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Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

Zásobník projektových zámerov TSK (ďalej len zásobník) je pripravený pre programové 
obdobie 2014-2020 a obsahuje predovšetkým investičné projektové zámery z programov EÚ 
najviac relevantných pre TSK: Integrovaný regionálny operačný program, Operačný program 
cezhraničnej spolupráce SR-ČR a Operačný program kvalita životného prostredia.   

Operačné programy pre programové obdobie 2014-2020 boli Európskou komisiou 
schválené. Aktuálne prebieha na strane riadiacich orgánov operačných programov príprava 
riadiacich dokumentov a výziev pre dopytovo orientované projekty. OP Kvalita životného 
prostredia, INTERREG V-A SR-ČR a IROP vyhlásili v priebehu roka 2016 výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty. 

 
Tabuľka alokácií operačných programov:  
Operačný program Celková alokácia Z toho príspevok EÚ 

Integrovaný regionálny operačný program 
(predpokladaná alokácia pre TSK s alokáciou MK SR 
a MZ SR)  

154 720 568 Eur 
 

131 512 483 Eur 

INTERREG V-A SR-ČR (alokácia pre celé hraničné 
územie krajov: Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, 
Jihomoravský, Moravskoslezský  a Zlínský kraj) 

106 046 429 Eur 90 139 463 Eur 

  z toho: Prioritná os : Kvalita životného prostredia 71 051 106 Eur 60 393 440 Eur 

Operačný program Kvalita životného prostredia 
(alokácia pre SR) 

4 322 256 290 Eur 3 156 998 741 Eur 

 z toho: Prioritná os 4 (v rámci ktorej môžu byť 
realizované projekty VUC)  

1 544 192 216 Eur 886 901 768 Eur 

 
Zásobník ďalej obsahuje: 

 investičné projekty financované z iných zdrojov financovania: 
o vlastné zdroje TSK  
o Environmentálny fond 
o Kombinácia vyššie uvedeného 

 Neinvestičné projekty, financované z vlastných zdrojov TSK a/alebo zo zdrojov EÚ 
a ŠR. 

 
 
II. Osobitná časť 

Zásobník, schválený Zastupiteľstvom TSK 23.11.2015 je potrebné aktualizovať na základe 
skutočností, ktoré ovplyvnili prípravu a realizáciu schválených projektových zámerov.  
 
Oblasť dopravy: 
 
Projektové zámery v oblasti dopravy sú plánované pre financovanie prostredníctvom IROP 
a INTERREG V-A SR-ČR. V nadväznosti na prebiehajúce alebo ukončené procesy 
verejného obstarávania boli aktualizované sumy nákladov na projektové dokumentácie 
a realizáciu projektov (v projektoch, kde sú upravené sumy známe). Keďže realizácia 
projektov je priamo závislá od vyhlásenia relevantných výziev bola upravená aj časová 
realizácia projektov. IROP nevyhlásil ku dňu prípravy podkladov na zmenu ZPZ 2014-2020 
relevantnú výzvu  
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v programe INTERREG V-A SR-
ČR bola vyhlásená výzva s uzávierkou predkladania ŽoNFP k 31.10.2016.  
Zmeny časovej realizácie projektov sú vyznačené v tabuľke Zásobníka oranžovou farbou 
textového poľa.  
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Zmeny vo finančnom objeme projektov sú vyznačené v tabuľke tučnou kurzívou (text). 
 
Projektové zámery v oblasti cyklistickej dopravy sú plánované majoritne pre financovanie 
prostredníctvom IROP.   
Pre zabezpečenie kontinuity cyklotrás v úsekoch, kde nie je možné využiť podporu IROP 
bola do Zásobníka zaradená cyklotrasa v úseku Nemšová - Skalka nad Váhom – Trenčín  
pod názvom projektu „Na bicykli po stopách histórie“.  
Predpokladané náklady projektu: 
Projektová dokumentácia        86 840,00 Eur 
Stavebné práce    3 235 000,00 Eur 
Financovanie projektu je plánované prostredníctvom príspevku z programu INTERREG V-A 
SR-ČR. Nový projekt je v Zásobníku vyznačený žltou farbou textového poľa. 
 
 
Oblasť školstva: 
 
Projektové zámery v oblasti školstva sú plánované pre financovanie prostredníctvom IROP 
a OP KŽP. Z vyššie spomínaných dôvodov je realizácia časti projektových zámerov 
posunutá o +1 rok prípadne iné obdobie.  
Časový posun vzniká nielen nevyhlásením relevantnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 
zo strany RO pre IROP, ale aj doteraz neupresnenými podmienkami výberu učebných 
a študijných odborov, ktoré bude možné prostredníctvom IROP podporiť. Preto musela byť 
v prípade niektorých škôl časová realizácia posunutá tak, aby vznikol dostatočný priestor  
na prípravu projektu po definitívnom upresnení selektívnych, výberových a hodnotiacich 
kritérií. 
Projektový zámer „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu“ je realizačne 
posunutý na roky 2018-2019, nakoľko príprava programových a hodnotiacich dokumentov 
príslušnej prioritnej osi IROP zo strany Ministerstva kultúry stále nie je ukončená a doteraz 
nie sú presne dané podmienky, za ktorých bude možné projekt realizovať. 
Zároveň bol zmenený pôvodný názov projektového zámeru „Budovanie centra kultúrno-
kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu na SUŠ v Trenčíne“ na vyššie uvedenú modifikáciu. 
Umiestnenie centra v priestoroch trvale využívaných školou na dennú výuku nie je možné. 
 
Pri projektoch, v ktorých prebehla prípravná fáza realizácie, bola upravená výška 
očakávaných investícií podľa požiadaviek energetických auditov a projektových 
dokumentácií. Zmeny sú v tabuľke vyznačené tučnou kurzívou. 
 
Pri vybraných projektoch bol upravený názov projektového zámeru podľa aktuálnych zmien 
v názvoch OvZP a plánovaných aktivít projektu nasledovne: 
Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom: nový názov „Zlepšenie vybavenia 
technických učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku 
SPŠ Nové Mesto nad Váhom“. 
Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SPŠ strojnícka Bánovce 
nad Bebravou: nový názov „Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový 
priemysel v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou“ na základe stanoviska Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR bol škole určený názov stredná odborná škola. 
Modernizácia technického vybavenia + rekonštrukcia školy: nový názov „Modernizácia 
technického vybavenia – rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín“. 
Zmeny sú vyznačené tučnou kurzívou. 
Zmeny časovej realizácie projektov sú vyznačené v tabuľke Zásobníka oranžovou farbou 
textového poľa.  
Zmeny vo finančnom objeme projektov sú vyznačené v tabuľke tučnou kurzívou (text). 
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Oblasť zdravotníctva: 
 
Projektové zámery v oblasti zdravotníctva sú plánované pre financovanie prostredníctvom 
IROP. Keďže postup prípravy riadiacich dokumentov IROP je vo výraznom časovom sklze, je 
aj posunutá časová realizácia projektových zámerov rádovo o +1 rok. Zmena časovej 
realizácie projektu je vyznačené v tabuľke Zásobníka oranžovou farbou textového poľa. 
Zo Zásobníka boli vylúčené projekty, ktorých financovanie bolo plánované z OP KŽP. 
Dôvodom je nejasná situácia ohľadom podpory energetickej efektívnosti verejných budov, 
v ktorých sú poskytované služby v oblasti zdravotníctva na úrovni všeobecných nemocníc. 
Vylúčené projekty sú v tabuľke Zásobníka označené červenou farbou textového poľa.  
 
Oblasť sociálnej starostlivosti: 
 
Projektové zámery v oblasti sociálnej starostlivosti sú limitované oblasťou podpory z EŠIF, 
ktorá je určená výhradne na podporu deinštitucionalizácie služieb sociálnej starostlivosti 
a podporu služieb na komunitnej úrovni. 
Z týchto dôvodov bol do Zásobníka zaradený projekt „Modernizácia zariadenia 

podporovaného bývania v Stupnom“, ktorý nahrádza projekt všeobecného zamerania 

„Vytvorenie ďalších zariadení podporovaného bývania v kraji“.  

Vzhľadom na podmienky vytvorenia ďalších zariadení podporovaného bývania, resp. na 

adaptáciu jestvujúcich objektov na tento typ služieb je momentálne podporované bývanie 

v Stupnom ako súčasť CSS NÁDEJ Dolný Lieskov jediným vyhovujúcim objektom. V rámci 

projektu je plánované okrem investície do kvality infraštruktúry poskytovaných služieb aj 

rozšírenie spektra týchto služieb. Nový projekt je vyznačený v Zásobníku žltou farbou 

textového poľa. 

Zo Zásobníka boli vylúčené projekty, ktoré nie je možné financovať z iných zdrojov ako 

vlastných zdrojov TSK. Plánované investície, ktoré splnia požiadavky podpory zo štátneho 

rozpočtu budú zaraďované priebežne pod príslušný dotačný systém. 

Vylúčené projekty boli presunuté do časti Zásobníka „Nerealizované“. 

 
Oblasť kultúry: 
 
Dva projektové zámery v oblasti kultúry boli spracované do žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok z programu Interreg V-A SR-ČR. Pre zohľadnenie kritérií programu boli upravené 
názvy projektov nasledovne: 
Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu: nový názov „TreBuChET – 
Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“; 
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici (kultúrna pamiatka): nový názov 
„Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho 
dedičstva“ . 
Zmeny v názvoch projektov sú v tabuľke vyznačené tučnou kurzívou. 
Rovnako boli upravené sumy predpokladaných výdavkov projektov v zmysle dostupných 
dokumentov a štúdií. Zmeny v sumách projektov sú v tabuľke Zásobníka vyznačené tučnou 
kurzívou. 
V týchto projektoch bol upravený časový rozsah realizácie, spôsobený oneskorením 
vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. 
Projekt „Draškovičov kaštieľ – rekonštrukcia“ svojim plánovaným zameraním a rozsahom 
nespĺňa požiadavky programu Interreg V-A SR-ČR. Po prehodnotení potrebných investícií 
bol zmenený plánovaný zdroj financovania na EEA granty a upravená výška 
predpokladaných výdavkov projektu. Zmeny sú v tabuľke Zásobníka vyznačené tučnou 
kurzívou.  
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Zo Zásobníka bol vylúčený projekt „Energetické úspory RKC v Prievidzi“. Projektový 
zámer nespĺňa požiadavky OP KŽP, ktorý bol plánovaným zdrojom financií.  
Projekt „Rekonštrukcia Hvezdárne v Partizánskom“ s plánovaným financovaním z OP 
KŽP je rovnako zo Zásobníka vylúčený. Účel využitia budovy neumožňuje naplnenie 
požadovaných ukazovateľov. Žiadny ďalší operačný program nepodporuje rekonštrukcie 
a modernizácie budov určených pre oblasť kultúry v potrebnom rozsahu. Nutné úpravy tak 
budú riešené postupne z vlastných zdrojov TSK. 
Vylúčené projekty sú v tabuľke Zásobníka vyznačené červenou farbou textového poľa. 
Zmena zdroja financovania je vyznačená modrou farbou textového poľa. 
 
 
Ostatné projektové zámery 
 
Projektové zámery – zdroj financovania 100% TSK: 
Zmena v tejto časti Zásobníka obsahuje časový posun realizácie projektu „Vybudovanie 
autistického centra“. Ukončenie stavebných prác a otvorenie centra sa posúva na rok 
2017. oneskorenie je spôsobené komplikáciami v stavebnom konaní. Zmena časovej 
realizácie projektu je vyznačené v tabuľke Zásobníka oranžovou farbou textového poľa. 
Ostatné projektové zámery z tejto časti boli ukončené a presunuté do samostatnej časti 
tabuľky. 
 
Projektové zámery – zdroj financovania ENVIROFOND: 
Projektové zámery, ktoré neboli zo strany poskytovateľa financovania podporené pre limit 
finančnej podpory pre rok 2016 zostávajú v Zásobníku s upraveným časovým rozsahom 
realizácie a budú znovu predložené v žiadostiach o dotáciu v najbližšej vyhlásenej výzve. 
Envirofond v roku 2016 nevyhlásil výzvu pre oblasť podpory L1 s čerpaním finančných 
prostriedkov v roku 2017. 
Zmena časovej realizácie projektov je v tabuľke Zásobníka vyznačená oranžovou farbou 
textového poľa. 
Novým projektovým zámerom v tejto časti je „Zlepšenie energetickej efektívnosti v CSS 
Nová Bošáca“. Projektový zámer zahŕňa komplexné opatrenia – hydroizolácie stavby, 
výmena konštrukcií a výplní otvorov, zateplenie obvodového plášťa a strechy, bezbariérový 
prístup.  
Predpokladané náklady: 
Projektová dokumentácia     10 000,00 Eur 
Stavebné práce    210 000,00 Eur 
Nový projektový zámer je v tabuľke Zásobníka vyznačený žltou farbou textového poľa. 
Ostatné projektové zámery z tejto časti boli ukončené a presunuté do samostatnej časti 
tabuľky. 
 
Projektové zámery – zdroj financovania MŠVVaŠ SR 
Na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie z rozpočtu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu rozvojových projektov 
v regionálnom školstve so zameraním na telesnú a športovú výchovu žiakov formou 
rekonštrukcie telocviční bola pridaná do Zásobníka samostatná oblasť podpory. 
V jej rámci bol zaradený do Zásobníka projekt s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocviční“. 
Projekt obsahuje rekonštrukčné práce v telocvičniach nasledovných OvZP: 
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín 
Stredná priemyselná škola Myjava 
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica 
Gymnázium Partizánske 
Spojená škola Nováky 
Predpokladané náklady: 
Projektová dokumentácia     20 000,00 Eur 
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Stavebné práce    730 000,00 Eur. 
Nový projekt je v tabuľke Zásobníka vyznačený žltou farbou textového poľa. 
 
 
 
 
Neinvestičné projektové zámery 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti v oblasti vyhlasovania výziev IROP obsahuje 
táto časť Zásobníka nasledovné zmeny: 
Plán udržateľnej mobility – časový posun realizácie na roky 2017-2018 a navýšenie sumy 
predpokladaných výdavkov projektu. Časový posun je spôsobený vyhlásením výzvy  
na predkladanie žiadostí o NFP v októbri 2016 namiesto plánovaného vyhlásenia na začiatku 
roka 2016. časový posun projektu je vyznačený v tabuľke Zásobníka oranžovou farbou 
textového poľa. 
Úprava sumy predpokladaných výdavkov vychádza z vykonaného prieskumu trhu na 
dodanie služby – spracovanie strategického dokumentu. Zmena je vyznačená v tabuľke 
Zásobníka tučnou kurzívou. 
 
Integrovaný dopravný systém – vypracovanie strategického dokumentu – časový posun 
realizácie projektu na rok 2018, vyznačený v tabuľke Zásobníka oranžovou farbou textového 
poľa. 
 
Projekt Technická podpora Interreg V-A SR-ČR zaznamenal zmenu v názve, ktorý je 
prispôsobený požiadavkám poskytovateľa financovania. Nový názov projektu „Regionálne 
poradenské centrum SK-CZ“ je vyznačený v tabuľke Zásobníka tučnou kurzívou. 
 
Ako podporný projekt prípravy procesu deinštitucionalizácie zariadení sociálnej starostlivosti 
bol zaradený do Zásobníka projektový zámer neinvestičného charakteru, zameraný na 
výmenu skúseností so zariadeniami sociálnych služieb v prihraničnom regióne ČR, ktoré 
proces DI úspešne absolvovali. Projekt s názvom „Spoločná cesta k novému domovu“ má 
plánované financovanie z Interreg V-A SR-ČR. Nový projekt je v tabuľke Zásobníka 
vyznačený žltou farbou textového poľa.  
 
 
Zásobník projektových zámerov TSK je základným dokumentom pri tvorbe rozpočtu TSK. 
Pre tie projektové zámery, ktoré sú naplánované ako prioritné s dobou realizácie v rokoch 
2017-2019, sa každoročne vyčlenia finančné prostriedky v rozpočte TSK na projektovú 
dokumentáciu a spolufinancovanie projektov, aby v prípade zverejnenia výzvy na podávanie 
projektov mohli byť projektové zámery predkladané na riadiaci orgán príslušného programu 
v čo najkratšom čase. Zásobník je otvorený dokument, ktorý bude každoročne aktualizovaný 
podľa potrieb v nadväznosti na prípravu rozpočtu TSK.  
 


