324, 475AU) 396 108,37 474 438,34 

Ostatné záväzky (325, 479AU) 525 657,64 595 479,91 

Nevyfakturované dodávky (326, 476AU)  1 154,32 1 269,49 

Záväzky z nájmu (474AU)  18 311,42 18 311,42 

Iné záväzky  (379AU)  8 495 956,11 723 897,70 

Zamestnanci (331)  6 253 602,50 6 828 144,93 

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 765,01 5 747,70 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 20 636 192,45 20 395 682,74 

Daň z príjmov (341)  39 225,61 28 569,17 

Ostatné priame dane (342) 1 002 221,96 1 099 972,51 

Daň z pridanej hodnoty (343)  141 583,99 110 981,04 

Ostatné dane a poplatky  (345)  59 588,18 11 646,81 

Zúčtovanie s Európskou úniou (371AU) 267 765,63 558 332,21 

Transfery a ostatné zúčtovanie so  subjektmi mimo verejnej správy (372A) 169 251,23 43 984,35 

Spolu 50 222 711,34 41 911 033,79 
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ČASOVÉ ROZLÍŠENIE PASÍV 

 

Časové rozlíšenie pasív za TSK a dcérske účtovné jednotky k 31.12.2020 v porovnaní s rokom 2019 je nasledovné:  

                                                                                                                                                                                  v eur 

 

Na účte 384 – výnosy budúcich období eviduje konsolidovaný celok hlavne zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného 

majetku financovaného z prostriedkov EÚ a ŠR. Významný nárast na účte 384 – výnosy budúcich období eviduje TSK     

za bezplatne nadobudnuté zásoby  OPP zo Správy štátnych hmotných rezerv SR a MPSVaR SR. K 31.12.2020 eviduje 

TSK zostatok zásob OPP v čiastke 548 936,10 eur. 

 

TRANSFERY k 31.12.2020 - pohľadávky  v porovnaní s rokom 2019                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                         v eur 

 

TRANSFERY k 31.12.2020 – záväzky v porovnaní s rokom 2019                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   v eur 

Účet 
  

Zostatok brutto 

 k 31.12.2019 

Zostatok brutto         

    k 31.12.2020 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 

rozpočtu zriaďovateľa   
  

351 Súhrnný celok 0,00 0,00 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného 

celku   
  

355 Súhrnný celok 0,00 0,00 

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného 

celku  

   

357 

Súhrnný celok 3 590 946,54          10 523 708,36 
 

mimo  súhrnného 

celku 76 990,49 117 990,55 

spolu 

 

3 667 937,03 10 641 698,91 

Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a 

iné zúčtovania   

  

359 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

mimo  súhrnného 
celku 5 000,00 5 729,62 

 

V záväzkovej časti transferov eviduje KC TSK najmä nevyčerpanú dotáciu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy 

v oblasti školstva, ktorá bola poskytnutá v období po 1.8.2020 a ktorú je možné 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 čerpať 

do 31.3.2021. Najvýznamnejšiu čiastku nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov  eviduje k 31.12.2020 úrad TSK, a to 

v celkovej čiastke 9 796 066,33 eur. 

 Časové rozlíšenie pasív 

 
k 31.12. 2019 k 31.12.2020 

Výnosy budúcich období (384) 66 837 048,69 83 804 595,36 

Výdavky budúcich období (383) 
4 316,48 2 769,08 

 

Spolu 

 

66 841 365,17 83 807 364,44 

Účet 

  

Zostatok (brutto)         

k 31.12.2019 

Zostatok (brutto)             

k 31.12.2020 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu 

zriaďovateľa   

  
351 Súhrnný celok 0,00 0,00 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC   

  
355 Súhrnný celok 0,00 0,00 

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC   
  

357 

Súhrnný celok 436,61 0,00 

mimo súhrnného celku 

  Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné 

zúčtovania   

  

359 

Súhrnný celok 207,73 2 461,26 

mimo súhrnného celku 0,00 0,00 



VLASTNÉ IMANIE

Vlastně imanie k 31.12.2020 — pohyb vlastného imania je uvedený v tabul’kovej časti poznámok — tab. č. 12. KC
TSK vykazuje v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 zvýšenie hodnoty vlastného imania o 20 984 tis. eur. Výsledok
hospodárenia — zisk za rok 2020 sa znížil vporovnaní s rokom 2019 o 20 780 tis. eur. V roku 2019 bol priaznivejší
výsledok hospodárenia z dôvodu zúčtovania oddlžovania nemocníc V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK do výnosov (účet

648- ostatné Výnosy z prevádzkovej činnosti).

 

Zostavená dňa: 3 0 0 6 2 0 2 1

//
 

   
 

Podpisový záznam štatutárneho /‘,://”7 /
orgánu alebo člena štatutárneho ]" /

orgánu x‘f/ /
subjektu verejnej správy: // "
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Príloha č. 1

Druhová klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Plnenie príjmov
v eur

p.č. kat./pol. ukazovateľ

1. PRÍJMY 166 881 210,89 216 483 666,00 220 554 446,00 191 247 463,62 86,71

1.1. Bežné príjmy 161 030 642,56 169 950 399,00 166 763 869,00 168 050 228,99 100,77

100 Daňové príjmy 101 169 870,78 103 094 192,00 97 571 451,00 100 104 005,57 102,60

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 101 169 870,78 103 094 192,00 97 571 451,00 100 104 005,57 102,60

200 Nedaňové príjmy 9 565 781,16 10 259 925,00 10 610 377,00 8 770 568,80 82,66

200 Nedaňové príjmy - Úrad TSK 435 378,23 339 982,00 357 308,00 563 014,11 157,57

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 138 601,42 114 693,00 114 693,00 150 945,16 131,61

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 197 892,46 103 242,00 103 242,00 197 915,80 191,70

240

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných 

výpomocí, vkladov a ážio 1 885,60 2 300,00 2 300,00 648,26 28,19

290 Iné nedaňové príjmy 96 998,75 119 747,00 137 073,00 213 504,89 155,76

200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 9 130 402,93 9 919 943,00 10 253 069,00 8 207 554,69 80,05

   09 Vzdelávanie 1 622 700,78 1 750 059,00 1 914 555,00 931 725,36 48,67

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 1 071 193,01 1 123 800,00 1 157 300,00 575 721,35 49,75

   10 Sociálne zabezpečenie 7 507 702,15 8 169 884,00 8 338 514,00 7 275 829,33 87,26

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Granty a transfery 50 294 990,62 56 596 282,00 58 582 041,00 59 175 654,62 101,01

310 Tuzemské bežné granty a transfery 50 143 625,19 56 572 282,00 58 385 782,00 58 969 415,84 101,00

311 Granty - rozpočtové organizácie 52 156,35 42 450,00 68 055,00 48 026,32 70,57

   09 Vzdelávanie 32 391,69 30 650,00 47 046,00 15 729,92 33,44

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 700,00 0,00 0,00 287,99 0,00

   10 Sociálne zabezpečenie 19 764,66 11 800,00 21 009,00 32 296,40 153,73

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 9 796,81 0,00 0,00 17 270,60 0,00

312 Transfery v rámci verejnej správy 50 091 468,84 56 529 832,00 58 317 727,00 58 921 389,52 101,04

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem 

transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 429 021,69 1 630 483,00 4 087 387,00 4 680 719,51 114,52

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem 

transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - 

rozpočtové organizácie 47 316,36 0,00 229 527,00 249 831,29 108,85

   09 Vzdelávanie 743,62 0,00 105 682,00 105 678,16 100,00

   10 Sociálne zabezpečenie 46 572,74 0,00 123 845,00 144 153,13 116,40

Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej 

správy 0,00 0,00 62 951,00 62 899,43 99,92

Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej 

správy - rozpočtové organizácie 71 113,79 6 780,00 99 396,00 89 473,29 90,02

   09 Vzdelávanie 33 495,57 6 780,00 51 341,00 44 559,42 86,79

   10 Sociálne zabezpečenie 37 618,22 0,00 48 055,00 44 913,87 93,46

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy 49 544 017,00 54 892 569,00 53 838 466,00 53 838 466,00 100,00

330 Zahraničné granty 151 365,43 24 000,00 196 259,00 206 238,78 105,09

331 Zahraničné granty bežné 151 365,43 24 000,00 196 259,00 206 238,78 105,09

Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako 

medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie 127 522,93 0,00 172 259,00 177 058,78 102,79

   09 Vzdelávanie 127 522,93 0,00 172 259,00 177 058,78 102,79

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie 23 842,50 24 000,00 24 000,00 29 180,00 121,58

p.č. kat./pol. ukazovateľ

1.2. Kapitálové príjmy 5 850 568,33 46 533 267,00 53 790 577,00 23 197 234,63 43,13

200 Nedaňové príjmy 1 110 228,59 951 000,00 951 000,00 277 170,28 29,15

200 Nedaňové príjmy - Úrad TSK 1 110 228,59 951 000,00 951 000,00 277 170,28 29,15

230 Kapitálové príjmy 1 110 228,59 951 000,00 951 000,00 277 170,28 29,15

200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   09 Vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Granty a transfery 4 740 339,74 45 582 267,00 52 839 577,00 22 920 064,35 43,38

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 4 740 339,74 45 582 267,00 52 839 577,00 22 920 064,35 43,38

321 Granty - rozpočtové organizácie 500,20 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00

   09 Vzdelávanie 500,20 0,00 0,00 0,00 0,00

   10 Sociálne zabezpečenie 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00

322 Transfery v rámci verejnej správy 4 739 839,54 45 572 267,00 52 829 577,00 22 910 064,35 43,37

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 4 739 839,54 45 572 267,00 52 629 862,00 22 710 350,04 43,15

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové 

organizácie 0,00 0,00 199 715,00 199 714,31 100,00

   09 Vzdelávanie 0,00 0,00 199 715,00 199 714,31 100,00

   10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

%

Trenčiansky samosprávny kraj
Skutočnosť 2019

Schválený 

rozpočet 2020

Upravený  

rozpočet 2020
Skutočnosť 2020 %

Trenčiansky samosprávny kraj
Skutočnosť 2019

Schválený 

rozpočet 2020

Upravený  

rozpočet 2020
Skutočnosť 2020



Príloha č. 2

Druhová klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Čerpanie výdavkov
v eur

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ

2. VÝDAVKY 166 811 766,27 219 028 316,00 253 619 166,00 194 012 280,95 76,50

2.1. Bežné výdavky 139 019 241,59 148 811 998,00 156 533 830,00 146 394 153,00 93,52

Trenčiansky samosprávny kraj 9 679 376,62 12 931 828,00 14 011 755,00 10 134 704,71 72,33

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 763 523,75 3 929 962,00 4 000 981,00 3 022 291,38 75,54

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 102 276,92 1 684 987,00 1 705 227,00 1 198 080,85 70,26

630 Tovary a služby 4 355 159,40 5 769 924,00 6 065 265,00 4 162 152,39 68,62

640 Bežné transfery 1 017 015,97 1 181 955,00 1 868 800,00 1 380 699,00 73,88

650

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, 

návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 441 400,58 365 000,00 371 482,00 371 481,09 100,00

04. Doprava 42 890 404,23 40 196 748,00 45 316 634,00 45 236 704,33 99,82

644 1. dotácie pre SAD 26 869 174,00 23 500 000,00 28 619 886,00 28 613 530,00 99,98

  -  SAD Trenčín, a.s. 17 610 344,00 15 550 000,00 18 739 054,00 18 732 698,00 99,97

  -  SAD Prievidza a.s. 9 258 830,00 7 950 000,00 9 880 832,00 9 880 832,00 100,00

641 2. SC TSK 16 021 230,23 16 696 748,00 16 696 748,00 16 623 174,33 99,56

07. Zdravotníctvo 104 400,00 0,00 39 257,00 36 294,00 92,45

641 Nemocnice s poliklinikou 104 400,00 0,00 39 257,00 36 294,00 92,45

08. Kultúrne služby 4 880 138,32 5 479 149,00 5 479 149,00 4 797 625,13 87,56

641 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 104 964,08 114 830,00 127 277,00 102 886,83 80,84

641 Knižnice 1 634 181,22 1 911 577,00 1 911 577,00 1 670 546,70 87,39

641 Múzeá a galérie 2 193 047,75 2 421 636,00 2 421 636,00 2 159 945,67 89,19

641 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 947 945,27 1 031 106,00 1 018 659,00 864 245,93 84,84

09. Vzdelávanie 56 147 113,93 62 129 334,00 62 164 376,00 58 761 938,89 94,53

600 Rozpočtové organizácie 25 765 718,10 29 348 771,00 29 228 462,00 26 400 343,40 90,32

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 979 049,82 1 316 900,00 1 388 914,00 523 404,89 37,68

641 Príspevkové organizácie 29 774 249,60 32 029 316,00 32 184 667,00 31 966 575,94 99,32

640 Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia 607 146,23 751 247,00 751 247,00 395 019,55 52,58

10. Sociálne zabezpečenie 25 317 808,49 28 074 939,00 29 522 659,00 27 426 885,94 92,90

600 Rozpočtové organizácie 24 611 913,68 27 039 994,00 28 487 714,00 26 512 652,41 93,07

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

640 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 705 894,81 1 034 945,00 1 034 945,00 914 233,53 88,34

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ

2.2. Kapitálové výdavky 27 792 524,68 70 216 318,00 97 085 336,00 47 618 127,95 49,05

710,720 Trenčiansky samosprávny kraj 1 038 396,21 1 444 500,00 3 844 851,00 2 822 828,73 73,42

04. Doprava 9 107 631,39 40 130 772,00 49 246 291,00 21 280 877,91 43,21

721 SC TSK 3 471 983,54 2 940 206,00 11 079 422,00 5 385 506,74 48,61

710 Financované TSK 5 635 647,85 37 190 566,00 38 166 869,00 15 895 371,17 41,65

07. Zdravotníctvo 6 123 203,81 6 491 721,00 9 523 584,00 5 577 446,59 58,56

721 Nemocnice s poliklinikou 5 775 057,16 6 461 721,00 9 491 174,00 5 545 045,46 58,42

710 Financované TSK 348 146,65 30 000,00 32 410,00 32 401,13 99,97

08. Kultúrne služby 1 883 946,43 1 443 549,00 1 918 559,00 1 690 477,90 88,11

721 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 69 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721 Knižnice 561 058,67 100 000,00 518 537,00 508 164,43 98,00

721 Múzeá a galérie 645 323,22 0,00 1 450,00 1 450,00 100,00

721 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 4 942,88 26 209,00 26 209,00 0,00 0,00

710 Financované TSK 603 121,66 1 317 340,00 1 372 363,00 1 180 863,47 86,05

09. Vzdelávanie 8 629 258,45 15 922 501,00 24 723 198,00 11 489 409,06 46,47

700 Rozpočtové organizácie 1 285 378,85 1 188 170,00 2 029 461,00 1 349 382,95 66,49

721 Príspevkové organizácie 2 076 916,68 1 986 874,00 2 886 139,00 2 667 365,95 92,42

710 Financované TSK 5 266 962,92 12 747 457,00 19 807 598,00 7 472 660,16 37,73

10. Sociálne zabezpečenie 1 010 088,39 4 783 275,00 7 828 853,00 4 757 087,76 60,76

700 Rozpočtové organizácie 894 284,39 2 283 275,00 5 328 853,00 4 751 447,76 89,16

710 Financované TSK 115 804,00 2 500 000,00 2 500 000,00 5 640,00 0,23
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Príloha č. 3

Druhová klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné operácie
v eur

p.č. kat./pol. ukazovateľ

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1. Príjmové finančné operácie 34 153 796,93 8 225 117,00 39 270 372,00 39 730 413,16 101,17

450 Z ostatných finančných operácií 34 153 796,93 6 362 078,00 31 884 592,00 32 344 633,16 101,44

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 7 622 063,40 2 843 078,00 6 383 731,00 5 650 179,74 88,51

Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK 7 429 575,48 2 649 978,00 6 140 153,00 5 423 050,27 88,32

Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie 192 487,92 193 100,00 243 578,00 227 129,47 93,25

   09 Vzdelávanie 192 487,92 193 100,00 243 578,00 227 129,47 93,25

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 172 119,14 193 100,00 231 614,00 222 384,91 96,02

   10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 25 274 467,00 3 519 000,00 25 500 861,00 25 500 861,00 100,00

456 Iné príjmové finančné operácie 1 257 266,53 0,00 0,00 1 193 592,42 0,00

Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad 

TSK 1 142 046,48 0,00 0,00 979 210,22 0,00

Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - 

rozpočtové organizácie 115 217,40 0,00 0,00 214 379,85 0,00

   09 Vzdelávanie 78 158,14 0,00 0,00 158 060,63 0,00

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 78 158,14 0,00 0,00 158 060,63 0,00

   10 Sociálne zabezpečenie 37 059,26 0,00 0,00 56 319,22 0,00

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 37 059,26 0,00 0,00 56 319,22 0,00

Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK 2,65 0,00 0,00 2,35 0,00

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 0,00 5 522 741,00 5 522 741,00 100,00

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 0,00 5 522 741,00 5 522 741,00 100,00

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 1 863 039,00 1 863 039,00 1 863 039,00 100,00

523 Od zahraničných finančných inštitúcií 0,00 1 863 039,00 1 863 039,00 1 863 039,00 100,00

3.2. Výdavkové finančné operácie 3 144 300,03 5 680 467,00 6 205 652,00 7 015 613,13 113,05

810

Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a 

ostatné výdavkové operácie 902 248,03 200,00 200,00 810 161,13 405 080,57

819 Iné výdavkové finančné operácie 902 248,03 200,00 200,00 810 161,13 405 080,57

Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad 

TSK 824 356,49 0,00 0,00 658 456,60 0,00

Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - 

rozpočtové organizácie 77 875,64 0,00 0,00 151 704,53 0,00

   09 Vzdelávanie 77 875,64 0,00 0,00 126 387,74 0,00

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 77 875,64 0,00 0,00 126 387,74 0,00

   10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 25 316,79 0,00

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 0,00 0,00 0,00 25 316,79 0,00

Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK 14,32 100,00 100,00 0,00 0,00

Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové 

organizácie 1,58 100,00 100,00 0,00 0,00

   09 Vzdelávanie 1,58 100,00 100,00 0,00 0,00

   10 Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

820 Splácanie istín 2 242 052,00 5 680 267,00 6 205 452,00 6 205 452,00 100,00

821 Splácanie tuzemskej istiny 2 242 052,00 2 242 052,00 2 242 052,00 2 242 052,00 100,00

822

Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej 

výpomoci do zahraničia 0,00 3 438 215,00 3 963 400,00 3 963 400,00 100,00
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Príloha č. 4

Druhová klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Bežné príjmy 161 030 642,56 169 950 399,00 166 763 869,00 168 050 228,99

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 1 081 689,82 1 123 800,00 1 157 300,00 593 279,94

Bežné výdavky 139 019 241,59 148 811 998,00 156 533 830,00 146 394 153,00

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 979 049,82 1 316 900,00 1 388 914,00 523 404,89

BEŽNÝ ROZPOČET 22 011 400,97 21 138 401,00 10 230 039,00 21 656 075,99

Kapitálové príjmy 5 850 568,33 46 533 267,00 53 790 577,00 23 197 234,63

Kapitálové výdavky 27 792 524,68 70 216 318,00 97 085 336,00 47 618 127,95

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -21 941 956,35 -23 683 051,00 -43 294 759,00 -24 420 893,32

Príjmové finančné operácie 34 153 796,93 8 225 117,00 39 270 372,00 39 730 413,16

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 287 336,54 193 100,00 231 614,00 436 764,76

Výdavkové finančné operácie 3 144 300,03 5 680 467,00 6 205 652,00 7 015 613,13

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 77 875,64 0,00 0,00 151 704,53

FINANČNÉ OPERÁCIE 31 009 496,90 2 544 650,00 33 064 720,00 32 714 800,03

PRÍJMY SPOLU 201 035 007,82 224 708 783,00 259 824 818,00 230 977 876,78

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 1 369 026,36 1 316 900,00 1 388 914,00 1 030 044,70

VÝDAVKY SPOLU 169 956 066,30 224 708 783,00 259 824 818,00 201 027 894,08

- v tom samostatné účty rozpočtových organizácií 1 056 925,46 1 316 900,00 1 388 914,00 675 109,42

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 31 078 941,52 0,00 0,00 29 949 982,70

Bežné príjmy 159 948 952,74 168 826 599,00 165 606 569,00 167 456 949,05

Bežné výdavky 138 040 191,77 147 495 098,00 155 144 916,00 145 870 748,11

BEŽNÝ ROZPOČET 21 908 760,97 21 331 501,00 10 461 653,00 21 586 200,94

Kapitálové príjmy 5 850 568,33 46 533 267,00 53 790 577,00 23 197 234,63

Kapitálové výdavky 27 792 524,68 70 216 318,00 97 085 336,00 47 618 127,95

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -21 941 956,35 -23 683 051,00 -43 294 759,00 -24 420 893,32

Príjmové finančné operácie 33 866 460,39 8 032 017,00 39 038 758,00 39 293 648,40

Výdavkové finančné operácie 3 066 424,39 5 680 467,00 6 205 652,00 6 863 908,60

FINANČNÉ OPERÁCIE 30 800 036,00 2 351 550,00 32 833 106,00 32 429 739,80

PRÍJMY SPOLU 199 665 981,46 223 391 883,00 258 435 904,00 229 947 832,08

VÝDAVKY SPOLU 168 899 140,84 223 391 883,00 258 435 904,00 200 352 784,66

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 30 766 840,62 0,00 0,00 29 595 047,42

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 2019
Schválený 

rozpočet 2020

Upravený  

rozpočet 2020
Skutočnosť 2020

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií po vylúčení samostatných účtov rozpočtových organizácií
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Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN TSK č.12/2018 Príloha č. 5

Por. Názov akcie Poskytnutá Zúčtovaná Dátum

č. (projektu) dotácia (v eur) dotácia (v eur) vrátenia

ŠPORT
1. Basketbalový klub BC Prievidza Slovenský pohár v basketbale 2020 3 000,00 3 000,00 0,00

2. Dobrovoľný hasičský zbor Lúky Organizácia hasičskej súťaže "Zlatá prilba" 600,00 600,00 0,00

3. Dobrovoľný hasičský zbor Zbora Zahájenie hasičskej sezóny 2020 800,00 800,00 0,00

4. Elite Fight Promotion Muay Thai Evening 11 700,00 0,00 700,00 14.1.2021

5. CHAmPIoN CLUB CHAMPION.RACE 2020 - najťažší pretek na Považí 3 200,00 3 200,00 0,00

6. Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti ZELENÁ MODRÁ 2020, 10. ročník 1 300,00 1 300,00 0,00

7. Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá Zamykanie Manínskej úžiny 1 000,00 0,00 1 000,00 11.11.2020

8. Klub slovenských turistov Stará Turá Staroturanský triatlon 34. ročník, najstarší triatlon na Slovensku 500,00 0,00 500,00 11.12.2020

9. Klub vodného póla Nováky, o. z. Memoriál Sergeja Charina 2020 800,00 800,00 0,00

10. Kultúrne centrum Sihoť 6. ročník Trenčín inline 2020 - Majstrovstvá Slovenska MARATÓN 3 000,00 3 000,00 0,00

11. MFK BANÍK HANDLOVÁ Hornonitriansky futsal cup 2020 800,00 800,00 0,00

12. Občianske združenie Stôl číslo šesť 24. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA NOVINÁROV V STOLNOM TENISE 1 700,00 0,00 1 700,00 11.12.2020

13. Obec Cigeľ 45. ročník Pochodu vďaky SNP - lyžiarsko - turistická akcia 2 800,00 2 800,00 0,00

14. OFF ROAD LÚKY Off road Lúky by Adventure Day 2020 500,00 500,00 0,00

15. Robíme to pre deti O.Z. Tour de pedál 400,00 400,00 0,00

16. Silnejší slabším o.z. Veľké tenisové umenie 600,00 600,00 0,00

17. Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Okresná rada ILAVA Celoslovenské športové hry zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých 2 160,00 2 160,00 0,00

18. Telovýchovná jednota Spartak Myjava "Kopaničiarska 10-tka" pri príležitosti dňa Ústavy o pohár primátora mesta Myjava 400,00 0,00 400,00 3.6.2020

24 260,00 19 960,00 4 300,00

KULTÚRA

19. "Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina" Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 2020 2 500,00 2 500,00 0,00

20. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Moravské Lieskové V. ročník Bienále amatérskej fotografie - Memoriál Jozefa Hollého 400,00 400,00 0,00

21. CLOVER MEDIA s.r.o. "Vianočná Textilanka CD" 1 500,00 1 500,00 0,00

22. Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Kršteňany Nákup pánskej vychádzkovej rovnošaty s brigadírkou 900,00 900,00 0,00

23. Folklórna skupina Dolina Omšenie 50 rokov udržiavania folklórnych tradícii v obci Omšenie 800,00 800,00 0,00

24. HoryZonty Festival dobrodružných filmov HoryZonty 2020 2 000,00 2 000,00 0,00

25. KAMARÁDI KAMARÁDI FEST 1 200,00 1 200,00 0,00

26. Mestské kultúrne stredisko Festival židovskej kultúry 1 000,00 0,00 1 000,00 15.12.2020

27. Obec Dolná Breznica Hodové slávnosti v Dolnej Breznici 1 000,00 0,00 1 000,00 19.8.2020

28. Obec Dolná Súča 48. ročník festivalu dychových hudieb Hečkova Súča 900,00 0,00 900,00 1.10.2020

29. Obec Horná Breznica FAŠIANGY 2020 400,00 0,00 400,00 9.10.2020

30. Obec Kostolec HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE KOSTOLEC 300,00 300,00 0,00

192,37 22.10.2020

307,63 6.11.2020

32. Obec Liešťany Tretí ročník osláv "Deň obce Liešťany" 900,00 0,00 900,00 25.9.2020

33. Obec Lubina Podjavorinské folklórne slávnosti 2020 a Lubinská kosa - majstrovstvá Slovenska v tradičnom kosení lúk 1 600,00 0,00 1 600,00 21.1.2021

34. Obec Lúky Bartolomejský jarmok 2020 1 500,00 1 199,00 301,00 13.1.2021

35. Obec Nevidzany Nevidzianske hodové slávnosti 2020 1 000,00 0,00 1 000,00 11.9.2020

36. Obec Omšenie Zájazd do pútnického miesta Marianka pri Bratislave a na hrad Červený Kameň 900,00 0,00 900,00 9.10.2020

37. Obec Pruské Dni regionálnej kultúry 2 000,00 0,00 2 000,00 14.12.2020

38. Obec Šišov Deň detí 2020 500,00 500,00 0,00

39. Obec Temeš Deň ľudových tradícií pod temšskou skalou 1 000,00 0,00 1 000,00 12.10.2020

40. Obec Trenčianska Teplá "MIKULÁŠSKA POHODA" 1 500,00 1 175,00 325,00 22.1.2021

41. Obec Zlatníky 630. výročie prvej zachovanej písomnej zmienky o obci Zlatníky 1 000,00 0,00 1 000,00 9.10.2020

42. SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU JAVORINA 76. výročie Slovenského národného povstania – krajské oslavy 1 500,00 1 500,00 0,00

27 300,00 14 474,00 12 826,00

OSTATNÉ

43. Združenie Kresťanských seniorov Slovenska - Územné centrum 3 Trenčín Zveľaďovanie zdravia seniorov 1 500,00 1 500,00 0,00

1 500,00 1 500,00 0,00

Žiadateľ
Rozdiel suma 

na vrátenie

ŠPORT spolu

31. Obec Ladce Dni obce Ladce 2020 1 000,00 500,00

KULTÚRA spolu

OSTATNÉ spolu

SPOLU 53 060,00 35 934,00 17 126,00



04 - DOPRAVA Príloha č. 6

v eur

ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41 ZF 111 ZF 41 ZF 111

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 400 16 696 748,00 0,00 0,00 16 623 174,33 0,00 0,00 7 419 422,00 3 660 000,00 5 385 506,74 0,00

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 400 21 290 564,65 22 571,54 20 389 473,72 17 918,85 901 090,93 4 652,69

Vysvetlivky k tabuľkám:

ZF 41      - vlastné zdroje VÚC

ZF 11Gx - rozpočtové prostriedky VÚC na spolufinancovanie povstupových fondov

ZF 111    - zdroje zo štátneho rozpočtu

ZF 72x     - vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy

HČ           - hlavná činnosť

PČ           - podnikateľská činnosť

názov organizácie č.org.

Bežný transfer Kapitálový transfer

Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020 Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2020 Náklady k 31.12.2020 Zisk / Strata k 31.12.2020



07 - ZDRAVOTNÍCTVO Príloha č. 7

v eur

ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41 ZF 111 ZF 41 ZF 111

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 877 113,00 0,00 1 094 414,18 0,00

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave 702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194 582,00 0,00 2 882 847,23 0,00

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 704 39 257,00 0,00 0,00 36 294,00 0,00 0,00 3 419 479,00 0,00 1 567 784,05 0,00

SPOLU 39 257,00 0,00 0,00 36 294,00 0,00 0,00 9 491 174,00 0,00 5 545 045,46 0,00

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 701 38 073 623,00 1 434 279,82 33 815 764,05 1 350 261,31 4 257 858,95 84 018,51

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave 702 12 051 438,88 1 409 190,08 10 375 255,55 1 352 741,61 1 676 183,33 56 448,47

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 704 33 273 859,14 3 646 693,17 28 588 537,51 3 573 274,08 4 685 321,63 73 419,09

SPOLU 83 398 921,02 6 490 163,07 72 779 557,11 6 276 277,00 10 619 363,91 213 886,07

názov organizácie č.org.

Bežný transfer Kapitálový transfer

Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020 Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2020 Náklady k 31.12.2020 Zisk / Strata k 31.12.2020



08 - KULTÚRNE SLUŽBY Príloha č. 8

v eur

ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41 ZF 111 ZF 41 ZF 111

Hvezdáreň v Partizánskom 801 127 277,00 0,00 0,00 102 886,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trenčianske múzeum v Trenčíne 802 1 331 424,00 0,00 0,00 1 178 075,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 803 334 074,00 0,00 0,00 302 806,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 804 437 559,00 0,00 0,00 401 054,69 0,00 0,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 805 300 963,00 0,00 0,00 278 009,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 806 275 195,00 0,00 0,00 245 595,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 807 302 860,00 0,00 0,00 264 505,74 0,00 0,00 26 209,00 0,00 0,00 0,00

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 808 239 932,00 0,00 0,00 190 056,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum tradičnej kultúry v Myjave 809 175 809,00 0,00 0,00 164 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 810 1 014 320,00 0,00 0,00 872 524,06 0,00 0,00 24 898,00 0,00 24 898,00 0,00

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 811 346 942,00 0,00 0,00 320 456,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Považská knižnica v Považskej Bystrici 812 520 315,00 0,00 0,00 477 565,70 0,00 0,00 493 639,00 0,00 483 266,43 0,00

SPOLU 5 406 670,00 0,00 0,00 4 797 625,13 0,00 0,00 546 196,00 0,00 509 614,43 0,00

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Hvezdáreň v Partizánskom 801 122 810,33 0,00 120 571,64 0,00 2 238,69 0,00

Trenčianske múzeum v Trenčíne 802 2 075 720,40 0,00 2 159 942,76 0,00 -84 222,36 0,00

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 803 384 882,95 0,00 379 377,75 0,00 5 505,20 0,00

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 804 451 534,02 0,00 448 225,64 0,00 3 308,38 0,00

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 805 287 615,55 0,00 289 988,69 0,00 -2 373,14 0,00

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 806 270 419,07 0,00 271 367,66 0,00 -948,59 0,00

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 807 308 132,55 0,00 303 448,67 0,00 4 683,88 0,00

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 808 192 327,17 0,00 191 995,29 0,00 331,88 0,00

Centrum tradičnej kultúry v Myjave 809 182 425,74 0,00 180 480,07 0,00 1 945,67 0,00

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 810 940 678,46 0,00 938 459,82 0,00 2 218,64 0,00

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 811 336 886,45 0,00 344 438,12 0,00 -7 551,67 0,00

Považská knižnica v Považskej Bystrici 812 497 244,36 0,00 509 308,30 0,00 -12 063,94 0,00

SPOLU 6 050 677,05 0,00 6 137 604,41 0,00 -86 927,36 0,00

názov organizácie č.org.

Bežný transfer Kapitálový transfer

Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020 Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2020 Náklady k 31.12.2020 Zisk / Strata k 31.12.2020



09 - VZDELÁVANIE  (príspevkové organizácie) Príloha č. 9a

v eur

ZF 41 / 11Gx ZF 111 Iné zdroje ZF 41 / 11Gx ZF 111 Iné zdroje ZF 41 / 11Gx
ZF 111 / Iné 

zdroje
ZF 41 / 11Gx

ZF 111 / Iné 

zdroje

Stredná priemyselná škola Myjava 912 220 189,00 824 328,00 0,00 199 878,11 824 327,83 0,00 40 046,00 0,00 39 000,00 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza 950 146 726,00 2 225 386,00 3 000,00 138 527,87 2 225 386,34 2 936,19 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov 951 108 063,00 1 764 834,00 1 154,00 104 150,43 1 764 834,18 1 154,00 2 153,00 0,00 2 152,99 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín 952 31 238,00 2 643 389,00 762,00 27 065,02 2 643 388,83 761,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom 953 0,00 1 486 605,00 2 539,00 0,00 1 486 604,87 2 538,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske 954 130 130,00 1 598 506,00 11 772,00 122 707,61 1 598 506,58 11 765,27 59 894,00 0,00 15 969,32 0,00

Stredná odborná škola Nováky 956 12 650,00 1 065 019,00 0,00 2 352,57 1 065 019,00 0,00 239 718,00 0,00 178 579,83 0,00

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom 957 127 096,00 1 238 286,00 0,00 72 341,27 1 238 285,47 0,00 624 268,00 0,00 612 779,48 0,00

Stredná odborná škola Pruské 961 206 023,00 1 419 558,00 3 771,00 196 261,30 1 419 557,58 3 765,69 3 113,00 0,00 0,00 0,00

Spojená škola Púchov 965 166 321,00 1 132 093,00 0,00 139 023,55 1 132 093,00 0,00 76 643,00 0,00 75 274,29 0,00

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica 972 1 454,00 2 384 614,00 0,00 740,67 2 384 613,25 0,00 223 365,00 0,00 194 317,30 0,00

Stredná odborná škola Považská Bystrica 975 122 274,00 988 462,00 0,00 116 819,51 988 460,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola Stará Turá 976 290 282,00 1 224 752,00 238,00 272 028,30 1 224 751,64 237,24 351 032,00 0,00 351 030,64 0,00

Stredná odborná škola Trenčín 978 18 935,00 1 247 550,00 0,00 3 854,06 1 247 550,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00

Jazyková škola Trenčín 985 162 300,00 0,00 0,00 158 999,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola Handlová 986 215 249,00 1 971 131,00 1 973,00 200 671,53 1 971 129,53 1 969,02 333 537,00 0,00 317 591,73 0,00

Stredná odborná škola Prievidza 987 8 404,00 2 193 950,00 0,00 8 400,00 2 193 949,60 0,00 364 155,00 10 000,00 339 812,49 0,00

Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom 988 6 564,00 2 186 946,00 9 789,00 6 554,77 2 186 945,29 9 783,70 200 881,00 0,00 200 297,83 0,00

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 993 57 056,00 1 075 478,00 4 133,00 47 561,57 1 075 478,00 4 128,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou 994 125 586,00 1 307 621,00 7 252,00 123 847,91 1 307 620,38 7 248,89 348 334,00 0,00 337 660,05 0,00

SPOLU 2 156 540,00 29 978 508,00 46 383,00 1 941 785,39 29 978 502,20 46 288,35 2 876 139,00 10 000,00 2 667 365,95 0,00

názov organizácie č.org.

Bežný transfer Kapitálový transfer

Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020 Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020



09 - VZDELÁVANIE  (príspevkové organizácie) Príloha č. 9b

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Stredná priemyselná škola Myjava 912 1 177 572,33 48 781,48 1 141 015,65 47 529,39 36 556,68 1 252,09

Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza 950 2 505 852,96 32 159,49 2 551 744,68 29 282,79 -45 891,72 2 876,70

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov 951 2 024 458,08 0,00 2 032 290,60 0,00 -7 832,52 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín 952 2 859 328,95 0,00 2 862 539,73 0,00 -3 210,78 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom 953 1 715 007,85 0,00 1 689 557,89 0,00 25 449,96 0,00

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske 954 2 005 964,66 0,00 2 067 695,33 0,00 -61 730,67 0,00

Stredná odborná škola Nováky 956 1 081 179,64 0,00 1 080 995,95 0,00 183,69 0,00

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom 957 1 499 851,88 146 812,46 1 517 459,59 146 808,52 -17 607,71 3,94

Stredná odborná škola Pruské 961 1 749 836,72 57 240,95 1 738 931,49 28 074,41 10 905,23 29 166,54

Spojená škola Púchov 965 1 445 410,20 15 007,83 1 427 209,75 13 329,10 18 200,45 1 678,73

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica 972 2 887 207,38 7 112,07 2 705 340,16 3 697,33 181 867,22 3 414,74

Stredná odborná škola Považská Bystrica 975 1 268 088,30 368 756,11 1 246 371,70 354 346,09 21 716,60 14 410,02

Stredná odborná škola Stará Turá 976 1 585 630,45 21 223,29 1 575 870,52 19 923,12 9 759,93 1 300,17

Stredná odborná škola Trenčín 978 1 273 121,53 85 745,06 1 275 179,48 77 718,43 -2 057,95 8 026,63

Jazyková škola Trenčín 985 296 141,86 10 679,10 291 229,26 8 140,85 4 912,60 2 538,25

Stredná odborná škola Handlová 986 2 241 914,91 106 165,04 2 243 388,01 105 891,42 -1 473,10 273,62

Stredná odborná škola Prievidza 987 2 170 874,68 0,00 2 172 345,24 0,00 -1 470,56 0,00

Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom 988 2 288 794,89 0,00 2 272 549,86 0,00 16 245,03 0,00

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 993 1 181 844,58 0,00 1 149 533,75 0,00 32 310,83 0,00

Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou 994 1 523 941,78 213 103,79 1 528 903,46 203 844,62 -4 961,68 9 259,17

SPOLU 34 782 023,63 1 112 786,67 34 570 152,10 1 038 586,07 211 871,53 74 200,60

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2020 Náklady k 31.12.2020 Zisk / Strata k 31.12.2020



09 - VZDELÁVANIE  (rozpočtové organizácie) Príloha č. 10a

v eur

Rozpočet k 

31.12.2020

Čerpanie k 

31.12.2020

ZF 41 / 11Gx ZF 111
ZF 72x / Iné 

zdroje

Zdroje na 

samostatných 

účtoch

ZF 41 / 11Gx ZF 111
ZF 72x / Iné 

zdroje

Zdroje na 

samostatných 

účtoch

ZF 41 / 11Gx
ZF 72x / Iné 

zdroje
ZF 41 / 11Gx

ZF 72x / Iné 

zdroje
ZF 71 / 72x ZF 71 / 72x

Gymnázium Myjava 901 162 526,00 71 462,89 95 830,00 921 865,00 78 598,00 108 311,00 75 796,19 899 172,84 37 741,23 30 918,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Púchov 903 100 457,00 90 521,87 31 608,00 1 026 504,00 148 967,00 0,00 11 441,70 1 020 578,53 64 153,75 0,00 104 490,00 0,00 80 165,00 0,00 100,00 0,00

Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou 904 14 275,00 3 446,28 26 308,00 911 943,00 38 329,00 0,00 15 290,93 889 714,11 16 300,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Partizánske 905 13 251,00 5 877,00 56 733,00 948 906,00 20 796,00 0,00 40 676,76 932 610,75 11 008,42 0,00 21 339,00 0,00 21 338,41 0,00 0,00 0,00

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 907 197 805,00 59 347,20 135 000,00 734 675,00 82 916,00 115 908,00 126 700,48 710 314,83 20 432,76 20 965,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín 908 720 331,00 629 830,40 209 672,00 2 144 933,00 225 868,00 335 000,00 175 095,12 2 116 231,78 84 818,80 163 527,66 936 077,00 199 715,00 473 772,86 199 714,31 0,00 75 917,74

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza 909 50 389,00 40 342,02 56 806,00 2 285 133,00 60 280,00 0,00 41 957,62 2 244 457,63 24 073,56 0,00 122 480,00 0,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Považská Bystrica 910 11 504,00 11 288,41 24 655,00 1 065 141,00 11 504,00 0,00 14 073,00 983 817,65 3 754,30 0,00 100 258,00 0,00 99 969,71 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Dubnica nad Váhom 911 17 010,00 6 724,20 21 055,00 1 102 598,00 34 147,00 0,00 13 360,79 1 084 262,05 23 359,50 0,00 29 160,00 0,00 26 360,00 0,00 0,00 0,00

Škola umeleckého priemyslu Trenčín 916 97 501,00 34 943,35 35 000,00 1 947 196,00 67 204,00 33 000,00 27 730,02 1 917 722,12 17 445,14 16 265,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 918 179 950,00 108 505,33 103 464,00 1 871 218,00 78 511,00 116 891,00 78 944,16 1 819 708,36 52 326,55 45 491,05 58 111,00 14 500,00 49 767,22 2 050,00 0,00 0,00

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica 921 39 327,00 39 145,23 10 714,00 1 118 792,00 68 872,00 0,00 2 608,46 975 590,26 34 347,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obchodná akadémia Považská Bystrica 923 7 300,00 7 791,18 11 869,00 1 139 817,00 18 541,00 0,00 1 839,05 1 048 937,50 14 232,13 0,00 67 857,00 0,00 67 220,05 0,00 0,00 0,00

Obchodná akadémia Prievidza 924 19 698,00 13 807,14 9 378,00 903 518,00 25 631,00 0,00 2 528,02 895 598,89 19 691,57 0,00 71 834,00 0,00 71 833,18 0,00 0,00 0,00

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín 927 5 800,00 2 865,59 15 764,00 1 415 474,00 13 133,00 800,00 15 763,57 1 411 322,24 7 927,57 205,60 24 920,00 0,00 20 277,48 0,00 0,00 0,00

Stredná športová škola Trenčín 931 946 228,00 603 139,77 1 422 586,00 1 143 086,00 297 407,00 670 504,00 1 360 178,74 1 090 533,12 164 934,60 244 141,59 238 648,00 19 634,00 202 503,93 7 056,00 0,00 50 470,00

Krajské centrum voľného času Trenčín 933 43 275,00 43 275,00 228 765,00 0,00 43 275,00 0,00 183 478,30 0,00 43 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 934 17 419,00 4 032,03 10 453,00 2 021 117,00 59 630,00 0,00 6 736,76 1 857 477,79 46 242,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica 935 87 419,00 83 100,74 17 662,00 818 187,00 113 291,00 8 500,00 3 786,81 754 090,68 44 093,58 1 890,24 20 438,00 0,00 17 274,80 0,00 0,00 0,00

Stredná zdravotnícka škola Prievidza 936 2 711,00 210,42 9 992,00 296 106,00 3 125,00 0,00 9 989,99 286 037,43 623,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 2 734 176,00 1 859 656,05 2 533 314,00 23 816 209,00 1 490 025,00 1 388 914,00 2 207 976,47 22 938 178,56 730 783,48 523 404,89 1 795 612,00 233 849,00 1 140 562,64 208 820,31 100,00 126 387,74

Výdavkové finančné 

operácie
vrátane príjmových finančných 

operácií

(rozpočtové + samostatné účty)

Rozpočet k 

31.12.2020

Plnenie k 

31.12.2020

Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020 Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020
názov organizácie č.org.

Príjmy 

Bežné výdavky Kapitálové výdavky



09 - VZDELÁVANIE  (rozpočtové organizácie) Príloha č. 10b

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Gymnázium Myjava 901 1 113 785,98 109,00 1 115 939,29 109,00 -2 153,31 0,00

Gymnázium Púchov 903 1 159 484,34 0,00 1 162 063,62 0,00 -2 579,28 0,00

Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou 904 956 940,21 0,00 959 616,27 0,00 -2 676,06 0,00

Gymnázium Partizánske 905 1 008 526,34 0,00 1 004 883,31 0,00 3 643,03 0,00

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 907 995 008,42 0,00 993 489,62 0,00 1 518,80 0,00

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín 908 2 542 559,10 0,00 2 539 405,04 0,00 3 154,06 0,00

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza 909 2 353 650,01 0,00 2 338 867,93 0,00 14 782,08 0,00

Gymnázium Považská Bystrica 910 1 023 514,15 0,00 1 022 739,62 0,00 774,53 0,00

Gymnázium Dubnica nad Váhom 911 1 176 123,57 0,00 1 175 598,35 0,00 525,22 0,00

Škola umeleckého priemyslu Trenčín 916 1 995 695,83 19 732,74 1 988 816,94 15 955,43 6 878,89 3 777,31

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 918 2 066 499,42 0,00 2 056 776,82 0,00 9 722,60 0,00

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica 921 1 056 965,42 0,00 1 044 614,38 0,00 12 351,04 0,00

Obchodná akadémia Považská Bystrica 923 1 075 232,93 0,00 1 079 689,57 0,00 -4 456,64 0,00

Obchodná akadémia Prievidza 924 962 288,50 0,00 962 271,03 0,00 17,47 0,00

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín 927 1 458 330,19 205,00 1 456 750,89 113,13 1 579,30 91,87

Stredná športová škola Trenčín 931 2 996 224,34 30 065,63 2 965 494,69 27 067,96 30 729,65 2 997,67

Krajské centrum voľného času Trenčín 933 226 769,32 0,00 226 648,81 0,00 120,51 0,00

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 934 1 961 817,97 0,00 1 960 272,08 0,00 1 545,89 0,00

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica 935 806 443,91 2 200,00 805 205,67 1 807,81 1 238,24 392,19

Stredná zdravotnícka škola Prievidza 936 299 380,07 0,00 297 673,73 0,00 1 706,34 0,00

SPOLU 27 235 240,02 52 312,37 27 156 817,66 45 053,33 78 422,36 7 259,04

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2020 Náklady k 31.12.2020 Zisk / Strata k 31.12.2020



10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Príloha č. 11a

v eur

Rozpočet k 

31.12.2020

Čerpanie k 

31.12.2020

ZF 41 / 11Gx ZF 111
ZF 72x / Iné 

zdroje
ZF 41 / 11Gx ZF 111

ZF 72x / Iné 

zdroje
ZF 41 ZF 111 ZF 72x ZF 41 ZF 111 ZF 72x ZF 71 ZF 71

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 101 271 406,00 265 560,28 971 517,00 36 721,00 500,00 943 993,95 36 721,00 500,00 5 760,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 103 186 087,00 180 171,61 642 619,00 30 129,00 550,00 615 586,71 29 742,83 550,00 48 072,00 0,00 0,00 3 649,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - AVE 104 121 382,00 101 559,14 500 889,00 17 427,00 1 660,00 473 814,45 17 337,49 1 659,17 2 445 660,00 0,00 0,00 2 445 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 106 149 755,00 140 804,82 490 926,00 19 364,00 0,00 463 739,85 19 364,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - LIPA 107 227 508,00 220 900,04 768 777,00 44 472,00 0,00 704 089,56 43 899,65 0,00 8 252,00 0,00 0,00 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 108 182 499,00 163 376,33 594 141,00 34 584,00 0,00 564 019,60 34 584,00 0,00 149 576,00 0,00 0,00 124 035,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Jesienka 109 550 868,00 463 094,10 1 619 442,00 52 522,00 15 940,00 1 422 756,43 52 517,39 13 430,92 551 869,00 0,00 0,00 354 979,87 0,00 0,00 0,00 25 316,79

Centrum sociálnych služieb - Bôrik 110 788 558,00 684 766,77 2 441 841,00 126 571,00 900,00 2 336 590,28 92 191,00 900,00 18 935,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 111 194 513,00 203 083,74 599 433,00 21 246,00 7 297,00 593 240,71 21 246,00 7 292,36 50 624,00 0,00 0,00 38 653,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Partizánske 113 498 093,00 467 974,61 1 237 438,00 54 110,00 100 880,00 1 201 410,17 54 110,00 41 011,44 23 738,00 0,00 0,00 18 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 114 670 932,00 610 953,13 2 083 977,00 93 964,00 500,00 1 974 223,69 93 130,61 500,00 14 136,00 0,00 0,00 12 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 115 201 312,00 181 495,05 592 898,00 20 108,00 700,00 570 152,89 20 107,97 700,00 31 080,00 0,00 0,00 10 105,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 116 790 825,00 560 041,50 1 808 303,00 67 192,00 188 822,00 1 724 816,66 65 965,47 85,87 130 634,00 0,00 0,00 120 300,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh 117 543 778,00 512 281,90 1 718 850,00 56 630,00 8 251,00 1 621 043,71 56 406,00 4 647,34 39 177,00 0,00 0,00 10 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 118 239 269,00 221 130,80 1 034 941,00 36 374,00 1 300,00 961 460,06 36 374,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 119 436 142,00 434 674,84 1 461 223,00 51 684,00 5 159,00 1 422 741,68 51 163,24 5 159,00 169 340,00 0,00 0,00 102 860,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 120 145 115,00 131 213,02 615 394,00 32 546,00 0,00 598 310,57 32 546,00 0,00 1 072 901,00 0,00 0,00 1 019 744,77 0,00 0,00 0,00 0,00

HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 122 187 492,00 183 790,45 972 596,00 37 388,00 0,00 966 274,92 37 388,00 0,00 7 440,00 20 000,00 0,00 7 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - DOMINO 123 101 041,00 96 804,37 745 659,00 25 552,00 500,00 665 190,29 25 546,23 0,00 394 015,00 0,00 0,00 394 014,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - LÚČ 124 208 150,00 202 404,28 722 778,00 27 216,00 500,00 693 152,27 27 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 125 1 082 518,00 868 634,27 2 250 365,00 78 002,00 199 439,00 2 141 136,53 77 210,48 128 858,50 45 462,00 0,00 45 570,00 0,00 0,00 39 574,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - DEMY 126 240 894,00 146 264,61 1 143 554,00 35 343,00 11 200,00 983 608,04 35 343,00 2 878,44 11 872,00 0,00 10 000,00 9 416,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 127 305 255,00 303 395,03 856 645,00 52 867,00 19 707,00 814 924,92 52 866,89 19 700,88 16 740,00 0,00 0,00 16 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 128 218 031,00 219 137,26 797 474,00 39 012,00 0,00 776 211,46 39 011,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 8 541 423,00 7 563 511,95 26 671 680,00 1 091 024,00 563 805,00 25 232 489,40 1 051 989,09 228 173,92 5 235 283,00 38 000,00 55 570,00 4 701 873,76 0,00 49 574,00 0,00 25 316,79

Výdavkové finančné 

operácie
vrátane príjmových finančných 

operácií

(rozpočtové + samostatné účty)

Rozpočet k 

31.12.2020

Plnenie k 

31.12.2020

Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020 Rozpočet k 31.12.2020 Čerpanie k 31.12.2020
názov organizácie č.org.

Príjmy 

Bežné výdavky Kapitálové výdavky



10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Príloha č. 11b

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 101 1 303 721,53 0,00 1 287 594,37 0,00 16 127,16 0,00

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 103 861 497,24 0,00 854 199,55 0,00 7 297,69 0,00

Centrum sociálnych služieb - AVE 104 631 207,90 0,00 601 519,79 0,00 29 688,11 0,00

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 106 675 887,95 0,00 678 717,53 0,00 -2 829,58 0,00

Centrum sociálnych služieb - LIPA 107 1 034 879,14 0,00 1 046 618,08 0,00 -11 738,94 0,00

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 108 771 483,50 0,00 779 233,27 0,00 -7 749,77 0,00

Centrum sociálnych služieb - Jesienka 109 2 037 997,44 0,00 2 037 980,79 0,00 16,65 0,00

Centrum sociálnych služieb - Bôrik 110 3 269 539,64 0,00 3 258 507,64 0,00 11 032,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 111 858 769,83 0,00 855 058,03 0,00 3 711,80 0,00

Centrum sociálnych služieb - Partizánske 113 1 737 070,89 0,00 1 726 117,10 0,00 10 953,79 0,00

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 114 2 800 260,77 0,00 2 794 777,64 0,00 5 483,13 0,00

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 115 824 293,91 0,00 824 273,06 0,00 20,85 0,00

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 116 2 388 346,91 0,00 2 374 310,21 0,00 14 036,70 0,00

Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh 117 2 321 242,40 0,00 2 326 243,50 0,00 -5 001,10 0,00

Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 118 1 249 810,49 0,00 1 245 556,88 0,00 4 253,61 0,00

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 119 2 043 545,64 0,00 2 069 641,73 0,00 -26 096,09 0,00

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 120 801 992,38 0,00 804 258,28 0,00 -2 265,90 0,00

HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 122 1 243 618,24 0,00 1 285 903,77 0,00 -42 285,53 0,00

Centrum sociálnych služieb - DOMINO 123 821 025,50 0,00 816 343,92 0,00 4 681,58 0,00

Centrum sociálnych služieb - LÚČ 124 948 958,45 0,00 948 713,67 0,00 244,78 0,00

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 125 3 449 869,31 0,00 3 443 737,09 0,00 6 132,22 0,00

Centrum sociálnych služieb - DEMY 126 1 265 262,58 0,00 1 258 029,69 0,00 7 232,89 0,00

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 127 1 242 165,20 0,00 1 239 923,46 0,00 2 241,74 0,00

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 128 1 103 172,26 0,00 1 103 963,19 0,00 -790,93 0,00

SPOLU 35 685 619,10 0,00 35 661 222,24 0,00 24 396,86 0,00

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2020 Náklady k 31.12.2020 Zisk / Strata k 31.12.2020
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