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Vážení obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja, milí priatelia,  

 

pri spätnom obhliadnutí sa za rokom 2017 ho vnímam ako obdobie, počas ktorého sme zbierali úrodu našej práce a  úsilia 

z predchádzajúcich rokov. V Trenčianskom samosprávnom kraji bol rok 2017 v mnohých oblastiach kľúčovým. Priniesol 

úspešnú realizáciu projektov, na ktoré široká verejnosť čakala niekoľko rokov, ba až dekád. Rok 2017 bol dôkazom, že 

ak sa nezľakneme smelých plánov, vieme pomôcť  výraznému zlepšeniu života ľudí v našom kraji.  

Najtransparentnejší kraj, finančne druhá najzdravšia župa 

Som naozaj veľmi rád, že prácu a úsilie vynakladané na Trenčianskom samosprávnom kraji si všimli aj ľudia zvonku. 

Dlhodobo sa snažíme byť otvorenou a transparentnou župou. Tak, aby sa obyvatelia kraja mohli jednoducho a ľahko 

dostať k informáciám o tom, ako nakladáme s ich financiami, ako rozhoduje župný parlament alebo ako možno 

participovať na veciach verejných. Snaha o zvýšenie transparentnosti TSK v septembri roku 2017 vyústila do najvyššieho 

ocenenia v tejto oblasti, ktoré udeľuje nezávislá organizácia Transparency International Slovensko.  

 

Trenčiansky samosprávny kraj bol hodnotený  ako  najtransparentnejší  spomedzi  všetkých  samosprávnych  krajov 

 na Slovensku. Treba však podotknúť, že toto ocenenie je výnimočnejšie o to, že doteraz sa Trenčianska župa vždy 

umiestňovala na poslednom mieste tohto rebríčka. V roku 2017 sme nielen preskočili jedným skokom všetky 

samosprávne kraje, ale ten, ktorý bol ohodnotený ako druhý najlepší, sme nechali za svojím chrbtom až o 20 

percentuálnych bodov. V oblasti transparentnosti sme boli dokonca ostatným samosprávam dávaní za príklad. Pochválení 

sme boli najväčšmi za organizáciu úradnej tabule, ale aj za zavedenie participatívneho-komunitného rozpočtu, 

v rámci ktorého sme ako prvá župa spomedzi všetkých samosprávnych krajov umožnili obyvateľom priamo rozhodovať 

o využití časti župného rozpočtu.  

 

Aj v roku 2017 sme sa naďalej správali zodpovedne, šetrili sme od seba, zefektívňovali a optimalizovali jednotlivé 

procesy, čo sa prejavilo aj na stave župnej pokladnice. Vďaka sérii týchto opatrení a uvážlivému narábaniu s verejnými 

prostriedkami sme boli ohodnotení ako celkovo druhá finančne najzdravšia župa. Z hľadiska zlepšenia si finančnej 

kondície sme však najväčším skokanom. Finančné zdravie žúp hodnotila nezávislá organizácia INEKO, pričom okrem 

zákonného  dlhového  kritéria  zohľadňuje  aj  dlhovú službu,  bilanciu  bežného  účtu  či záväzky samosprávneho kraja  

po lehote splatnosti.  

Vďaka dobrej finančnej kondícii sme pripravení aj naďalej investovať finančné prostriedky tam, kde sú najviac potrebné, 

a to predovšetkým do oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, dopravy a školstva. Naďalej podporujeme aj 

organizáciu kultúrno-spoločenských, športových či vzdelávacích aktivít, a to predovšetkým formou dotačného systému 

TSK. Len za rok 2017 sme sumou viac ako 285 tisíc Eur podporili bezmála tristovku žiadateľov.  

Okrem investícií však musíme mať na zreteli aj dlh zdedený z minulosti, ktorý sme dokázali opätovne znížiť. Od roku 

2014  sme  dokázali znížiť  dlh  kraja  o viac  ako  10,- Eur  na  obyvateľa  a to konkrétne zo sumy z 90€ v roku  2014 

 na úroveň 79,4 Eur v roku 2017.  Celkovo  sme  naše  dlhové  zaťaženie  znížili zo 44% na 36,4%. Podarilo sa nám to 

bez toho, aby to negatívne pocítili organizácie v našej zriaďovateľskej pôsobnosti či samotní obyvatelia.  

 

Veľký krok vpred v oblasti poskytovania sociálnych služieb 

K udalostiam, ktoré v uplynulom roku v Trenčianskom kraji rezonovali azda najviac a najsilnejšie, sa radí otvorenie 

špecializovaného zariadenia pre ľudí s diagnózou autizmus. Toto špecializované zariadenie vytvorí domov pre ľudí 

s autizmom po ukončení povinnej školskej dochádzky. Po dlhej dobe sa tak nielen samotní klienti, ale aj ich rodiny 

dočkajú celoročnej odbornej starostlivosti a pomoci pod jednou strechou. Opodstatnenosť výstavby takéhoto 

zariadenia v hodnote 1,7 mil. Eur priamo zo župnej kasy dokazuje aj fakt, že kapacita zariadenia bola plne 

obsadená už v čase jeho výstavby. Život v sociálnej oblasti v roku 2017 zaznamenal však aj ďalšie pozitíva z dielne 

Trenčianskej župy. V CSS – Domino v Prievidzi sa nám podarilo spustiť prvú službu včasnej intervencie v kraji. Tá 

už za prvý polrok svojho fungovania podala pomocnú ruku 10 rodinám s dieťaťom so špeciálnymi potrebami. Opätovne 

sme  v  rámci  našich rozpočtových  možností  dokázali  prilepšiť  k mesačnému platu nízkopríjmovým zamestnancom,  

Ku  ktorým sa radia aj pracovníci zariadení sociálnych služieb, a to nad rámec kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

o 30,- Eur. Zároveň sme aj v roku 2017 pokračovali s odstraňovaním bariér v jednotlivých zariadeniach sociálnych 

služieb, a to najčastejšie  rekonštrukciou a debarierizáciou interiérov, či prístavbou výťahov, ktoré majú zjednodušiť 

klientom pohyb po zariadení a zároveň uľahčiť prácu zamestnancom pri manipulácii s hendikepovanými klientmi.  

 

Historický moment pre zdravotníctvo 

Historickým míľnikom nielen v roku 2017, ale aj za posledné desaťročie v živote TSK, no predovšetkým v živote 

lekárov, zdravotníckeho personálu a obyvateľov hornej Nitry, bol dlho očakávaný začiatok rekonštrukcie monobloku 

a rozvodov inžinierskych sietí, ktorého súčasťou je aj dostavba operačných sál v Nemocnici s poliklinikou 

v Prievidzi so sídlom v Bojniciach. Neuveriteľných 13 rokov nemocnica čakala na to, kým sa riešenie tejto nedostavanej 

štátnej investície pohne ďalej. Investícia v hodnote približne 13 mil. Eur začala v marci 2017. Prvú časť monobloku 

s deviatimi modernými operačnými sálami sme nemocnici odovzdali  na jeseň, rekonštrukcia zvyšných častí monobloku 

bude pokračovať aj v roku 2018. Ďalšou dobrou správou pre nemocnicu bolo zriadenie nového CT pracoviska 

s moderným CT prístrojom za približne 1 mil. €. Mysleli sme aj na pacientov v ostatných regiónoch. Aby sme aspoň 

čiastočne zlepšili alarmujúcu situáciu s nedostatkom lôžok, pristúpili sme v považskobystrickej nemocnici s poliklinikou 
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k rekonštrukcii bývalého kožného traktu na geriatrické oddelenie za približne 440 tis. Eur. Po jeho dokončení 

a uvedení do prevádzky pomôže odľahčiť predovšetkým interné oddelenie nemocnice. Čiastočne sme obnovili tiež 

prístrojové vybavenie nemocnice, v ktorom pribudol moderný artroskop a laparoskopická veža. V regióne Myjavska sme 

potešili predovšetkým vybudovaním nového RTG pracoviska s plne digitálnym röntgenom a mamografického 

pracoviska s jediným digitálnym mamografom v rámci všetkých troch župných nemocníc. Investícia za obe pracoviská 

vo výške bez mála pol milióna eur pomohla znížiť čakacie doby pacientov na tento typ vyšetrenia, zlepšiť kvalitu 

a najmä znížiť radiačnú záťaž pri mamografickom vyšetrení. Vo všetkých troch župných nemocniciach sme spustili 

elektronický systém objednávania pacientov. V roku 2017 Trenčiansky samosprávny kraj financoval aj zavádzanie 

jednotného Nemocničného informačného systému (NIS) v celkovom objeme takmer 910 tis. Eur pre všetky tri 

nemocnice. Ďalej poskytol nemocniciam finančné prostriedky na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry v celkovom 

objeme takmer 150 tis. Eur. Implementácia NIS zároveň vytvorí podmienky na zlepšenie vykazovania výkonov 

zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu výnosov zo strany 

zdravotných poisťovní. 

Prvé kilometre krajských cyklotrás 

Ku kľúčovým momentom roku 2017 sa určite radí aj začiatok výstavby prvých kilometrov Vážskej cyklotrasy, ktorá 

v budúcnosti prepojí južnú hranicu kraja s tou severnou. Roky príprav, projektovania a majetkovoprávneho vysporiadania 

vyústili do začiatku výstavby prvého z ôsmich úsekov 100 km dlhej Vážskej cyklotrasy medzi obcou Horná Streda 

a Novým Mestom nad Váhom v dĺžke 13,4 km za 3,7 milióna Eur. O niečo kratší, no o to unikátnejší úsek cyklotrasy 

s vlastným pruhom pre peších sme začali stavať v dĺžke niečo málo presahujúcej 4 kilometre medzi okresným mestom 

Púchov a kúpeľnou obcou Nimnica, resp. Nosickou priehradou. Výstavba tohto úseku cyklotrasy za 2,9 milióna Eur je 

mimoriadne technicky náročná, a to najmä z toho dôvodu, že pri jej plánovanej unikátnej šírke 4,5 metra (z toho 1,5 

metra pre chodcov) bude nevyhnutné pristúpiť k rozšíreniu koruny ochrannej hrádze Váhu s využitím podporných 

gabiónových múrov.  

 

Rok 2017 priniesol v oblasti budovania cyklotrás aj ďalšie dobré správy. Stali sme sa úspešným žiadateľom o nenávratný 

finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov na výstavbu cyklotrasy, ktorá povedie 

z Trenčianskeho hradu po existujúcich komunikáciách cez krajské mesto Trenčín, následne cez najstaršie slovenské 

pútnické miesto Skalku nad Váhom až do Nemšovej, kde sa napojí na už vybudovanú cyklotrasu. Zároveň sa 

v budúcnosti na cyklotrasu napojí aj náš cezhraničný partner projektu Na bicykli po stopách histórie;  mesto Brumov-

Bylnice. Trenčiansky hrad by tak bol cyklotrasou prepojený s hradom Brumov a ďalšími významnými turistickými 

atraktivitami v regióne Moravy.  

 

Na župe sme v roku 2017 pracovali aj na príprave výstavby približne 70 km dlhej cyklotrasy, vedúcej regiónom horná 

Nitra. Na začiatku roku sme dokončili štúdiu realizovateľnosti cyklotrasy na hornej Nitre, ktorá spočíva v spracovaní 

návrhu variantných riešení vedenia cyklotrasy, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Bojnice, Nováky, 

Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom. Následne sme s primátormi a starostami dotknutých 

obcí podpísali memorandum o spolupráci pri príprave a výstavbe tohto cyklistického diela.  

 

Nové služby v prímestskej autobusovej doprave 

V oblasti dopravy patril rok 2017 zavedeniu dvoch nových služieb pre verejnosť. Prvou z nich bolo spustenie prvej letnej 

sezóny, počas ktorej mohli obyvatelia kraja, návštevníci i turisti využiť služby autobusu prímestskej autobusovej 

dopravy s cyklovozíkom s kapacitou 24 bicyklov. Druhou novinkou v súčinnosti s Mestom Trenčín bol prvý krok 

k integrácii prímestskej a mestskej autobusovej dopravy na území mesta Trenčín, nakoľko od júna 2017 plnili tzv. 

modré autobusy prímestskej dopravy na území mesta Trenčín aj funkciu mestskej  hromadnej dopravy. Obyvateľov 

mesta prepravovali za platnú tarifu MHD. Obe nové služby na TSK vyhodnotíme z hľadiska ekonomického i z hľadiska 

preferencií verejnosti a pozornosť im budeme venovať aj v roku 2018.  

 

Pokiaľ ide o opravy ciest II. a III. triedy, ktoré máme ako vyšší územný celok vo svojej správe, pokračovali sme  v roku 

2017 v nastavenom trende z predchádzajúceho obdobia a čiastku určenú na súvislé opravy ciest dodávateľským 

spôsobom sme opäť zvýšili na jej historické maximum.  Na súvislé opravy ciest sme vyčlenili historicky najvyšší objem 

finančných prostriedkov;  a to až 5 miliónov Eur. Spolu so zmluvnými dopravcami sme verejnosti odovzdali 55 nových 

moderných a bezpečných autobusov, ktoré sú vybavené klimatizáciou, bezpečnostnými prvkami, modernými 

informačnými tabuľami a ekologickejšími motormi. V rámci tohto počtu začalo po krajských cestách jazdiť aj historicky 

prvých 8 nízkopodlažných autobusov v rámci prímestskej autobusovej dopravy. Zvýšiť bezpečnosť cestujúcich sme sa 

snažili aj prostredníctvom nálepiek, ktoré vystríhajú cestujúcich pred hazardným vybiehaním na cestu spoza autobusu, či 

zvýšením bezpečnosti na 18 priechodoch pre chodcov osadením bezpečnostných prvkov či ich nasvietenia.  

 

Rok v kultúre venovaný J. M. Hurbanovi, kraj stále atraktívnejší pre turistov 

Rok 2017 bol pri príležitosti 200. výročia narodenia rodáka z Beckova a kodifikátora spisovného jazyka Jozefa 

Miloslava Hurbana venovaný práve tejto významnej osobnosti slovenských dejín.  Organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja si pri tejto príležitosti pripravili počas celého roka viac ako 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/organizacie-v-posobnosti-trencianskej-zupy-si-na-200.-vyrocie-narodenia-jozefa-miloslava-hurbana-pripravili-viac-nez-80-roznorodych-aktivit-a-podujati.html?page_id=393208
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osemdesiatku aktivít a podujatí. Najväčšou udalosťou v roku Hurbana boli celonárodné oslavy v Beckove, v rodisku 

Hurbana, ktoré si nenechali ujsť ani jeho pravnúčatá.  

 

Na poli kultúry patria k veľkým míľnikom aj ďalšie dve udalosti v živote Trenčianskej župy, a to historicky prvé 

udelenie verejného uznania v podobe Ceny predsedu TSK a vydanie novej knižnej publikácie, venovanej 

dobrovoľným hasičským zborom na území kraja.  Darilo sa aj našim kultúrnym zariadeniam na čele s Trenčianskym 

hradom, ktorého bránami v roku 2017 opäť prešiel rekordný počet návštevníkov; presnejšie viac ako 128 tisíc ľudí. 

Trenčiansky hrad tak naďalej ostáva najnavštevovanejšou historickou a kultúrnou pamiatkou v pôsobnosti TSK. 

O propagáciu nielen kultúrno-historických pamiatok, ale aj atraktívnych lokalít a destinácií u nás v kraji sa už tretím 

rokom stará krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región. Štatistiky prinášajú dobré správy, počet 

prenocovaní i počet ľudí, ktorí náš kraj navštívia sa medziročne zvyšuje. V roku 2017 navštívilo Trenčiansky kraj 371 

591 návštevníkov, návštevnosť tak v porovnaní s rokom 2016 vzrástla o 15 %. Počet prenocovaní zaznamenal 

nárast  o  7,8 %  v porovnaní  s  rokom  2016.    Štatistický  úrad  SR  v roku  2017  evidoval   1 374 363   prenocovaní 

 v Trenčianskom kraji, v roku 2016 to bolo 1 274 486.  

 

Všetky stredné odborné školy v systéme duálneho vzdelávania 

Jednou z priorít bolo aj obhájenie pozície lídra spomedzi samosprávnych krajov v systéme duálneho vzdelávania. To sa 

nám podarilo ako v školskom roku 2016/2017, tak aj v tom nasledujúcom 2017/2018. Do systému sa podarilo zapojiť 

všetkých 20 stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, 68 firiem 

a približne 300 školákov.  

 

Okrem reflektovania požiadaviek trhu práce sa nám v roku 2017 darilo zlepšovať stav budov škôl, školských zariadení a 

športovísk. K už existujúcim 9 multifunkčným ihriskám z predchádzajúcich rokov sme dobudovali ďalšie dve. 

Významnou udalosťou pre Športové gymnázium v Trenčíne bol začiatok budovania telocvične s parametrami 

športovej haly za 2,4 milióna Eur. Túto investíciu hradíme výlučne zo župnej kasy, nakoľko jediné športové gymnázium 

v kraji fungovalo viac ako 35 rokov bez vlastnej telocvične. Tá, ktorú sme v roku 2017 začali pre gymnázium stavať, 

bude disponovať i 70 m dlhým bežeckým tunelom s doskočiskom, ako aj posilňovňou, zázemím pre trénerov a sociálnym 

zázemím. Obnovou v roku 2017 začala prechádzať aj susedná Stredná odborná škola stavebná E. Belluša v Trenčíne, na 

ktorej obnovu a zníženie energetickej náročnosti sme z Operačného programu Kvalita životného prostredia získali 

bezmála 2 mil. eur, necelými 400 tisícmi eur spolufinancujeme projekt z kasy TSK.  

 

Jednej z našich najlepších stredných škôl – Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, sme popriali všetko najlepšie k 70. 

výročiu a na počesť jej bývalej dlhoročnej riaditeľky sme školu premenovali na Strednú zdravotnícku školu Celestíny 

Šimurkovej v Trenčíne. Investície do obnovy škôl neobišli ani myjavské gymnázium, ktoré prešlo kompletnou 

rekonštrukciou rovnako ako SOŠ Pod Sokolice v Trenčíne. SPŠ v Dubnici nad Váhom ako jednu z dominánt mesta zasa 

zdobí nová strecha, zrekonštruované telocvične tešia žiakov SPŠ na Myjave a SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici. 

S potešením môžem konštatovať, že aj v roku 2017 mali naše župné stredné školy zastúpenie aj v celoslovenskom 

rebríčku top 10 škôl, ktorý každoročne vyhodnocuje inštitút INEKO. Medzi desiatkou najlepších slovenských 

odborných škôl sa umiestnili 4 stredné odborné školy, v prvej top 20 aj dve župné gymnáziá.  

 

Úspešní v získavaní eurofondov 

Dovolím si konštatovať, že sme úspešní aj pri čerpaní eurofondov, nakoľko  sme v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu, programu medzinárodnej spolupráce INTERREG  

V-A SK-CZ či Operačného programu Kvalita životného prostredia uspeli so žiadosťami o nenávratný finančný príspevok 

na celkovo 13 projektov za 27,3 milióna Eur. Sú medzi nimi projekty dopravné (tvorba plánu udržateľnej mobility, 

výstavba cyklotrasy z Trenčianskeho hradu v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie a rekonštrukcia častí 4 úsekov 

významných cestných ťahov II. triedy; Hradište – Partizánske, Trenčianska Teplá – Dežerice, Nové Mesto nad Váhom – 

Myjava a Považská Bystrica – Domaniža), projekty z oblasti školstva (zníženie energetickej náročnosti budovy 

Obchodnej akadémie v Prievidzi a komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie – SOŠ stavebná), kultúry 

(projekt zameraný na rekonštrukciu južného opevnenia Trenčianskeho hradu s vybudovaním nového vstupu na hrad 

v rámci projektu TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície) či tvorby poradenských centier.  

 

Tretím rokom Zelená župa 

Trenčiansky samosprávny kraj sa už tri roky posúva bližšie k tomu, aby bol Zelenou župou. Teší ma, že rok 2017 bol 

úspešný aj v tomto smere. Začali sme s budovaním cyklotrás, verejnosti sme sprístupnili prvú z 3 rýchlonabíjacích 

staníc na vozidlá s elektrickým pohonom, a to konkrétne v Považskej Bystrici. Zorganizovali sme na tému 

environmentálne orientovanej organizácie niekoľko seminárov i Deň otvorených dverí a zelené myslenie ostatných 

inštitúcií a verejnosti sme podporovali aj v rámci grantového mechanizmu Zelené oči. Za rok 2017 sme sumou viac ako 

40 tisíc Eur podporili 27 projektov.  

 

 

 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/celonarodnej-spomienky-na-jozefa-miloslava-hurbana-v-beckove-sa-zucastnili-aj-jeho-pravnucata.html?page_id=390034
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Druhé najlepšie webové sídlo a rastúca návštevnosť 

Aj naďalej kladieme dôraz na prehľadnú, zrozumiteľnú a aktuálnu komunikáciu so širokou verejnosťou. Opätovne sme  

bodovali v súťaži Zlatý erb, v ktorej bolo webové sídlo TSK ohodnotené  ako druhé najlepšie webové sídlo spomedzi 

všetkých samosprávnych krajov. O užívateľskej obľúbenosti webového sídla TSK svedčia aj štatistiky, nakoľko jeho 

návštevnosť každoročne stúpa. V priebehu roku 2017 ho navštívilo takmer 460 tisíc používateľov. V roku 2017 sme 

informovali ako médiá, tak aj občanov o novinkách a dianí v kraji prostredníctvom 630 tlačových  správ. Na webovom 

sídle kraja bolo zverejnených  viac ako 180 aktualít zo života organizácií. V  aktívnej komunikácii a informovaní 

občanov kraja pokračujeme nielen prostredníctvom webového sídla, ale aj niekoľkých sociálnych sietí. Aktivity župy 

napríklad len na sociálnej sieti Facebook sledovalo v roku 2017 približne 4 150 fanúšikov. Veľmi ma teší, že 

facebooková fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja bola štvrtou najsledovanejšou spomedzi samosprávnych 

krajov. 

 

Verím, že  v trende  zodpovedného  hospodárenia,  zeleného myslenia,  uvážlivého financovania  a  pozorného prístupu 

 k obyvateľom i životnému prostrediu sa nám spoločnou snahou aj v roku 2018 naďalej bude postupne dariť posúvať 

život v kraji na lepšiu a vyššiu úroveň.  

 

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 31.12.2017 a za konsolidovanú 

účtovnú závierku konsolidovaného celku TSK k 31.12.2017. 
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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 598 819 sa Trenčiansky kraj zaraďuje na 7. Miesto v medzikrajskom porovnaní s podielom 

11,02 % na úhrne SR. S hustotou osídlenia 133 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: 113 994 

Hustota osídlenia: 169 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: 37 836 

Hustota osídlenia: 82 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, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Hoste, Veľké 

Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná-Radiša. 
 

 

Okres Ilava 

 

 

 
Rozloha: 359 km2 

Počet obyvateľov: 60 593 

Hustota osídlenia: 169 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: 27 726 

Hustota osídlenia: 85 obyvateľov na km2 

Mestá: 2, Brezová pod Bradlom, Myjava 

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

Rudník, Stará Myjava, Vrbovce 
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Okres Nové Mesto nad Váhom 

 

 
Rozloha: 580 km2 

Počet obyvateľov: 62 708 

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,  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: 47 086 

Hustota osídlenia: 156 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: 63 890 

Hustota osídlenia: 138 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: 139 535 

Hustota osídlenia: 145 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: 45 451 

Hustota osídlenia: 121 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, 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 prvý krát zvolený do funkcie predsedu vo voľbách v roku 2013 a opakovane po voľbách v roku 

2017, ktorú si oficiálne prevzal   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. 
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2.2  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

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

 
Por. 

Čís. 
Poslanec 

Polit. prísl. 

Okres 
Foto  

Por. 

Čís. 
Poslanec 

Polit. prísl. 

Okres 
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. 

Čís. 
Poslanec 

Polit. prísl. 

Okres 
Foto  

Por. 

Čís. 
Poslanec 

Polit. prísl. 

Okres 
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  zabezpečovali do 13.11.2017   Ing. Jozef Trstenský a Ing. Richard 

Takáč. Ich úlohou bolo zastupovať predsedu v rozsahu určenom zastupiteľstvom.  Podpredsedovia na nové 

funkčné obdobie  boli zvolení v januári 2018.                                                                         

 

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 a z odborníkov v danej oblasti z TSK volených zastupiteľstvom. 

Členovia komisií sa stretávajú podľa vopred stanoveného plánu, najčastejšie raz do mesiaca.  
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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. 

Hlavným kontrolórom Trenčianskeho samosprávneho kraja je Ing. Richard Horváth. 

 

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 evidenčný prepočítaný stav zamestnancov bol 158,3, z toho 22 vedúcich 

zamestnancov.  

 

Organizačná štruktúra platná k 31.12.2017: 

 
 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 cezhraničnej spolupráce  

3. Informačno-poradenské centrum  

4. Informačné centrum Europe Direct  

 

 Odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky  

1. oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku  

2. oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania  

 

 Odbor školstva a kultúry  
1. oddelenie správy a riadenia  

2. oddelenie školstva, mládeže a športu  

3. oddelenie kultúry  

 

 

 Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci  

1. oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie  

2. oddelenie sociálnej pomoci  

 

 Odbor dopravy  
 

 Odbor finančný  
1. oddelenie rozpočtu a účtovníctva  

2. oddelenie finančné  
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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 31.12.2017 bol ich počet 81, z toho bolo 44 rozpočtových organizácií a 37 príspevkových organizácií: 

 

 úsek dopravy                                                   1 PO 

 úsek zdravotníctva                  3 PO 

 úsek kultúry                 12 PO 

 úsek vzdelávania                              20 RO 

                                                                                     21 PO 

 úsek sociálnych služieb                             24 RO 

 

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2017 a členstvo TSK v právnických 

osobách 

 

Názov právnickej osoby  IČO Právna forma 

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

nezisková organizácia – v likvidácii, K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín – TSK zakladateľ n.o 

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 zriadil 

výbor pre audit, ktorý bol schválený Rozhodnutím predsedu č. 6/2016 o zriadení výboru pre audit a menovaní členov 

výboru pre audit dňa 22.12.2016. 

 

Zloženie  výboru pre audit je nasledovné: 
 

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda výboru pre audit 

JUDr. Ľubica Fialová – člen výboru pre audit 

Mária Súletyová – člen výboru pre audit 

           

 Dňom 30.11.2017 sa predseda výboru pre audit vzdal funkcie z dôvodu jeho zvolenia za poslanca TSK. V roku 2018 

nastala zmena v zložení 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.  

 

Vývoj zamestnanosti 
 

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom organizácií na úseku  školstva, kultúry, sociálnej pomoci, 

dopravy a zdravotníctva.  Stav a vývoj zamestnanosti v jednotlivých oblastiach v priebehu rokov 2016, 2017  s výhľadom 

na roky 2018 a 2019 podľa jednotlivých oblastí je nasledovný: 

 

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja:   

 
Stav zamestnanosti na Ú TSK v rokoch  

Priemerný evid. počet 

zamestnancov 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 

 

rok 2019 

Fyzické osoby 160,9 159,9 160,0 160,0 

Prepočítaný stav 159,5 158,3 158,3 158,3 

             
          Rok 2017 bol z hľadiska vývoja zamestnanosti  stabilizovaný. Odišlo celkovo 15 a prišlo 15 nových zamestnacov.    

V rokoch 2015 a 2016 sa riešilo najmä optimálne zloženie na oddelení komunikácie a medzinárodných vzťahov a na 

odbore investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky. V roku 2017 nastali zmeny v personálnom obsadení na 
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oddelení vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku, na oddelení zdravotníctva a humánnej farmácie, na 

oddelení komunikácie a medzinárodných vzťahov a na odbore školstva a kultúry. Špeciálne 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 počte 71 osôb  (najmä hodnotitelia projektov a pod.). V roku 2018 a  2019 sa  

predpokladá, že zamestnanosť na TSK sa bude pohybovať približne na úrovni rokov  2017, t.z. cca 160 osôb. 

 

 

Stredné školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:   

 
Stav zamestnanosti na stredných školách v rokoch 

Priemerný evid. počet 

zamestnancov 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

Fyzické osoby 2 445,0 2 343,0 2 341,0 2 337,0 

Prepočítaný stav 2 309,8 2 210,7 2 204,2 2 201,1 

 

   

Stav zamestnanosti na školských zariadeniach v rokoch 

Priemerný evid. počet 
zamestnancov 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

Fyzické osoby 181,0 193,0 200,0 200,0 

Prepočítaný stav 183,6 196,6 203,0 203,0 

 

 

Rok 2017 bol z hľadiska vývoja zamestnanosti na stredných školách a školských zariadeniach  plný zmien 

a rôznych foriem znižovania počtov zamestnacov, ktoré súviseli s celkovým demografickým stavom obyvateľstva – 

poklesom počtov detí a tiež nižším záujmom o určité študijné odbory. V roku 2017 riadil TSK 41 škôl a školských 

zariadení. Organizačná zmena sa plánuje na rok 2019, kedy k 1.9.2019 bude vyradené zo siete škôl a školských zariadení 

Gymnázium Ivana Bellu v Handlovej a zároveň bude zaradená nová škola - Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. 

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. 

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

 
Stav zamestnanosti v kultúrnych zariadeniach v rokoch 

Priemerný evid. počet 
zamestnancov 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

Fyzické osoby 254,0 250,0 252,0 252,0 

Prepočítaný stav 247,1 245,0 250,0 250,0 

    Celkový počet kultúrnych zariadení v ZP TSK v počte 12 sa nezmenil. V dvoch zariadeniach Centrum tradičnej 

kultúry v Myjave a vo Hvezdárni v Partizánskom sú stavy zamestnancov na minimálnych počtoch.  V roku 2017 nedošlo 

z hľadiska vývoja zamestnanosti v 12 kultúrnych zariadeniach k výrazným zmenám. Ani v roku 2017 sa organizáciám 

nepodarilo naplniť počty zamestnancov podľa schválených organizačných  poriadkov.  Organizačné a prevádzkové zmeny 

týkajúce sa počtu zamestnancov nie sú plánované ani na najbližšie obdobie v roku  2018 a 2019. 

 
Vývoj počtu zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom 

 

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

služieb. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 03.07.2017 uznesením číslo 532/2017 rozhodlo o zmene 

Zriaďovacej listiny Centra sociálnych služieb – DEMY, Biskupická 46, 911 04 Trenčín, z dôvodu rozšírenia 

poskytovaných sociálnych služieb o službu v špecializovanom zariadení s cieľovou skupinou  fyzické osoby po skončení 

povinnej školskej dochádzky a diagnózou pervazívna vývinová porucha - autizmus. Nová budova bola vybudovaná 

v areáli existujúceho zariadenia sociálnych služieb. Sociálna služba je poskytovaná ambulantnou, týždennou pobytovou 

a celoročnou pobytovou formou. V októbri 2017 prebehlo slávnostné otvorenie a uvedenie autistického centra. Vzhľadom 

k navýšeniu kapacity zariadenia sociálnych služieb CSS-DEMY bolo potrebné zabezpečiť navýšenie počtu zamestnancov 

a z tohto dôvodu sa v poslednom štvrťroku 2017 začalo s ich postupným prijímaním. 
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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 v znení neskorších 

predpisov povinné spĺňať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny 

percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov a z tohto dôvodu sa bude aj v roku 2018 

navyšovať počet odborných zamestnancov. 

 

 

Doprava – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja:    

 
Stav zamestnanosti na SC TSK v rokoch 

Priemerný evid. počet 
zamestnancov 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

Fyzické osoby 304,0 313,0 315,0 318,0 

Prepočítaný stav 302,5 308,6 305,6 308,8 

 

V roku 2017 bol na Správe ciest TSK zaznamenaný mierny nárast zamestnancov. Bolo prijatých 47 

zamestnancov a ukončené pracovné zmluvy s 38 zamestnancami a to z dôvodu doby určitej (19), dohodou na žiadosť 

Názov organizácie  

2016 2017 2018 2019 

Počet 
zamestnancov 

Kapacita 
Počet 

zamestnancov 
Kapacita 

Počet 
zamestnancov 

Kapacita 
Počet 

zamestnancov 
Kapacita 

CSS - Bánovce nad 

Bebravou 43 66 44 66 44 66 44 66 

CSS - DOMOV 
JAVORINA 30 45 30 47 30 47 32 47 

CSS - AVE 30 58 30 58 30 58 30 58 

CSS - LIPOVEC 22 37 23 37 23 37 23 37 

CSS - LIPA 36 65 36 65 36 65 36 65 

CSS - Lednické Rovne  26 40 28 40 28 40 28 40 

CSS - Jesienka  73,5 130 81,5 130 81,5 130 81,5 130 

CSS - Bôrik 117 212 117 206 117 206 117 206 

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

CSS - Partizánske  59 100 61 100 61 100 61 100 

CSS - BYSTRIČAN  89 180 97 180 105 180 105 180 

CSS - KOLONKA 29 50 29 50 29 50 29 50 

CSS - Chmelinec  77 140 85 140 89 140 89 140 

CSS- JUH 82 142 84 142 84 142 84 142 

DSS - Adamovské 

Kochanovce  51 78 51 78 51 78 51 78 

CSS - Nádej  69 122 69 122 69 122 69 122 

DSS - Púchov - Nosice  29 38 29 40 29 40 29 40 

HUMANITY - CSP 42 74 42 74 42 74 42 74 

CSS - DOMINO 33 46 33 50 33 50 33 50 

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

CSS - SLOVEN  107 214 107 214 107 214 107 214 

CSS - DEMY  34 50 54 50 54 80 54 80 

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

CSS v Nové Mesto nad 

Váhom  37 70 37 70 39 70 39 70 

Spolu 1 220,5 2 131,0 1 272,5 2 133,0 1 286,5 2 163,0 1 288,5 2 163,0 
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zamestnancov (9), dohodou – z dôvodu, že zamestnanci stratili spôsobilosť vykonávať prácu vzhľadom na zdravotný  stav 

(2), dohodou – odchod do starobného dôchodku (5), skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (1), skončenie 

pracovného pomeru – výpoveď zamestnancov (1), úmrtie zamestnacov (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 2017 bolo uzatvorených 11 dohôd.  Do budúcnosti sa predpokladá stabilizovať  stav zamestnacov.    

               Odhad ku koncu roka 2018 je v súlade s plánom a platnou organizačnou štruktúrou v počte 315 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 nasledovný: 

 

 

Stav zamestnanosti v nemocniciach v ZP TSK bol v rokoch: 

Priemerný evid. 

počet zamestnancov 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 

 predpoklad 

rok 2019 - 

predpoklad 

Fyzické osoby 2 113,38 2 136,11 2 150,97 2 245,92 

Prepočítaný stav 2 072 2 086,22 2 092,85 2 220,84 

 

 V roku 2017 bol v dvoch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach a NsP Považská Bystrica zaznamenaný nárast počtu zamestnancov, v NsP Myjava došlo k poklesu počtu 

zamestnancov. Vo fyzických osobách sa jednalo o celkový medziročný nárast zamestnancov o 10,38 a prepočítaný stav 

o 14,22 zamestnancov. Doplnenie stavu zamestnancov v NsP Považská Bystrica súviselo s prípravou na otvorenie nového 

geriatrického oddelenia, v prípade NsP Prievidza sa jednalo o doplnenie stavu chýbajúcich zamestnancov najmä lekárov, 

sestier, pôrodných asistentiek a sanitárov. V roku 2017 došlo k navýšeniu počtu zamestnancov a ďalej bude tento trend 

pokračovať v priebehu roka 2018 aj v roku 2019 z dôvodu rozširovaniu rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, 

dokončenia rekonštrukcie monobloku a nových operačných sál v NsP Prievidza, súčasťou ktorej sú aj nové oddelenia, ako 

je oddelenie na pozákrokové sledovanie pacientov, centrálna jednotka intenzívnej starostlivosti, nové oddelenie 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Jedná sa o pracoviská mimoriadne náročné na dostatok kvalifikovaných 

zdravotníckych zamestnancov. Tieto požiadavky na personálne zabezpečenie jednotlivých pracovísk zdravotníckych 

zariadení určuje Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov 

zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

Stav zamestnanosti v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach bol nasledovný 

Priemerný evid. 

počet zamestnancov 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 

predpoklad 

rok 2019 - 

predpoklad 

Fyzické osoby 883,86 905,38 913,92 997,92 

Prepočítaný stav 868,59 885,24 890,84 974,84 

 

Vývoj zamestnanosti v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach bol nasledovný: 

 

            V roku 2017 bol v NsP Prievidza zaznamenaný celkový nárast počtu zamestnancov. Vo fyzických osobách sa 

jednalo o 21,52 zamestnancov a prepočítaný stav o 16,65 zamestnancov. Pohyb zamestnancov bol podobný ako 

v predchádzajúcich rokoch. Celkove v roku 2017 ukončilo pracovný pomer 71 zamestnancov, novoprijatých bolo celkove 

101 zamestnancov. Najväčší pohyb zamestnancov bol v kategóriách lekár, sestra, sanitár a pomocný pracovník 

v zdravotníctve. V štruktúre zamestnancov najviac stúpol podiel lekárov a asistentov. V rokoch 2018 a 2019 bude 

potrebné doplniť nedostatok lekárov na jednotlivých lôžkových oddeleniach a pracoviskách, kde sú ich počty naďalej 

nedostatočné. Jedná sa najmä o nasledovné oddelenia: geriatrické, psychiatrické, oddelenie dlhodobo chorých, OAIM, 

očné, ORL, oddelenie vnútorného lekárstva, pracovisko urgentného príjmu a pod. Ďalej bude nutné prijať cca 5 - 7 lekárov 

na novovybudované oddelenia v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí“, ktorej 

súčasťou je dobudovanie operačných sál a nových oddelení ako je oddelenie na pozákrokové sledovanie pacientov, 

centrálna chirurgická JIS, oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti a nové OAIM. Ďalej v súvislosti s uvedením do 

prevádzky týchto nových oddelení a pracovísk bude potrebné doplniť aj stavy ošetrovateľského personálu najmä sestier 

v počte cca 28, 8 zdravotníckych asistentov a 17 sanitárov.  
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Stav zamestnanosti v NsP Považská Bystrica bol nasledovný: 

Priemerný evid. 

počet zamestnancov 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 

predpoklad 

rok 2019 - 

predpoklad 

Fyzické osoby 881,58 898,48 912,30 918,00 

Prepočítaný stav 866,63 880,78 892,40 906,00 

 

Vývoj zamestnanosti v NsP Považská Bystrica bol nasledovný: 

 

               V roku 2017 sa v NsP Považská Bystrica zvýšil počet zamestnancov. Vo fyzických osobách sa jednalo 

o zvýšenie o 16,90 zamestnancov a prepočítaný stav o 14,15 zamestnancov. Nárast počtu zamestnancov bol z dôvodu 

prípravy na otvorenie nového geriatrického oddelenia. Zároveň boli prijatí zamestnanci ako náhrada za zamestnancov 

dlhodobo práceneschopných. V rokoch 2018 a  2019 bude potrebné postupne doplniť nedostatočné počty lekárov na 

jednotlivých lôžkových oddeleniach napr. oddelenie vnútorného lekárstva, neurologické oddelenie, psychiatrické 

oddelenie, chirurgické oddelenie a geriatrické oddelenie.  

 

 

 

Stav zamestnanosti v NsP Myjava bol nasledovný: 

Priemerný evid. 

počet zamestnancov 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 

predpoklad 

rok 2019 - 

predpoklad 

Fyzické osoby 347,94 332,25 324,75 330 

Prepočítaný stav 336,78 320,20 309,61 340 

 

 

Vývoj zamestnanosti v NsP Myjava bol nasledovný: 

 

            NsP Myjava v roku 2017 znížila počet zamestnancov. Vo fyzických osobách sa jednalo o pokles počtu 

zamestnancov o 15,69 a prepočítaný stav – pokles zamestnancov o 16,58. U zdravotníckych zamestnancov bol 

zaznamenaný najväčší pokles v kategórií lekár a sestra. Pracovný pomer ukončilo 5 mladých lekárov, čo spôsobuje 

problémy pri zabezpečení nepretržitej prevádzky nemocnice.  Znižovanie počtu zamestnancov bolo aj v stravovacej 

prevádzke, práčovni a znížil sa aj počet upratovačiek. V rokoch 2018 a 2019 je zámerom vedenia nemocnice stabilizovať 

a doplniť chýbajúce počty lekárov a zdravotníckych zamestnancov najmä na nasledovné oddelenia a pracoviská: oddelenie 

vnútorného lekárstva, oddelenie dlhodobo chorých, detské oddelenie  ako aj lekárov špecialistov na nasledovné 

ambulancie: neurologickú, klinickej onkológie, úrazovej chirurgie, nefrologickú. Ďalej bude potrebné doplniť stav sestier, 

pôrodných asistentiek a zdravotníckych asistentov.  
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4.  Správa o činnosti TSK v roku 2017 
 

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

s. v súlade s platnou legislatívou a nariadeniami EÚ, Plánom dopravnej obslužnosti TSK, 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. Uzatvorením zmluvy dopravcovia podliehajú 

prepravnej, prevádzkovej a tarifnej povinnosti.   

Na 209 autobusových linkách (SAD Trenčín, a. s. – 123 liniek; SAD Prievidza a. s. – 86 liniek) prímestskej 

autobusovej dopravy bolo v roku 2017 prepravených 21 819 501  osôb. So 440 autobusmi prímestskej dopravy vykázali 

dopravcovia 23 500 402 ubehnutých kilometrov (v tom: 21 835 676 tarifných km podľa schválených cestovných 

poriadkov a v súlade s aktualizovaným Plánom dopravnej obslužnosti TSK), 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 2017 Trenčiansky samosprávny kraj poskytol zmluvným dopravcom z Rozpočtu TSK finančné 

prostriedky vo výške 19 286 060,00 Eur, ktoré zahŕňali: 

  

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

štvrťročného zúčtovania (I. a II. štvrťrok 2017) vvoo  vvýýšškkee  1188  336688  557733,,0000  EEuurr  aa 

b) ddooppllaattookk  nneeuuhhrraaddeenneejj  pprreeuukkáázzaanneejj  ssttrraattyy  zzaa  ppoosskkyyttnnuuttéé  sslluužžbbyy  vvoo  vveerreejjnnoomm  zzááuujjmmee  zzaa  rrookk  22001166  vvoo  vvýýšškkee 

                  991177  448877,,0000  EEuurr..   

 

Základné ukazovatele: rok 2017 (skutočnosť) v porovnaní s rokom 2016 (skutočnosť) podľa zmluvných 

dopravcov  

 
 

Základné ukazovatele 

 

SAD Prievidza a. s. 

 

SAD Trenčín, a. s . 

 

Rok 2016 

skutočnosť 

Rok 2017 

skutočnosť 

Rok 2016 

skutočnosť 

Rok 2017 

skutočnosť 

Ekonomická cena dopravy (Eur) 11 176 636,00 12 106 675,00 19 899 073,00 21 262 905,00 

Tržby spolu (Eur) 4 370 831,00 4 350 101,00 8 190 563,00 7 972 918,00 

Preukázaná strata zo služieb vo 

verejnom záujme (Eur)-po úprave 

-6 805 805,00 -7 756 574,00 -11 708 510,00 -13 289 987,00 

Poskytnuté preddavky na náhradu 

preukázanej straty z R TSK (Eur) 

6 482 273,00 6 672 473,00 11 114 555,00 11 696 100,00 

Neuhradená preukázaná strata (eur) -323 532,00 -1 084 101,00 -593 955,00 - 1 593 887,00 

Objem ubehnutých kilometrov (km) 8 621 638 8 572 432 15 049 922 14 927 967 

Objem tarifných kilometrov (km) 7 929 982 7 881 074 14 046 477 13 954 602 

Počet prepravených osôb (osoby) 7 467 866 7 220 068 15 214 525 14 599 433 

 
Základné ukazovatele, ktoré ovplyvnili výšku preukázanej straty v roku 2017: 

 Nákladové položky: 

 

Náklady na pohonné látky – predstavujú 16,48 % z celkových ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON). 

I napriek opatreniam zo strany zmluvných dopravcov zameranými na kontrolu spotreby nafty sme zaznamenali vyššie 

náklady na spotrebu pohonných látok o 10 % oproti predpokladu. Toto zvýšenie ovplyvnila vyššia priemerná  cena nafty 

v roku 2017 oproti roku 2016. 
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Odpisy – predstavujú 18,24 % z celkových EON. Na ich  výšku má vplyv nákup nových autobusov, ktorý sa realizuje od 

roku 2005 (pričom v roku 2009 bolo zakúpených až 123 autobusov, 53 autobusov v roku 2010, v roku 2011 bolo 

zakúpených 18 nových autobusov a 26 autobusov v roku 2012). V roku 2016 sa začala druhá vlna obnovy vozidlového 

parku nákupom 60 nových autobusov a  v roku 2017 bolo zakúpených 55 nových autobusov.  

Náklady na opravy a udržiavanie – nižšie náklady na opravy a udržiavanie o 375 tis. Eur oproti roku 2016 súvisia 

s obnovou vozidlového parku – nákup 55 nových autobusov (SAD Prievidza a. s. - 40 nových autobusov, SAD Trenčín, 

a. s.  – 15 nových autobusov). Náklady na opravy predstavujú 8,90 % z celkových EON. 

Priame mzdy a odvody – sú náklady na priame mzdy a odvody vodičov v súvislosti s dosiahnutím mzdového rastu 

priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie podľa Kolektívnej zmluvy dopravcov; predstavujú  33,45 % z celkovej 

výšky EON. 

                           

 
 

 

 
Zo strany vedenia TSK boli realizované viaceré opatrenia na zníženie nákladových položiek  u zmluvných 

dopravcov - úsporné opatrenia na zníženie spotreby pohonných látok, kontrola priemernej spotreby nafty, kontrola 

a sledovanie nákladov na opravy a udržiavanie na jednotlivé vozidlá, úspory, úprava nákladov  na správnu réžiu a pod. 

s cieľom udržania takmer  rovnakej úrovne výšky ekonomicky oprávnených nákladov, ktorá bola predpokladaná pri 

tvorbe Rozpočtu TSK na rok 2017, t j. zámer udržať, prípadne  neprekročiť predpokladaný objem EON. 

 
V priebehu roka 2017  boli zo strany TSK vykonané finančné kontroly ekonomicky oprávnených nákladov 

a výnosov za rok 2017, kontroly oprávnenosti preukázanej straty za rok 2017, zároveň bol vykonaný externým audítorom 

audit – overenie EON a výnosov a správnosť vykázanej preukázanej straty z poskytovania služieb   vo verejnom záujme 

v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017. Výsledkom realizovaných kontrol bola uskutočnená oprava výšky EON, 

resp. výnosov a tým výšky preukázanej straty za rok 2017. Kontrola EON, výnosov a správnosť vykázanej preukázanej 

straty z poskytovania služieb   vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave  bude pokračovať aj v roku 2018. 

 
Základné ukazovatele rok 2017 -pred úpravou/po úprave podľa zmluvných dopravcov     

              

 

 

Základné ukazovatele 

 

SAD Prievidza a. s. 

 

SAD Trenčín, a. s. 

 

Rok 2017 

pred úpravou  

Rok 2017 

po úprave 

Rok 2017 

pred úpravou  

Rok 2017 

po úprave 

EON vr. primeraného zisku (Eur) 12 106 838,00 12 106 675,00 21 272 355,00 21 262 905,00 

Tržby spolu (Eur) 4 225 101,00 4 350 101,00 7 972 918,00 7 972 918,00 

Preukázaná strata zo služieb vo 

verejnom záujme (Eur) 

-7 881 737,00 -7 756 574,00 -13 299 437,00 -13 289 987,00 

Poskytnutý príspevok 2017 (Eur) 6 672 473,00 6 672 473,00 11 696 100,00 11 696 100,00 

Neuhradená preukázaná strata  -1 209 264,00 -1 084 101,00 -1 603 337,00 - 1 593 887,00 

 

 

pohonné látky  
16,48 % 

opravy a udržiavanie 
8,90 % 

odpisy 
18,24 % 

priame mzdy a 
odvody 
33,45 % 

ostatné priame 
náklady 
16,11 % 

prevádzková réžia 
3,75 % 

správna réžia 
3,60 % 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 



 

24 

 

Medziročný vývoj vybraných ukazovateľov (Ekonomicky oprávnené náklady, Tržby z cestovného) 

 

SAD Prievidza rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 

EON (Eur)   10 683 498 10 820 640 10 516 422 10 482 781 10 386 173 10 644 415 

 

11 530 322 

TRŽBY 

Z CESTOVNÉHO  

(Eur)   4 948 349 5 354 751 5 061 422 4 740 627 4 505 060 4 221 266 

 

 

4 079 938 

 
Základné ukazovatele – SAD Prievidza a. s. (Ekonomicky oprávnené náklady, Tržby z cestovného)       

 
 
Medziročný vývoj vybraných ukazovateľov (Ekonomicky oprávnené náklady, Tržby z cestovného) 

 

SAD Trenčín rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 

EON (Eur)   20 464 799 21 366 449 21 947 610 21 337 250 19 032 576 18 951 498 

 

20 259 386 

TRŽBY 

Z CESTOVNÉHO 

(Eur) 9 654 512 10 406 177 9 857 481 9 279 174 8 675 600 

 

 

8 171 746 

 

7 803 524 

 
Základné ukazovatele – SAD Trenčín, a. s. (Ekonomicky oprávnené náklady, Tržby z cestovného)           
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 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 11 883 462,00 Eur. Nižšie plnenie tržieb z cestovného oproti predpokladu  o 1 269 063,00 Eur, t. j. 

plnenie na 90,4  %,  negatívne ovplyvnilo výšku preukázanej straty a tým výšku záväzku TSK voči zmluvným dopravcov 

za rok 2017.  

 

Príspevok - poskytnuté preddavky boli  zmluvným dopravcom poskytnuté z Rozpočtu TSK v pravidelných mesačných 

platbách v súlade so Zmluvou vo výške 18 368 573,00 Eur (mesačné preddavky a finančné vyrovnanie preukázanej 

straty za I. a II. štvrťrok 2017 v zmysle Zmluvy). 

 

 
 
Počet prepravených osôb 

V roku 2017 prepravili zmluvní dopravcovia v prímestskej autobusovej doprave 21 819 501 osôb, z toho 12 475 575 

osôb za obyčajné cestovné (čo je 57,2 % z celkového počtu prepravených osôb), 7 783 910 osôb   za zľavnené a osobitné 

cestovné  v kategórii   žiaci   a   študenti   do   26. roku  veku, ŤZP a ŤZP-S,  deti  do 6. roku veku  (čo predstavuje 35,7 

%), 1 560 016 občanov nad 62 a 70 rokov veku, t. j. 7,1 % z celkového počtu prepravených osôb.                                                                                                                                

                         

 

 
 
V súčasnosti zaznamenávame pokles prepravených osôb až o 28,4 % oproti r. 2011. Klesajúci trend prepravených osôb 

v prímestskej autobusovej doprave je spôsobený viacerými objektívnymi faktormi: 

 
- pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom 

záujme, demografický vývoj v regióne (pokles žiakov a študentov na základných a stredných školách), 

bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich na jednej strane, 

- rastúci trend individuálneho automobilizmu na druhej strane. 

tržby z cestovného 
41,1 % 

ďalšie výnosy 
0,5 % 

príspevok  TSK 
58,4 % 

Výnosy za rok 2017 

obyčajné cestovné 
57,2 % 

zľavnené  a osobitné 
cestovné 

35,7 % 

občania nad 62, 70 
rokov 
7,1 % 

Podiel jednotlivých prepravených osôb  v roku 2017 
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Medziročný vývoj vybraných ukazovateľov (počet prepravených osôb ,tržby z cestovného, objem tarifných km) 

 

SAD SPOLU rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 

Počet prepravených 

osôb (osoby)   

 

30 484 736  

 

27 778 932 

 

26 284 071 

 

24 749 079 

 

23 758 202 22 682 391 

 

21 819 501 

Tržby z cestovného 

(Eur)   

 

14 602 861 

 

15 760 928 

 

14 918 903 

 

14 019 801 

 

13 180 660 12 393 012 

 

11 883 462 

Objem tarifných 

kilometrov 

 

 

22 736 396 

 

22 575 331 

 

22 272 715 

 

22 221 715 

 

22 058 905 21 976 259 

 

21 835 676 

 
Vývoj vybraných ukazovateľov ( počet prepravených osôb, tržby z cestovného, počet tarifných km)   

 

 
 
Vývoj počtu prepravených osôb v pravidelnej autobusovej doprave vo všeobecnosti klesá, pričom tento pokles je 

v jednotlivých samosprávnych krajoch  rozdielny a závisí od ekonomickej sily daného regiónu. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2017 v snahe o zastabilizovanie poklesu cestujúcich v prímestskej 

autobusovej doprave spolu so zmluvnými dopravcami riešil otázku skvalitnenia a zatraktívnenia poskytovaných 

služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave s cieľom zabezpečenia dopravnej obslužnosti  

formou: 

 

- zavedenia 0-tého tarifného pásma (rozdelenie 1. tarifného pásma do dvoch pásiem, 0-2 km a 2 – 4 tarifné km) 

ponúka cestovanie na území  TSK  za nižšie cestovné v jednotlivých obciach a mestách,  v ktorých nie je 

mestská hromadná doprava, 

- rozšírenia wifi-pripojenia v „modrých“  autobusoch,  

- používania mobilnej aplikácie „ubian.sk“, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne  informácie o spojeniach, 

aktuálnej polohe autobusu, presnom čase odchodu a príchodu, i prípadnom meškaní autobusu, o najbližších 

autobusových zastávkach a pod.,  

- zavedenia prestupných bodov a zachádzok,  

- vytvorenia spoločného dopravného územia mesta Trenčín – možnosť prepravy občanov mesta Trenčín 

„modrými“ autobusmi, 

- zjednotenia kategórií cestujúcich s tarifou Mesta Trenčín,  

- propagácie prímestskej autobusovej dopravy, 

- nákupu nových autobusov  v počte 55, ktoré spĺňajú parametre bezpečnej, ekologickej dopravy, 

- udržiavania moderného, bezpečného a ekologického vozidlového parku formou akceptovania nákladov na 

opravy a udržiavanie a i.. 

 

Vízie v oblasti prímestskej autobusovej dopravy 

 

- zabezpečiť bezpečnosť a ekologickosť prímestskej autobusovej dopravy pokračovaním v obnove vozidlového 

parku a tým znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie; 
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- vytvoriť vhodné podmienky 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 obcí TSK, rozšírením wifi-pripojenia do nových autobusoch; 

- vytvoriť spoločné dopravné územie v ostatných okresných mestách, v ktorých sa prevádzkuje mestská hromadná 

doprava v spolupráci s mestskými úradmi, t. j. zabezpečiť prepojenosť s mestskými  a prímestskými systémami 

dopravy; 

- pokračovať v optimalizácii  verejnej osobnej dopravy na území samosprávneho kraja a mesta Trenčín; 

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

informácií; 

- pokračovať v procese tvorby Integrovaného dopravného systému v spolupráci s Mestom Trenčín a inými 

samosprávami s cieľom vytvorenia atraktívnejšieho a súčasne efektívnejšieho dopravného systému; 

- v spolupráci so zmluvnými dopravcami zabezpečiť moderné tarifné, informačné a dispečerské systémy;   

- zabezpečiť vízie v rámci Stratégie rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020, resp. 2030;  

- spolupracovať pri tvorbe strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, ktorý je podmienkou pre čerpanie eurofondov. 

 

 

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  1482 km a 635 mostných objektov (údaje podľa 

CDB – Stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2017). 

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

samosprávneho kraja (ďalej SC TSK), príspevková organizácia,  ktorá bola na tento účel zriadená Trenčianskym 

samosprávnym krajom. SC 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. 

Na  základe „Zmluvy na údržbu ciest I. triedy“ medzi Slovenskou správou ciest, Bratislava a  SC TSK uzavretou 

30. decembra 2015  na dobu určitú do 30. 06. 2020, SC TSK   vykonáva aj údržbu ciest  I. triedy v Trenčianskom kraji 

celkovej dĺžke  289,420 km. 

 

Uznesením Zastupiteľstva TSK č.  435/2016 zo dňa 28. 11. 2016 bolo v rámci „Opráv  ciest II. a III. triedy TSK 

dodávateľským spôsobom na rok 2017" schválených 34 úsekov ciest  II. a III. triedy  v objeme 4 000 000,- eur.   

Na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo (č. objednávateľa: 95/4/20017) medzi SC TSK  a skupinou dodávateľov 

Doprastav, a.s. a Cesty Nitra, a.s.  bolo  v roku 2017  opravených 30 úsekov ciest  II. a III. triedy v dĺžke 33,485 km,  na 

ploche 223 707m²  v objeme   3 628 599,09 eur.  

 Zvyšné   4 úseky ciest schváleného „ Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017" 

v predpokladanom objeme 353 155,-eur boli v rámci procesu verejného obstarávania súťažené samostatne v ďalšej 

verejnej zákazke. 

Tento proces verejného obstarávania  nebol do konca roku 2017 ukončený,  z toho dôvodu, nemohli byť  ani nižšie 

uvedené opravy ciest  zrealizované:  

- III/1240 Cetuna - Bzince pod Javorinou v dĺžke 1000 m v predpokladanom objeme 110 100,- eur 

- III/1192 Žriedlová Dolina, v dĺžke 1400m, v predpokladanom objeme 107 659,-eur 

- III/1873 Kubrá ul. J. Derku, v dĺžke 553, v predpokladanom objeme 46 314,- eur 

         - III/1887 Krásny Dub, v dĺžke 1 400 m, v predpokladanom objeme 89 082,- eur 

 

 

V zmysle Zmluvy o dielo na uvedené „opravy ciest“, Článku IX. Platobné podmienky,  odseku 9.5 a následných 

dodatkov ku Zmluve o dielo bolo uvedené.   

Zhotoviteľ je oprávnený počas realizácie diela a po odovzdaní diela vystaviť faktúru na všetky práce a dodávky, ktoré 

vykonal počas realizácie predmetu zmluvy a ktoré boli objednávateľom v súpisoch vykonaných prác potvrdené. 

Objednávateľ je oprávnený z takto vystavenej faktúry zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH 

(zádržné). 

Na základe vyššie  uvedeného boli vystavené faktúry za vykonané práce v objeme  3 628 599,09 eur, ktoré boli uhradené 

vo výške 3 471 327,18 eur, rozdiel vo výške 151 191,63 eur predstavuje zádržné  a 6 080,28 eur je prenos daňovej 

povinnosti za mesiac december. Táto úhrada DPH bude zrealizovaná  SC TSK v mesiaci január 2018 zo   zdroja - 46. 
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V rámci bežnej údržby ciest II. a III. triedy mala SC TSK v roku 2017  narozpočtovaných 434 162,40 eur na  

veľkoplošné vysprávky ciest II. a III. triedy, ktoré z dôvodu neukončeného procesu verejného obstarávania do konca roku 

2017 neboli zrealizované. 

 

V rámci investičných akcií v roku 2017 boli zrekonštruované  elektrické rozvody a bleskozvody  na budovách 

SC TSK  v objeme 42 720,- eur, v  okrese Bánovce nad Bebravou v obci Miezgovce sa podarilo zrekonštruovať priepust 

v objeme 90 600,- eur a v Trenčianskom okrese obci Hrabovka  bola  odstránená  bodová závada  na ceste  č. III/1881 

v objeme 83 877,36 eur. 

 

Aj v roku 2017 sa pokračovalo s realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách    II. a III. triedy TSK 

v objeme 414 210,98 eur.  Na základe zmluvy č. 63/4/2017 medzi SC TSK a DOSA Slovakia, s.r.o.  boli  zrealizované 

bezpečnostné prvky na 19 priechodoch v rámci kraja a na základe zmluvy č. 105/4/2017 medzi SC TSK a Bellimpex, 

s.r.o. na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy boli zrealizované bezpečnostné prvky na 

26 priechodoch v rámci kraja.  

Ministerstvom vnútra SR bola v roku 2016 Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválená dotácia  na projekt „ 

Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, ktorého hlavným cieľom bola modernizácia 8 priechodov  

v kraji (2 x Lednické Rovne, Statá Turá, Nové Mesto nad Váhom, Bojnice, Pov. Bystrica,  Tr. Teplice, Lazy pod 

Makytou) osadením pasívnych dopravných   gombíkov zapustených do telesa vozovky, tzv. katamaranov. „Modernizácia 

priechodov“  bola zrealizovaná v zmysle Zmluvy o dielo č. 2017/0204 uzatvorená medzi TSK a zhotoviteľom DOSA 

Slovakia, s.r. o.,  v 1.štvrťroku 2017 v celkovom  objeme  23 461,20 eur. 

 

Súčasne v zmysle „Zmluvy o združení finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci“ medzi                        

SC TSK a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra   boli v roku 2017 v  katastrálnom území Opatová, na mieste 

Veľká Skalka vybudované pre návštevníkom pútnického miesta Veľká Skalka autobusové zástavky a ich nasvietenie, 

nástupiská a chodníky a v neposlednom rade priechody pre chodcov pod názvom „ II/507- Zvýšenie bezpečnosti v úseku 

Zamarovce – Skalka (Veľká Skalka)“ v celkovom  objeme 49 993,30 eur. 

 

V roku 2017 sa podarilo úspešne uviesť do prevádzky aj  3 elektrostanice na elektromobily  zabezpečiť 

inžiniersku činnosť a developmentt týchto 3 lokalít pre výstavbu nabíjacích staníc vrátane inštalácie v objeme 46 900,- 

eur  a to v  Pov. Bystrici, v Prievidzi  a v Starej Turej. 

Na cestmajsterstve v Prievidzi bolo zakúpené zariadenie na výrobu a skladovanie soľných roztokov  v objeme 

19 440,- eur. 

A v neposlednom rade v  súvislosti s platnou legislatívou v roku 2017 bol uhradený -  uplatnený prenos daňovej 

povinnosti  v objeme 49 315,20 eur  pri realizácií prístreškov na cestmajsterstvách v Bánovciach nad  Bebravou 

a v Partizánskom. 

 

Pre potreby budúcich investičných akcií  bolo zabezpečné vypracovanie   projektovej dokumentácie na: 

 Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava v objeme 2 088,- Eur; 

 Odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník v objeme 13 560,- Eur; 

 Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507 v objeme 43 320,- Eur; 

 Znalecký posudok na výkup pozemkov po realizácií stavby „ Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. 

II/507“ v objeme 480,- Eur, 

 Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka v objeme 7 776,- Eur. 

 

Vozový park vozidiel Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nachádza už niekoľko rokov  zastaralom 

stave, preto každý rok sa  Trenčiansky samosprávny kraj snaží vyčleniť  finančné prostriedky na jeho obnovu 

a modernizáciu,  aj v roku 2017 sa podarilo nájsť finančné prostriedky na nákup  techniky pre SC TSK: 

 Úžitkový automobil s 5  miestnou kabínou do 3,5 t – 3 ks v objeme 134 718,- Eur; 

 Posypové nádstavby vozidiel 3 ks v objeme 185 757,60 Eur; 

 Nakladač univerzálny 3 ks v objeme 298 200,- Eur; 

 Vyklápacie nádstavby na vozidlá Mercedes  5 ks v objeme 123 588,- Eur. 

 

 

V roku 2017 sa nepodaril zrekonštruovať  oporný múr na ceste III/1204 v Starej  Myjave,  rekonštrukciu mostného 

objektu ev. č.  504-030 cez potok Dudváh, rekonštrukciu mostného objektu ev. č. 51824-004 v Porube a rekonštrukciu 

mostného objektu ev. č. 5791-002  v Skačanoch, dôvodom bol neukončený proces verejného obstarávania do konca roku 

2017. 
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Predpokladaný vývoj na rok 2018 

 

Prioritou v oblasti dopravy v  roku 2018 je hlavne ukončenie začatého  procesu verejného obstarávania   na rekonštrukcie 

ciest II. triedy spolufinancovaných z eurofondov v rámci Operačného programu „Integrovaný regionálny operačný 

program na roky 2014-2020“: 

- Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište -  Partizánske, 

- Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, 1.etapa, 

- Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská  Bystrica (most Orlové) – Domaniža, 1.etapa  

- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Tr.Teplá – Dežerice, 1 a 2. etapa. 

 

 

A  v neposlednom rade zrealizovať opravy a vysprávky  ciest II. a III. triedy z roku 2017 ako aj  rekonštrukcie mostných 

mostných objektov a oporného múru, ktorých proces   verejného obstarávania bol započatý v roku 2017. 

 
 

Bilancia aktív a pasív 2017  

             

            v Eur  

 

Súvaha - aktíva 

 

Stav k 31.12.2016 

 

Stav k 31.12.2017 

Neobežný majetok ( r.002) 57 250 817,45 55 965 253,53 

Obežný majetok (r.033) 2 086 635,24             2 108 405,41 

        v tom:  pohľadávky (048+060) 310 069,63               444 618,27 

                    krátkodobý finančný majetok  ( r. 85) 488 550,68 499 331,23 

Aktíva spolu ( r.001) 59 338 740,21 58 077 077,29 

 

                                                                                                                                                                               v Eur 

 

Súvaha - pasíva 

 

Stav k 31.12.2016 

 

Stav k 31.12.2017 

VH ( r.123) -532 069,35 -267 217,30 

Záväzky celkom (r.126) 57 652 147,06 56 668 402,85 

        v tom:  dlhodobé záväzky ( 140) 16 988,47 165 889,81 

                     krátkodobé záväzky   ( r. 151) 1 173 601,07 1 246 718,78 

Pasíva  spolu ( r.115) 59 338 740,21 58 077 077,29 

 

Najväčší podiel z pohľadávok  tvoria neuhradené faktúry vo výške 424 850,02 Eur, z toho do lehoty splatnosti 

sú faktúry vo výške 419 543,94 Eur. Z tejto sumy tvoria odberateľské faktúry vystavené SSC za údržbu ciest I. triedy  

výšku 410 640,74Eur. 

Pohľadávky nad 60 dní tvoria neuhradené faktúry za poskytnuté služby (predovšetkým prenájom)vo výške 4 670,08 Eur, 

ktoré organizácia postúpila na riešenie právnou cestou. 

 

Dlhodobé záväzky tvorí sociálny fond vo výške 14 698,18 Eur a zádržné vo výške 151 191,63 Eur. Krátkodobé 

záväzky sú vo výške 1 246 718,78 Eur.  Z toho mzdy vrátane odvodov a dane  predstavujú objem 458 008,47 Eur, z titulu 

odloženej daňovej povinnosti  predstavuje DPH za mesiac december v objem 74 232,99 Eur,  daň z motorových vozidiel 

7 828,82 Eur. V krátkodobých záväzkoch sa eviduje aj prijatá  zábezpeka vo výške 75 000,00 Eur, ktorú organizácia 

prijala z dôvodu verejnej obchodnej súťaže.  Záväzok voči zriaďovateľovi predstavuje sumu 21 601,41 Eur, ide 

o finančné prostriedky z uplatneného odpočtu DPH na vstupe za rok 2017 z faktúr za úhradu kapitálových výdavkov, na 

úhradu ktorých poukázal TSK v roku 2017 kapitálový transfer. 

 

Neuhradené faktúry sú evidované vo výške 609 418,86 Eur.  

- neuhradené faktúry: a) do lehoty splatnosti: vo výške 596 956,86 Eur, z toho najväčší objem predstavuje 

faktúra za posypovú soľ v objeme 204 627,76 Eur.  

                                       b) po lehote do 60 dní: 0,00 Eur 

                                                       c) po lehote nad 60 dní: 12 462,00 – neuhradené  z dôvodu objektívnosti 

vyfakturovaných nákladov za opravu nákladného vozidla TATRA ( firma  KOBIT)  
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                                                                                                                                                                 v Eur 

 

VZaS STAV 

k 31.12.2017 

-HČ 

STAV 

k 31.12.2017 -

PČ 

STAV 

k 31.12.2017 –

Spolu 

STAV 

k 31.12.2016 –

Spolu 

Trieda 5 ( r.064) 16 232 948,41 26 639,22 16 259 587,63 15 129 198,85 

Trieda 6 (r. 134) 15 944 242,63 53 839,83 15 998 082,46 14 603 591,38 

VH pred zdanením - 288 705,78 27 200,61 - 261 505,17 -525 607,47 

Splatná daň z príjmov 0 5 712,13 5 712,13 6 461,88 

Dodatočne platená daň 0 0 0 0 

VH po zdanení - 288 705,78 21 488,48 - 267 217,30 -532 069,35 

 

VH za rok 2017 za HČ je strata vo výške -288 705,78 Eur. Účtovná strata príspevkovej organizácie vznikla 

hlavne z dôvodu dodržiavania platnej metodiky účtovania pre subjekty verejnej správy.  Jedným z dôvodov sú nevykryté 

odpisy (t.j. náklady)  vo výnosoch organizácie pri nadobúdaní hmotného a nehmotného majetku po zapojení 

dosiahnutého zisku z minulých období z podnikateľskej činnosti do hlavnej činnosti.  Taktiež je táto účtovná strata 

spôsobená nákladmi, ktoré vznikli vyskladnením skladových zásob posypového materiálu na zimnú údržbu,  ktoré boli 

 v predchádzajúcom období obstarané zo zdrojov TSK (výnos v roku 2016, náklad v roku 2017).  

Najväčší nárast v objeme  nákladov organizácie predstavujú osobné náklady z dôvodu  zvýšenia tarifných platov  

zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme v zmysle  platnej legislatívy a tiež na základe prijatého Memoranda 

o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme formou odmien na úrovni 2 % z priznaných funkčných platov v termíne od 01.09.2017 do 31.12.2017 podľa 

priznaného funkčného platu zamestnanca k 01.09.2017. SC TSK eviduje  zvýšenie nákladov na opravy a udržiavanie 

v dôsledku realizácie opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom , kde prebehla oprava tridsiatich plánovaných 

úsekov ciest, a to v celkovej dĺžke 33 485 m  na ploche 223 707 m2 v objeme 3 628 599,09 Eur. Na úhradu nákladov 

uvedenej sumy  použila príspevková organizácia SC TSK účelovo určený príspevok z rozpočtu zriaďovateľa   vo výške 

3 471 327,18 Eur. Rozdiel vo výške  151 191,63 Eur tvorí zádržné vo výške 5% z fakturovanej sumy v zmysle 

uzatvorenej zmluvy o dielo č. Z1/2017/089/03 z dôvodu vzniku prípadných reklamácií, ktoré  je účtované ako dlhodobý 

záväzok. 

VH za rok 2017 v podnikateľskej činnosti (PČ) je vo výške 21 488,48 Eur po zdanení. 

Pohľadávky evidujeme v celkovom objeme 4 831,51 Eur, po lehote splatnosti nad 60 dní sú vo výške 3 137,50 Eur. 

Jedná sa predovšetkým o neuhradené faktúry za poskytnuté služby - prenájom, tieto sú postúpené na vymáhanie   

právnou cestou. Záväzky za PČ neeviduje organizácia žiadne. 

      Pre výkon podnikateľskej činnosti, ktorá je vykonávaná na základe súhlasu zriaďovateľa má organizácia vydaný 

živnostenský list zo dňa 6. 2. 2007. Tržby organizácie boli vytvorené hlavne z prenájmu pozemkov, sprostredkovanie 

dopravy, opráv cestnej infraštruktúry, výkopových zemných prác a iných stavebných prác. 

Náklady na podnikateľskú činnosť boli vykryté výnosmi z fakturácie podnikateľskej činnosti.  

      Príjmy z podnikateľskej činnosti boli sledované na samostatnom podnikateľskom účte. Významnú časť 

z príjmov tvorí prenájom objektov na základe uzatvorených zmlúv. Ostatné príjmy sú získané z poskytovaných služieb.  

Podstatnú časť bežných výdavkov z podnikateľskej činnosti tvoria mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, OOP, 

ktoré vznikajú pri poskytovaní služieb. Ostatné výdavky tvorí daň z príjmov a DPH z vystavených faktúr. 

      V roku 2017 organizácia zapojila do rozpočtu hlavnej činnosti zisk z podnikateľskej činnosti z minulých rokov 

vo výške 140 676,00 € a použila ho na nákup: 

- predné kosačkové dvojrameno vo výške 98 868,00 Eur, 

- doplatok na posypové nadstavby vo výške 30 000,00 Eur, 

- čelná radlica vo výške 11 808,00 Eur.    

 

     Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2017 predstavuje hrubý zisk vo výške 27 200,61 Eur, 

čistý zisk po zdanení predstavuje sumu vo výške 21 488,48 Eur. Splatná daň z príjmov je vyčíslená v objeme 5 712,13 

Eur za rok 2017. 

SC TSK je príspevková organizácia, právnická osoba vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 % 

výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na  rozpočet  vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Túto 

zásadu organizácia v roku 2017 dodržala. 

 

4.1.3  Cyklodoprava 

 
               Jednou z dlhodobých priorít Trenčianskeho samosprávneho kraja je rozvoj cykloturistiky a turistiky v kraji. Za 

týmto účelom boli v Rozpočte TSK  v roku 2017 schválené  finančné prostriedky  v objeme 7 493 903  Eur. 

              Trenčiansky samosprávny kraj zahájil v rozpočtovom roku 2017 budovanie cyklistickej infraštruktúry v rámci 

projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, konkrétne v rámci I. úseku. Horná Streda – Nové Mesto n/V a VI. 
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úseku Púchov – Nosická Priehrada, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v rámci výzvy IROP, a  preto nemôžu byť 

realizované z európskych štrukturálnych fondov. Objem finančných prostriedkov čerpaný k 31.12.2017 na úhradu 

výdavkov za výkon stavebného dozoru a stavebné práce na vyššie spomínaných úsekoch predstavoval 1 857 072,88 Eur, 

z toho 1 757 072,88  Eur  bolo  hradených  z  vlastných  zdrojov TSK a 100 000,- Eur  z  prostriedkov štátneho rozpočtu. 

V podstate išlo o štátnu dotáciu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 z Ministerstva financií 

Slovenskej republiky  a to v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-

ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej  a hospodárskej   oblasti  

v celkovom objeme 1 303 000,00 Eur, v tom okrem iného aj dotáciu v objeme 100 000,00 Eur na „Projekt Vážskej 

cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“.  

            V rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie a majetkovo-právne vysporiadanie“, pokračovali projekčné práce, inžinierska 

činnosť a majetkovo - právne vysporiadanie individuálne. 

Časť 1 -úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom – na základe spracovanej dokumentácie a inžinierskej činnosti bolo 

vydané územné rozhodnutie a stavebné rozhodnutie. Ku koncu roka 2017 zhotoviteľ zrealizoval cca 50% z celkovej 

výstavby cyklotrasy 

Časť 2 -úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - na základe spracovanej dokumentácie a inžinierskej činnosti bolo 

koncom roka 2017 vydané územné rozhodnutie.  

Časť 3 -úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park – v priebehu roka 2017 prebiehali najmä práce súvisiace 

s majetkovo - právnym usporiadaním. Z pohľadu práve majetkovo – právneho vysporiadania je daný úsek značne 

komplikovaný, i preto sa nepodarilo získať do konca roka 2017 potrebné územné rozhodnutie a na základe toho žiadne 

finančné plnenie neprebehlo.  

Časť 4 – úsek   Nemšová -  Dubnica  nad Váhom  – Ladce – v priebehu  roka   2017   prebiehali  najmä  práce  súvisiace  

s majetkovo - právnym usporiadaním. Z pohľadu práve majetkovo – právneho vysporiadania je daný úsek značne 

komplikovaný  a  preto sa nepodarilo získať do konca roka 2017 potrebné územné rozhodnutie a na základe toho žiadne 

finančné plnenie neprebehlo. 

Časť 5 -úsek Ladce – Púchov – prebiehali aj projekčné práce aj práce súvisiace s majetkovoprávnym usporiadaním. 

Koncom roka 2017 sa podarilo dokončiť dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Z pohľadu majetkovo – právneho 

vysporiadania je daný úsek značne komplikovaný a preto sa nepodarilo získať do konca roka 2017 potrebné územné 

rozhodnutie a na základe toho žiadne finančné plnenie neprebehlo. 

Časť 6 -úsek Púchov - Nosická Priehrada - na základe spracovanej dokumentácie a inžinierskej činnosti bolo vydané 

územné rozhodnutie.  

Časť 7 -úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR - na základe spracovanej dokumentácie a inžinierskej činnosti bolo 

koncom   roka  2017  vydané  územné   rozhodnutie.   Nakoľko  proces   majetkovo   –   právneho   usporiadania  nebol   

v požadovanej miere dopracovaný, žiadne finančné plnenie neprebehlo.  

Úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica, železničná stanica – v rámci tohto úseku prebiehala počas roka inžinierska 

činnosť. Potrebné územné rozhodnutie sa do konca roka 2017 nepodarilo získať, preto žiadne finančné plnenie 

neprebehlo. 

           V rámci projektu "Na bicykli po stopách histórie", kde je zámerom TSK v rámci Operačného programu Interreg 

V-A SK-CZ 2014 - 2020 vybudovať cyklotrasu, ktorá bude spájať dva dominantné hrady Brumovský hrad na českej 

strane a Trenčiansky hrad na slovenskej strane. Zároveň budú prepojené a propagované významné objekty kultúrneho a 

prírodného dedičstva nachádzajúce sa na cyklotrase. Partnermi projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj a mesto 

Brumov-Bylnice. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná Dohodou o spolupráci partnerov na projekte  

č. 2016/0538. Financovanie zo spomínaného operačného programu bolo schválené. Na základe spracovanej projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie sa v roku 2017 podarilo pre tento projekt spracovať dokumentáciu pre stavebné 

povolenie a spolu s inžinierskou činnosťou sa podarilo získať právoplatné stavebné povolenie. S tým súviselo aj finančné 

plnenie za spomínané práce v celkovom objeme 86 496,- Eur. 

           K ďalším aktivitám pri plnení zámeru vybudovať atraktívne turistické a cykloturistické trasy na území TSK patrí 

zahájenie prác na projekte “Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre – vypracovanie prípravnej 

dokumentácie, štúdie realizovateľnosti“. Predmetom zákazky bolo spracovanie návrhu štúdie variantných riešení vedenia 

cyklotrasy, ktorá bude spájať mestá Handlovú, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom 

dĺžky cca. 50 km.  V rámci  daného  projektu   spracovateľ  štúdie  počas  piatich  mesiacov  okrem  individuálnych prác 

v teréne intenzívne komunikoval i so všetkými zainteresovanými samosprávami a ďalšími dotknutými s cieľom nazbierať 

a zároveň identifikovať v teréne maximum informácií ohľadne najoptimálnejšieho trasovania budúcej cyklotrasy. S tým 

súvisí finančné plynutie za vyššie špecifikované práce  v celkovom objeme 22 000,- Eur.   

            V zmysle Dohody o spolupráci s organizáciami Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov boli 

realizované aj v roku 2017 činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - výstavba a 

značkovanie nových a obnova a údržba existujúcich cyklotrás a turistických trás. V roku 2017 sa v rámci 

cykloturistického značenia vyznačila jedna nová trasa a to Kálnica - Bohušova studnička. Ďalej sa pokračovalo hlavne 

 v obnove existujúceho cykloturistického značenia a to napr. Kopaničiarskou magistrálou, časťou Bojnického 

cyklookruhu či obnovou cykloturistickej trasy Čelkova Lehota – Mojtín a ďalších. V súvislosti s turistickým značením sa 

podarilo obnoviť značnú časť turistických chodníkov v kraji. Obnova značenia sa realizovala v okresoch: Nové Mesto 

nad Váhom, Myjava, Trenčín, Prievidza, Bánovce nad Bebravou. Okrem toho sa v turisticky frekventovaných lokalitách 
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podarilo osadiť 4 veľké turistické mapy so stojanom a 1 turistickú informačnú mapu v ráme, ktoré budú slúžiť k zvýšeniu 

informovanosti a orientácie pre turistov. Výdavky za realizáciu turistického a cykloturistického značenia dosiahli za rok 

2017 celkový objem 36 381,54 Eur. 

 

4.2 Zdravotníctvo 
 

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje 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 2017 

 

Počet vydaných rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení: 

 

 Fyzické osoby      2 vydané rozhodnutia 

 Právnické osoby                31 vydaných rozhodnutí 

 Zmeny v povolení                49 vydaných rozhodnutí 

 

Za rok 2017 boli na úseku zdravotnej starostlivosti za vydané rozhodnutia vybrané správne poplatky v celkovej  výške  

18 110,- 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               12 vydaných rozhodnutí 

 Zmeny v povolení              21 vydaných rozhodnutí 

 

Za rok 2017 boli na úseku humánnej farmácie vybrané správne poplatky vo výške 7 067,50 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 dozoru je najmä dodržiavanie podmienok prevádzky zdravotníckych zariadení a plnenie 

povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Za nedodržanie podmienok prevádzky Trenčiansky samosprávny kraj 

je oprávnený ukladať sankcie.  

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

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 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. V roku 2017 vydal Trenčiansky samosprávny kraj spolu 11 rozhodnutí, ktorými boli uložené pokuty 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v celkovej výške 2 300,- Eur. Tieto pokuty boli aj uhradené. Pokuty boli 

uložené poskytovateľom ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä za nedostatky vo vedení zdravotnej 

dokumentácie.  

  

Úsek humánnej farmácie 

 

 V zmysle ustanovenia § 136 ods. 5 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 2017 nebola na úseku humánnej farmácie uložená žiadna sankcia. 

 

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 2017 Etická komisia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja vydala celkove 28 stanovísk ku klinickým skúšaniam, 116 stanovísk k dodatkom ku 

klinickým skúšaniam a 3 stanoviská k neintervenčnému klinickému skúšaniu. 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 2017 boli uhradené poplatky za vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v celkovej výške 88 100,- Eur.  

 

Ďalšie úlohy Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva: 

 

- 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, 
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- schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná 

starostlivosť, 

- zabezpečuje a zverejňuje na svojom webovom sídle rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci 

poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľov všeobecnej ambulantnej 

starostlivosti pre deti a dorast a poskytovateľom zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti najneskôr 15 dní 

pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vyhotovuje, 

- 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 2017 

 

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.  

 

V roku 2017 bol celkový počet lôžok v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 1 190 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. V roku 2017 neboli zaznamenané žiadne zmeny v rozsahu ani štruktúre lôžkového 

fondu, bolo však vybudované nové CT pracovisko, čím sa postupne skrátia čakacie doby na CT vyšetrenia v regióne 

Hornej Nitry a zároveň sa zvýšia výnosy zo strany zdravotných poisťovní. 

NsP Považská Bystrica poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 12-tich lôžkových oddeleniach a 6 jednotkách 

intenzívnej starostlivosti s celkovým počtom 478 lôžok. Existujúce lôžkové kapacity momentálne nestačia vzhľadom na 

rozšírenie spádového územia z dôvodu postupného obmedzovania činností v NsP Ilava, n.o. a v roku 2017 sa začala 

realizovať rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie s celkovým počtom 25 lôžok, ktorá bude 

ukončená a oddelenie uvedené do prevádzky v roku 2018.  

NsP Myjava je najmenšou z nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s celkovým počtom 195 lôžok. Prevádzkuje 

celkovo osem lôžkových oddelení a 2 jednotky intenzívnej starostlivosti. V roku 2017 bol z finančných prostriedkov 

TSK zakúpený nový digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc a PACS systém, ako aj digitálny 

mamografický prístroj čím sa vytvorili podmienky na zlepšenie diagnostiky a kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti.  

 

Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK uskutočnili v roku 2017 celkove 46 086 ukončených hospitalizácií, čo 

predstavuje v porovnaní s rokom 2016 pokles o 733 ukončených hospitalizácií. NsP Prievidza uskutočnila v roku 2017 

celkove 20 823 ukončených hospitalizácií, NsP Považská Bystrica 18 967 ukončených hospitalizácií a NsP Myjava 

celkove 6 296 ukončených hospitalizácií.  

Pokles počtu ukončených hospitalizácií bol v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 najvyšší v NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach a to o 1 408 ukončených hospitalizácií. V prípade NsP Myjava bol pokles počtu ukončených hospitalizácií 

o 24. NsP Považská Bystrica ako jediná z troch nemocníc zaznamenala nárast počtu ukončených hospitalizácií 

medziročne o 699. Priemerná doba hospitalizácie pacienta v roku 2017 v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK dosiahla 6,89 dňa, pričom sa neustále medziročne skracuje. V roku 2016 predstavovala 6,90 dňa 
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a v predchádzajúcich rokoch viac ako 7 dní. Tento trend skracovania doby hospitalizácie pacienta v nemocniciach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je výrazom ich zvyšujúcej sa efektivity.  

 

V roku 2017 sa postupne zavádzal nový úhradový mechanizmus tzv. „DRG systém“, ktorý doposiaľ nepriniesol 

očakávané zrovnoprávnenie financovania nemocníc. DRG systém (Diagnoses Related Groups) – skupiny súvisiacich 

diagnóz  je vo svete považovaný za najobjektívnejší a najspravodlivejší systém financovania nemocníc. Na Slovensku sa 

jeho implementácia uskutočňuje postupne. Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK mali v roku 2017 problémy 

s vykazovaním výkonov v systéme DRG v dôsledku zastaraných nemocničných informačných systémov.  

 

V roku 2017 Trenčiansky samosprávny kraj financoval zavádzanie Nemocničného informačného systému 

z vlastných finančných prostriedkov v celkovom objeme 909 991,05 Eur pre všetky tri nemocnice. Ďalej poskytol 

nemocniciam finančné prostriedky na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry v celkovom objeme 149 995,60 Eur.  

Ďalšie finančné prostriedky smerovali do jednotlivých nemocníc na obstaranie prístrojovej techniky, dovybavenie 

lôžkových oddelení, rekonštrukcie a stavebné úpravy priestorov, projektovú dokumentáciu ako činnosti s tým súvisiace 

ako je autorský dohľad a inžinierska činnosť. 

 

V roku 2017 boli finančné prostriedky z rozpočtu TSK v celkovom objeme 13 195 929,37  Eur investované 

nasledovne: 
 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

- Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS (financované TSK) v hodnote 9 201 585,99 Eur, 

- Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – inžinierska činnosť – zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia 

v hodnote 12 000,- Eur, 

- Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – autorský dohľad v hodnote 18 000,- Eur, 

- Vybudovanie CT pracoviska – stavebná časť v hodnote 361 619,07 Eur, 

- Vybudovanie CT pracoviska – stavebný dozor v hodnote 1 000,- Eur, 

- CT prístroj v hodnote 672 480,- Eur, 

- PD – vybudovanie OAIM v hodnote 21 540,- Eur, 

- PD – vybudovanie novej internej JIS v hodnote 9 900,- Eur, 

- Nemocničný informačný systém (financované TSK) v hodnote 361 615,44 Eur, 

- Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry v hodnote 49 995,60 Eur, 

- Vybavenie nadstavbových izieb a operačných sál po rekonštrukcii monobloku v hodnote 501 408,31 Eur 

z bežných výdavkov. 

 

Celkové investície do NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2017 predstavovali sumu 10 709 736,10 Eur 

(kapitálové výdavky) a 501 408,31 Eur (bežné výdavky) -spolu 11 211 144,41 Eur. 

 

NsP Považská Bystrica 

- Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie v hodnote 279 932,13 Eur, 

- Prvotné vybavenie geriatrického oddelenia v hodnote 128 520,- Eur,  

- Artroskop v hodnote 120 060,- Eur, 

- Laparoskopická veža v hodnote 120 180,- Eur, 

- CR digitizér v hodnote 46 784,40  Eur, 

- PD rekonštrukcia internej JIS v hodnote 9 900,- Eur, 

- PD komplexná rekonštrukcia OAIM vrátane prístrojového vybavenia v hodnote 18 480,- Eur, 

- PD rekonštrukcia pôrodnej sály v hodnote 14 900,- Eur, 

- Nemocničný informačný systém (financované TSK) v hodnote 268 852,94 Eur, 

- Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry v hodnote 50 000 Eur. 

 

Celkové investície do NsP Považská Bystrica v roku 2017 predstavovali sumu 1 057 609,47 Eur.  

 

NsP Myjava 

- Rekonštrukcia a stavebné úpravy priestorov RTG oddelenia v hodnote 128 726,02 Eur, 

- Digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc a PACS systém v hodnote 242 400 Eur,  

- Digitálny mamografický prístroj v hodnote 99 586,80 Eur, 

- Systém nepriamej digitalizácie v hodnote 46 860,- Eur, 

- Vysokofrekvenčná ventilácia v hodnote 6 180,- Eur, 

- Servoventilátor v hodnote 47 400,- Eur, 

- Rekonštrukcia a modernizácia výťahov v hodnote 26 500,- Eur (doplatenie DPH), 

- Nemocničný informačný systém (financované TSK) v hodnote 279 522,67 Eur, 

- Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry v hodnote 50 000 Eur. 
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Celkové investície do NsP Myjava v roku 2017 predstavovali sumu 927 175,49 Eur. 

 

Najväčšou investičnou akciou v roku 2017 v rámci nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola 

Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS, ktorej súčasťou je aj dostavba 9 operačných sál. Jedná sa o dokončenie 

rozostavanej investičnej akcie, ktorá bola od roku 2004 pozastavená.  

V roku 2016 sa uskutočnili prípravné práce – prípravná dokumentácia a aktualizácia projektovej dokumentácie, 

uskutočnilo sa verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebnej časti. Dodávateľom je firma Keraming a.s. Trenčín. 

V roku 2017 sa začali stavebné práce na dobudovaní tejto rozostavanej investičnej akcie. V priebehu roku 2017 sa 

vykonali nasledovné stavebné práce: búracie práce, demontáž zastaraných systémov a zariaďovacích predmetov už v 

postavenej hrubej stavbe a to hlavne z dôvodu splnenia náročných noriem a predpisov v zdravotníckych zariadeniach 

(dispozičných, hygienických, požiarno-bezpečnostných, atď.). Nasledovali murárske práce, montáž všetkých 

zdravotechnických, elektroinštalačných, vzduchotechnických a sieťových rozvodov (voda, kúrenie, plyn, kanalizácia, 

slaboprúdové a silnoprúdové rozvody, MaR, bleskozvod, medicinálne plyny, VZT, chladenie, EPS, počítačové 

a dorozumievacie siete), ako aj rekonštrukčné práce podláh (odstránenie pôvodných a realizácia nových vrstiev podláh 

vrátane položenia požadovaných povrchových vrstiev). Súbežne prebiehali práce súvisiace s osadením všetkých 

chýbajúcich výplní otvorov vrátane zárubní, s rekonštrukciou strešného plášťa, ako aj práce na realizácii kontaktného 

zatepľovacieho systému. V interiéri  sa vykonali  povrchové úpravy stien (vysprávky, omietky, stierky, maľby a nátery, 

obklady, SDK konštrukcie). Rekonštrukcia zahŕňa aj komplexnú rekonštrukciu všetkých inžinierskych sietí. Stavebné 

práce boli sústredené v bloku G (3 lôžkové oddelenia) a v blokoch 1/2H, CH (operačné sály, technologické zázemie). Po 

dokončení a po odovzdaní bloku G do predčasného užívania sa práce sústredili do bloku F (3 lôžkové oddelenia) 

a dokončujú sa práce na operačných sálach a technologickom zázemí. Celkový objem stavebných prác 

preinvestovaných v roku 2017 predstavuje sumu 9 164 799,99 Eur s DPH, pričom nezanedbateľnou je aj suma za 

inžiniersku činnosť (aktualizácia PD, stavebné povolenie, stavebný dozor, autorsky dohľad, rozhodnutie 

predčasného užívania), ktorá veľmi úzko súvisí so stavebnými prácami a bez nich by nebolo možné investičnú 

akciu uskutočniť, za rok 2017 predstavuje čiastku 66 786,- Eur s DPH. Všetky hore uvedené práce a činnosti boli 

financované z kapitálových výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja  v minulom roku. 

 

Okrem stavebných prác bolo pre NsP Prievidza zabezpečené  „Vybavenie nadstavbových izieb a operačných sál po 

rekonštrukcii monobloku“, ktoré bolo financované z rozpočtu TSK v roku 2017 v celkovom objeme 501 408,31 Eur 

z bežných výdavkov. V rámci tejto investičnej akcie boli zakúpené nočné stolíky, servírovacie stolíky a vozíky pre 

pacientov, injekčné dávkovače, infúzne pumpy, dokovacie stanice, vyšetrovacie lôžka, vozíky, stoličky, matrace, 

vankúše, paplóny enterálne pumpy, kardiokreslá pre pacientov a ďalšie potrebné vybavenie nutné na zabezpečenie 

prevádzky tak, aby boli splnené minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie v zmysle Výnosu 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne 

zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších 

predpisov.  

V roku 2018 pokračujú stavebné práce na bloku F (3 lôžkové oddelenia) a dokončujú sa práce v blokoch 1/2H, CH 

(operačné sály a technologické zázemie)  vo vyššie uvedenom rozsahu. 

 

Prínos investičnej akcie „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS“ 

 

Účelom rekonštrukcie komplexu lôžkového monobloku a rozvodov IS je aj celková rekonštrukcia rozvodov 

inžinierskych sietí, ktoré sú v  zlom technickom stave a vyžadujú priebežné odstraňovanie závad. 

Operačné sály – v súčasnosti sa operuje na existujúcich operačných sálach, ktoré však nespĺňajú súčasne platné normy. 

Súčasťou uvedenej investičnej akcie je aj dostavba komplexu nových 9-tich operačných sál (6 aseptických a 3 septické), 

na ktorých sa bude po dokončení tejto investície operovať. Súčasťou je aj vybudovanie nového oddelenia na 

pozákrokové sledovanie pacientov po operáciách (tzv. „dospávacie oddelenie“), ktoré zabezpečí intenzívne sledovanie 

a monitoring pacientov, čím sa zvýši bezpečnosť pacienta v bezprostrednom pooperačnom období. V rámci rekonštrukcie 

bola vybudovaná nová centrálna chirurgická JIS s počtom 13 lôžok.  

 

Ekonomická situácia nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

 

Ekonomická situácia nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je naďalej nepriaznivá. Hospodárskym 

výsledkom všetkých troch nemocníc za rok 2017 bola strata. Príčinou nepriaznivej ekonomickej situácie je najmä 

skutočnosť, že výnosy zo zdravotných poisťovní sú dlhodobo nižšie ako náklady nemocníc na poskytovanú zdravotnú 

starostlivosť, ako aj limity určované zdravotnými poisťovňami na objem poskytovanej zdravotnej starostlivosti sú 

nedostatočné, v dôsledku čoho vznikajú tzv. „nadlimitné výkony“, ktoré sú uznané zdravotnými poisťovňami, ale žiaľ 

neuhradené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. uhradené len čiastočne v budúcom roku. Ďalším dôvodom je 

neustály nárast platov lekárov a zdravotníckych zamestnancov, ktorý nebol finančne krytý zvýšením cien výkonov 

zdravotnej starostlivosti a ukončených hospitalizácií zo strany zdravotných poisťovní. Toto je hlavná príčina zadlžovania 

nemocníc, kedy ceny ukončených hospitalizácií a výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré uhrádzajú zdravotné poisťovne 

nezohľadňujú ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  
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Za mimoriadne dôležité opatrenie, ktoré je potrebné vykonať, považujeme oddlženie nemocníc 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň je potrebné zrovnoprávniť podmienky 

a financovanie regionálnych nemocníc so štátnymi nemocnicami, nakoľko sa jedná o verejných poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti, financovaných zo zdrojov zdravotného poistenia. Len týmto spôsobom možno vytvoriť 

podmienky pre finančnú stabilizáciu nemocníc.  

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 13. 9. 2017 uznesením č. 425/2017 materiál 

„Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“, ktorého obsahom je návrh riešenia finančnej stabilizácie nemocníc 

v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote splatnosti vo vzťahu k ich veriteľom, ako aj návrh opatrení, ktorými sa 

má predchádzať ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc.  

Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 30.11.2017 vyslovila súhlas s použitím štátnych 

finančných aktív na realizáciu koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení. 

V zmysle Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení sa do procesu oddlžovania môžu zapojiť všetky 

subjekty, ktoré splnia podmienky účasti v procese oddlžovania. Participácia nemocnice v procese oddlžovania je 

podmienená výlučne mandátnym zastúpením Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s úplnou akceptáciou 

determinovaných podmienok účasti. Predpokladom záujmu zúčastniť sa procesu oddlžovania a nevyhnutným 

predpokladom zapojenia sa nemocnice do procesu oddlžovania je podpis mandátnej zmluvy osobou oprávnenou konať 

v mene nemocnice. Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

zapojili do procesu oddlžovania.  

V závere roka 2017 začali nemocnice pripravovať ozdravné plány nemocníc, ktoré sú jednou z podmienok 

oddlžovania. Ozdravný plán je dokument, ktorý musí preukazovať výhľadové zabezpečenie udržateľného hospodárenia 

nemocnice na základe ozdravných opatrení, stanovených na obdobie dvoch po sebe nasledujúcich rokov.    

 

Predpokladaný vývoj v oblasti zdravotníctva 

 

V roku 2018 nadobudnú účinnosť viaceré legislatívne úpravy, ktoré budú mať dosah na fungovanie 

zdravotníctva a zdravotníckych zariadení. Od 1. 7. 2018 nastanú zmeny v organizácií a zabezpečení ambulantnej 

pohotovostnej služby, ako aj lekárenskej pohotovostnej služby. Ambulantná pohotovostná služba bude prevádzkovaná 

v pracovných dňoch, ako aj v soboty, nedele a sviatky len do 22.00 hod., čo bude mať za následok zvýšený dopyt 

pacientov po poskytnutí ústavnej pohotovostnej služby, prípadne nárast výjazdov ambulancií záchrannej zdravotnej 

služby.  

V oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti budú naďalej pokračovať prípravy na oddlžovanie nemocníc, budú 

dokončené ozdravné plány, uzatvorené mandátne zmluvy medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a jednotlivými 

nemocnicami, ktoré upravia konkrétne podmienky oddlžovania nemocníc. Ďalej bude nutné pristúpiť k realizácii 

ozdravných plánov tak, aby nemocnice postupne zvyšovali svoju výkonnosť, optimalizovali náklady, rozširovali rozsah 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pod. tak, aby preukazovali zlepšovanie ekonomickej situácie a zabezpečenie 

udržateľného hospodárenia.  

Naďalej bude potrebné pokračovať v obnove a modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky, ale aj 

rekonštrukcií a modernizácií operačných sál, jednotiek intenzívnej starostlivosti, oddelení anestéziológie a intenzívnej 

medicíny a pod. a postupne zosúladiť existujúci stav s platnou legislatívou. Vo všetkých troch nemocniciach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bude pokračovať implementácia jednotného nemocničného informačného systému, 

ktorého nadstavbou by mal byť manažérsky informačný systém, od ktorého očakávame lepšiu kontrolu nemocníc 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Implementácia NISu zároveň vytvorí podmienky na zlepšenie vykazovania výkonov 

zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu výnosov zo strany 

zdravotných poisťovní a zníženiu chybovosti. Ďalej bude potrebné rokovať s jednotlivými zdravotnými poisťovňami 

o zvýšení objemu finančných prostriedkov, ktoré poukazujú mesačne jednotlivým nemocniciam na úhradu zdravotnej 

starostlivosti. 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.  
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Bilancia aktív a pasív nemocníc 2017 

                                                      v Eur 

 

Súvaha – aktíva 

 

Stav k 31.12.2017 

 

Stav k 31.12.2016 

Neobežný majetok ( r.002) 26 212 053,33 25 043 929,87 

Obežný majetok (r.033) 11 028 866,11 10 433 155,44 

        v tom:  pohľadávky (048+060) 8 870 120,30 8 103 442,08 

                    krátkodobý finančný majetok  ( r. 85) 1 181 931,37 1 449 582,14 

Aktíva spolu ( r.001) 37 244 239,92 35 481 695,87 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                           v Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súvahe časti aktíva sa pohľadávky zvýšili o 766 678,22 Eur oproti roku 2016. Najviac v Nemocnici 

s poliklinikou Považská Bystrica – navýšenie  o 502 192,63 Eur (pohľadávky voči zdravotným poisťovniam), 

v Nemocnici s poliklinikou Prievidza o 376 483,51 Eur (pohľadávky voči zdravotným poisťovniam)  a v Nemocnici 

s poliklinikou Myjava sa znížili o 111 997,92 Eur. 

V súvahe časti pasíva narástli záväzky celkom o 9 175 198,81 Eur, z toho  v Nemocnici s poliklinikou Považská 

Bystrica  o 3 003 277,63 Eur, v Nemocnici s poliklinikou Prievidza o 5 191 144,72 Eur a v Nemocnici s poliklinikou 

Myjava o 980 776,46 Eur. Dlhodobé záväzky narástli o 14 727,29 Eur, pričom najviac v Nemocnici s poliklinikou 

Myjava o 7 899,51 Eur  a v Nemocnici s poliklinikou Prievidza o 6 303,24 Eur, v Nemocnici s poliklinikou Považská 

Bystrica narástli len minimálne oproti roku 2016. Krátkodobé záväzky narástli  o 7 515 149,72 Eur, z toho v Nemocnici 

s poliklinikou Prievidza o 4 227 408,18 Eur (záväzky voči Sociálnej poisťovni a záväzky za neuhradené lieky), 

v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica  o 2 744 310,95 Eur (záväzky voči Sociálnej poisťovni a za neuhradené 

lieky) a v Nemocnici s poliklinikou Myjava o 543 430,59 Eur (záväzky voči Sociálnej poisťovni a za neuhradené lieky). 

 

                                   v Eur 

VzaS STAV 

k 31.12.2017 –HČ 

STAV 

k 31.12.2017 –

PČ 

STAV 

k 31.12.2017 –

Spolu 

STAV k 31.12.2016 –

Spolu 

Trieda 5 ( r.064) 57 320 195,93 4 777 459,80 62 097 655,73 58 284 034,87 

Trieda 6 (r. 134) 49 604 959,11 5 209 667,17 54 814 626,28 52 854 879,07 

VH pred zdanením - 7 715236,82 432 207,37 - 7 283 029,45 - 5 429 155,80 

Splatná daň z príjmov 2 219,92 95 735,37 97 955,29 111 232,34 

Dodatočne platená daň 0 232,30 232,30 1 981,05 

VH po zdanení - 7 717 456,74 336 239,70 - 7 381 217,04 - 5 542 369,19 

 

Nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja si zhoršili 

hospodársky výsledok v hlavnej činnosti oproti roku 2016 o 1 762 049,43 Eur. Najviac sa o to pričinila  Nemocnica 

s poliklinikou v Prievidza, ktorá si  zhoršila hospodársky výsledok o 1 678 296,82 Eur a Nemocnica s poliklinikou 

Myjava si zhoršila hospodársky výsledok v hlavnej činnosti o 113 101,23 Eur. Nemocnica s poliklinikou Považská 

Bystrica si ako jediná zlepšila hospodársky výsledok v hlavnej činnosti, a to o 29 348,62 Eur. 

Hospodársky výsledok v podnikateľskej činnosti si zlepšila len Nemocnica s poliklinikou Myjava o 32 178,12 

(celoročné prevádzkovanie verejnej lekárne).  Nemocnica s poliklinikou Prievidza si zhoršila hospodársky výsledok 

o 44 635,64 Eur a Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica o 64 340,90 Eur . 

 

 

 

 

Súvaha – pasíva 

 

Stav k 31.12.2017 

 

Stav k 31.12.2016 

VH ( r.123) - 48 878 946,21 - 41 582 941,70 

Záväzky celkom (r.126) 83 676 253,44 74 501 054,63 

   

        v tom:  dlhodobé záväzky ( 140) 70 509,31 55 782,02 

                     krátkodobé záväzky   ( r. 151) 61 602 317,27 54 087 167,55 

Pasíva  spolu ( r.115) 37 244 239,92 35 481 695,87 
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4.3 Kultúra 
 

Kultúrne zariadenia v priebehu roka 2017 vykonávali svoju činnosť podľa plánov činností na rok 2017 

v zmysle zriaďovacích listín, organizačných poriadkov,  koncepcií organizácií, poslania zariadení a nasledovných 

zákonov: 

 Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 

a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 38/2014 Z.z., 

 Zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno – osvetovej činnosti, 

 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

 
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 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  sú zariadenia s právnou 

subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie: 

 

Hvezdáreň v Partizánskom 

 

Poslaním Hvezdárne v Partizánskom  je cieľavedomou činnosťou zhromažďovať, vedecky a odborne 

spracovávať poznatky z astronómie a príbuzných prírodných a technických vied za účelom ich sprístupňovania širokej 

verejnosti. 

Kultúrno-výchovná činnosť vo Hvezdárni v Partizánskom sa realizovala na základe Plánu práce na rok 2017. 

V uvedenom roku hvezdáreň realizovala 426 kultúrno-výchovných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 14 993 návštevníkov. 

Hvezdáreň v roku 2017 prezentovala 8 výstav, z ktorých 5 sa uskutočnilo v priestoroch hvezdárne. Výstavy si spolu 

pozrelo 2 600 návštevníkov, z ktorých bolo 1 957 detí, 625 dospelých a 18 cudzincov.  

V odborno-pozorovateľskej činnosti v roku 2017 sa vykonávali pozorovania v závislosti na priaznivosti počasia 

a technických možnostiach prístrojovej techniky. Výsledky pozorovaní astronomických úkazov boli uverejňované na 

internetovej stránke a zasielané do regionálnej tlače a popularizačného časopisu Kozmos.  
 V roku 2017 hvezdáreň v rámci cezhraničného projektu ,,Obloha na dlani“ pokračovala v realizácii        

plánovaných  aktivít, ktoré  zahŕňali  prezentáciu  prenosného  digitálneho  planetária  v školách  a organizáciách  nielen   

v   rámci  Trenčianskeho   samosprávneho  kraja,  ale  aj  Trnavského,  Žilinského  a  Bratislavského samosprávneho 

kraja. V rámci ponuky „ Prenosný vesmír „ uskutočnili 20 prezentácii programov planetária, ktorých sa zúčastnilo 1 263 

návštevníkov, z ktorých bolo 1 047 žiakov a 216 pedagogických pracovníkov . 

 

Hvezdáreň v Partizánskom, okrem astronomických zariadení v SR, spolupracovala aj s  partnerskými 

organizáciami v Čechách : Hvezdárňou  vo Valašskom Meziříčí, AÚ AV ČR v Ondřejove - oddelenie medziplanetárnej 

hmoty. V júni sa uskutočnilo pracovné stretnutie s vedúcou programového oddelenia pražského planetária Ing. H. 

Šifnerovou s cieľom získať skúsenosti s tvorbou vzdelávacích programov pre školy prvého a druhého cyklu. 
Cieľom zahraničných aktivít bolo, a je naďalej rozvíjať dlhoročnú spoluprácu s partnerskými organizáciami za 

účelom vzájomnej výmeny astronomických informácií, literatúry, zabezpečovania odborných stáží, organizovania 

expedícií a ďalších, z hľadiska propagácie našej vedeckej kultúry a významných astronomických podujatí. 
 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

Považská knižnica v Považskej Bystrici 

 

  Činnosť verejných  knižníc sa v roku 2017 riadila Plánom činnosti na rok 2017, 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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Verejné knižnice sú v súčasnosti považované za centrá, ktoré poskytujú výchovné, vzdelávacie, relaxačné 

služby, regionálne informácie a dokumenty, umožňujú lacný a bezproblémový prístup na internet, prezentujú významné 

regionálne aj slovenské osobnosti, snažia sa poskytnúť zážitok. Sú komunitnými centrami, centrami sociálneho kontaktu 

pre niektoré skupiny obyvateľov. Základným poslaním knižníc je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom 

a informáciám, zabezpečovať práva na informácie so zreteľom na zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetkých 

používateľov.  
Vo všetkých troch knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je spravovaný knižničný fond v počte 392 508 

knižničných jednotiek, pričom v roku 2017 bol zaznamenaný prírastok 12 822 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 

127 383,21 €, čo je oproti roku 2016 nárast o 1 362 knižničných jednotiek.  

Knižnično-informačné služby poskytujú knižnice v automatizovanom knižnično-informačnom systéme Clavius 

na všetkých svojich pracoviskách. 

Knižnice navštívilo v uplynulom roku 275 785 návštevníkov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol 

zaznamenaný pokles návštevníkov knižníc o 4 929 čitateľov. S cieľom zvýšiť v radoch širokej verejnosti záujem o knihy 

bolo v roku 2017 usporiadaných  1 445 kultúrnych podujatí, čo je o 137 viac ako v roku 2016  s celkovou  návštevnosťou    

31 172 návštevníkov, nárast o 1 566 návštevníkov. 

V súlade s Národným programom rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím knižnice 

prispievali k odstraňovaniu bariér v prístupe k realizovaným aktivitám, k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie 

a marginalizácie znevýhodnených skupín obyvateľstva: 

- požičiavanie zvukových kníh a periodík pre slabozrakých a nevidiacich občanov,  

- donáška kníh pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých,  

- bezbariérový prístup na pracoviská, 

- inštruktáž pre seniorov na zvládnutie základov práce s PC a komunikácie prostredníctvom e-mailovej   pošty, 

- odborné prednášky, besedy, interaktívne podujatia, spolupráca s organizáciami, ktoré združujú občanov so 

zdravotným postihnutím, 

- znevýhodneným skupinám dospelých i detí – ZŤP, dôchodcom, chovancom detských domovov a pod. sú 

poskytované finančné zľavy pri knižnično - informačných službách. 

 

Knižnice sa zapojili do celoslovenských, resp. medzinárodných podujatí ako Noc s Andersenom, Deň ľudovej 

rozprávky, Les ukrytý v knihe, Hodina Zeme a pod.  

 Počas 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc pripravili naše knižnice viac ako 70 podujatí. Jeho súčasťou boli 

i bezplatné registrácie pre nových čitateľov, knižničné hliadky vyhľadávali čítajúcich ľudí na verejných priestranstvách, 

čitatelia mali možnosť vrátenia premeškaných výpožičiek bez sankčných poplatkov. 

 

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. 

Programová skladba múzejných podujatí ponúkla v sledovanom období širokú škálu foriem, medzi ktorými 

nechýbali prednášky, semináre, besedy, exkurzie, tvorivé dielne, inscenované programy,  kombinované podujatia, 

vernisáže výstav a expozícií, prezentácie a iné. Celkom v roku 2017 múzeá pripravili 365 kultúrnych podujatí a počet 

návštevníkov týchto podujatí dosiahol úroveň 34 225 návštevníkov. Samotné múzeá a expozície navštívilo 324 496 

návštevníkov. 
Múzeá centrálne evidujú, ošetrujú, uschovávajú a odborne spracúvajú 490 371 kusov zbierkových predmetov. 

V roku 2017 zreštaurovali a ošetrili 3 556 zbierkových predmetov a prírastky predstavujú  773 kusov.  

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. 

Trenčianske múzeum v Trenčíne je od roku 2015 držiteľom oprávnenia Ministerstva kultúry SR na vykonávanie 

archeologického výskumu. Múzeum v roku 2017 realizovalo archeologické výskumy na lokalitách: Trenčín – 

Trenčiansky hrad – Južné opevnenie, Veľký Kočín, stavba IBV, Soblahov, stavba rodinného domu, Trenčiansky hrad, 

obytná stavba II., Malé Stankovce, kvetinárstvo, Trenčín - Brezina, gabiónový múr, Beckov – Kúria Ambrovec, 

plynovodná prípojka. 

 

Aj v roku 2017 sa všetky tri múzeá a galéria zapojili do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií. 
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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 

Hlavnou oblasťou činnosti galérie je výstavná, vedecko-výskumná, zbierkotvorná a kultúrno-vzdelávacia 

činnosť. Ambíciou trenčianskej galérie je rozširovať vedomostný, ale aj esteticko-výchovný horizont návštevníkov 

všetkých vekových kategórií. V roku 2017 zorganizovala Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 24 výstav, 

z toho v sídle galérie 20 a 4 v iných  kultúrnych inštitúciách. Návštevnosť galérie dosiahla v roku 2017 celkom 18 402 

návštevníkov. 

V oblasti práce s verejnosťou  sa galéria snaží sprístupňovať výstavy širšiemu publiku. Od roku 2014 zaviedla 

galéria  voľné vstupy pre širší okruh priaznivcov výtvarného umenia. Prvá nedeľa v mesiaci patrí individuálnym  

návštevníkom. Za rok 2017 túto možnosť využilo 179 návštevníkov. Voľné vstupy platia aj pre školy umeleckého 

zamerania. Ostatné školy majú možnosť využiť bezplatné vstupy vždy v tretí štvrtok v mesiaci. Za rok 2017 navštívilo 

galériu bezplatne 1 002 študentov. Galéria poskytuje bezplatný vstup pre klientov centier sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Od mája 2016 majú voľný vstup aj vojnoví veteráni. Zľavnené vstupné platí aj pre 

rodiny s deťmi. 

Prioritnou úlohou odborno-metodickej činnosti galérie je projekt CEDVU, kde sa diela po nadobudnutí 

zaevidujú a doplnia o obrazovú dokumentáciu. V roku 2017 bolo zdigitalizovaných celkom 3 506 kusov predmetov. 

V roku 2017 galéria získala do svojho zbierkového fondu 12 kusov zbierkových predmetov, z toho 7 predmetov darom 

v hodnote 7 150,- Eur. Celkový stav zbierkového fondu je 4 865 kusov zbierkových predmetov. 

 

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 organizovali v roku 2017 kultúrne regionálne podujatia, celoslovenské podujatia, ale aj 

medzinárodné podujatia najmä festivaly a kombinované programy rôznych žánrov, ktoré boli usporiadané na základe 

záujmu klientov, rovnako ako systém postupových súťaží v záujmovo umeleckej činnosti každoročne vyhlasovaný  

Národným osvetovým centrom v Bratislave. Celkom  osvetové zariadenia usporiadali 565 podujatí. Z toho bolo 75 

súťaží, prehliadok, 78 festivalov a 33 podujatí pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. 

 

 Najväčším podujatím tradičnej kultúry a scénického folklórizmu v roku 2017 bolo medzinárodne uznávané 

podujatie MYJAVA 2017 – 58. Medzinárodný folklórny festival, ktorý  ponúkol pestrú programovú štruktúru so 62 

úspešnými scénickými a nescénickými  programami. V nich účinkovalo takmer 1 500 účinkujúcich zo Slovenska, Českej 

republiky, Fínska, Rumunska, Poľska a Ukrajiny.  Okrem festivalu v Myjave sa konali folklórne festivaly a slávnosti aj 

v ostatných regiónoch Trenčianskeho samosprávneho kraja: Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi –  32. ročník 

folklórneho festivalu, 22. ročník folklórneho festivalu Folklórna Lysá,  25. ročník Marikovské folklórne slávnosti, 

Podjavorinské folklórne slávnosti na vrchu Roh – 5. ročník, Trenčianske folklórne slávnosti v Mníchovej Lehote – 37. 

ročník, Slovenský festival seniorských folklórnych súborov – 15. ročník, Moravsko – slovenský festival dychových 

hudieb v Starom Hrozenkove – 19. ročník, Kopaničiarske slávnosti v Starom Hrozenkove – 57. ročník. 

Významnou úlohou z hľadiska financovania kultúrnych zariadení sú podporované projekty z Fondu na podporu 

umenia.   

Zákonom č. 284/2014 Z. z. bol zriadený Fond na podporu umenia, ktorého základným poslaním je utvárať podmienky na 

trvalo udržateľný rozvoj umeleckej tvorby, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, na tvorbu  umeleckých 

diel a ich sprístupňovanie poskytovaním finančných prostriedkov fondu najmä na podporu tvorivých aktivít, kultúry 

a kreatívneho priemyslu.  

V rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia kultúrnym zariadeniam bolo schválených celkom 64 

projektov v celkovej hodnote 309 194,- Eur. Organizácie získali touto formou 158 050,-Eur na bežné výdavky 

a 18 975,- Eur  na kapitálové výdavky.  
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v Eur 

Organizácia Názov projektu 

Celkový 
rozpočet 

Žiadaná 
dotácia Pridelená suma z  FPU Minimálna výška 

na projekt z FPU v Eur 

spolufinanc. projektu v 

Eur 

v Eur v Eur BV KV BV KV 

Hornonitrianska 

knižnica v 

Prievidzi        Knižné hody 2017 1 900,00 1 804,00 1 500,00   96,00   

  Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017 1 600,00 1 520,00 1 500,00   87,00   

  História na dlani - projekt o holokauste 1 840,00 1 748,00 1 500,00   80,00   

  Ako tvoriť bez štipky talentu 5 000,00 4 750,00 4 000,00   211,00   

  10 340,00 9 822,00 8 500,00 0,00 474,00 0,00 

Považská knižnica 

v Považskej 

Bystrici Akvizícia knižničného fondu 2017 15 000,00 14 250,00 6 000,00   316,00   

  15 000,00 14 250,00 6 000,00 0,00 316,00 0,00 

Verejná knižnica 

M. Rešetku v 

Trenčíne   Multifunkčná vzdelávacia miestnosť 6 024,00 4 524,00 1 500,00   81,00   

  Technická modernizácia spoločenskej miestnosti 6 521,00 4 521,00 2 000,00   110,00   

  Detská spoločenská miestnosť 7 729,00 4 729,00 3 000,00   159,00   

  

Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník-

návštevník knižnice, pracovník-pracovník 5 490,00 3 990,00 1 500,00   80,00   

  Podpora komunitných aktivít knižnice 3 590,00 2 090,00 1 500,00   80,00   

  Doplňovanie knižničného fondu 25 000,00 15 000,00 10 000,00   527,00   

  54 354,00 34 854,00 19 500,00 0,00 1 037,00 0,00 

Galéria 

M.A.Bazovského v 

Trenčíne                Ilona Németh / Gabriela Zigová  10 420,00 9 799,00 7 000,00   373,95   

  Kamil Varga  3 150,00 2 892,00 2 000,00   110,65   

  

Juraj Jaroš - 14 MINÚT OBYČAJNÉHO 

SÚKROMIA  2 260,00 2 047,00 1 500,00   84,00   

  Ján Mathé  3 540,00 3 263,00 3 200,00   173,80   

  

Redizajn grafickej identity Galérie Miloša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne  8 000,00 7 600,00 3 000,00   157,95   

  

Akvizícia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v 
Trenčíne - súbor diel Miloša Alexandra Bazovského 

- výber jedného diela z kolekcie 5 diel 10 000,00 9 500,00   1 425,00   75,00 

  Vytvorenie nového výstavného priestoru - Suterén  9 800,00 9 310,00 6 550,00 2 450,00 250,00 230,00 

  47 170,00 44 411,00 23 250,00 3 875,00 1 150,35 305,00 

Hornonitrianske 

múzeum v 

Prievidzi         

Zvyšovanie odborného kreditu systematickou 

akvizíciou knižných titulov 1 500,00 1 425,00 1 000,00   100,00   

  Akvizícia predmetov prievidzkej rodiny 2 700,00 2 565,00   2 500,00   200,00 

  ART DECO DO MÚZEA 7 800,00 7 410,00   7 400,00   400,00 

  Zbierkový predmet - základ múzea 5 500,00 5 225,00   5 200,00   300,00 

  20 200,00 19 190,00 1 000,00 15 100,00 100,00 900,00 

Vlastivedné 

múzeum v 

Považskej Bystrici Ing. Klement Růžička  v zrkadle času  2 200,00 2 090,00 2 000,00   106,85   

  

Opäť v plnej kráse - oprava dermoplastických 

preparátov zvierat 2 300,00 2 185,00 2 100,00   111,00   

Centrum tradičnej 

kultúry v Myjave Muziganské Priepasné 3 150,00 2 992,00 2 000,00   106,00   
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Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca 
2 2 380,00 2 261,00 2 000,00   106,00   

  Kopaničjarske víprafki 6 900,00 5 355,00 3 500,00   1 290,00   

  Dni sliviek 2017 5 140,00 4 880,00 3 000,00   262,00   

  17 570,00 15 488,00 10 500,00 0,00 1 764,00 0,00 

Považské osvetové 

stredisko v 

Považskej Bystrici V srdci Javorníkov, Papradno 3 800,00 3 550,00 1 500,00   87,50   

  17. tradičné lednické dožinkové slávnosti 2 600,00 2 250,00 1 000,00   67,50   

  25. marikovské folklórne slávnosti 7 300,00 6 800,00 5 000,00   275,00   

  

Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych 

zborov (dospelí) 2 100,00 1 850,00 1 500,00   87,50   

  

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských 

speváckych zborov Mládež spieva 2 030,00 1 830,00 1 600,00   90,00   

  

Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej 

dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko 2 000,00 1 800,00 1 700,00   100,00   

  

Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií 

folklórnych kolektívov           TOČ SA  A TOČ 2 560,00 2 300,00 2 000,00   111,50   

  50. Gavlovičovo Pruské, spomienkové slávnosti 6 310,00 5 650,00 2 000,00   112,50   

  28 700,00 26 030,00 16 300,00 0,00 931,50 0,00 

Regionálne 

kultúrne centrum 

v Prievidzi  Štvrtok? Jedine koncert! - klasika 4 230,00 2 915,00 1 500,00   120,00   

  Štvrtok? Jedine koncert! - džez a iné žánre 5 540,00 2 760,00 2 000,00   200,75   

  Prievidza MusicVolume 2 2 550,00 2 150,00 2 000,00   119,00   

  Hornonitrianske folklórne slávnosti  6 200,00 5 700,00 2 500,00   250,00   

  

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských 

folklórnych súborov 2 500,00 2 375,00 2 100,00   115,00   

  Mládež spieva 2017 18 000,00 12 900,00 11 500,00   830,00   

  Divertimento Musicale 2017  1 700,00 1 600,00 1 500,00   80,00   

  

CINEAMA 2017 - krajská postupová súťaž 

amatérskej filmovej tvorby 3 100,00 2 900,00 2 200,00   120,00   

  Strunobranie 2017 1 700,00 1 600,00 1 500,00   80,00   

  THALIA 2017 4 850,00 4 550,00 3 250,00   177,50   

  

VRÁŤME SA DOPREDU - cyklus prednášok o 

umení 2 600,00 2 200,00 1 500,00   88,00   

  Tvorivé leto 2017  (Preč s nudou, poď tvoriť) 3 300,00 2 730,00 1 000,00   75,00   

  Oživme v mladých rukách zabudnuté píšťaly! 4 610,00 4 310,00 1 800,00   97,50   

  Prievidzké zborové dielne 2 500,00 1 900,00 1 800,00   118,50   

  

   63 380,00 50 590,00 36 150,00 0,00 2 471,25 0,00 

Trenčianske 

osvetové stredisko 

v Trenčíne  

OKNO do histórie (nielen) Skalky pri Trenčíne ° 
Kultúrno-historický seminár 2 480,00 2 350,00 2 000,00   106,00   

  

TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - 

XXXVII. Ročník 10 100,00 8 895,00 7 000,00   405,30   

  GAŚPARÍKOVÉ BÁNOVCE 2017 1 420,00 1 349,00 1 000,00   52,65   

  DEŇ TANCA  Trenčianskeho kraja 2017 1 620,00 1 535,00 1 400,00   73,90   

  

63. HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN - Krajská súťažná 
prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v 

tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, 

mládeže a dospelých   3 000,00 2 849,00 2 050,00   108,45   

  

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017   54. ročník 
celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby 7 600,00 7 220,00 6 300,00   331,60   

  

AMFO Trenčianskeho kraja - 21. ročník krajskej 
postupovej súťaže amatérskej fotografie 1 700,00 1 615,00 1 500,00   78,95   
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Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja - 21. ročník 

krajskej postupovej súťaže a výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 2 550,00 2 420,00 2 200,00   115,95   

  ZATANCUJME SI  2 520,00 2 385,00 2 200,00   116,25   

  

HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE 

NIELEN V TRENČIANSKOM REGIÓNE, 
nadväznosť na vzdelávacie semináre z 

predchádzajúcich rokov 2 150,00 2 035,00 1 500,00   79,25   

  

Workshop pre vedúcich seniorských folkórnych 

súborov 1 430,00 1 355,00 1 300,00   68,60   

  ČASY DÁVNO MINULÉ 6 700,00 6 365,00 1 500,00   79,00   

  LETNÁ DIVADELNÁ DIELŇA 3 200,00 3 040,00 1 800,00   94,75   

  TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM 1 510,00 1 430,00 1 000,00   53,00   

    47 980,00 44 843,00 32 750,00 0,00 1 763,65 0,00 

    309 194,00 263 753,00 158 050,00 18 975,00 10 225,60 1 205,00 

 
Okrem dotačného systému Fondu na podporu umenia organizácie využívajú aj dotačný systém Ministerstva 

kultúry SR, Úradu vlády SR, rôznych nadácií, ako aj dotačné systémy miest a obcí na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

Bilancia aktív a pasív 2017 

                 

                                                                                                                               v Eur 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

v Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súvahe časti aktíva pri pohľadávkach nastal pokles oproti roku 2016. Pohľadávky sa znížili o 32 000,68 Eur, 

najviac v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne o 18 311,42 Eur (uhradenie pohľadávok odberateľmi), v Trenčianskom  

múzeu v Trenčíne  o 10 110,32 Eur (úspešné vymáhanie pohľadávok súdnou cestou) a Hornonitriatrianske múzeum 

v Prievidzi o 3 576,85 Eur (pohľadávka za rok 2016 uhradená v roku 2017 za realizáciu múzejnej expozície).  
V súvahe časti pasíva klesli záväzky celkom o 148 189,99 Eur, v tom v Trenčianskom múzeu v Trenčíne 

o 49 252,04 Eur, v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne o 47 217,37 Eur, v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi 

o 15 755,44 Eur   a v Regionálnom kultúrnom centre o 11 412,87 Eur . Dlhodobé záväzky klesli o 16 435,67 Eur, pričom 

najviac v Galérii M.A.Bazovského v Trenčíne o 17 913,53 Eur (zníženie záväzku voči mestu Trenčín vplyvom 

započítavania záväzkov z nájmu s mestom Trenčín). Krátkodobé záväzky narástli o 63 676,61 Eur, v tom 

v Trenčianskom múzeu v Trenčíne o 63 967,42 Eur (neuhradené faktúry za rok 2017 splatné až v nasledujúcom roku), 

vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne  o 2 997,26 Eur (záväzky voči zamestnancom) a naopak poklesli 

najviac u Hornontrianskeho múzea v Prievidzi o 4 267,13 Eur (znížené náklady na energie a plyn). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Súvaha - aktíva 

 

Stav k 31.12.2017 

 

Stav k 31.12.2016 

Neobežný majetok ( r.002) 12 185 565,20 12 335 054,05 

Obežný majetok (r.033) 1 290 619,62 1 214 579,78 

        v tom:  pohľadávky (048+060) 539 817,19 571 817,87 

                    krátkodobý finančný majetok  ( r. 85) 644 150,69 518 291,86 

Aktíva spolu ( r.001) 14 004 555,52 14 095 868,44 

 

Súvaha - pasíva 

 

Stav k 31.12.2017 

 

Stav k 31.12.2016 

VH ( r.123) 317 435,00 382 018,74 

Záväzky celkom (r.126) 12 748 082,87 12 896 272,86 

        v tom:  dlhodobé záväzky ( 140) 510 391,20 526 826,87 

                     krátkodobé záväzky   ( r. 151) 336 083,64 272 407,03 

Pasíva  spolu ( r.115) 14 004 555,52 14 095 868,44 



 

45 

 

                                      v Eur 
VZaS STAV 

k 31.12.2017 -

HČ 

STAV 

k 31.12.2017 -

PČ 

STAV 

k 31.12.2017 –

Spolu 

STAV k  

31.12.2016 –

Spolu 

Trieda 5 ( r.064) 4 745 240,44 0,00 4 745 240,44 5 344 549,52 

Trieda 6 (r. 134) 4 852 926,30 0,00 4 852 926,30 5 529 070,42 

VH pred zdanením 107 685,86 0,00 107 685,86 184 520,90 

Splatná daň z príjmov 22 657,18 0,00 22 657,18 16 073,62 

Dodatočne platená daň 0 0,00 0 0 

VH po zdanení 85 028,68 0,00 85 028,68 168 447,28 

 

   Organizácie  v roku 2017 zhoršili hospodársky výsledok o 83 418,60 Eur. Najväčší pokles bol u organizácii 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne 34 986,21 Eur (vyššie náklady na opravy a údržbu a zvýšené náklady na mzdy 

zamestnancov), Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 19 518,34 Eur (čerpanie zostatku finančných prostriedkov 

z minulých rokov), Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne 14 717,86 Eur (čerpanie finančných prostriedkov získaných 

z predchádzajúceho obdobia, ktoré išli v roku 2017 iba do nákladov) a Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 

8 599,67 Eur (zvýšené náklady na mzdy a energie) . Naopak najväčší nárast bol u Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi 

3 984,61 Eur a Hvezdárne v Partizánskom 3 289,80 Eur.  

  Pravidlo 50 % pri PO – všetky organizácie splnili podmienku, kde tržby nemôžu prekročiť 50 % výrobných 

nákladov. 

 

4.4 Vzdelávanie 
V oblasti školstva sa Trenčianskemu kraju podarilo obhájiť titul lídra spomedzi všetkých samosprávnych krajov 

v systéme duálneho vzdelávania. Do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018 zapojilo celkom 20 škôl, 

68 firiem a 554 žiakov, čo znamená prvenstvo v rámci Slovenskej republiky.  
 

Cieľom výchovy a vzdelávania je najmä umožniť žiakovi získať vzdelanie, komunikačné schopnosti, ústnu 

a písomnú spôsobilosť komunikovať v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickú gramotnosť, 

získať kompetencie v oblasti technických, prírodných, sociálnych, občianskych a kultúrnych vied, naučiť ho správne 

identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia,  získať manuálne zručnosti,  rozvinúť jeho tvorivé 

schopnosti a podnikateľské schopnosti a pripraviť ho na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti. 

Trenčiansky samosprávny kraj  vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 41 

organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Sú to zariadenia s právnou subjektivitou, z ktorých 20 hospodárilo ako 

rozpočtové organizácie a 21 hospodárilo ako príspevkové organizácie. Z celkového počtu je 39 stredných škôl, 1 

jazyková  škola a 1 školské zariadenie (KCVČ). 

V školskom roku 2017/2018 navštevuje stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spolu 17 025 žiakov 

(stav k 15.09.2017). Pokles oproti školskému roku 2016/2017 bol o 643  žiakov. Z uvedeného počtu 17 025  žiakov je 

4 844 žiakov gymnázií, čo predstavuje 28,45 %  z celkového počtu žiakov stredných škôl. V stredných odborných 

školách k 15. 09. 2017 študovalo 12 181 žiakov (pokles o 651 žiakov oproti školskému roku 2016/2017), čo predstavuje 

71,55 % z celkového počtu žiakov stredných škôl. 

Vývoj počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v školských rokoch 2006/07 – 2017/18: 

Okres 

Školský rok 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Bánovce nad 

Bebravou 
1 773 1 684 1 646 1 607 1 511 1 392 1 213 1 143 1 060 973 891 786 

Ilava 3 209 3 010 2 877 2 820 2 675 2 524 2 301 2 205 2 144 1 889 1 830 1 897 

Myjava 1 795 1 596 1 460 1 320 1 193 1 076 985 886 885 835 752 685 

Nové Mesto nad 

Váhom 
3 014 2 827 2 671 2 450 2 240 2 059 1 825 1 678 1 626 1 522 1 500 1 555 

Partizánske 1 571 1 487 1 495 1 432 1 305 1 207 1 106 1 016 990 915 902 840 

Považská 

Bystrica 
3 713 3 651 3 564 3 559 3 464 3 190 2 922 2 662 2 476 2 613 2 429 2 303 

Prievidza 7 617 7 235 6 994 6 804 6 406 5 823 5 189 4 650 4 335 4 132 3 881 3 650 

Púchov 2 706 2 505 2 466 2 366 2 242 2 126 1 944 1 745 1 589 1 510 1 377 1 274 

Trenčín 6 261 6 172 5 909 5 764 5 540 5 302 5 054 4 629 4 429 4 260 4 106 4 035 

Spolu 31 659 30 167 29 082 28 122 26 576 24 699 22 539 20 614 19 534 18 649 17 668 17 025 
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Vývoj počtu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v školských rokoch 2006/07 – 2017/18: 

Školy 

Školský rok 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

GY 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 

OA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

SZŠ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SPŠ 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

SUŠ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SOŠ 0 0 19 25 25 23 22 20 18 17 17 17 

SOU 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SŠ 3 4 7 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

ZSŠ 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 50 49 48 48 48 46 45 43 42 40 39 39 

 

 

Priemerný počet žiakov na jednu strednú školu zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v šk. rokoch 2006/07 – 2017/18: 

  

Školský rok 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Priemerný 
počet 

žiakov na 

jednu 
strednú 

školu 

635,58 614,89 605,42 588,58 553,66 536,93 500,87 479,39 465,09 466,23 453,03 436,53 

 

 

Zmeny názvu a sídiel stredných škôl a školských zariadení: 

 

1. uznesením Z TSK č. 456/2017 zo dňa 30.01.2017 zmena názvu a sídla Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne: Gymnázium 

Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2, 911 35 Trenčín a zmena názvu a sídla školského zariadenia 

Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne: Školská jedáleň, 1. mája 2, Trenčín ako súčasť Gymnázia Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, 

Trenčín; 

2. uznesením Z TSK č. 451/2017 zo dňa 30.01.2017 zmena názvu a sídla Jazykovej školy v Trenčíne: Jazyková škola, 

1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2, 911 35 Trenčín  
3. uznesením Z TSK č. 557/2017 zo dňa 25.09.2017 zmena názvu existujúceho Elokovaného pracoviska SOŠ Dubnica 

nad Váhom a zriadenie nového Elokovaného pracoviska SOŠ Dubnica nad Váhom: Elokované pracovisko, Dukelská 

štvrť 941/10, poštový priečinok 21, Dubnica nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 

Dubnica nad Váhom a Elokované pracovisko, Mierové námestie č. 1, Ilava ako súčasť Strednej odbornej školy, 

Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom. 
 

Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2017 

 

Prenesený výkon štátnej správy bol financovaný zo štátneho rozpočtu normatívnym príspevkom na osobné 

náklady a na prevádzku. Pri financovaní  škôl v pôsobnosti TSK ako prenesených kompetencií bolo v roku 2017 

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. 

 

      Výška normatívnych príspevkov na kalendárny rok 2017 na prenesené kompetencie ako návrh výdavkov 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) na školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 

predstavovala objem 43 092 465,- Eur. Na základe normatívneho nápočtu finančných prostriedkov na rok 2017 nám bol 

upravený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na 

objem 43 419 268,- Eur (zvýšenie o 326 803,- Eur). V súvislosti s opravou výšky normatívu na doplnenie nižšieho 

stredného vzdelania na stredných školách bol rozpočet zvýšený o 83,- Eur. 



 

47 

 

 

     V rámci dohadovacieho konania, na základe žiadostí TSK boli poskytnuté finančné príspevky na: 

- dofinancovanie prevádzky 2 bazénov v celkovej výške  50 000,- Eur pre SPŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 

a pre Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín, 

- dofinancovanie prevádzky pre SOŠ sklársku Lednické Rovne vo výške  200 000,- Eur. 

 

      Na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných 

a skúšobných komisií za maturity a záverečné skúšky konané v riadnom termíne (v máji) bol rozpočet normatívnych 

prostriedkov upravený o objem 117 084,- Eur. Z dôvodu zabezpečenia účasti žiakov škôl na záverečnom kole 27. 

ročníka dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky bol rozpočet zvýšený o finančné prostriedky 

v objeme 680,- Eur. 

     Na zabezpečenie finančných prostriedkov na 6%-né navýšenie osobných nákladov pedagogickým a odborným 

zamestnancom od 01. 09. 2017 v nadväznosti na nadobudnutie platnosti nariadenia vlády SR  č. 202/2017 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bol zvýšený rozpočet normatívnych príspevkov na rok 2017 

o 541 194,- Eur. 

      Na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných 

a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe za maturity a záverečné skúšky konané v mimoriadnom skúšobnom 

období v septembri bol rozpočet normatívnych príspevkov upravený o objem  8 859,- Eur. 

        Na základe zberu údajov o počte žiakov k 15. 09. 2017 (EDUZBER) boli MŠVVaŠ SR aktualizované objemy 

finančných prostriedkov pre jednotlivých zriaďovateľov a pre jednotlivé školy. Vzhľadom na pokles žiakov v školskom 

roku 2017/2018 o 643 bol rozpočet normatívnych príspevkov pre TSK znížený o 526 286,- Eur na objem 43 810 882,- 

Eur. Následne z dôvodu opravy údajov z EDUZBER-u 2017 v počte žiakov v skrátenej forme štúdia bol rozpočet 

znížený o sumu 1 088,- Eur. 

                Následne bol v rámci dohodovacieho konania na rok 2017 upravený rozpočet normatívnych príspevkov 

o finančné prostriedky určené predovšetkým na dofinancovanie osobným nákladov zamestnancov škôl a prevádzku škôl 

vo výške 100 000,- Eur a 80 000,- Eur. 

 V súvislosti s vyúčtovaním nenormatívnych finančných prostriedkov, účelovo určených na učebnice cudzieho 

jazyka pre SŠ na rok 2017 bol rozpočet normatívnych finančných prostriedkov zvýšený o tieto nevyčerpané finančné 

prostriedky vo výške 6 183,-Eur. 

      Konečný upravený rozpočet normatívnych príspevkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na rok 2017 predstavoval objem 43 995 977,- Eur. 

      Okrem normatívne napočítaných finančných prostriedkov TSK dostal v roku 2017 aj účelovo určené 

nenormatívne finančné prostriedky na: 

 pohybové aktivity v prírode – lyžiarske kurzy v objeme 390 546,- Eur  

 vzdelávacie poukazy v objeme 452 382,- Eur, 

 učebnice cudzieho jazyka pre stredné školy v objeme 91 929,- Eur, 

 rozvojový projekt „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 

2017“ v objeme 7 660,- Eur, 

 rozvojový projekt „Enviroprojekt 2017“ v objeme 5 900,- Eur, 

 rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ v objeme 4 000,- Eur, 

 rozvojový projekt „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017“ v objeme 10 302,- Eur, 

 rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“ v objeme 2 953,- Eur,  

 mimoriadne výsledky žiakov (za umiestnenie vo vyšších kolách súťaží, olympiád organizovaných MŠVVaŠ SR) 

v objeme 44 400,- Eur, 

 odchodné (pre zamestnancov škôl pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na 

predčasný/starobný/invalidný dôchodok) v objeme 161 210,- Eur. 

 

Rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na rok 2017 predstavoval objem 1 171 282,- Eur. 

Nespotrebovaná časť nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 56,69 Eur (rozvojový projekt Zdravie 

v školách 2017, odchodné, učebnice cudzieho jazyka, lyžiarske kurzy) bola v rámci zúčtovania dňa 05. 04. 2018 

odvedená na účet MŠVVaŠ SR. 

Upravený rozpočet finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR pre TSK na bežné výdavky po zapracovaní 

všetkých rozpočtových opatrení k 31. 12. 2017 predstavuje objem  45 167 259,- Eur.  

Trenčianskemu samosprávnemu kraju neboli v roku 2017 MŠVVaŠ SR poskytnuté finančné prostriedky na 

kapitálové výdavky. Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2017 vo výške 102 000,- Eur predstavuje  nespotrebovanú 

časť účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy 

a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične poskytnutých v roku 2016 vo výške 132 000,- Eur. 
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Finančné prostriedky účelovo určené na riešenie havarijného stavu – Výmena okien pre Strednú odbornú školu 

sklársku Lednické Rovne v objeme 74 119,- Eur, ktoré boli poskytnuté v roku 2016 a presunuté do roku 2017 boli 

vyčerpané vo výške 74 115,50 Eur, nespotrebovaná časť finančných prostriedkov vo výške 7,50 Eur bola dňa 07. 04. 

2017 v rámci zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016 odvedená na účet MŠVVaŠ SR. 

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 o 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. 

V školskom roku 2017/18 bolo v školských internátoch ubytovaných celkom 1 032 žiakov (stav k 15. 9. 2017), 

čo predstavuje oproti školskému roku 2016/17 s počtom ubytovaných žiakov 1 015 (stav k 15. 9. 2016) nárast o 17 

žiakov. 

V kalendárnom roku 2017 bolo v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

v priemere zapísaných stravníkov (žiakov) spolu 5 326 (stav k 31. 12. 2017), čo predstavuje pokles o 182 oproti stavu za 

kalendárny rok 2016 (5 508 – stav k 31. 12. 2016).  

V školskom roku 2017/18 bolo v jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zapísaných 1 083 

poslucháčov (stav k 15. 9. 2017), čo predstavuje pokles o 70 poslucháčov oproti stavu za školský rok 2016/17 (1 153 – 

stav k 15. 9. 2016). 

V roku 2017 bola poskytnutá dotácia 31 súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam (15 

súkromných ZUŠ, 4 cirkevné a 2 súkromné CVČ, 1 súkromné CŠPP, 1 súkromné CPPPaP, 3 cirkevné a 5 súkromných 

zariadení školského stravovania). 

 

Pre Školský úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja boli v roku 2017 poskytnuté finančné prostriedky 

v celkovej výške 35 894,- Eur, ktoré boli vyčerpané na bežné výdavky za rok 2017 v plnej výške. 

 

Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti školstva 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 bolo 

schválené VZN TSK  č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné 

odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné 

odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019, cieľom ktorého bolo stabilizovať počet žiakov gymnázií (20% 

z predpokladaného počtu žiakov), dosiahnuť 17% podiel počtu žiakov v skupine odborov 63 a 64 – Ekonomika, 

organizácia, obchod a služby z celkového predpokladaného počtu žiakov končiacich základné školy, dosiahnuť 63% 

podiel počtu žiakov v technických a iných odboroch z celkového predpokladaného počtu žiakov končiacich základné 

školy, v skupine odborov 63 a 64 – Ekonomika, organizácia, obchod a služby zvýšiť počet žiakov v učebných odboroch 

v porovnaní so študijnými odbormi. 

 

Stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli už tretí rok v zavádzaní systému duálneho 

vzdelávania (ďalej len „SDV“) najlepšie na Slovensku. Zmluvu o SDV v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

podpísalo 20 stredných odborných škôl, 68 firiem a 288 žiakov prvého ročníka na školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK podpísalo učebné zmluvy so zamestnávateľmi. 

 

Vo februári 2015 TSK odštartoval jedinečný projekt Hrdina remesla. Jeho snahou je navrátiť tradíciu remesla 

späť medzi generáciu mladých ľudí, zatraktívniť štúdium na stredných odborných školách a po absolvovaní štúdia 

uľahčiť uplatnenie absolventov na trhu práce. V súlade s hlavnou myšlienkou tohto projektu sa aj v roku 2017 konali 

súťaže zručností pre žiakov základných škôl, ktorých spoluorganizátorom bolo Krajské centrum voľného času v Trenčíne 

(ďalej len „KCVČ“).  V roku 2017 sa tento projekt stal komunikačným centrom medzi žiakmi základných škôl, ich 

rodičmi, strednými školami, zamestnávateľmi a centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

TSK v roku 2017 pokračovalo s podporou polytechnizácie vyučovania na základných školách, v rámci ktorého 

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol 147 základným školám v kraji notebooky, programovateľné stavebnice LEGO, 

stavebnice BOFFIN, MERKUR alebo pracovné náradie určené na rozvoj manuálnych zručností žiakov druhého stupňa 

základných škôl. V roku 2017 bolo na to vyhradených v rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja 53 645,99 Eur. 

TSK za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu študentov obchodných akadémií vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti vyčlenil finančné prostriedky na rekonštrukciu a vybavenie učební potrebnými pomôckami.   

TSK vyčlenil pre stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na podporu 

tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied, v rámci ktorého mohli žiaci stredných škôl 

prostredníctvom exkurzií navštíviť významné miesta z hľadiska histórie a dejín slovenského národa. 
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Pri príležitosti Dňa učiteľov Trenčiansky samosprávny kraj s Okresným úradom Trenčín spoločne ocenili dňa 

27. marca 2017 v priestoroch Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne „Vynikajúceho pedagóga Trenčianskeho kraja 

2017“. Za dosiahnuté pracovné výsledky, umiestnenie pripravovaných žiakov v súťažiach a olympiádach či za úspešnosť 

vypracovaných projektov si z rúk predsedu TSK prevzalo plaketu J. A. Komenského 10 pedagógov zo škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

 

V septembri 2017 bola Zastupiteľstvom TSK schválená aktualizácia dokumentu „Stratégia rozvoja stredného 

odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“.  
 

V novembri sa uskutočnil 19. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA. Výstava vytvorila 

priestor na prezentáciu nielen školám z Trenčianskeho kraja, ale aj školám z iných krajov, spolupracujúcim firmám 

a Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore.  TSK spolu s KCVČ v Trenčíne, výstaviskom Expo Center a. 

s., Trenčín a ďalšími subjektmi ako organizátori Stredoškoláka 2017 prostredníctvom výstavy ponúkli žiakom 

základných škôl aktuálne a cenné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách.  

 

Významné priority TSK v oblasti vzdelávania sú: 

- maximálne podporovať rozvoj stredného odborného vzdelávania v kraji, 

- maximálne podporovať systém duálneho vzdelávania na stredných odborných školách, 

- podporovať vznik a vybavenie centier odborného vzdelávania a prípravy na školách, v zmysle zákona 61/2015 Z. 

z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- zvýšiť záujem žiakov základných škôl o technické odbory na stredných odborných školách, 

- získavať nových zamestnávateľov pre SDV, rozšíriť už existujúce certifikácie o ďalšie učebné alebo študijné 

odbory, 

- pokračovať v projekte Hrdina remesla, aby bol komunikačným kanálom medzi strednými školami, žiakmi ZŠ, ich 

rodičmi a zamestnávateľmi, 

- úzko spolupracovať s CPPPaP a s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ pri motivácii žiakov ZŠ k štúdiu na SOŠ, 

- vytvoriť Centrum kariérového poradenstva, ktoré bude kontaktným miestom pre výchovných poradcov, 

zamestnávateľov, žiakov aj ich rodičov, 

- spoluprácovať s MPC pri vzdelávaní učiteľov SŠ a majstrov OV, 

- komunikovať s malými a strednými podnikateľmi, 

- odbúravať byrokraciu pri vstupe zamestnávateľov do SDV, 

- zaviesť systém manažérstva kvality na stredné školy. 

 

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, 

- zabezpečiť novelizáciu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ustanovenie § 63 ods. 1, podľa ktorého môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača podať 2 prihlášky, navrhujeme zaviesť iba 1 prihlášku, čo výrazne zjednoduší prijímacie konanie na 

stredných školách,  

- zabezpečiť novelizáciu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ustanovenie § 68 ods. 3, podľa ktorého stredná škola oznámi uchádzačovi, ktorý bol prijatý na 

štúdium termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Navrhujeme zjednotiť 

termín zápisu na štúdium pre všetky stredné školy spolu s doručením rozhodnutia o prijatí, čo značne zjednoduší 

prijímacie konanie na stredné školy, 

- vybudovať systém karierového poradenstva. 
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Bilancia aktív a pasív 2017 – príspevkové organizácie – školstvo 

                          v Eur  

 

Súvaha – aktíva 

 

Stav k 31.12.2017 

 

Stav k 31.12.2016 

Neobežný majetok ( r.002) 31 795 056,56 31 496 767,23 

Obežný majetok (r.033) 5 527 386,04 5 186 171,50 

        v tom:  pohľadávky (048+060) 455 079,21 469 553,77 

                    krátkodobý finančný majetok  ( r. 85) 4 858 111,60 4 383 857,37 

Aktíva spolu ( r.001) 37 337 168,01 36 699 180,01 

 

 

                                                                                                                                                                              v Eur 

 

Súvaha – pasíva 

 

Stav k 31.12.2017 

 

Stav k 31.12.2016 

VH ( r.123) 4 374 898,54 4 300 490,98 

Záväzky celkom (r.126) 28 772 201,37 28 338 043,73 

        v tom:  dlhodobé záväzky ( 140) 68 646,33  60 764,43 

                     krátkodobé záväzky   ( r. 151) 2 905 834,83 2 743 300,66 

Pasíva  spolu ( r.115) 37 337 168,01 36 699 180,01 

 

 

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 oddeleniu právnemu, správy 

majetku a verejného obstarávania TSK.  
 Na účtoch krátkodobých záväzkov zaznamenali OvZP na úseku školstva najväčší nárast v záväzkoch na 

účtovnej triede 37 – zúčtovanie s Európskou úniou z dôvodu zapojenia sa viacerých OvZP v roku 2017 do projektu 

Erazmus+. Záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 60 dní evidujeme len pri SPŠ Myjava a to za neuhradenú faktúru za 

stavebné práce na školskom internáte, tieto záväzky boli uhradené v januári  2018. 

Navýšenie objemu dlhodobých záväzkov je v dôsledku zvýšenia tvorby záväzkov zo sociálneho fondu. 

 

              v Eur 

VzaS  STAV 

k 31.12.2017 –

HČ 

STAV 

k 31.12.2017 –

PČ 

STAV 

k 31.12.2017 –

Spolu 

STAV 

k 31.12.2016 –

Spolu 

Trieda 5 ( r.064) 31 834 191,41 1 053 328,82 32 887 520,23 31 193 440,40 

Trieda 6 (r. 134) 32 032 416,85 1 176 529,88 33 208 946,73 31 417 847,27 

VH pred zdanením 198 225,44 123 201,06 321 426,50 224 406,87 

Splatná daň z príjmov 7 168,94 23 428,36 30 597,30 28 687,83  

Dodatočne platená daň 0,00 0,00 0,00 0,00 

VH po zdanení 191 056,50 99 772,70 290 829,20 195 719,04 

 

V rámci podnikateľskej činnosti skončili všetky organizácie  v zisku. 

 

Bilancia aktív a pasív 2017 – rozpočtové organizácie – školstvo  

 

                                                              v Eur 

 

Súvaha – aktíva 

 

Stav k 31.12.2017 

 

Stav k 31.12.2016 

Neobežný majetok ( r.002) 20 921 546,99        18 183 535,62 

Obežný majetok (r.033) 2 294 412,55          2 089 522,18 

        v tom:  pohľadávky (048+060) 37 380,31               38 738,10 

                    krátkodobý finančný majetok  ( r. 85) 2 078 326,52          1 851 901,18 

Aktíva spolu ( r.001) 23 257 654,82        20 311 228,17 
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                                                                                                                                                                         v Eur 

 

Súvaha – pasíva 

 

Stav k 31.12.2017 

 

Stav k 31.12.2016 

VH ( r.123) -19 058,23             -11 186,40 

Záväzky celkom (r.126) 21 371 143,20       18 397 155,61 

        v tom:  dlhodobé záväzky ( 140) 59 559,23              56 237,49 

                     krátkodobé záväzky   ( r. 151) 2 231 641,73         1 938 730,38 

Pasíva  spolu ( r.115) 23 257 654,82       20 311 228,17 

 

Nárast objemu finančných prostriedkov neobežného majetku v dôsledku realizácií investičných akcií v roku 

2017 (v najväčších finančných objemoch predstavovali investičné akcie - vybudovanie prírodovedných laboratórií v 

gymnáziách, realizácia projektu Energetická úspora budovy Gymnázia Prievidza,  Rekonštrukcia strechy v SPŠ Dubnica 

nad Váhom,  Vybudovanie telocvične v ŠG Trenčín a pod.) 

Zvýšenie objemu krátkodobého finančného majetku v dôsledku celkového zvýšenia zostatkov finančných prostriedkov 

na mimorozpočtových účtoch (depozitný účet – vyšší objem finančných prostriedkov z dôvodu  valorizácie miezd a 

Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme formou odmien; projektové účty – nevyčerpané prostriedky k 31. 12. 2017 zapojených škôl do 

medzinárodných európskych projektov). 
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 na rok 2017,  zvyšok tvoria transfery prijaté  z programu európskeho spoločenstva 

(účet 371 projekty ERASMUS PLUS – program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy stráviť obdobie 

v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti) a záväzky neuhradenej DPH z titulu mechanizmu uplatňovania 

prenosu daňovej povinnosti za práce vykonané v mesiaci december 2017 pri výstavbe telocvične v ŠG Trenčín.  

 Záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 60 dní neevidujeme. 

 Navýšenie objemu dlhodobých záväzkov tvoria  záväzky zo sociálneho fondu. 

 

                      v Eur 

VZaS STAV 

k 31.12.2017 –

HČ 

STAV 

k 31.12.2017 –

PČ 

STAV 

k 31.12.2017 –

Spolu 

STAV 

k 31.12.2016–

Spolu 

Trieda 5 ( r.064) 22 959 301,83 143 990,85 23 103 292,68 22 022 348,75 

Trieda 6 (r. 134) 22 946 960,63 164 186,57 23 111 147,20 22 092 131,67 

VH pred zdanením -12 341,20 20 195,72 7 854,52        69 782,92 

Splatná daň z príjmov 0 4 272,25 4 272,25          3 095,37 

Dodatočne platená daň                    0 

VH po zdanení -12 341,20 15 923,47 3 582,27        66 687,55 

 

Nárast objemu nákladov v HČ oproti minulému roku zaznamenávame najmä na účtoch 52 – osobné náklady  

a to v dôsledku valorizácie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prijatia Memoranda o úprave 

platových pomerov zamestnancov  v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

formou odmien; účty 55 – odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti v súvislosti so zaradením nových 

investícií do užívania; účty 58 – náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov súvisiace s dosiahnutými vyššími 

príjmami v roku 2017. 

Vplyvom nárastu objemu príjmov sa zvýšili výnosy v HČ, ktoré pozostávajú z príjmov za ubytovanie, 

stravovanie, prenájom priestorov, preplatky za vyúčtovanie preddavkových platieb a pod.  Na účtoch 69 – výnosy 

z transferov a rozpočtových príjmov VÚC v RO a PO zriadených vyšším územným celkom zaznamenávame nárast 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 strata, ktorá je účtovná a súvisí s metodikou  účtovania zdrojov poskytnutých od zriaďovateľa 

(originálne kompetencie). Strata je tvorená  účtovaním  nákladov vo výške prijatých faktúr za mesiac december 2017 

a zúčtovanie do výnosov bude uskutočnené až v súvislosti s výdavkom  v nasledujúcom účtovnom období – rok 2018.                

Úroveň nákladov a výnosov v PČ v roku 2017 oproti minulému roku zaznamenala nárast.  Najväčší podiel 

v objeme nákladov v PČ tvorí spotreba materiálu a energie a osobné náklady. Objem výnosov v PČ tvoria  tržby za 

predaný tovar a služby, ktoré sú predmetom PČ a to najmä: ubytovanie, stravovanie, organizovanie jazykových kurzov, 

preškoľovanie zdravotníckych asistentov a kurzov zdravotnej pomoci.   Zisk  v PČ  oproti minulému roku rástol 

priamoúmerne k zvýšenému objemu tržieb PČ a  vynaložených nižších nákladov PČ.   

Pohľadávky a záväzky v PČ k 31.12.2017  sú evidované v lehote splatnosti.. 
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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.  

Povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré vyplývajú z jednotlivých právnych predpisov a 

ktoré plní prostredníctvom oddelenia sociálnej pomoci, sú nasledovné: 

- rozhoduje v konaní o: 

a) odkázanosti na sociálnu službu,  

b) zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode, 

c) odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti, 

d) povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť 

podľa § 73 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z. v platnom znení, 

e) nezapísaní do registra, 

f) zákaze poskytovať sociálnu službu, 

g) výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra, 

- usmerňuje a kontroluje odborné činnosti vykonávané v zariadeniach sociálnych služieb v organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP), 

- pripravuje podklady na podávanie žiadostí za OvZP na dotácie a ich zúčtovanie, 

- rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v  OvZP, 

- spracúva štatistické výkazy za oblasť sociálnych služieb poskytovaných v OvZP, 

- kontroluje úroveň sociálnych služieb v OvZP, 

- ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie, 

- vedie register a evidenciu fyzických a právnických osôb, ktoré poskytujú sociálnu pomoc na území TSK, 

- zostavuje návrh príspevku pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú sociálnu pomoc, 

- zabezpečuje agendu o poskytovaní finančného príspevku fyzickým a právnickým osobám na úhradu nákladov, 

ktoré vznikli registrovaným subjektom poskytovaním sociálnej pomoci a kontroluje hospodárenie s príspevkom, 

- kontroluje úroveň sociálnych služieb poskytovaných fyzickými a právnickými osobami, 

- spracúva štatistické výkazy za oblasť sociálnych služieb poskytovaných fyzickými a právnickými osobami, 

- kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom TSK poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc, 

- ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie, 

- zabezpečuje agendu týkajúcu sa znevýhodnených skupín obyvateľstva a koordinuje súvisiace činnosti. 

Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 24 zariadení sociálnych služieb (ďalej 

len ZSS), ktoré poskytujú sociálne služby v domove sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach 

podporovaného bývania, útulkoch a krízovom stredisku ambulantnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou 

formou. 

 

Kapacitný prehľad ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa druhu sociálnej služby k 31.12.2017 

 

Kapacitný prehľad zariadení sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja  

Domov sociálnych služieb 1447 

Špecializované zariadenie 611 

Útulok 35 

Zariadenie podporovaného bývania 30 

Krízové stredisko 10 
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Kapacitný prehľad ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa formy poskytovanej sociálnej služby 

 

Kapacitný prehľad zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja 

Druhy sociálnych služieb 

Kapacita 

celoročnej 

formy 

poskytovanej 

sociálnej 

služby 

Kapacita 

týždennej 

formy 

poskytovanej 

sociálnej 

služby 

Kapacita 

ambulantnej 

formy 

poskytovanej 

sociálnej 

služby 

Domov sociálnych služieb 1345 40 62 

Špecializované zariadenie 610 1 0 

Útulok 35 0 0 

Zariadenie podporovaného bývania 24 6 0 

Krízové stredisko 10 0 0 

Spolu 2024 47 62 

 

 
Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

 

 Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby za roky 2015-2017 

 

Porovnanie zoznamu 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 

2015 429 415 422 401 408 409 421 427 430 433 436 442 

2016 433 420 400 403 406 409 427 433 419 420 398 409 

2017 388 375 368 357 350 345 349 325 323 324 321 336 

 

 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytol TSK štátnu dotáciu na úhradu nákladov za 

výkon  rozhodnutí  súdu  v  krízovom stredisku  CSS- DOMINO v celkovom objeme 63 500,- Eur. Dotácia bola čerpaná 

vo výške 48 275,76 Eur a nevyčerpaná dotácia v čiastke 15 224,24 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2018. 
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Poskytnuté dotácie pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v roku 2017 

 

Dotácie z MPSVR SR pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na podporu poskytovania sociálnych služieb na rok 2017 

Názor zariadenia 

Dotácia z MPSVR - poskytnutá / 

zdroj 111 Účel dotácie 

bežné výdavky kapitálové výdavky 

CSS - Chmelinec 7 536,00 0,00 nábytok pre klientov 

CSS - Partizánske 0,00 20 000,00 špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou 

DSS - Zemianske 

Podhradie 
1 438,00 0,00 výmena pôvodného nábytku na izbách klientov 

DSS - Adamovské 

Kochanovce 
5 000,00 0,00 snoezelen 

CSS - KOLONKA 10 000,00 0,00 nákup nového nábytku v obytných miestnostiach 

CSS - AVE 0,00 4 000,00 zdvíhacie zariadenie na stavanie a presun osôb 

CSS - Nová Bošáca 2 300,00 0,00 polohovateľné kreslá 

HUMANITY - CSP 0,00 20 000,00 špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou 

CSS - Jesienka 6 882,00 0,00 výmena starého nábytku na izbách klientov 

CSS - SLOVEN 1 200,00 1 800,00 keramická dieľňa  

CSS - DEMY 12 000,00 0,00 elektricky polohovateľné postele 

CSS - Juh 1 700,00 0,00 vybavenie terapeutickej miestnosti 

CSS - LÚČ 513,00 0,00 
materiálno-techn.vybavenie priestorov na nácvik úkonov 

starostlivosti o klientov 

CSS - Bôrik 10 800,00 0,00 elektricky polohovateľné postele 

CSS - DOMOV 

JAVORINA 
1 653,00 0,00 snoezelen 

Spolu 61 022,00 45 800,00   

 

Počet vydaných rozhodnutí 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 občanov, ktorým bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti 

 

Počet vydaných rozhodnutí podľa stupňa odkázanosti 

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 2015 2016 2017 

zastavenie konania 67 51 57 

I. / zamietnutie žiadosti 31 41 44 

II. 5 24 8 

III. 7 9 5 

IV. 14 12 16 

V. 99 51 32 

VI. 907 856 736 

Spolu: 1130 1044 898 
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 Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa druhu sociálnej služby  
 

Počet vydaných rozhodnutí podľa druhu sociálnej služby 

Druh sociálnej služby 2015 2016 2017 

Domov sociálnych služieb 189 246 261 

Špecializované zariadenie 898 787 632 

Zariadenie podporovaného bývania 36 9 6 

Rehabilitačné stredisko 7 2 0 

 

Finančný príspevok subjektom poskytujúcim sociálne služby 

TSK poskytol v roku 2017 finančné prostriedky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

v celkovej výške 1 115 296,27 Eur pre celkový prepočítaný stav 230,32 prijímateľov sociálnej služby, 1 976 hodín 

špecializovaného sociálneho poradenstva,  1 976 hodín poskytovania sociálnej rehabilitácie a 2 222 hodín tlmočníckej 

služby. 

Finančný príspevok z rozpočtu TSK pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

 

Finančný príspevok z rozpočtu TSK pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

  

2015 2016 2017 

Počet 

miest/hod 

Poskytnutý 

príspevok v 

Eur 

Počet 

miest/hod 

Poskytnutý 

príspevok v 

Eur 

Počet 

miest/hod 

Poskytnutý 

príspevok v 

Eur 

Invalidita a ťažké 

zdravotné postihnutie - 

neverejní poskytovatelia 

188,9 799 210,75  172,42 785 595,80  177,98 828 294,84  

Invalidita a ťažké 

zdravotné postihnutie - 

verejní poskytovatelia 

1,79 11 876,56  4,28 28 519,36 3,84 24 646,84 

Rodina a deti - riešenie 

krízových situácií 
13 77 673,77  13 77 673,77  13 77 673,77  

Pomoc občanom v sociálnej 

núdzi 
32 143 844,02  35 154 592,90  35,5 154 945,82  

Pomoc občanom v sociálnej 

núdzi - poradenstvo, 

sociálna rehabilitácia, 

tlmočnícka služba v hod, 

4 000 16 000,00  5 500 24 750,00  6 174 29 735,00  

Spolu 248,69 1 048 605,10 237,7 1 071 131,83  230,32 1 115 296,27 

 

Register poskytovateľov sociálnych služieb 

V súlade s § 81 písm. o) zákona č. 448/2008 Z. z. osociálnych službách v znení platných predpisov je povinnosťou 

vyššieho územného celku: 

- vykonávať zápis do registra, 

- oznamovať vykonanie zápisu do registra, 

- vydávať výpis z registra,  

- vykonávať výmaz z registra, 

- viesť register, 

- vykonávať zmeny v registri vo svojom územnom obvode. 

V roku 2017 prišlo na oddelenie sociálnej pomoci 30 žiadostí o zápis do registra poskytovateľov sociálnych 

služieb (ďalej len register), kedy sa jednalo buď o zápis novovzniknutého poskytovateľa sociálnych služieb, alebo o zápis 

nového druhu sociálnej služby u  existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb. Z toho bolo vykonaných 25 zápisov do 

registra, 3 zastavenia konania a 2 rozhodnutia o nezapísaní do registra. 

K 31.12.207 bolo realizovaných 37 zmien v zapisovaných údajoch, 12 poskytovateľov sociálnych služieb 

požiadalo o výmaz z registra a bolo vydaných 170 výpisov z registra poskytovateľov sociálnych služieb. 
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Bilancia aktív a pasív 2017 

                                                                                                                                                                               v Eur 

 

Súvaha - aktíva 

 

Stav k 31.12.2017 

 

Stav k 31.12.2016 

Neobežný majetok ( r.002) 18 449 258,81 18 035 432,77 

Obežný majetok (r.033) 2 731 478,06 2 274 124,96 

        v tom:  pohľadávky (048+060) 697 472,18 572 059,26 

                    krátkodobý finančný majetok  ( r. 85) 1 573 240,74 1 268 491,61 

Aktíva spolu ( r.001) 21 189 251, 56 20 320 895,35 

 

 

                                                                                                                                                                                 v Eur 

 

Súvaha - pasíva 

 

Stav k 31.12.2017 

 

Stav k 31.12.2016 

VH ( r.123) 394 360,62 316 283,13 

Záväzky celkom (r.126) 19 678 377,80 18 887 852,47 

        v tom:  dlhodobé záväzky ( 140) 38 398,22 31 204,82 

                     krátkodobé záväzky   ( r. 151) 1 534 657,35 1 338 198,66 

Pasíva  spolu ( r.115) 21 189 251,56  20 320 895,35 

 

 

 Vzhľadom k tomu, že od 01.03.2017 sa  zvýšili úhrady nákladov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v  č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 

poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č.120/2014 dňa 26.05.2014 v znení VZN č.19/2015 

schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 263/2015 zo dňa 18.05.2015 a v znení VZN č.32/2017 schváleného 

uznesením Zastupiteľstva TSK číslo 458/2017 zo dňa 30.01.2017 a VZN  TSK   23/2016  o poskytovaní     starostlivosti 

 v zariadeniach zriaďovaných TSK podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej  ochrane detí  a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho 

zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy 

poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 

71 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov. 

Vzhľadom na nízke dôchodky alebo príjmy klientov sociálnych zariadení došlo k miernemu nárastu pohľadávok. 

 

V roku 2017 bolo navýšenie miezd na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej 

službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a bola valorizácia tarifných platov a zvýšenie 

osobného príplatku pre jednotlivých zamestnancov zariadení poskytujúcich sociálne služby.  

 

Sociálne zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sú 

organizácie, ktoré nemajú žiadnu podnikateľskú činnosť, t.j. príjmy/výnosy tvoria najmä tržby z predaja služieb za 

poskytovanú sociálnu starostlivosť klientom. 

Trenčiansky samosprávny kraj na úseku sociálneho  zabezpečenia  otvoril  špecializované zariadenie v CSS – 

Demy  zamerané na poskytovanie  služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus, čo spôsobilo nárast  nákladov 

a výnosov. 
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Organizácie, ktoré prešli zo  záporného HV v roku 2016  do kladného  HV roku 2017, sú CSS Bánovce nad 

Bebravou,  CSS – Lipa, CSS - Lednické  Rovne, CSS Jesienka, CSS – Nová Bošáca, CSS BYSTRIČAN, HUMANITY – 

CSP a  CSS SLOVEN.  

 
Spoločensko-kultúrne podujatia v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK 

 
V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 

ZSS v ZP TSK) sa pravidelne počas celého roka 2017 konali spoločensko - kultúrne podujatia, napr. vystúpenia detí 

z umeleckých, základných a stredných škôl, fašiangové, katarínske a silvestrovské zábavy, narodeninové oslavy, výlety 

do okolia aj do zahraničia, turistika, športové hry, dni otvorených dverí, stavanie mája, oslavy dňa matiek a dňa detí, 

návštevy kúpalísk, grilovačky, návštevy Mikuláša, ozdobovanie vianočných stromčekov, vianočné posedenia, sánkovanie 

a pod.. Viaceré z nich prebiehali pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku. Viacej 

o aktivitách týchto zariadení nájdete na webových sídlach jednotlivých organizácií.  

V Centre sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici sa vo februári konal 2. ročník fašiangovej zabíjačky aj za 

účasti prijímateľov z Centra sociálnych služieb – NÁDEJ v Dolnom Lieskove. Fašiangového sprievodu plného 

prekrásnych, pestrých a kreatívnych masiek sa zúčastnil aj predseda TSK Ing. Jaroslav Baška. 

V marci začalo CSS – DOMINO v Prievidzi, ako prvé v kraji, poskytovať službu včasnej intervencie, ktorá je 

určená pre zdravotne postihnuté deti do 7 rokov a ich rodiny. 

V júni prebehol v Centre sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove 1. ročník vo varení halušiek, ktorého sa 

zúčastnili  aj  prijímatelia  z Domova   sociálnych   služieb  Púchov  –  Nosice,  Centra  sociálnych  služieb  –  Chmelinec 

 v Púchove a Centra sociálnych služieb – Lednické Rovne. Súťaž bola veľmi vyrovnaná a nakoniec  zvíťazili  súťažiaci  

z Centra sociálnych služieb – KOLONKA. 

V júni sa v Rekreačnom zariadení Podskalie v Pružine konali dvojdňové Hry bez hraníc, ktoré sú organizované 

pre ZSS v ZP TSK. Usporiadateľom je Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ v Dolnom Lieskove a sú obmenou 

bývalých športových hier, ktoré Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ každoročne organizoval už od roku 1997. Tohto 

roku sa ich zúčastnilo 14 ZSS v ZP TSK. 

V júli zamestnanci Centra sociálnych služieb - Juh v Trenčíne zorganizovali pre prijímateľov zariadenia 2. 

ročník športovo-vedomostných hier. Súťažilo sa v priebehu 4 dní a témou súťaže boli Rekordy a zaujímavosti prírody. 

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA v Bzinciach pod Javorinou oslávilo v auguste 20. výročie 

vzniku zariadenia. Prijímatelia si pripravili krátky program, po ktorom nasledovalo ocenenie najdlhšie pracujúcich 

zamestnancov, ktorí si z rúk Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK prevzali pamätné listy a . 

Mesiac október bol bohatý na slávnostné podujatia. Najskôr prebehla oslava 60. výročia založenia Centra 

sociálnych služieb – Bôrik v Nitrianskom Pravne. Od svojho vzniku až po súčasnosť prešlo zariadením cez 3 000 

prijímateľov. Počas podujatia bolo poďakované zamestnancom, súčasným a bývalým, ktorí v zariadení odpracovali aj 42 

rokov. Z rúk Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK prevzali pamätné listy a kvety.  

O týždeň neskôr bolo slávnostne otvorené novovybudované špecializované autistické zariadenie - v rámci 

Centra sociálnych služieb – DEMY v Trenčíne. Zariadenie bude poskytovať sociálne služby v špecializovanom zariadení 

pre 30 detí s diagnózou autizmus po skončení povinnej školskej dochádzky ambulantnou, týždennou aj celoročnou 

pobytovou formou. 

V priebehu celého mesiaca október navštevoval ZSS v ZP TSK sólista opery SND Ivan Ožvát, ktorý vo svojom 

vystúpení prijímateľom zaspieval najmä operetné piesne, ale aj opernú áriu z Predanej nevesty. Svojím vystúpením 

potešil prijímateľov z CSS – Jesienka na Myjave, CSS – DOMOV JAVORINA v Bzinciach pod Javorinou, CSS 

v Novom Meste nad Váhom, CSS – Juh v Trenčíne, CSS – LIPA v Kostolnej – Záriečí, CSS – LIPOVEC v Hornom 

Srní, CSS – AVE v Dubnici nad Váhom, CSS – Partizánske, CSS – Bánovce nad Bebravou, CSS – Bôrik v Nitrianskom 

Pravne, CSS – Chmelinec v Púchove, CSS – KOLONKA v Púchove, CSS – Lednické Rovne a CSS – BYSTRIČAN 

v Považskej Bystrici. 

VZaS STAV 

k 31.12.2017 -

HČ 

STAV 

k 31.12.2017 -

PČ 

STAV 

k 31.12.2017 –

Spolu 

STAV 

k 31.12.2016 –

Spolu 

Trieda 5 ( r.064) 28 114 285,23 0,00 28 114 285,23 26 774 359,44 

Trieda 6 (r. 134) 28 200 257,09 0,00 28 200 257,09 26 708 742, 08 

VH pred zdanením 85 971,86 0,00 85 971,86 - 65 617,36 

Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatočne platená daň 0,00 0,00 0,00 0,00 

VH po zdanení 85 971,86 0,00 85 971,86 - 65 617,36 
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V mesiaci november sa uskutočnil 14. ročník kultúrno – spoločenského podujatia Trenčiansky Omar, ktoré 

usporadúva Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici. Na podujatí sa zúčastnili prijímatelia zo všetkých 24 ZSS 

v ZP TSK. So svojím pripraveným programom  vystupovali prijímatelia z 12-tich ZSS. Aj tento rok sa divákom 

predstavili deti, mladí ľudia a dospelí s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím v originálnom kultúrnom 

programe (divadelné, spevácke a tanečné vystúpenia). 

V poradí už druhý ročník Adventných trhov zorganizovali v decembri zamestnanci a prijímatelia Centra 

sociálnych služieb – Jesienka na Myjave. Adventné trhy začali vystúpením country skupiny Gebula z Myjavy, ktorá sa 

predstavila v sprievode country tanečníc. Na workshopoch si mohli všetci vyskúšať prácu s keramikou, tkanie na 

tkáčskom stave či pečenie vianočných oblátok. Prijímatelia prezentovali svoje výrobky a výtvory s vianočnou tematikou. 

Domáci spoločne s hosťami ochutnali vianočný punč a koláčiky, ktoré napiekli zamestnankyne Centra sociálnych služieb 

– Jesienka. Záver roka sa niesol v zariadeniach v znamení príprav na Vianočné sviatky a Silvester. 

 

4.6 Realizácia projektov 

 

4.6.1 Regionálny rozvoj 
Stratégie regionálneho rozvoja 

 

Odbor regionálneho rozvoja (ďalej ORR) zabezpečuje úlohy  vyplývajúce zo zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, najmä pri 

spolupráci s ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnej štátnej správy, obcami, mestami a ich 

združeniami, samosprávnymi krajmi a ostatnými sociálnoekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja 

a prípravy strategických a koncepčných dokumentov TSK. 

ORR zostavuje v zmysle zákona č. 260/2007 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov Rozvojový 

program verejných prác TSK na nasledujúce dva roky v súčinnosti s obcami a mestami TSK a ostatnými odbormi Úradu 

TSK. Každoročne eviduje plnenie jednotlivých Programov rozvoja obcí a miest TSK za predchádzajúci rok. Údaje sú 

odosielané na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.  

Pracovníkmi ORR je priebežne vyhodnocované plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2013-2023. Akčný plán, ktorý je súčasťou PHSR a predstavuje konkretizáciu jednotlivých 

úloh na naplnenie cieľov PHSR je takisto ročne vyhodnocovaný a aktualizovaný.  

Pracovníci ORR zastupujú TSK ako riadni členovia s hlasovacím právom v monitorovacích výboroch: MV pre 

Integrovaný regionálny operačný program, MV pre Operačný program Kvalita životného prostredia, MV pre Operačný 

program Výskum a inovácie, MV pre Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a Fond malých projektov 

z Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Okrem toho zastupuje TSK v Riadiacej komisii pre programy 

spolupráce, v Pracovnej skupine pre realizáciu aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, v Partnerstve pre 

politiku súdržnosti 2020+ a Slovensko-českej medzivládnej komisia pre cezhraničnú spoluprácu. 

 

Implementácia projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a dotácií zo štátneho rozpočtu 

 

Pre   rozvoj regiónov Slovenska je možnosť  jeho podpory z externých nenávratných zdrojov veľkou výhodou. 

Týmito zdrojmi  sú  najmä  európske  štrukturálne  a investičné fondy a prostriedky  zo  štátneho rozpočtu vo forme 

účelových dotácií. 

V rozpočtovom roku 2017 Trenčiansky samosprávny kraj definitívne ukončil implementáciu projektov 

schválených a financovaných prostredníctvom operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 

– 2013 vysporiadaním finančných vzťahov z nej vyplývajúcich. Počas roka prebiehala aktívna príprava projektov, na 

financovanie ktorých plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť zdroje alokované v operačných programoch 

Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020. Počas roka 2017 bolo v rámci Programu IROP pripravených a predložených 18 

projektových zámerov v oblasti školskej infraštruktúry. Všetky predložené projektové zámery boli vyhodnotené 

pozitívnou hodnotiacou správou. V priebehu roka 2017 bolo v tejto oblasti predložených 10 žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok, z toho bolo do konca roka schválených 7 a u troch žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

prebiehal hodnotiaci proces. V oblasti cestnej infraštruktúry bolo predložených a schválených 5 žiadostí o NFP. ORR 

naďalej pripravoval ďalšie žiadosti, ktoré budú predložené v nasledujúcom roku. Pripravované projekty sa zameriavajú 

na investície do školskej a kultúrnej infraštruktúry, do sociálnej oblasti – DI, cyklistiky, rozvoj a podporu záujmu 

o odborné vzdelávanie, vytváranie partnerstiev na výmenu dobrej praxe a technickú pomoc. Ďalšie pripravované projekty 

sú orientované do cestnej infraštruktúry, strategického plánovania v oblasti dopravy, modernizáciu odborného 

vyučovania na stredných školách a znižovanie energetickej náročnosti školských budov.  

Z Programu Interreg V-A SK-CZ boli schválené 4 žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kde bol žiadateľom 

TSK a 4 žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kde boli žiadateľmi stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

V roku 2017 boli pripravované ďalšie projekty podporujúce cezhraničnú spoluprácu. 

Z Programu Kvalita životného prostredia boli pripravované ďalšie projekty, pričom v roku 2017 bola predložená 

1 žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Hodnotiaci proces žiadosti nebol ku koncu roka 2017 ukončený. 
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Aj v roku 2017 TSK úspešne realizoval projekt podporený Ministerstvom životného prostredia SR prostredníctvom 

Environmentálneho fondu. Počas roka boli pripravené aj ďalšie projekty, ktoré sa uchádzali o podporu z rozpočtu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , Ministerstva vnútra SR a Ministerstva kultúry SR. 

 

Implementácia  projektov v rámci programového obdobia 2007-2013 

 

Regionálny operačný program  

 

Kultúrna infraštruktúra 

 

Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu 

Cieľom projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie prezentácie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho hradu – 

obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovanie nových expozičných, 

reprezentačných a podporných priestorov. 

V roku 2015 pokračovala finančná realizácia projektu, ktorá bude ukončená až vysporiadaním nezrovnalostí 

identifikovaných Riadiacim orgánom pre ROP.  

Výsledky projektu boli odovzdané do užívania Trenčianskemu múzeu v Trenčíne, ktoré je správcom NKP 

Trenčiansky hrad. Prispievajú výraznou mierou k zvýšeniu atraktivity významnej turistickej destinácie.  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre ROP vykonalo administratívnu kontrolu 

dokumentácie k verejnému obstarávaniu projektu "Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu", následne kontrolu 

dokumentácie vykonal aj Úrad pre verejné obstarávanie. Na základe výsledkov kontroly bola TSK ako prijímateľovi 

finančnej pomoci udelená finančná korekcia vo výške 25% z predmetu zákazky.  

Trenčiansky samosprávny kraj zvyšnú dlžnú sumu uhrádza prostredníctvom splátkového kalendára na základe dohody  

s poskytovateľom financovania MPaRV SR. Dlžná suma je uhrádzaná v 12 splátkach so štvrťročnou frekvenciou. Takto 

bude uhradené do ERDF spolu 310 732,81 Eur a do ŠR spolu 36 556,80 Eur. Dátum prvej splátky bol 29.01.2016 a 

dátum poslednej splátky je stanovený na 29.10.2018. 

 

Strategické dokumenty TSK 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023 

 Cieľom projektu bolo vypracovanie strategického dokumentu, ktorý bude určovať prioritné smerovanie rozvoja 

TSK v rokoch 2013 – 2023 vo všetkých oblastiach a prispeje k všestrannému rozvoju regiónu a jeho obyvateľov. PHSR 

je záväzným dokumentom rozvoja územnej samosprávy, realizáciou projektu tak TSK naplnil svoju zákonnú povinnosť 

riadiacej rozvojovej dokumentácie. 

V priebehu roka 2015 bol dokument vypracovaný a schválený Zastupiteľstvom TSK. Finančná realizácia projektu a celá 

implementácia bola ukončená v roku 2016 po zrefundovaní finančných prostriedkov na základe záverečnej žiadosti 

o platbu. V rámci doby udržateľnosti, ktorá plynie od roku 2017, bola spracovaná prvá následná monitorovacia správa, 

ako aj priebežné hodnotenie plnenia ukazovateľov stanovených v PHSR. 

 

Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020 

 Cieľom projektu bolo podporiť v TSK možnosti vzdelávania a získania požadovanej kvalifikácie zabezpečujúcej 

uplatniteľnosť na trhu práce prostredníctvom vypracovania strategického dokumentu pre rozvoj stredného odborného 

školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020. Dokument je rovnako dôležitým podkladom pre 

rozvoj regiónu v oblasti stredného školstva s využitím zdrojov EŠIF a štátneho rozpočtu.  

Počas roka 2015 bol dokument vypracovaný externým zhotoviteľom a schválený Zastupiteľstvom TSK. Finančná 

realizácia projektu a celá implementácia bola ukončená v roku 2016 zrefundovaním finančných prostriedkov na základe 

záverečnej žiadosti o platbu.  

Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020 bola aktualizovaná v roku 2016 Uznesením 

Zastupiteľstva TSK č. 405/2016 a v roku 2017 v súlade s §31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe analýz a prognóz o vývoji na 

trhu práce.  

V rámci doby udržateľnosti, ktorá plynie od roku 2017 bola spracovaná prvá následná monitorovacia správa, ktorá 

hodnotí napĺňanie ukazovateľov stanovených v projekte.  

 

Stratégia rozvoja vidieka v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020 

 Cieľom projektu bolo vypracovanie Stratégie rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja pre roky 

2013-2020 zameranej na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vidieka využitím jeho vnútorného potenciálu. 

 Počas roka 2015 bol vypracovaný strategický dokument externým zhotoviteľom a schválený Zastupiteľstvom 

TSK. Finančná realizácia projektu a celá implementácia bola ukončená v roku 2016 po zrefundovaní finančných 

prostriedkov na základe žiadosti o platbu.  

V rámci doby udržateľnosti, ktorá začala plynúť rokom 2017 bola spracovaná prvá následná monitorovacia správa, ako aj 

priebežné hodnotenie plnenia ukazovateľov stanovených v projekte na spracovanie SRV TSK na roky 2013-2020. 
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Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020 (SEAP) 

 Projekt bol zameraný na vypracovanie strategického dokumentu Akčný plán udržateľného energetického 

rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020, ktorého cieľom je zabezpečenie energetickej 

zodpovednosti a bezpečnosti v Trenčianskom kraji prostredníctvom realizácie nevyhnutných opatrení. 

Akčný plán je zároveň podporným dokumentom na dosiahnutie strategického cieľa EÚ v oblasti ochrany životného 

prostredia formou zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Bude základným dokumentom pre čerpanie 

prostriedkov EŠIF v tejto oblasti.  

Počas roka 2015 bol vypracovaný dokument externým zhotoviteľom a schválený Zastupiteľstvom TSK. Finančná 

realizácia projektu a celá implementácia bola ukončená v roku 2016 po zrefundovaní finančných prostriedkov na základe 

záverečnej žiadosti o platbu.  

V rámci doby udržateľnosti, ktorá začala plynúť rokom 2017 bola spracovaná prvá následná monitorovacia správa, 

v ktorej boli hodnotené výsledkové a dopadové ukazovatele.  

 

Operačný program Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 

 

Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. Etapa 

Projekt bol realizovaný s cieľom zlepšenia nosnosti, zvýšenia stability cestného telesa, zabezpečenia prístupu do 

cezhraničnej oblasti pre vozidlá záchranného systému a prístupu turistov a cykloturistov. 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Z 2242012001501 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR a vedúcim partnerom Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspevková organizace kraje bola podpísaná dňa 8. 

marca 2013 a Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky číslo zmluvy: 

Z 2242012001501/ŠR medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a hlavným cezhraničným partnerom 

Trenčianskym samosprávnym krajom bola podpísaná dňa 15. mája 2013. 

Na základe kontroly vykonaného verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie bolo zistené porušenie zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V zmysle správy o zistenej nezrovnalosti č. N21601009/S01 bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju vyčíslená 

korekcia vo výške 25 % z celkovej hodnoty zákazky, t. j. 30 098,05 Eur (z toho 26 929,83 Eur za zdroj EÚ a 3 168,22 

Eur za zdroj ŠR), ktorá bola v roku 2017 vysporiadaná.  

 

Mobilné prihraničie - MP 

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n. o. realizovala projekt „Mobilné prihraničie – MP“ 

v spolupráci s cezhraničným partnerom Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje (v súčasnosti 

„Informační a podnikatelská platforma, spolek“). Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie informovanosti obyvateľov 

v oblasti cestovného ruchu využitím najnovších informačných technológií – označenie vybraných objektov kultúrneho 

a prírodného dedičstva QR kódmi, mobilná aplikácia, spoločná webová stránka – www.putovanismobilem.cz/sk. 

Ukončením činnosti RA TSK, n. o. došlo k podstatnému porušeniu zmluvy o poskytnutí NFP a riadiaci orgán mohol 

pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy o NFP a žiadať o vrátenie poskytnutého finančného príspevku v celkovej sume 

104 057,67 Eur. Z tohto dôvodu sa TSK rozhodol k prevzatiu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP. Prevod 

a prechod práv a povinností bol schválený Uznesením Z TSK č. 464/2017 zo dňa 30. januára 2017.  

Podpísaním dodatku k Zmluve o poskytnutí FP č. Z2242032001901 v súvislosti s prevodom a prechodom práv 

a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí FP č. Z224203200901 z RA TSK, n. o. v likvidácii na TSK bolo 

zabezpečené finančné vysporiadanie projektu a udržateľnosť projektu.  

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2017 vytvoril podmienky na zabezpečenie technickej a personálnej udržateľnosti 

projektu, ktorá na základe Dodatku k zmluve o NFP potrvá do konca roka 2022. 

 

Implementácia  projektov v rámci programového obdobia 2014-2020 

 

Integrovaný regionálny operačný program  

 

Cestná infraštruktúra  

 

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 nenávratný finančný príspevok  na prvé dve etapy projektu (komunikácia v dĺžke 6,840 km) bola predložená 

v roku 2017 v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a schválená bola v celkovej hodnote 4 744 461,06 

Eur. 

Verejné obstarávanie na prvú a druhú etapu v celkovej dĺžke 6,840 km realizované v priebehu roka 2017 bolo zrušené. 

Ďalšia verejná súťaž bola vyhlásená koncom roka 2017. Realizácia projektu sa predpokladá po úspešnom ukončení 

verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v roku 2018. 

http://www.putovanismobilem.cz/sk
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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 

a schválená bola v celkovej hodnote 4 734 877,64 Eur. TSK v rámci schváleného projektu bude realizovať 1. etapu 

v celkovej dĺžke 3,590 km vrátane mosta Orlové v Považskej Bystrici. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne zvýšenie 

bezpečnosti cestnej premávky, zníženie hlučnosti a prašnosti. 

V roku 2017 bolo realizované verejné obstarávanie na prvú etapu v celkovej dĺžke 3,590 km zrušené. Ďalšia verejná 

súťaž bola vyhlásená koncom roka 2017. Realizácia projektu sa predpokladá po úspešnom ukončení verejného 

obstarávania na zhotoviteľa stavby v roku 2018. 

 

 

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske 

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je 

odstránenie porúch stanovených v technickej dokumentácií. Na vozovkách sa nachádzajú priečne aj pozdĺžne nerovnosti 

a lokálne výtlky. V rámci projektu je riešené aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách. Súčasťou projektu je osadenie 

zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť účastníkov cestnej premávky nielen 

pre vodičov, ale aj cyklistov a chodcov.  

TSK predložil Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v roku 2017. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola 

schválená v celkovej hodnote 5 440 069,99 Eur.  

Verejné obstarávanie realizované v roku 2017 bolo zrušené. Ďalšia verejná súťaž bola vyhlásená koncom roka 2017. 

Realizácia projektu sa predpokladá po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v roku 2018. 

  

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava 

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,300 km. Z dôvodu technickej náročnosti 

rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viacej etáp.  

V rámci prípravy bolo v roku 2016 začaté spracovanie projektovej dokumentácie. V roku 2017 boli spracované prvé 4 

fázy projektovej dokumentácie, bol vypracovaný bezpečnostný audit. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola 

predložená v roku 2017 v rámci vyhlásenej výzvy a schválená v celkovej hodnote 3 564 584,15 Eur.  

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené koncom roka 2017. Realizácia projektu sa predpokladá po úspešnom ukončení 

verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v roku 2018. 

 

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov 

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 13,756 km. Z dôvodu technickej náročnosti 

rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 4 etapy. Kraj 

plánuje prioritne realizovať tretiu etapu v celkovej dĺžke 4,99 km.  

V roku 2016 sa realizovala príprava projektu, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj plánuje financovať z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy boli vypracované 2 fázy projektovej dokumentácie - Zameranie 

skutočného stavu a diagnostika, PD na realizáciu skutočného realizovania stavby V roku 2017 pokračovalo spracovanie 

projektovej dokumentácie ďalšími 2 fázami Aproximatívny rozpočet a popisy prác a Inžinierska činnosť. Pre potreby 

vykonania štátnej expertízy na tretiu etapu bola vypracovaná dokumentácia stavebného zámeru. V rámci prípravy bol tiež 

vypracovaný bezpečnostný audit. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa plánuje predložiť v rámci 

IROP po spracovaní Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci ďalšej vyhlásenej výzvy. 

 

Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves – hranica okr. Prievidza/Žarnovica 

V rámci projektu je pripravovaná rekonštrukcia cesty č. II/512 v úseku medzi obcou Horná Ves a hranicou 

okresov Prievidza a Žarnovica v dĺžke 9,558 km. Hlavnou  aktivitou projektu je realizácia stavebných úprav za účelom 

obnovy technických parametrov cesty, čím bude zabezpečené zníženie nehodovosti v danom úseku.  

V rámci prípravy v rokoch 2016 a 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia. Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku sa plánuje predložiť po spracovaní Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v rámci ďalšej vyhlásenej výzvy. 

 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 
Vážska cyklotrasa 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 Vážskej cyklomagistrály je plánovaný  na hranici s Trnavským samosprávnym krajom, ďalej by 

mala 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. 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.   



 

62 

 

V roku 2016 sa začali spracovávať projektové dokumentácie pre územné konanie. V roku 2017 boli vydané právoplatné 

územné rozhodnutia na úseky 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. Na ostatných úsekoch sa 

stále pripravuje projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť.  

 

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.  

 

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Cieľom projektu je vypracovanie strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho 

samosprávneho kraja“, 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. 

Plán udržateľnej mobility bude koordinovať 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. Návrhová časť bude obsahovať aktivity pre naplnenie 

opatrení v horizonte návrhového obdobia +5, 10, 20 a 30 rokov a Implementačný plán udržateľnej mobility, ktorý 

definuje navrhnuté prioritné opatrenia a aktivity pre splnenie určených cieľov v súlade s rozpočtovým výhľadom kraja.  

V rokoch 2015 a 2016 prebiehala príprava projektu, pričom boli vykonané poradenské a konzultačné služby 

a vypracované zadávacie podmienky pre PUM TSK.  

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola predložená v rámci vyhlásenej výzvy a schválená v celkovej hodnote 

460 800,- Eur. V roku 2017 spustil TSK proces verejného obstarávania v spolupráci s ďalšími 4 verejnými 

obstarávateľmi (TTSK, KSK, mesto Nitra a PSK).  

 

Školská infraštruktúra  

 

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom 

Príprava projektu prebiehala od roku 2015, kedy bola vypracovaná projektová dokumentácia. Keďže Riadiaci 

orgán pre IROP  uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.3 dvojkolový proces výberu projektov, v prvom kole bol 

pripravený projektový zámer. Projektový zámer bol predložený 9.3.2017. Po obdržaní pozitívnej hodnotiacej správy bola 

dňa 26.6.2017 predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Rozpočet predloženej žiadosti je vo 

výške 1 145 123,15 Eur. Žiadosť o NFP bola schválená. 

Cieľom projektu je rekonštrukcia súčasných priestorov dielní, obstaranie a modernizácia materiálno-technického 

vybavenia pre praktické vyučovanie vrátane stavebných úprav a prvkov zlepšovania energetickej efektívnosti  

a vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením pre praktické vyučovanie.  

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, zameriava sa 

najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v odboroch strojárstva a elektrotechniky. O absolventov týchto odborov je 

v oblasti umiestnenia školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Zriadenie centra odborného vzdelávania a odbornej prípravy SPŠ Myjava 

Príprava projektu prebiehala od roku 2017. Projektový zámer bol predložený 9.3.2017. Po obdržaní pozitívnej 

Hodnotiacej správy bola dňa 26.6.2017 predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Rozpočet 

predloženej žiadosti je vo výške 897 845,84 Eur. Žiadosť o NFP bola schválená.   

Projekt pozostáva z výmeny vchodových dverí a brány v dielenskej časti, nákupu schodolezu a modernizácie materiálno-

technického vybavenia školy. Výmenou dverí a brány sa zlepšia bezpečnostné a estetické podmienky a dosiahne sa 

bezbariérový prístup do odborných učební a dielní dielenskej časti školy. Nákupom elektrického pásového schodolezu 

dôjde k bezbariérovému prepojeniu dielenskej a učebňovej časti budovy. 

Modernizácia vybavenia školy pozostáva najmä z nákupu sústruhov, frézok, vstrekovacieho lisu, a ďalšieho 

technologického zariadenia nevyhnutného na vybavenie ôsmich odborných učební zameraných najmä na strojárske 

odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni. 

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, zameriava sa 

najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti umiestnenia 

školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 
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Podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy – stavebné úpravy v SPŠ Dubnica nad Váhom 
Od roku 2017 prebiehala príprava projektu. Projektový zámer bol predložený 9.3.2017. Po obdržaní pozitívnej 

hodnotiacej správy bola dňa 29.9.2017 predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Rozpočet 

predloženej žiadosti je vo výške 789 318,80 Eur. 

Projekt pozostáva zo stavebných úprav školskej dielne a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. 

Stavebnými úpravami sa dosiahne vylepšenie estetických, bezpečnostných, hygienických a tepelných podmienok 

priestorov pre praktické vyučovanie. 

Modernizácia vybavenia školy pozostáva najmä z nákupu CNC sústruhu, CNC frézky a sústruhov a frézok s číslicovým 

odmeriavaním s príslušenstvom, programovacích staníc, počítačových zostáv, robotov, stavebníc elektropneumatiky 

a ďalších technologických zariadení a inventáru potrebných na vybavenie dielní/učební zameraných na strojárske 

a elektrotechnické odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni. 

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, zameriava sa 

najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti umiestnenia 

školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Zlepšenie vybavenia technických učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové 

Mesto nad Váhom 

Od roku 2017 prebiehala príprava projektu. Projektový zámer bol predložený 9.3.2017. Po obdržaní pozitívnej 

Hodnotiacej správy bola dňa 29.9.2017 predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Rozpočet 

predloženej žiadosti je vo výške 1 295 269,38 Eur. 

Projekt pozostáva zo stavebných úprav a modernizácie materiálno-technického vybavenia COVP. Stavebnými 

úpravami sa dosiahne vylepšenie estetických, bezpečnostných, hygienických a teplotných podmienok priestorov pre 

praktické vyučovanie. 

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 ap..), dovybavenie meracieho pracoviska, zvarovne, a ďalších priestorov strojárskych 

odborov na vyššej kvalitatívnej úrovni. 

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, zameriava sa 

najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti umiestnenia 

školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Centrum odborného výcviku – materiálno-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Považská Bystrica 

V roku 2017 prebiehala príprava projektu. Projektový zámer bol predložený 9.3.2017, pričom  bol  vyhodnotený 

pozitívnou Hodnotiacou správou. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená  v priebehu 

roka 2018. Rozpočet projektu je vo výške 2 080 000,00 Eur. 

Projekt pozostáva zo stavebných úprav na dielni praktického vyučovania so zázemím a modernizácie 

materiálno-technického vybavenia dielne. Stavebnými úpravami sa dosiahne vylepšenie estetických, bezpečnostných, 

hygienických a tepelných podmienok priestorov pre praktické vyučovanie. 

Modernizácia vybavenia dielne pozostáva z nákupu CNC a univerzálnych frézovačiek a sústruhov s príslušenstvom, 

nevyhnutných na poskytovanie praktickej výučby pre strojárske odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni. 

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, zameriava sa 

najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti umiestnenia 

školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 
Od roku 2015 prebiehala príprava projektu. V prvom kole bol predložený projektový zámer,  následne bola 

predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V marci 2017 bol v rámci výzvy vyhlásenej 

v decembri 2016 predložený projektový zámer, na ktorý bola Sprostredkovateľským orgánom pre IROP vydaná pozitívna 

hodnotiaca správa. V júni 2017 bola predložená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, Celkový rozpočet projektu 

predstavuje 445 261,83 Eur. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená.  

Cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia budovy praktického vyučovania, vybudovanie centra odborného 

vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo - rekonštrukcia budovy vrátane výmeny okien, materiálno-technické vybavenie 

pre odborný výcvik. 

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, zameriava sa 

najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti umiestnenia 

školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Modernizácia technického vybavenia – rekonštrukcia školy SOŠ pod Sokolicami Trenčín 

Od roku 2017 prebiehala príprava projektu. V rámci prvého kola bol k 9.3.2017 predložený projektový zámer, 

na ktorý bola RO vydaná pozitívna hodnotiaca správa. V júni 2017 bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku s celkovým rozpočtom  335 107,97 Eur. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená.  

Projekt  je  zameraný  na  zvýšenie  kvality  výučby a odborného výcviku  zabezpečením  moderných  strojov a zariadení. 
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V rámci projektu budú obstarané špeciálne CNC stroje s príslušenstvom,  vybavenie autodielne ako aj vybavenie 

pracovísk odborného vyučovania modernou meracou technikou so zameraním na elektrotechniku a elektromechaniku. 

Realizácia projektu sa prispeje k zvýšenie záujmu žiakov o štúdium podporených odborov skupín 24 a 26 a 

uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. 

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, zameriava sa 

najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti umiestnenia 

školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske 

Od roku 2017 prebiehala príprava projektu. V rámci prvého kola bol začiatkom roku 2017 predložený 

projektový zámer, na ktorý bola RO vydaná pozitívna hodnotiaca správa. V septembri 2017 bola predložená žiadosť 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, do konca roka 2017 nebol ukončený proces odborného hodnotenia. 

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 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. 

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, zameriava sa 

najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti umiestnenia 

školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou 

Od roku 2017 prebiehala príprava projektu. Riadiaci orgán pre IROP  uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.3 

dvojkolový proces výberu projektov. V rámci prvého kola bol začiatkom roku 2017 predložený projektový zámer, na 

ktorý bola RO vydaná pozitívna hodnotiaca správa. Následne bola v rámci prípravy vypracovaná projektová 

dokumentácia v hodnote 29 760,00 Eur.  Žiadosť o poskytnutie nenávratného  finančného  príspevku  bude  predložená  

v roku 2018. 

Projekt je zameraný na  rekonštrukciu priestorov a modernizáciu vybavenia pracovísk praktického vyučovania 

Strednej  odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie 

priestorov a vybavenia pracovísk praktického vyučovania zvýšiť kvalitu odborného výcviku žiakov, zosúladiť 

vzdelávanie s požiadavkami praxe. Využitie moderných technológií v odbornom vzdelávaní žiakov strojárskych odborov  

prispeje k lepšej uplatniteľnosti absolventov školy na trhu práce. V rámci projektu bude realizovaná rekonštrukcia 

priestorov praktického vyučovania za účelom zlepšenia technického stavu budovy a zníženia energetickej náročnosti 

prevádzky zariadenia. Zatraktívnenie priestorov praktického vyučovania a obstaranie nového technologického vybavenia 

odborných pracovísk a učební prispeje  aj k zvýšeniu záujmu žiakov o štúdium podporovaných študijných a učebných 

odborov na škole.  

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, zameriava sa 

najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti umiestnenia 

školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

 

Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky 

Od roku 2016 prebiehala príprava projektu. Projektový zámer bol podaný 9.3.2017. Žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku bola podaná 26.6.2017. Celkový rozpočet projektu je vo výške 248 961,31 Eur. 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola Riadiacim orgánom schválený. 

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. 

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, 

zameriava sa najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti 

umiestnenia školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Modernizácia technického vybavenia SOŠ T.Vansovej Prievidza 

Od roku 2017 prebiehala príprava projektu. Projektový zámer bol predložený 9.3.2017. Po obdržaní pozitívnej 

hodnotiacej správy bola dňa 26.6.2017 predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Rozpočet 

projektu je vo výške 625 410,39 Eur. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola Riadiacim orgánom schválená.  

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 obstaranie a inštalácia špeciálnych strojov a zariadení pre odbory skupiny 24, 

konkrétne ide o CNC stroje, meracie zariadenia, brúsky a vybavenie pre auto-opravárov.   
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Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, 

zameriava sa najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti 

umiestnenia školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Modernizácia školy – COVP SOŠ Handlová 

Od roku 2017 prebiehala príprava projektu. V rámci prípravy bola vypracovaná aktualizácia projektovej 

dokumentácie v hodnote 24 800,00 Eur. Projektový zámer bol predložený 9.3.2017. Na projektový zámer bola 

vypracovaná pozitívna hodnotiaca správa. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená 

v priebehu roku 2018. Rozpočet projektu je vo výške 998 700,00 Eur. 

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. Rekonštruované budú 2 objekty 

školy. Dielne budú vybavené novými modernými prístrojmi a zariadeniami za účelom skvalitnenia odbornej praxe a 

výcviku. V rámci budovy s odbornými učebňami a internátom budú vymenené okná a zrealizované drobné stavebné 

úpravy učební, rekonštruovaný bude internát vrátane modernizácie interiérového vybavenia a rekonštrukcie sociálnych 

zariadení a spŕch s rešpektovaním podmienky bezbariérovosti. Za účelom dosiahnutia plnej debarierizácie tejto 

trojpodlažnej budovy bude zrealizovaná prístavba výťahu. 

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, 

zameriava sa najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti 

umiestnenia školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Modernizácia školy SOŠ I.Krasku Púchov 

Od roku 2017 prebiehala príprava projektu. V rámci prípravy bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum 

v hodnote 4 891,68 Eur. Projektový zámer bol predložený 9.3.2017. Na projektový zámer bola vypracovaná pozitívna 

hodnotiaca správa. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená v priebehu roku 2018. 

Rozpočet projektu je vo výške 1 158 800,00 Eur. 

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. 

Zameranie projektu vychádza zo strategických dokumentov TSK v oblasti stredného odborného školstva, zameriava sa 

najmä na podporu záujmu o vzdelávanie v technických odboroch. O absolventov týchto odborov je v oblasti umiestnenia 

školy zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Sociálna infraštruktúra 

 

Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce 

V rokoch 2016 - 2017 prebiehala príprava projektu. Riadiaci orgán pre IROP  vyhlásil v máji 2017 výzvu na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá bude otvorená do vyčerpania alokovaných finančných 

prostriedkov. Cieľom projektu je vytvoriť vhodné fyzické prostredie a zabezpečiť potrebné podmienky pre poskytovanie 

sociálnych služieb klientom DSS Adamovské Kochanovce na komunitnej úrovni v prirodzenom sociálnom prostredí.  

V priebehu roka 2017 prebiehal výber vhodných lokalít a vyhľadávanie stavebných pozemkov na výstavbu zariadení 

sociálnych služieb rodinného typu, ktoré umožnia prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú formu. Zámerom 

projektu je tiež realizovať rekonštrukciu budovy bývalého internátu Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne za účelom 

vybudovania zázemia pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb na komunitnej báze. Predloženie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok sa predpokladá v druhej polovici roka 2018, po schválení Transformačného plánu DSS 

Adamovské Kochanovce Zastupiteľstvom TSK, vypracovaní projektovej dokumentácie a ukončení územného 

a stavebného konania.  

 

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 má za cieľ zabezpečiť 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 bude 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 
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zastrešujú organizačne aj odborne. Regionálne poradenské centrá vznikli v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a v sídle Zlínskeho kraja. 

V roku 2017 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 pracovné stretnutia 

s Riadiacim orgánom – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom vzájomnej koordinácie aktivít 

projektu. RPC SK-CZ pokračovalo konzultáciami s potenciálnymi žiadateľmi, prebehla propagácia RPC SK-CZ a 

v rámci materiálno technického zabezpečenia sa uskutočnili verejné obstarávania (výpočtová technika, kancelárske 

potreby a kancelárska technika). 

 

Spoločná cesta k novému domovu 

Cieľom projektu je prostredníctvom cezhraničnej spolupráce prispieť k zabezpečeniu kvalitných sociálnych 

služieb poskytovaných na komunitnej úrovni a podporiť plynulý proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb 

v partnerských regiónoch. Aktivity projektu sú koncipované tak, aby umožnili  nadviazať spoluprácu regionálnych 

aktérov zainteresovaných na rôznych úrovniach procesu transformácie sociálnych služieb na oboch stranách hranice. 

Výmenou skúseností, spoločným vzdelávaním a  spoločnou propagáciou práv osôb so zdravotným postihnutím projekt 

prispeje k odstráneniu bariér v procese deinštitucionalizácie poskytovania sociálnych služieb  a k prehĺbeniu povedomia 

verejnosti o potrebách a právach osôb so zdravotným znevýhodnením. 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola predložená v rámci vyhlásenej výzvy v októbri 

2016. V októbri 2017 Riadiaci orgán vystavil Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

s celkovou výškou oprávnených výdavkov 52 197,50 Eur.  

 

Cestná Infraštruktúra 

 

Rekonštrukcia mostov, hranica ČR – Lazy pod Makytou – Kohútka, most č. 1936-5  a most č. 1936-12 

V roku 2016 sa začala príprava projektu. Projekt plánuje rekonštrukciu 2 mostných objektov na ceste tretej 

triedy č. III/1936. Hlavným cezhraničným partnerom projektu bude Riaditeľstvo silníc Zlínskeho kraja, ktorý v roku 

2017 začalo pripravovať projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok je plánované v roku 2018.   

Realizáciou plánovaného projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti dopravy a zároveň prispeje k lepšej dostupnosti 

kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. 

 

Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hranica ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – 

hranica ČR 

V roku 2016 sa začala príprava projektu. V rámci prípravy boli vypracované 2 fázy projektovej dokumentácie 

V roku 2017 bola projektová dokumentácia dopracovaná a vydané stavebné povolenie. Trenčiansky samosprávny kraj 

komunikoval s hlavným cezhraničným partnerom projektu - Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. Žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok bude predložená v roku 2018.  

V pripravovanom projekte ide o rekonštrukciu cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom-hranica ČR v úseku 4,768-9,200 km 

v celkovej dĺžke úseku je 4,432 km. a rekonštrukciu cesty III/49918 I/71-Kuželov v dĺžke 2,953 km. Komunikácia na 

českej strane priamo vedie ku Kuželovskému mlynu.  

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov 

cezhraničného regiónu. Rekonštrukciou cesty sa zároveň  zvýši bezpečnosť dopravy, zlepší sa dopravná obslužnosť 

regiónu a zníži sa hlučnosť a prašnosť cesty. 

 

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. 

Dňa 18.8.2017 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie pre realizáciu cyklotrasy. Následne bolo vyhlásené 

verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Hlavný cezhraničný partner pripravil projektovú dokumentáciu 

a všetky dokumentáciu potrebnú na začatie stavebného konania. V rámci projektu bude na slovenskej strane vybudovaná 

cyklotrasa s dĺžkou 11,3 km a na českej strane 3,1km. 

Novovytvorená cyklotrasa spojí dva hrady - hrad Brumov a Trenčiansky hrad a zároveň sa prepoja významné lokality 

v cezhraničnom území, ktoré budú na trase predstavené prostredníctvom infopanelov. Pre obyvateľov a návštevníkov 

územia, tak vznikne možnosť popri športovaní spoznávať históriu a prírodu cezhraničného regiónu.   

Po úspešnom ukončení verejného obstarávania a vybratí zhotoviteľa stavby budú zahájené stavebné práce. 

Predpokladaným termínom je 1. polrok 2018.    
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Kultúrna infraštruktúra  

 

TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície 

V rokoch 2015-2016 prebiehala príprava projektu. V rámci prípravy bol vypracovaný reštaurátorský výskum 

a návrh na reštaurovanie, príprava projektu pokračovala vypracovaním architektonicko – historického výskumu 

batériovej bašty a priľahlého hradbového múru, vykonaním architektonicko – historického výskumu kazematov 

a priľahlých múrov, stavebno – fyzikálnym prieskumom (statické posúdenie), digitálnym geodetickým zameraním ako 

podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie a geodetickým zameraním, archeologický výskum vybraných 

objektov a ďalší následný architektonicko-historický výskum odkrytých konštrukcií. Na základe týchto výskumov 

a podkladov bola následne vypracovaná projektová dokumentácia v celkovej sume 23 880,- Eur.  

TSK v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom a partnerom projektu predložili žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok v októbri 2016 v rámci vyhlásenej výzvy. Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bolo vystavené 31. 

októbra 2017. V I. polroku 2017 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a v roku 2017 vyhlásené aj verejné 

obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.  

Cieľom projektu je rekonštrukcia časti Trenčianskeho hradu, konkrétne rekonštrukcia južného opevnenia, vybudovanie 

nových návštevníckych trás, nového prístupu do hradu cez Mlynskú vežu a most, ktoré budú kompletne zrekonštruované 

a zriadenie remeselného trhu. 

Ku komplexnému riešeniu prístupu južného opevnenia prispeje aj zapojenie mesta Trenčín, ktoré vybuduje 

prístupovú cestu k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu. Hlavným cezhraničným partnerom projektu je mesto 

Bučovice, ktoré rieši v rámci projektu obnovu a revitalizáciu Kalvárie. Projektom došlo k jedinečnému prepojeniu 

príbuzných atraktivít kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Zahájenie realizácie projektu a začiatok stavebných prác u partnerov projektu je plánované v prvom polroku 2018.  

 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

 

Školská infraštruktúra  

 

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus) 

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. Schválený rozpočet projektu je 

2 104 997,63 Eur. 

Realizácia stavebných prác v rámci projektu sa začala v roku 2017. Ukončenie realizácie projektu je plánované v I. 

polroku 2018.  

 

 

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza 

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.  

Realizácia aktivít projektu bola naplánovaná na rok 2017. Nakoľko Úrad pre verejné obstarávanie neschváli vykonané 

verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, musela sa súťaž opakovať. Nový harmonogram realizácie aktivít 

projektu je naplánovaný na apríl 2018 – január 2019. Celkový rozpočet projektu predstavuje sumu 575 310,23 Eur. 

 

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske 

V roku 2016 prebiehala príprava projektu. Na základe opatrení na zníženie spotreby energie v budove 

navrhnutých v energetickom audite bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 23 988,00 Eur. Následne bol 

v roku 2017 vypracovaný odborný posudok o výskyte chránených živočíchov v budovách a odborné stanovisko 

Technickej inšpekcie SR. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola predložená v marci 2017 

v rámci vyhlásenej výzvy, rozpočet projektu je v sume  1 176 322,13 Eur. 

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.  

 

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín 

V rokoch 2015 a 2016 prebiehala príprava projektu. V rámci prípravy bol vypracovaný energetický audit.  

Opatrenia navrhnuté v energetickom audite boli zamietnuté Krajským pamiatkovým úradom Trenčín vzhľadom na 

pamiatkovú ochranu objektov Obchodnej akadémie. Počas viacerých rokovaní boli následne dosiahnuté ústupky zo 

strany Krajského pamiatkového úradu Trenčín, na základe ktorých bol následne aktualizovaný energetický audit. 

Energetický audit je podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V roku 2017 

pokračovala príprava projektu vypracovaním projektovej dokumentácie, ktorá bola schválená Krajským pamiatkovým 
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úradom. Následne bol vypracovaný odborný posudok o výskyte chránených živočíchov v budovách a Odborné 

stanovisko Technickej inšpekcie SR.  

Projekt je vo fáze prípravy na predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia. Na základe zmeny harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP bude žiadosť o NFP predložená 

v roku 2018.  

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.  

 

Zníženie energetickej náročnosti školy – Spojená škola Nováky 

V roku 2016 prebiehala príprava projektu. V rámci prípravy bol vypracovaný energetický audit. Na základe 

opatrení na zníženie spotreby energie v budove navrhnutých v energetickom audite bude vypracovaná projektová 

dokumentácia. V roku 2017 pokračovala príprava projektu vypracovaním  projektovej dokumentácie.  Následne 

bolo vypracované odborné stanovisko Technickej inšpekcie SR. Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP bolo plánované 

v roku 2017 na základe plánovanej výzvy v zmysle harmonogramu výziev.  

Projekt je vo fáze prípravy na predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia. Na základe zmeny harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP bude žiadosť o NFP predložená 

v roku 2018.  

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.  

 

Operačný program Technická pomoc 

 

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1  

Prijímateľom projektu je na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 750/2016 Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu, ktorý vystupuje ako Hlavný partner projektu. Na základe Zmluvy o Partnerstve č. 161/2016 je 

Trenčiansky samosprávny kraj Partnerom projektu. Všetky dokumenty potrebné k implementácii projektu predkladá 

poskytovateľovi (Úrad predsedu vlády SR) Hlavný partner projektu, teda Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu. Partner projektu v rámci jednotlivých Žiadostí o platbu predkladá podklady Hlavnému partnerovi 

projektu. 

Informačno-poradenské centrum TSK vzniklo 25.7.2016. Cieľom projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie 

Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ je zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie 

o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch prostredníctvom systematického a koordinovaného 

poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre 

potenciálnych  žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva. Predmetom projektu je vytvorenie 

a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier. Informačno-poradenské centrá (IPC) sú 

lokalizované u partnerov projektu. IPC poskytujú verejnosti, žiadateľom a prijímateľom bezplatné osobné, resp. 

telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho spravujú databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné 

fondy, spolupracujú pri informačných aktivitách, seminároch a školeniach s riadiacimi orgánmi, vykonávajú prieskumy 

o európskych štrukturálnych a investičných fondoch na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie informačné aktivity.  

Od začiatku svojej činnosti IPC vykonávajú osobné a telefonické konzultácie, vytvorila sa databáza potenciálnych 

žiadateľov o podporu z EŠIF, odosielajú sa hromadne e-maily s informáciami o možnostiach čerpania finančných 

prostriedkov, organizujú sa informačné semináre a školenia, podieľajú sa svojimi príspevkami na podujatiach, ktoré 

organizovali iné inštitúcie a v neposlednom rade sa sami zúčastňujú školení, aby mohli poskytovať odborné poradenstvo. 

Všetky informácie o činnosti Informačno-poradenského centra a o možnostiach poskytovania podpory sú zverejnené na 

webe TSK. 

 

Operačný program Efektívna verejná správa 

 

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 

Trenčiansky samosprávny kraj ako projektový partner implementuje aj národný projekt Podpora partnerstva a 

dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dňa 15. apríla 2017 začal realizovať trojročný 

národný projekt s názvom  Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Projekt ÚSV 

ROS, financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa, cielene buduje predpoklady, navrhuje 

kroky, zavádza riešenia, zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej, 

mikroregionálnej a lokálnej úrovni. Jedným z pilotných projektov v rozklade na tému je aj „Krajská koncepcia 

environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji“. Ide o strategický dokument na regionálnej 

úrovni. Partnermi sú ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj.  
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Projekty financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu 

 

Environmentálny fond 

 

Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B – vykurovanie 

Na základe projektovej dokumentácie bola v roku 2015 vypracovaná a predložená žiadosť o poskytnutie dotácie, 

ktorá však nebola schválená. V decembri 2016 Environmentálny fond vyhlásil novú výzva na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie, v ktorej sa TSK opätovne uchádzal o získanie podpory formou dotácie pre tento projekt, ktorá bola 

schválená.  

Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt v zariadení sociálnych služieb, kde bola budova B zateplená. Má za 

cieľ zvýšiť energetickú efektívnosť budovy B rekonštrukciou kotolne spolu s pridruženými rozvodmi. Zároveň boli 

nainštalované solárne panely na streche budovy.  

Realizáciou projektu sa dosiahlo zníženie emisií skleníkových plynov, čo predstavuje na jednej strane šetrenie 

prírodných zdrojov a pozitívny prínos k ochrane životného prostredia v regióne. Na druhej strane je prínosom projektu 

optimalizácia prevádzkových nákladov budovy, pričom sa zvýšil ubytovací komfort klientov zariadenia zlepšením 

hygienických a zdravotných podmienok v interiéri.  

 

Dotácia z Ministerstva vnútra SR  

 

Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK 

Na základe vyhlásenej Výzvy číslo V. Prezídia Policajného zboru 2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pripravil kraj žiadosť o poskytnutie dotácie 

s názvom „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“. Predmetná žiadosť bola schválená dňa 02. 12. 

2016 a následne bola podpísaná dňa 12. 12. 2016 Zmluva č. 1 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2016. Dotácia nebola v roku 2016 čerpaná z dôvodu jej prijatia 

na konci roka. Proces verejného obstarávania, realizácie projektu a úhrad zhotoviteľovi by nebolo možné ukončiť 

v danom roku. Dôvodom boli aj nevhodné klimatické podmienky na realizáciu diela. 

 Finančné prostriedky z poskytnutej dotácie sa použili  v roku 2017. Z celkovej sumy poskytnutej dotácie 

22 782,- Eur bolo vyčerpaných 22 262,10 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 519,90 Eur boli vrátené na účet 

Ministerstva vnútra SR.   

Cieľom projektu bolo opticky zvýrazniť priechody pre chodcov dopravnými gombíkmi v okrese Nové Mesto 

nad Váhom, Prievidza, Púchov, Považská Bystrica a Trenčín. Realizácia bola zameraná na podporu zlepšenia dopravno-

bezpečnostnej situácie v uvedených okresoch, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k 

zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu 

nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov). Na základe zrealizovaných aktivít  sa 

dosiahlo viditeľné zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie. 

 

Dotácia z Ministerstva kultúry SR 

 

Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19 Bánovce nad Bebravou 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2018 bola predložená na základe výzvy vyhlásenej 

Ministerstvom kultúry SR zameranej na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Cieľom projektu je 

vypracovanie relevantnej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky v zmysle legislatívy o ochrane 

pamiatkového fondu ako prvej etapy obnovy NKP. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti bude vystavené 

v roku 2018. Plánovaný termín realizácie je máj – november 2018 

 

Grantový environmentálny program Zelené oči 

 

Trenčiansky samosprávny kraj realizuje grantový environmentálny program Zelené oči  na základe VZN č. 

27/2016. Dňa 02.05.2017 bolo Zastupiteľstvom TSK schválené aktualizované VZN č. 34/2017. Nové VZN nadobudlo 

účinnosť 1. júna 2017. Medzi najzásadnejšie zmeny v aktualizácii VZN patrí skrátenie oprávneného obdobia na 

predkladanie žiadostí o grant a to len do 31.08. príslušného roku, z dôvodu získania dostatočného časového priestoru na 

zadministrovanie projektu. Ďalšou významnou zmenou bolo vytvorenie štyroch hodnotiacich kôl k 31.1., 31.3., 31.5. a 

31.8. bežného roka. V rámci oblasti podpory „priame aktivity" bola ako ďalšia podmienka oprávnenosti projektov okrem 

participácie stanovená aj environmentálna osveta, resp. environmentálne vzdelávanie tak, aby projekty získali vyššiu 

pridanú hodnotu. Prijaté zmeny zefektívnili systém poskytovania grantov ako aj samotného hodnotiaceho procesu.  

V priebehu roka 2017 sa rozvinula spolupráca so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu (ďalej len 

„SpZaKT"). Konkrétne bol oslovený Ing. Balko, jej predseda, so žiadosťou o pomoc pri posudzovaní projektov, ktoré 

majú za cieľ výsadbu zelene, pretože veľká väčšina predkladaných žiadostí sú práve takéto, no v aktuálnom zložení 

komisie absentuje osoba s príslušným vzdelaním a praxou v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry, ktorá by vedela 

vyhodnotiť výsadby z hľadiska vhodnosti zvolených druhov a ich umiestnenia v danom priestore. SpZaKT predkladá ku 
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každému zasadnutiu Grantovej komisie stanoviská k jednotlivým projektom výsadieb, ktoré sú pri hlasovaní o 

jednotlivých projektoch prerokované.  

V rozpočte pre rok 2017 bolo pre grantový program vyčlenených 46 000,- Eur. Spolu bolo za rok 2017 

predložených 58 žiadostí, z tohto 39 žiadostí bolo oprávnených žiadať o grant. Schválených bolo 27 žiadostí o grant v 

celkovej výške 40 392,10 Eur.  

Nakoľko program začal fungovať na sklonku roka 2016 bolo ťažké odhadovať aký bude záujem regionálnych 

aktérov o tento program. Skutočný záujem značne prekročil odhadovaný počet predložených žiadostí a len z dôvodu 

vysokého počtu neoprávnených žiadostí nebola rozpočtovaná suma vyčerpaná.  

TSK zrealizovalo začiatkom roka 2017 seminár o grantovom programe Zelené oči pre potenciálnych žiadateľov 

v snahe zlepšiť informovanosť o podmienkach programu a predísť tak predkladaniu neoprávnených žiadostí. Z toho 

istého dôvodu začal TSK pre potenciálnych žiadateľov poskytovať konzultácie pri príprave žiadostí. O konzultácie 

prejavila záujem približne štvrtina žiadateľov. V seminároch o grantovom programe plánuje TSK pokračovať aj v roku 

2018 predovšetkým s cieľom zabezpečenia dostatočnej informovanosti a zníženia počtu neoprávnených žiadostí o grant. 

Informačné centrum EUROPE DIRECT 

 

Trenčiansky samosprávny kraj sa na obdobie 2013 – 2017 stal hostiteľskou štruktúrou pre Zastúpenie Európskej 

komisie a získal oprávnenie na grant na realizáciu projektu „Informačné centrum EUROPE DIRECT“. Informačné 

centrum EUROPE DIRECT Trenčín patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný 

bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu 

s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí zameraných pre širokú verejnosť.  

V roku 2017 sa na základe Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 03/2017 realizovali viaceré podujatia a súťaže pre 

hlavnú cieľovú skupinu, ktorou sú žiaci, študenti a mladí ľudia z celého kraja. Ako každý rok bolo zorganizované 

regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Už tradične Europe Direct Trenčín zrealizoval podobnú súťaž aj pre žiakov 

základných škôl. Súťaže Euroškolák sa zúčastnilo 9 škôl z celého kraja. Okrem toho, Europe Direct Trenčín 

zorganizovalo niekoľko prednášok a diskusií, či už na základných alebo stredných školách v kraji, kde sa žiaci nielen 

dozvedeli informácie o EÚ, ale si mohli aj zasúťažiť a overiť svoje znalosti o krajinách Európy.  

Hlavným podujatím, ktoré sa tiež už každoročne organizuje na Úrade TSK je podujatie Open Days v Europe 

Direct Trenčín kde stredoškolským študentom predstavujú rôzne organizácie pracujúce s mládežou možnosti ako 

vycestovať do zahraničia za štúdiom, na stáž alebo na dobrovoľnícky pobyt. Takisto sa ako každoročne aj v roku 2017 

centrum Europe Direct zúčastnilo so svojimi informačnými materiálmi a drobnými aktivitami a súťažami aj na Dni 

otvorených dverí na Úrade TSK a v rámci informačného stanu Zastúpenia Európskej komisie na festivale Pohoda 2017. 

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 sociálnych médii 

(Facebook – Europe Direct Trenčín). Projektový manažér ED Trenčín sa takisto každoročne zúčastňuje koordinačných 

stretnutí organizovaných Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a takisto celoeurópskeho stretnutia Europe Direct 

centier. Okrem toho sa ED Trenčín zúčastnilo aj na tréningovom seminári pre Európske informačné centrá v Bruseli. 

 

Informačné centrum Europe Direct na základe výzvy z Európskej komisie a Zastúpenia Európskej komisie v SR 

predložilo v roku 2016 žiadosť o grant na akciu realizovanú v I. polroku 2017 pod názvom "Videosúťaž a konferencia 

pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov", ktorá 

bola zameraná na poskytovanie informácií o významných iniciatívach EU na podporu zamestnanosti, rastu a investícií, a 

najmä investičného plánu. 

V súlade so schválenou žiadosťou o vyššie uvedený grant a následne podpísanou Osobitnou dohodou 

č.01/2016/InvestEU, informačné centrum Europe Direct Trenčín zorganizovalo akciu na propagáciu iniciatív EÚ na 

podporu zamestnanosti, rastu a investícií, ktorá pozostávala z dvoch častí. Najskôr bola vyhlásená videosúťaž pre žiakov 

stredných škôl. Druhou časťou akcie bola konferencia pre študentov stredných škôl z regiónu práve na tému vzdelávania 

a využitie Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich vplyve na zlepšenie vzdelávania na školách. 

V zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 03/2017 je schválený grant v sume 20 000,- Eur 

a spolufinancovanie TSK vo výške 12 000,- Eur. Európska komisia poskytla zálohovú platbu v sume 14 000,- Eur v roku 

2017 a zostatok grantu bude vyúčtovaný v roku 2018 po predložení Záverečnej technickej správy Zastúpeniu Európskej 

komisie v SR.  

Európska komisia uverejnila v auguste 2017 prostredníctvom svojho Generálneho riaditeľstva pre 

komunikáciu výzvu na predkladanie návrhov na výber partnerov na prevádzkovanie siete EDIC. Cieľom tejto výzvy je 

vytvorenie siete centier EDIC, ktoré sa budú zaoberať témami EÚ relevantnými pre verejnosť na miestnej a regionálnej 

úrovni, podporovať dialóg o otázkach EÚ a spolupracovať s inými informačnými sieťami. 

Trenčiansky samosprávny kraj prevádzkuje Europe Direct centrum od roku 2013 a je v tejto výzve 

oprávneným žiadateľom. Keďže existuje záujem centrum prevádzkovať aj naďalej, predložil Trenčiansky samosprávny 

kraj v termíne predkladania 14.9.2017 návrh, ktorý obsahuje projekt ďalšej prevádzky centra na roky 2018-2020. 

Projekt bol schválený a nová Rámcová dohoda o partnerstve bude účinná od januára 2018. 
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4.6.2 Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom   

 
Uznesením vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 v novom Programovom období (ďalej len PO) 2014-2020 plní 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky funkciu ako riadiaci orgán (ďalej len RO) pre 

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP).  

Následne medzi RO a Trenčianskym samosprávnym krajom bola uzatvorená Zmluva o vykonávaní časti úloh 

riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom dňa 26.01.2016 (ďalej len Zmluva ), účinná od 10.02.2016, čím bolo 

zabezpečené, že Trenčiansky samosprávny kraj začal plniť funkciu Sprostredkovateľského orgánu pre IROP (ďalej len 

SO pre IROP) a kde RO udelil SO pre IROP plnú moc na vykonávanie časti úloh RO v rozsahu definovanom v článku 3 

Zmluvy, ktorá zakladá právny vzťah zastúpenia a predstavuje dohodu zmluvných strán o plnej moci medzi RO a SO. Dňa 

24.10.2016 bol podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve, s účinnosťou od  17.11.2016. Touto Zmluvou je garantované i finančné 

krytie výkonu úloh SO pre IROP z alokácie prostriedkov technickej pomoci. 

V  roku 2017 odbor SO pre IROP pokračoval vo vykonávaní implementačných kompetencií decentralizovaných 

opatrení ROP v rámci PO 2007 – 2013: 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty, 4.1 a 

Regenerácia sídiel ROP – samostatne dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami, ROP – 

4.1d Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov a 5.1 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce   dopravnú   obslužnosť   regiónov  a to   vo  vykonávaní   následných   kontrol   na   mieste  v   súvislosti  

s udržateľnosťou projektov a kontrol iných skutočností. 

V novom PO 2014–2020 odbor SO pre IROP zabezpečoval tvorbu, prípravu a aktualizáciu, pripomienkovanie 

nových interných manuálov, usmernení, opisov systému riadenia a kontroly pre IROP a tiež aj prípravu, tvorbu a 

aktualizácie zmlúv a výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o poskytnutí NFP.  

V rámci implementácie projektov SO pre IROP vykonával prijímanie, posudzovanie projektových zámerov, 

administratívne overovanie, vydávanie hodnotiacich správ, schvaľovanie  žiadostí o NFP, administráciu zmenových 

konaní schválených projektov, monitorovanie projektov,  kontroly monitorovacích správ, kontroly na mieste, prípravu a 

tvorbu zmlúv, administratívne kontroly VO všetkých projektov. 

Poskytoval pre žiadateľov odborné konzultácie, poradenstvo  formou školení, seminárov, alebo osobných 

stretnutí na úrade TSK pri výzvach na predkladanie žiadostí o NFP a to v rámci Prioritných osí (ďalej len PO): 

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  

 

Administratívne kapacity SO pre IROP 

 

Od 1.1.2017 bol stav zamestnancov odboru SO pre IROP v počte 10 osôb, v priebehu roka došlo k personálnym 

zmenám, k 31.12.2017 bol fyzický stav zamestnancov v počte 9 osôb.  

V priebehu roka 2017 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP na refundovanie výdavkov miezd zamestnancov SO a na 

zabezpečenie administratívnych kapacít, zároveň bola predložená žiadosť o platbu na refundovanie týchto výdavkov 

vynaložených odborom SO pre IROP. 

  Na príjmový účet TSK za rok 2017 boli prijaté finančné prostriedky z podanej žiadosti o platbu v rámci PO 

2014-2020 a Operačného programu: IROP, PO: 6 Technická pomoc, kód projektu v ITMS2014+: 302061D770, názov 

projektu: Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie od 

01/2016 do 12/2017“ v celkovej výške 254 754,29 Eur.  

 

4.7 Medzinárodná spolupráca a propagácia 

4.7.1 Propagácia TSK  

 
SPÔSOBYA FORMY KOMUNIKÁCIE 

 

Trenčiansky samosprávny kraj realizuje vonkajšiu mediálnu komunikáciu smerom k obyvateľom v súlade so 

zákonom 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 

211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov(zákon o slobode informácií) a zákon 

167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v znení neskorších predpisov (tlačový zákon). 

 

V súlade s týmito právnymi normami využíva Trenčiansky samosprávny kraj  najvhodnejšie formy a spôsoby 

tvorenia a šírenia informácií smerom k širokej verejnosti.  

 

S cieľom zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov kraja o aktuálnom dianí a významných 

udalostiach a rozhodnutiach v kraji 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.  

Webové sídlo župy sa vyznačuje čistými líniami, reflektujúcimi aktuálne trendy, zjednodušenou farebnosťou a 

prehľadnými ikonami. Tzv. megamenu, prístupné z každej stránky, návštevníkov privádza priamo k podstránkam 

o kompetenciách kraja. 

Vyhľadávač na webovom sídle indexuje priamo adresy stránok, ktorých je už viac ako 450 tisíc, čo zaručuje 

presné výsledky pri hľadaní. Stránky sú bohatšie aj o metadáta na sociálne siete; okrem Youtube, Facebooku, Google+ 

a Twitteru sa rozšírili aj o dokaz na sociálnu sieť Instagram. Webové sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja je 

súčasťou rozsiahlejšieho projektu, do ktorého spadá 66 webových sídiel spolu s organizáciami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK. Za rok 2016 si webové sídlo www.tsk.sk zo súťaže Zlatý erb odnieslo bronz v kategórii „Najlepšia 

stránka samosprávneho kraja“. Rovnako pozitívne bolo hodnotené aj v roku 2017, keď si dokonca v tejto súťaži 

o jednu priečku polepšilo a bolo ohodnotené ako druhé najlepšie webové sídlo spomedzi všetkých samosprávnych 

krajov. Medzi hodnotenými kritériami sa nachádzali faktory ako ovládanie webu, navigácia, prehľadnosť a grafické 

spracovanie stránky, dodržiavanie štandardov funkčnosti webových stránok, ale i pre občana dôležité či odporúčané 

informácie a služby.  

O užívateľskej obľúbenosti webového sídla TSK svedčia aj štatistiky, nakoľko jeho návštevnosť každoročne 

stúpa. V priebehu roku 2017 ho navštívilo takmer 460 tis. používateľov. Počet jedinečných návštev stránok sa zvýšil 

z 1,4 mil na 1,7 mil.. Ako najväčší skokan sa ukázala návštevnosť cez mobilné zariadenia, ktorá dosiahla viac ako 670 

tisíc jedinečných zobrazení stránky oproti roku 2016 – 550 tis.  Z týchto čísiel vyplýva, že ľudia radšej navštevujú 

webové sídlo kraja z mobilu, keďže pri porovnaní celkovej návštevnosti z mobilov tvorí mobilná viac ako 50%-podiel. 

To potvrdzuje opodstatnenie responzívneho dizajnu webového sídla www.tsk.sk (prispôsobenie webového sídla 

k zariadeniu, na ktorom webové sídlo prezeráte – PC, mobil, tablet). 

Užívatelia radi navštevujú sekcie ako výberové konania, elektronické aukcie a zmluvy, ktoré sú v prvej desiatke 

najnavštevovanejších stránok a vďaka hlavnej stránke sú dostupné na jedno kliknutie. Naďalej sú najviac využívané 

dostupné služby z oblasti zdravotníctva, ktoré na webovom sídle TSK patria medzi najlepšie spomedzi všetkých 

krajov. Sekcia zdravotníctva na webovom sídle TSK mala v roku 2017 950 tis. jedinečných návštev. Pre odbornú 

i laickú verejnosť sekcia ponúka informácie široko nad rámec zákonných povinností. Webová stránka Trenčianskeho 

samosprávneho kraja je jediným garantovaným zdrojom informácií o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

Z oblasti zdravotníctva obsahuje najmä informácie o zdravotníckych zariadeniach ambulantnej a ústavnej zdravotnej 

starostlivosti, zdravotných obvodoch, lekárskej službe prvej pomoci, verejných lekárňach, výdajniach zdravotníckych 

pomôcok a potrieb, ako aj lekárenskej pohotovostnej službe. 

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 zo života organizácií 

v pôsobnosti TSK. Jednotlivé tlačové správy a aktuality z podujatí zo všetkých 9 okresov kraja sú doplnené nielen 

o podrobné informácie zo spoločenských udalostí a ich priebehu, ale aj o citácie zúčastnených hostí či zainteresovaných 

osobností, výsledkové listiny, fotogalériu 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. Počet registrovaných účastníkov na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2017 

presiahol počet 3 200 ľudí, webové sídlo bolo za rok celkovo aktualizované 5600-krát.  

KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ 

Sociálne siete ako informačné kanály Trenčianska župa začala využívať v druhej polovici roku 2014. Prvá 

vznikla fanpage na sociálnej sieti Facebook a vytvoril sa 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 2017 opäť ukázala sociálna sieť Facebook. 

Aktivity župy týmto spôsobom ku koncu roka 2017 sledovalo približne 4 150 fanúšikov, čo predstavuje medziročný 

nárast o viac ako 1650 fanúšikov bez využitia platenej propagácie príspevkov či samotnej fanpage. Facebooková fanpage 

Trenčianskeho samosprávneho kraja ostáva štvrtou najsledovanejšou spomedzi samosprávnych krajov. K devíze 

fanpage patria najmä  užívateľsky atraktívne súťaže, do ktorých sa fanúšikovia môžu aktívne zapájať a dozvedieť sa viac 

o kompetenciách župy, a aktuálny obsah fotografiou či videom reflektujúci udalosti v regióne.  

http://www.tsk.sk/
https://www.tsk.sk/
http://www.facebook.com/trencianskazupa
http://www.facebook.com/trencianskazupa
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V priebehu roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj na svojom profile vyhlásil niekoľko súťaží, najväčší 

úspech však zožala súťaž, ktorú TSK vyhlásil pri príležitosti 200. výročia narodenia rodáka z Beckova; Jozefa Miloslava 

Hurbana. Do súťaže na facebookovej fanpage s názvom Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja sa zapojilo či už 

komentárom, páčikom alebo zdieľaním príspevku  viac ako 2670 užívateľov. 

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 na dennej báze 

plánuje Trenčianska župa pokračovať aj naďalej. Bude tak robiť nielen s cieľom efektívne a rýchlo informovať ľudí, ale 

aj s cieľom dostať krajské kompetencie viac do povedomia širokej verejnosti. 

 

 ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ 

V roku 2017 Trenčiansky samosprávny kraj spolupracoval aj s on-line magazínom Hiking.sk, zameraným na 

informácie pre turistických nadšencov. V mesiacoch máj až október na tomto portáli Trenčianska župa informovala 

formou inzertného obsahu o možnostiach atraktívnej turistiky a cyklistiky v rámci jednotlivých regiónov Trenčianskeho 

kraja.  

 

PRINTOVÉ (TLAČENÉ) MÉDIÁ 

Vlastné printové médium 

V súčasnosti Trenčiansky samosprávny kraj nevydáva svoje vlastné tlačové periodikum. Od mája 2016 však 

obyvateľov kraja informuje 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 91 tis. 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 

web sídle KOCR www.trencinregion.sk a web stránke TSK www.tsk.sk, môžu svojim nápadmi prispievať aj obyvatelia 

kraja. 

 

       Inzercia v printových médiách 

V pravidelnej periodicite raz mesačne vychádza na základe zmluvného vzťahu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a spoločnosťou Petit Press, a. s., v sieti regionálnych týždenníkov MY v celom Trenčianskom kraji v plnofarebnom 

grafickom prevedení 1 inzertná strana formátu A3. MY Noviny Stredného Považia, MY Trenčianske noviny a My 

Noviny Horného Ponitria 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, prostredníctvom printových médií i spravodajských web stránok. 

 Obyvateľov kopaničiarskeho regiónu kraj prostredníctvom printových médií informuje rovnako v mesačnej periodicite 

inzertnou novinovou stranou v plnofarebnom prevedení v týždenníku Kopaničiar Expres, ktorý vydáva spoločnosť 

KOEX-PRESS, s. r. o. Týždenník je osobitne pre okres Myjava jedinečný a výnimočný. V okrese Myjava iná spoločnosť 

regionálny titul takéhoto charakteru nevydáva. 

 

Informovanosť  obyvateľov mesta Púchov a púchovského regiónu zabezpečuje spoločnosť MEDIAL IN, s. r. o., 

ktorá v náklade 8 000 kusov vydáva a distribuuje plnofarebný týždenník Púchovské noviny. Distribuovaný je do 

všetkých schránok občanov mesta Púchov, všetkých jeho mestských častí, taktiež sú voľne k dispozícii na odber na 

ďalších distribučných miestach. Na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou MEDIAL IN, s. r. o., Trenčiansky 

samosprávny kraj s periodicitou raz mesačne v týždenníku inzeruje plnofarebnú novinovú stranu. 

 

V regióne Bánovecko Trenčiansky samosprávny kraj informuje obyvateľov o dianí v krajskej samospráve 

mesačnou inzerciou v rozsahu jednej plnofarebnej novinovej strany v novinách TAJMS, ktoré vydáva spoločnosť 

TEOTIHUACAN, s. r. o. Noviny sú vydávané v rámci mediálneho projektu ,,Komunikujúci bánovský región“. Hlavným 

cieľom novín je zabezpečiť pravidelnú komunikáciu s občanmi, t. j. poskytovať aktuálne dostupné informácie formou 

aktuálneho spravodajstva zo všetkých oblastí – kultúrneho, spoločenského, športového a cirkevného života. 

 

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 dvoch vydaniach časopisu BIKER, s ktorým kraj spolupracuje na základe zmluvy o propagácii so spoločnosťou 

SPORTMEDIA, s. r. o. V treťom vydaní mesačníka BIKER v roku 2017 bol uverejnený 10-stranový spot o možnosti 

cyklistických výletov na konkrétnych trasách v okolí Nového Mesta nad Váhom, Starej Turej, Myjavy a Brezovej pod 

Bradlom pre tri kategórie cyklistov (ľahký, stredný a náročný variant) vrátane ich presného popisu, fotodokumentácie 

http://www.trencinregion.sk/
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a priloženej cyklistickej mapy. Následne v ďalšom čísle časopisu BIKER kraj inzeroval možnosti ďalších turistických 

a cyklistických aktivít na území regiónu na 2-stranovom spote.  

Na rok 2017 bolo v rámci mediálnej komunikácie naplánovaných 370 publikovaných printových príspevkov ako 

inzertného obsahu. Tento počet sa podarilo prekročiť viac ako 1,2-násobne, keďže publikovaných príspevkov 

v printových médiách bolo celkom 450. 

 

 

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 a regionálneho rádia WOW, ktorého vysielanie môžu počúvať obyvatelia regiónu hornej Nitry, 

stredného Považia a Trenčína. Rádio teda zabezpečovalo pokrytie v rámci takmer celého samosprávneho kraja. 

 

Prostredníctvom pravidelnej rozhlasovej relácie Trenčianska župa v oboch rádiách minimálne raz za týždeň 

pravidelne informovala občanov v živom vysielaní, resp. v pravidelných informačných blokoch o aktivitách, činnosti a 

rozhodnutiach regionálnej samosprávy a organizáciách 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 k 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.) a TV Central (prevádzkovateľ CE MEDIA s.r.o.), vysielania ktorých sú 

súčasťou 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.). V polovici roku 2017 sa k zmluvným televíziám v tomto regióne pridala aj 

Západoslovenská televízia. Príspevky Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejnené vo vysielaní Západoslovenskej 

televízie, zhotovuje Peter Horňák (prevádzkovateľ PH studio). Západoslovenská televízia patrí medzi najväčšie 

regionálne televízie na Slovensku, obyvateľov juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja informuje o komunálnej politike, 

regionálnych témach a kultúre. 

 

Obyvateľov severnejšej časti kraja Trenčianska župa informuje na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou 

MEDIA TV, spol. s. r. o., ktorá prevádzkuje Televíziu Považie. Tá okrem považskobystrického regiónu od roku 2016 

pokrýva aj územie okresov Trenčín, Ilava a Púchov. Trenčiansky samosprávny v roku 2017 pokračoval v spolupráci s 

agentúrou Peter Peťovský - PEKY PRODUCTION AGENTÚRA, ktorá sa podieľa na projekte internetovej televízie 

Trenčiansky terajšok pre región Trenčína a jeho okolia.  

 

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 predmetných 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 naživo. Rok 2017 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 2017 realizoval prostredníctvom webu 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 hlavnú 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).  

 

Na rok 2017 bolo prostredníctvom siedmich regionálnych televízií, jednej internetovej televízie a dvoch rádií 

naplánované odvysielanie príspevkov v rozsahu 2360 minút. Plán sa v roku 2017 podarilo splniť nad jeho rámec, keďže 

časy odvysielaných príspevkov sú zakotvené v zmluvách s týmito médiami a v polovici roku 2017 došlo k rozšíreniu 

zmluvného vzťahu o regionálnu televíziu i rádio. Televízie však viackrát odvysielali príspevky aj nad rámec zmluvnej 

dohody. 

http://www.zastupiteľstvo.sk/
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MEDIÁLNE VÝSTUPY 

Mediálne výstupy prostredníctvom uvedených komunikačných kanálov zabezpečuje Oddelenie komunikácie 

a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2017 odoslalo do lokálnych i 

celoslovenských médií a tlačových agentúr 630 tlačových správ, informujúcich o podujatiach a udalostiach na území 

kraja, besedách, tlačových konferenciách, aktuálnych otázkach spoločenského diania či rozhodnutiach župných 

poslancov. Na webovom sídle kraja bolo zverejnených približne 180 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, o úspechoch stredoškolákov, o stretnutí Jednoty dôchodcov Slovenska a pod.). 

Dovedna tak bolo za rok 2017 na webovom sídle Trenčianskej župy uverejnených 810 článkov (tlačové správy, 

aktuality, pozvánky, výzvy), čo v priemere predstavuje viac ako dve aktualizácie webového sídla kraja denne 

v podobe článku, spracovaného Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. Celkovo bolo mediálne 

pokrytých (tlačovou správou, fotografickým a televíznym výstupom) približne 400 podujatí, ktoré organizovali mestá, 

obce a rozličné organizácie na území všetkých deviatich okresov kraja.  

Zamestnanci Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 

2017 zodpovedali spolu na približne 410 novinárskych otázok, týkajúcich sa krajských kompetencií, čo v priemere 

predstavuje 1,6 otázky na pracovný deň. Kraj pritom reaguje na každú jednu prijatú otázku jej zodpovedaním alebo 

postúpením kompetentnému orgánu, inštitúcii.  

Z globálneho hľadiska bolo v slovenských printových i elektronických médiách, televíznom a rozhlasovom 

vysielaní s regionálnou i celoslovenskou pôsobnosťou (napr. RTVS, TA3, tasr.sk, sme.sk, Rádio Regina, TV JOJ, Plus 1 

deň a pod.) v roku 2017 uverejnených, resp. odvysielaných 6 783 príspevkov, zmieňujúcich aktivity predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja vo všeobecnosti a informácie zo života miest 

a obcí na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. V priemere tak bol v tlači, televízii a rádiu Trenčiansky 

samosprávny kraj, jeho obce a mestá zmienené približne 18,5-krát za deň. 

 

MEDIÁLNE KAMPANE 

Zelená župa - Deň otvorených dverí  

Projekt Zelená župa vstúpil v roku 2017 do svojho tretieho ročníka. Tento environmentálny projekt bol tak 

jednou z nosných tém, o ktorých Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne 

informoval.  Problematike ekológie a životného prostredia v Trenčianskom 

kraji sa Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov venovalo formou 

tlačových správ na týždennej báze. Kraj sa profiluje ako kraj naklonený 

životnému prostrediu, ktorý chce znížiť svoju environmentálnu stopu 

a dopad na životné prostredie. 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 a podobne. K top témam  v rámci roku 2017 patrí otvorenie rýchlonabíjacej stanice v Považskej 

Bystrici či začiatok stavby prvého úseku Vážskej cyklotrasy.  

Rok 2017 bol štvrtým v poradí, kedy Trenčiansky samosprávny kraj otvoril svoje dvere i dvere inštitúcií, ktoré 

zriaďuje, verejnosti dokorán. Urobil tak v duchu transparentnosti župy a s cieľom priblíženia krajských kompetencií 

k širokej verejnosti. V roku 2017 sa Deň otvorených dverí opätovne niesol v znamení projektu Zelená župa. Veľkými 

dverami do sveta Zelenej župy bol práve štvrtý ročník Dňa otvorených dverí, počas ktorého sa gro aktivít týkalo práve 

ochrany životného prostredia. DOD TSK 2017 otváral spolu s trenčianskym županom aj minister životného prostredia 

Slovenskej republiky László Sólymos a uznávaný slovenský pomológ Ivan 

Hričovský. Významní hostia si hneď v úvode dňa vyskúšali súťažnú aktivitu – 

separovanie odpadu. Profesor Ivan Hričovský zasa prítomnej verejnosti 

odprezentoval aktuálne trendy v ovocinárstve a jesennej výsadbe. Kto mal chuť 

stráviť dopoludnie aktívne, priamo na terase 9. poschodia s výhľadom na 

Trenčiansky hrad sa cvičila joga. Športom to však žilo aj priamo v budove; 

svoje podpisy odovzdávali  hokejisti HK Dukla Trenčín a univerzitného tímu 

Gladiators. Svoje unikátne kúsky divákom predviedli aj členovia skupiny Born 

to Trick. DOD TSK 2017 sa zúčastnila takmer 30 vystavovateľov, ktorí 

prierezovo predstavili všetky župné kompetencie s dôrazom na environmentálne zameranie Zelenej župy. Pod jednou 

strechou sa opäť stretli všetky generácie; škôlkari, žiaci ZŠ, stredoškoláci, pracujúca verejnosť i seniori.  

 



 

76 

 

Takto poznám J. M. Hurbana ja – 200. výročie narodenia J. M. Hurbana 

  Rok 2017 bol pri príležitosti 200. výročia narodenia rodáka z Beckova a kodifikátora spisovného jazyka Jozefa 

Miloslava Hurbana venovaný práve tejto významnej osobnosti slovenských dejín.  Organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja si pri tejto príležitosti pripravili počas celého roka viac ako osemdesiatku 

aktivít a podujatí. Župa sa zapojila tiež a pravidelne v priebehu roka informovala o živote, diele a odkaze J. M. Hurbana. 

Počas Dňa otvorených dverí v pondelok 2. októbra 2017 dokonca pokrstila v prítomnosti živého Hurbana tematické 

pexeso, ktoré mohlo vzniknúť len vďaka originálnym obrázkom zapojených jednotlivcov či kolektívov, ktorí na tému 

Takto poznám J. M. Hurbana ja priniesli svoj pohľad na túto významnú osobnosť našich dejín.  Najväčšou udalosťou 

v roku Hurbana boli celonárodné oslavy v Beckove, v rodisku Hurbana, ktoré si nenechali ujsť ani jeho pravnúčatá. 

Prostredníctvom vydaných takmer 30 tlačových správ TSK priebežne komplexne približoval aj rodinný i pracovný život 

Hurbana. Pripomínal známe fakty z jeho života, no odhaľoval aj menej známe skutočnosti a aktivity tohto dejateľa. Aby 

mohlo vzniknúť tematické pexeso o Hurbanovi, 

pristúpila v marci 2017 Trenčianska župa k 

vyhláseniu súťaže Takto poznám Jozefa Miloslava 

Hurbana ja. Jednotlivci i kolektívy vytvárali kresby, 

maľby, básne, úvahy, príbehy či iné tvorivé 

spracovania na tému Hurbana, a tak vďaka svojej 

kreativite ukázali, ako poznajú prvého predsedu 

Slovenskej národnej rady. Tým najšikovnejším sa 

dokonca podarilo vyhrať výlet do Národnej rady 

Slovenskej republiky. Súťažné obrázkové príspevky 

by bola škoda neukázať verejnosti. Svetlo sveta 

uzreli v podobe tematického pexesa, ktorého 

krstným otcom sa stal živý J. M. Hurban spolu 

s predsedom TSK Jaroslavom Baškom a víťazom 

facebookového hlasovania o najlepší súťažný 

príspevok zo ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves. Samotný 

krst hlinou z Beckova počas Dňa otvorených dverí TSK zaplnil kongresovú sálu Úradu TSK do posledného miesta.           

Súťaž s premiérovým ročníkom cykloautobusov 

Trenčiansky samosprávny kraj počas letných prázdnin v roku 2017 priniesol novú službu pre cestujúcu 

verejnosť a fanúšikov cyklistiky. Na trasách Trenčín – Dubodiel a Trenčín – Nové Mesto nad Váhom premávali 

autobusy, ktoré ťahali špeciálny vozík s kapacitou až 24 bicyklov. Uvedené trasy si vo verejnom hlasovaní zvolila 

samotná verejnosť, ktorá dala najavo svoje preferencie, do ktorých lokalít kraja by sa rada dopravila s využitím 

cykloautobusu.  Cyklobus nielen poslúžil, ale aj odmenil. Pre všetkých nadšených cyklistov, ktorí využili cyklobus, si 

TSK pripravil súťaž o vecné ceny. Podmienkou bolo odfotiť sa s cykloautobusom a bicyklami na ňom a poslať fotku na 

facebookovú stránku TSK. Každá fotografia bola automaticky ocenená darčekom od TSK. 

         Participatívny-komunitný rozpočet 2017 

Jednou z najväčších noviniek Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2017 bolo zavedenie Participatívneho-

komunitného rozpočtu. Trenčiansky samosprávny kraj týmto krokom umožnil verejnosti rozhodnúť o tom, ako bude 

využitých 99 tisíc € zo župnej kasy. Trenčianska župa tak urobila ako prvá spomedzi samosprávnych krajov. V termíne 

od apríla do mája mala možnosť verejnosť predkladať na Trenčiansky samosprávny kraj pre komunitu prospešné nápady, 

ktorých realizáciu by ocenila vo svojom okolí. V tomto termíne bolo počas premiérového ročníka Participatívneho-

komunitného rozpočtu na Trenčiansku župu doručených celkovo 35 projektov. Celkovo 29 z 35 jedinečných nápadov 

na zlepšenie podmienok v kraji splnilo požadované kritériá a postúpilo do hlasovania verejnosti. Finálnej realizácie sa zo 

župného rozpočtu TSK dočkalo 28 z nich, pričom do hlasovania sa spolu zapojilo bezmála 2200 ľudí.  

Nakoľko išlo o pilotný ročník, počas ktorého sa obyvatelia kraja s princípmi participácie na krajskej úrovni ešte len 

zoznamovali, bol prvý ročník Participatívno-komunitného rozpočtu vyhodnotený ako úspešný. Využiť šancu skrášliť 

svoje okolie, príp. zorganizovať aktivitu pre určitú skupinu ľudí v regióne totiž využili obyvatelia 8 okresov Trenčianskej 

župy. Predložené projekty zastrešovali oblasti, ako kultúra, šport, životné prostredie, voľnočasové aktivity, doprava 

a komunikácie a sociálna pomoc a sociálne služby. Z nich mali najpočetnejšie zastúpenie nápady ľudí z oblasti 

voľnočasových aktivít. Druhá početne zastúpená skupina predložených návrhov sa týkala oblasti kultúry. Cieľom 

kultúrnych podujatí nebol iba zámer priniesť návštevníkom príjemný kultúrny zážitok, ale ich prostredníctvom spojiť 

všetky generácie či komunity mesta alebo obce. Tretie miesto v rámci jednotlivých oblastí pripadlo športu. Päť 

predložených projektov ponúklo deťom priestor na sebarealizáciu, možnosť zdokonalenia sa v niektorom zo športov či 

spolupodieľania sa na organizovaní športových súťaží. Z oblasti životného prostredia napomohli tri návrhy od 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/organizacie-v-posobnosti-trencianskej-zupy-si-na-200.-vyrocie-narodenia-jozefa-miloslava-hurbana-pripravili-viac-nez-80-roznorodych-aktivit-a-podujati.html?page_id=393208
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/organizacie-v-posobnosti-trencianskej-zupy-si-na-200.-vyrocie-narodenia-jozefa-miloslava-hurbana-pripravili-viac-nez-80-roznorodych-aktivit-a-podujati.html?page_id=393208
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/celonarodnej-spomienky-na-jozefa-miloslava-hurbana-v-beckove-sa-zucastnili-aj-jeho-pravnucata.html?page_id=390034
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/zapojte-sa-do-sutaze-s-hurbanom-a-vyhrajte-vylet-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky.html?page_id=393654
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/hurbanovi-svoj-pacik-odovzdalo-takmer-2400-fanusikov.html?page_id=416151
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/jedinecne-pexeso-venovane-hurbanovi-pokrstili-hrudou-z-rodneho-beckova.html?page_id=442528
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/jedinecne-pexeso-venovane-hurbanovi-pokrstili-hrudou-z-rodneho-beckova.html?page_id=442528
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obyvateľov kraja budovať a rozvíjať vzťah ľudí s prírodou. Po jednom projekte prišlo na župný úrad z oblasti dopravy 

a komunikácií a z oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb.  

Spustenie súťaže o nový názov Vážskej cyklotrasy 

Participáciu verejnosti sa Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol umožniť aj iným spôsobom, ako je 

rozhodovanie o využití časti župného rozpočtu. Už od roku 2014 Trenčiansky samosprávny kraj pracuje na príprave 

výstavby 100 km dlhej Vážskej cyklotrasy. V roku 2017 sa prvýkrát v histórii župy podarilo plány z papiera pretaviť do 

reality, keď sa v novembri 2017 začalo s výstavbou prvého úseku Vážskej cyklotrasy, a to medzi obcou Horná Streda 

a mestom Nové Mesto nad Váhom. Hoci dlho očakávaná výstavba začala, chýbala však jedna dôležitá a podstatná vec, 

a to názov cyklotrasy. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol do tohto procesu zapojiť aj širokú verejnosť, ktorá 

mohla svoje návrhy na pomenovanie novej cyklotrasy posielať  od stredy 22. novembra 2017. Župa bude tieto návrhy 

prijímať až do utorka 22. mája 2018. Po tomto termíne bude na webovom sídle kraja spustené verejné hlasovanie, 

v rámci ktorého si spomedzi zaslaných návrhov verejnosť vyberie to meno, ktoré sa jej pre cyklotrasu bude najviac páčiť.   

     

        Kvapka krvi 

Tradícia v spoločnom odbere krvi na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja a v troch nemocniciach, ktoré 

zriaďuje – v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, v NsP Považská Bystrica a v NsP Myjava – pokračovala aj v roku 

2017. Úrad už tradične zorganizoval jarný odber krvi, počas ktorého na Úrade TSK a v troch nemocniciach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK darovalo spoločne takmer 40 darcov 16,45 litrov krvi. Cieľom aktivity je motivovať 

nielen župných zamestnancov, ale aj širokú verejnosť prispieť svojím vlastným dobrým skutkom k záchrane životov 

iných ľudí. Od vzniku tejto peknej tradície sa zamestnancom TSK, ale i zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK a širokej verejnosti podarilo v priebehu troch rokov darovať viac ako 140 litrov krvi. 

       Adventný kalendár 

Aj v roku 2017 Trenčianska župa nadviazala na tradíciu informačného adventného kalendára z roku 2015. 

Každý decembrový deň Trenčiansky samosprávny kraj zverejnil krátku správu o tom, aký bol rok 2017 v trenčianskom 

regióne. Vianočná novinka sa pritom vždy vyznačovala číselným súvisom s konkrétnym dňom adventného 

obdobia. Účelom adventného kalendára TSK bolo informovať širokú verejnosť a obyvateľov kraja o dianí, živote 

a úspechoch nášho regiónu a poďakovať všetkým, ktorí sa na ňom v roku 2017 aktívne podieľali. 

 

Vrchárska koruna Trenčianska 

 

V roku 2017 sa Trenčiansky samosprávny kraj už po druhýkrát stal partnerom cykloturistického projektu 

Vrchárska koruna Trenčianska. Ten je v súlade so stratégiou projektu Zelená župa robiť kraj atraktívnejším 

a zaujímavejším pre tie skupiny obyvateľstva, ktoré holdujú pešej turistike alebo jazde na dvoch kolesách. Vrchárska 

koruna Trenčianska zároveň zvyšuje turistickú atraktivitu regiónu propagáciou jeho najzaujímavejších horských 

vrcholov, miest, rozhľadní a pamätníkov. Projekt všetkých priaznivcov cyklistiky, turistiky a behu v období od 10. apríla 

do novembra 2017 previedol 20 turisticky atraktívnymi vrcholmi kraja. Organizátori VKT vybrali pre rok 2017 

dvadsiatku naozaj zaujímavých kopcov. Boli medzi nimi nielen najvyššie vrcholy kraja, ale aj rozhľadne či hrady. Štyri 

z nich ponechali organizátori z roku 2016, a to Považský Inovec (1 042 m), Veľkú Javorinu (970 m), Panskú Javorinu 

(942 m) a Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle (543 m).   K novým vrcholom patril v roku 2017 napr. vysielač 

Nad oborou (657 m), kopec Klepáč (575 m), vrchol Makyta (922 m) či najvyšší vrch Trenčianskeho kraja Vtáčnik (1346 

m).  
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        Nové nálepky na autobusoch prímestskej dopravy 

 

Trenčiansky samosprávny kraj dbá aj na bezpečnosť cestujúcich, a to nielen v autobuse, ale aj mimo neho. 

Mnoho nehôd s účasťou chodca vzniká, keď osoba vbehne na cestu spoza stojaceho autobusu. Vodič vozidla idúceho po 

ceste nemá kvôli autobusu dobrý výhľad a neočakáva chodca na ceste, čím môže dôjsť k nehode. Trenčiansky 

samosprávny kraj sa preto rozhodol strety vozidiel s chodcami eliminovať formou komunikačnej kampane v podobe 

vizuálneho varovania. Verejnosť si tak v roku 2017 mohla na modrých autobusoch všimnúť úplne nové nálepky, ktoré 

majú za úlohu odradiť chodcov od nebezpečného vstupu na vozovku spoza autobusu. Cieľom tohto opatrenia je  

upozorniť   cestujúcich, ktorí vystupujú z  autobusu, aby prechádzali cez vozovku, až keď autobus opustí priestor 

zastávky. Toto pripomenutie je strategicky umiestnené nielen na dverách autobusov, aby ho cestujúci brali na vedomie už 

pri vystupovaní, ale aj na zadnej časti autobusu, kde chodcom znova pripomenie obozretnosť pri prechádzaní cez cestu.  

Historicky prvá udelená Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Počas slávnostného otvorenia výstavy Záhradkár 2017 využil 

trenčiansky župan prítomnosť profesora Ivana Hričovského, aby mu prvýkrát 

v histórii existencie Trenčianskej župy odovzdal Cenu predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cenu stvárňuje zelený sklený list 

vyrobený SOŠ sklárskou v Lednických Rovniach, ktorý symbolizuje 

environmentálnu víziu TSK ako Zelenej župy. Profesor Ivan Hričovský si ju 

z rúk trenčianskeho župana prevzal za celoživotné akademické dielo 

a popularizáciu záhradkárstva a ovocinárstva medzi širokou verejnosťou 

v kraji. Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja je jedným 

z dvoch verejných uznaní, ku ktorých udeľovaniu pristúpila Trenčianska 

župa prvýkrát v roku 2017 na základe Štatútu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, schváleného v roku 2016.  

 

 

 

 

      Národná kampaň Do práce na bicykli 

Trenčiansky samosprávny kraj je už tradičným účastníkom národnej cyklistickej kampane a projektu zároveň 

Do práce na bicykli. Tú vyhlasuje národný cyklokoordinátor v spolupráci s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky. 

Zamestnanci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa tak už štvrtým rokom po sebe podujali počas mesiaca máj 

nechať autá doma a do práce dochádzať na dvoch kolesách. Aj táto aktivita je totiž v súlade s projektom Zelená župa, ale 

aj so samotnými cieľmi kampane, ku ktorým patrí zlepšenie stavu životného prostredia či podmienok pre zamestnancov, 

ktorí by do práce chceli na bicykli dochádzať nielen v máji, ale každodenne počas roka.  V celkovo piatich tímoch do 

práce na bicykli dochádzala dvadsiatka župných zamestnancov.  

PUBLIKÁCIE, PROPAGAČNÉ MATERIÁLY A REKLAMNÉ PREDMETY 

 

Propagačné materiály predstavujú ďalšiu z možností, ako kraj a jeho kompetencie možno priblížiť bližšie ku 

všetkým generáciám obyvateľov kraja.  Propagačné materiály a reklamné predmety sú dôležité nosiče informácií. Po 

stránke obsahovej a estetickej musia zahŕňať informácie o administratívnych, geografických, demografických a 

hospodárskych údajoch, o prírodnom a historickom potenciáli a celkovom imidži kraja. Po stránke estetickej musia byť 

na vysokej úrovni, musia spĺňať 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 distribúcii 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.  
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REKLAMNÉ PREDMETY 

 

V  roku 2017 sa celkovo obstaralo 18 rôznych druhov reklamných predmetov s korporátnou identitou TSK 

a/alebo s logom Zelená župa.  K nim patria napr. igelitové i papierové tašky, tričká s erbom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a farebným vyobrazením Trenčianskeho hradu, praktický drevený školský set pasteliek a pravítka, 

odznaky, diáre a dosky s erbom Trenčianskeho samosprávneho kraja, pexeso J. M. Hurbana k 200. výročiu jeho 

narodenia, cyklodresy Trenčianskeho samosprávneho kraja, šatka na krk s logom Zelená župa, informačné nálepky 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, zamerané na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou 

či drobné vecné predmety s erbom Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

 

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY 

V tejto oblasti za rok 2017 dominuje stolový i nástenný kalendár Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 

2018. Kalendáre Trenčianskej župy bývajú pravidelne ohodnotené ako tie najkrajšie či najkreatívnejšie v rámci 

slovenskej súťaže Najkrajší kalendár Slovenska, 

ktorú každoročne vyhlasuje Klub fotopublicistov 

Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so 

Štátnou vedeckou knižnicou Banská Bystrica. Inak 

tomu nebolo ani v prípade kalendárov na rok 2018, 

keby si obidva, nástenný aj stolový kalendár zo 

súťaže odniesli medailové umiestnenie.  Nástenný 

kalendár Kultúrne bohatstvo Trenčianskeho kraja, 

vydaný Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) 

v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného 

ruchu (KOCR) Trenčín región pri príležitosti 

Európskeho roku kultúrneho dedičstva, si v kategórii 

Nástenné viaclistové kalendáre v súťaži Najkrajší 

kalendár Slovenska 2018 vyslúžil striebro. Jeho 

jednotlivé stránky prezentujú známe i menej známe 

pamiatky v kraji. Vďaka nemu majú nielen 

obyvatelia župy možnosť spoznať aj také zákutia 

trenčianskeho regiónu, o ktorých doposiaľ možno ani 

nepočuli. Na umeleckých fotografiách je zachytená napríklad národná kultúrna pamiatka hrad Beckov, najstaršie 

pútnické miesto na Slovensku Skalka nad Váhom, jeden z najkrajších zámkov v strednej Európe – Bojnický zámok či 

malebný kostolík v Haluziciach.    

Stolový kalendár Trenčianskeho samosprávneho kraja tradične prezentuje environmentálne ladený projekt TSK 

s názvom Zelená župa. Na jeho listoch sa nachádzajú obrázky súvisiace s jednotlivými oblasťami projektu a zo života 

obyvateľov kraja, župných organizácií i samotného úradu. Ich poradie reprezentuje tradičný ročný cyklus Trenčianskeho 

kraja ako Zelenej župy. Porotcov zaujala aj novinka v podobe hry puzzle, ktorá je súčasťou kalendára. V kategórii 

Stolové kalendáre vybojoval tento zástupca TSK bronz.     

PUBLIKÁCIE 

 

Hneď v úvode roku 2017 Trenčiansky samosprávny 

kraj vydal publikáciu o dobrovoľných hasičských zboroch 

v Trenčianskom kraji. Knižka vznikla spoluprácou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a jednotlivých 

dobrovoľných hasičských zborov v kraji. Výsledkom je 

370–stranová publikácia, ktorá zachytáva nielen históriu, 

ale aj prvú techniku a prvých členov DHZ. Prináša 

informácie aj o aktivitách a úspechoch súčasných členov 

a technike, ktorú využívajú pri zásahoch. Knižka sa krstila 

malým hasičským prístrojom v Trenčíne v rámci 

slávnostného večera k otvoreniu 13. ročníka výstavy 

a konferencie FirEco 2017. K jej pokrsteniu pristúpil 

predseda TSK Jaroslav Baška, krajský predseda DPO SR 

Jozef Smolinský a generálny sekretár DPO SR Vendelín 

Horváth. Ten sa stal krstným otcom publikácie.  Knižka 

vyšla v náklade 1500 kusov, prioritne určenom pre 

jednotlivé dobrovoľné hasičské zbory, ako aj jednotlivé 
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obecné a mestské samosprávy Trenčianskeho kraja.    

 

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 nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej 

verejnosti a médií.  

V roku 2017 bola prezentácia kraja realizovaná v spolupráci  s krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región na 

výstave cestovného ruchu regiónov „Región Tour Expo 2017“, ktorá sa uskutočňuje v areáli výstaviska EXPO 

CENTER, a. s., Trenčín. Trenčianska župa sa ďalej prezentovala aj počas Dňa Trenčianskeho kraja v českom Kuřimi, 

Národnej slávnosti na Devíne 2017, podujatia ITF Slovakiatour, výstavy Region Tour Brno či ďalších  verejných 

podujatí s masovou účasťou, akými sú napr. najväčší bicyklový festival na Slovensku  BIKEFEST v Kálnici, či 

medzinárodný multižánrový, svetovo známy festival POHODA. Už tradične ste mohli Trenčiansky samosprávny kraj 

v zastúpení inštitúcií, ktoré zriaďuje, stretnúť  tiež na farmárskom jarmoku Mňamfest v Bánovciach nad Bebravou či na 

výstave Stredoškolák.   

Trenčiansky samosprávny kraj mal na rok 2017 naplánovanú účasť na celkovo ôsmich veľtrhoch a výstavách, a tento 

plán splnil na viac ako 100%, nakoľko sa v roku 2017 prezentoval až na 13 veľtrhoch a výstavách.  

 

4.7.2 Spolupráca so zahraničnými partnermi 
 

Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených 

bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom 

Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sor - Trondelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej 

federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však 

prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a TSK s nimi spája viac spoločných záujmov a rovnaké 

podmienky pre spoluprácu v rámci EÚ. 

Na rok 2017 bolo v rozpočte celkovo naplánovaných 5 vzájomných návštev s partnerskými regiónmi. Z týchto 5 

návštev sa v skutočnosti zrealizovali štyri 

vzájomné návštevy. Trenčiansky župan Jaroslav 

Baška privítal na pôde Úradu TSK 24. februára 

2017 novozvoleného hejtmana Juhomoravského 

kraja Bohumila Šimeka. Návštevu spriateleného 

Trenčianskeho kraja absolvoval nový hejtman 

prvýkrát. V utorok 23. mája 2017 zavítala do 

Trenčianskeho samosprávneho kraja zahraničná 

delegácia z Juhomoravského kraja. Zástupcovia 

oboch krajov diskutovali v teréne na témy duálneho 

vzdelávania a prírodných záhrad v rámci 

environmentálneho projektu Zelená župa. Spoločne 

navštívili vybrané školy a firmy zapojené do 

systému duálneho vzdelávania, neobišli ani prírodné 

záhrady v kraji.  

Tretia zo vzájomných návštev 

s partnerskými regiónmi Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sa uskutočnila piatok 2. júna 2017, keď sa v areáli Golf Rezortu Kaskáda v Kuřimi (Juhomoravský 

kraj) konal Deň Trenčianskeho kraja pod hlavičkou krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región. Pre 

návštevníkov golfového rezortu, ale aj pre zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja bola 

pripravená prezentácia  salašníctva, myjavského folklóru, ochutnávka gastronómie a tradičných slovenských výrobkov. 

Atmosféru dokonale dopĺňalo vystúpenie folklórneho súboru Kycer z Turej Lúky. Súčasťou Dňa Trenčianskeho kraja 

bolo aj pracovné stretnutie podpredsedu TSK Richarda Takáča s hejtmanom JMK Bohumilom Šimekom spoločne 

s ďalšími členmi delegácie TSK a JMK. Prezentované boli úspešne rozbehnuté projekty Trenčianskeho samosprávneho  

kraja ako napríklad systém duálneho vzdelávania, v ktorom je TSK na Slovensku už tretí rok lídrom, environmentálny 

projekt Zelená župa a cezhraničné projekty INTERREG V-A. Štvoricu vzájomných návštev uzatvorila  22. augusta 2017 

návšteva Trenčianskeho kraja delegácie zo Zlínskeho kraja na čele s novozvoleným hejtmanom Jiřím Čunekom, pre 

ktorého to bola vôbec prvá návšteva Trenčianskeho kraja. Rokovanie bolo venované spolupráci Trenčianskeho 

a Zlínskeho kraja, ale aj prezentácii spoločných projektov oboch krajov. K úspešným spoločným projektom patrí 

napríklad rekonštrukcia cesty Lazy pod Makytou, Čertov – Javorníky, ktorá zlepšila prístup k turistickému centru 

Kohútka z oboch strán hranice či projekt Hvezdárne v Partizánskom a Hvezdárne Valašské Mezířící s názvom Obloha na 

dlani.  
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Celkovo Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

zabezpečilo v priebehu roku 2017 prijatie siedmich zahraničných hostí a delegácií.  K nim patrí návšteva 

viceguvernérky Rozvojovej banky Rady Európy Rosy Maríe Sánchez-Yebra Alonso, ktorá Trenčiansky samosprávny 

kraj navštívila v apríli 2017 pri príležitosti podpisu zmluvy o poskytnutí úveru s Rozvojovou bankou Rady Európy. V 

máji 2017 privítal trenčiansky župan na pôde Úradu TSK izraelského veľvyslanca Zvi Aviner Vapni. Obe strany počas 

rokovania vyzdvihli súčasné dobré vzťahy medzi Slovenskom a Izraelom a diskutovali o oblastiach možnej spolupráce. 

V tom istom mesiaci Trenčiansky samosprávny kraj v rámci jednodňovej návštevy hostil veľvyslanca Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Andrewa Gartha. Veľvyslanec zavítal na Úrad TSK vôbec po 

prvýkrát. Témami rozhovoru boli systém duálneho vzdelávania, rozvoj infraštruktúry v kraji, investície a rozvoj turizmu. 

Rovnako v máji 2017 Trenčianska župa prijala mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v 

Slovenskej republike Alexeja Leonidoviča Fedotova, ktorý zavítal na pôdu Úradu TSK už po tretíkrát. Po viac ako roku 

sa opäť stretol s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom. Veľvyslanca sprevádzala prvá tajomníčka veľvyslanectva 

Natalia Mareeva. Trenčiansky župan v informoval ruského veľvyslanca o projekte TSK, ktorým sa župa rozhodla 

podporiť zážitkové vzdelávanie študentov stredných škôl formou návštev rôznych múzeí, koncentračných táborov či 

vedecko-technických parkov. Predseda TSK na stretnutí ruského veľvyslanca informoval aj o systéme duálneho 

vzdelávania. Ďalšou oblasťou, ktorej sa na stretnutí venovala pozornosť, bola spolupráca s partnerskými regiónmi. V 

Ruskej federácii ich má TSK dva, Volgogradskú oblasť a Čuvašskú republiku. Májové zahraničné návštevy na 

Trenčianskej župe uzatvorilo prijatie gruzínskej delegácie. Trenčiansky župan informoval členov delegácie nielen 

o systéme duálneho vzdelávania, ale aj o projekte Hrdina remesla. Ďalšou oblasťou, ktorej sa predseda TSK a členovia 

delegácie venovali, bol projekt Zelená župa. Prítomní sa dozvedeli o hlavných oblastiach tohto environmentálne ladeného 

projektu TSK, ktorý má prispieť k ochrane životného prostredia. K témam stretnutia patril aj turistický potenciál 

Trenčianskeho kraja. Členovia gruzínskej delegácie predstavili región Samegrelo – Svaneti, ktorý sa nachádza 

v západnej časti Gruzínska. Región je charakteristický množstvom vodných zdrojov a obrovským potenciálom v rozvoji 

cestovného ruchu. Na stretnutí sa tak hovorilo aj o možnosti nadviazania spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym 

krajom a gruzínskym regiónom Samegrelo – Svaneti.       

V rámci spolupráce s City University of Seattle v Trenčíne navštívili v stredu 21. júna 2017 Úrad Trenčianskeho 

samosprávneho kraja aj americkí študenti z Washington University. Do nášho kraja zavítali vďaka Európskemu 

poznávaciemu zájazdu. Návšteva TSK študentov spoza veľkej mláky je už každoročnou tradíciou. Delegáciu z ďalekej 

Ameriky prijal podpredseda TSK Jozef Trstenský v Kongresovej sále Úradu TSK, kde sa konajú aj zasadnutia 

Zastupiteľstva TSK. Spolu s ním privítala nadšených študentov odborov podnikanie, marketing a IT aj Eva Frývaldská, 

výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región. Hlavným cieľom tejto každoročnej návštevy je 

oboznámiť študentov s kultúrou, fungovaním samospráv a firiem na Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku. 

Veľkým prínosom programu je pozitívna odozva od študentov, ktorí ho sami odporúčajú mladším spolužiakom. Okrem 

návštevy Úradu TSK zahraniční hostia absolvovali výlet na Trenčiansky hrad a exkurziu do firiem DEL a Eset. Okrem 

študentov však Trenčiansky samosprávny kraj hostil aj päťdesiatku seniorov z poľského mesta Lubliniec v rámci 

dvojdňového programu, ktorý pre nich pripravilo mesto Bánovce nad Bebravou. V auguste roku 2016 podpísalo mesto 

Bánovce nad Bebravou s poľským mestom Lubliniec Zmluvu o partnerskej spolupráci. Oblasťami spolupráce sa stala 

najmä kultúra, ale aj šport a rozvoj cestovného ruchu či kooperácia v oblasti vzdelávania a spolupráce medzi združeniami 

a organizáciami.        

V decembri 2017 na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja zavítala delegácia z Čínskej ľudovej republiky. 

Jej členovia sa stretli s riaditeľom Úradu TSK Michalom Žitňanským, kde spoločne prebrali možnosti budúcej 

spolupráce. Veľkou témou stretnutia bol turistický potenciál Trenčianskeho kraja. Členovia čínskej delegácie na 

oplátku predstavili provinciu Fujian, ktorej silnou stránkou je tiež turizmus, ktorému bezpochyby napomáha aj 

vybudovaná sieť železničnej infraštruktúry.    

 

4.7.3         TRANSPARENTNOSŤ 

V aktuálnom hodnotení rebríčka Transparency International Slovensko (TIS) zo septembra 2017 sa Trenčianska 

župa stala absolútnym rekordmanom, vyšvihla sa na prvé miesto rebríčka a stala sa najtransparentnejším 

samosprávnym krajom na Slovensku.  V rebríčku transparentnosti žúp 2017 TSK získal až 74,8% skóre. Od druhého 

miesta si pritom TSK udržal náskok takmer až 20%. V porovnaní s posledným hodnotením TIS v roku 2015 TSK 

poskočil v tabuľke až o 7 miest a v percentuálnych bodoch sa zlepšil až o 34,1%.   TSK vďaka svojmu obrovskému 

zlepšeniu pozdvihol celkový priemer transparentnosti všetkých žúp na Slovensku. Kým podľa TIS ostatné kraje vo 

zvyšovaní svojej transparentnosti stagnujú, TSK sa verejnosti otvára čoraz viac. Robí tak aj vďaka projektu Otvorená 

župa, v rámci ktorého takpovediac pod jednou strechou zverejňuje množstvo materiálov, ktoré verejnosti umožňujú 

jednoducho sledovať a kontrolovať ako hospodárenie, tak aj rozhodovanie župy. Ktokoľvek a kedykoľvek sa pár 

kliknutiami ľahko dostane k zápisniciam z komisií, registrom investičných akcií, priebehu a výsledkom verejných 

obchodných súťaží či prenájmom majetku. Za Otvorenou župou stojí projektové riadenie a tím ľudí, ktorí sa pravidelne 

podieľa na napĺňaní cieľov projektu - v tomto prípade na zvyšovaní informovanosti verejnosti. Na webovom sídle TSK 

https://www.tsk.sk/otvorena-zupa.html?page_id=370953
https://www.tsk.sk/otvorena-zupa.html?page_id=370953
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sú ďalej zverejnené majetkové priznania politikov aj zoznam 

pridelených dotácií, samozrejmosťou sú videozáznamy 

a zápisnice z rokovaní zastupiteľstiev, ktoré župa navyše počas 

rokovania vysiela naživo on-line.  

Jednu z najväčších pochvál dostala Trenčianska župa 

za elektronickú úradnú tabuľu. Podľa TIS je jasne 

kategorizovaná, prehľadná a intuitívna. Pozitívne hodnotený bol 

aj systém zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok TSK, ktorý 

je prehľadný a užívateľovi umožňuje veľmi rýchlo nahliadnuť 

do danej faktúry a zistiť, na základe akej zmluvy a podmienok 

bola vystavená. Pri zostavovaní rebríčka transparentnosti žúp 

TIS vychádzala z hodnotenia 11 oblastí na základe 117 

indikátorov, pochádzajúcich z 10 typov zdrojov dát. 

K oblastiam, ktoré mali pri hodnotení najväčšiu váhu, patrí 

prístup k informáciám a financie vrátane verejného obstarávania. TSK od hodnotenia z roku 2013 dosiahol progres až o 

47 percentuálnych bodov. 

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. Etický 

kódex zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja je zverejnený na webovom sídle Trenčianskej župy, v sekcii 

Samospráva, Úrad TSK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Elektronizácia verejnej správy 
 

V roku 2016 skončilo prechodné trojročné obdobie platnosti zákona  č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente). Trenčiansky 

samosprávny kraj je povinný od novembra 2016 uplatňovať výkon verejnej moci primárne elektronicky. Jedným 

z prvých krokov k naplneniu legislatívy bolo v roku 2015 schválenie projektu „Komplexný informačný systém“,  ktorým 

bude Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečovať rozvoj informačných systémov v kontexte naplnenia legislatívnych 

požiadaviek zákona o e-Governmente.   

V roku 2017 pokračovala realizácia projektu s plánovanou produkčnou prevádzkou na konci roka 2017. Kvôli 

legislatívnym zmenám  bol projekt na konci roku 2017 odovzdaný len čiastočne. Z celkovej zazmluvnenej sumy 

972 840,- Eur dodávateľ CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. v roku 2017 vyfakturoval 675 240,-Eur. 

Je predpoklad, že spustenie elektronických služieb TSK prebehne na jar v roku 2019 a plná integrácia na iné 

orgány štátnej správy  v lete v roku 2019. 

 

https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/eticky-kodex-zamestnanca-tsk.html?page_id=298636
https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/eticky-kodex-zamestnanca-tsk.html?page_id=298636


 

83 

 

5. Rozpočet a plnenie rozpočtu TSK v roku 2017 vrátane rozpočtových 

organizácií 
    

Trenčiansky samosprávny kraj ako súčasť verejnej správy Slovenskej republiky bol aj v rozpočtovom roku 2017 

pozitívne ovplyvňovaný priaznivým rastom ekonomiky a reálnych miezd, poklesom nezamestnanosti, ako aj mierou 

inflácie ešte viac bližšou k nule. Aj vďaka týmto skutočnostiam sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo udržať 

stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti a v oblasti riadenia dlhu. Výška dlhu TSK k termínu 31.12.2017 dosiahla 

úroveň 46 390 069,78 Eur, čo predstavuje 35,55 % zo skutočne dosiahnutých bežných príjmov predchádzajúceho roka. 

 

5.1. Rozpočet TSK 

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 28.11.2016 uznesením  č. 436/2016. Rozpočet  TSK na roky 2017 – 

2019 bol schválený ako vyrovnaný, bežný  rozpočet s prebytkom 20 590 757,- Eur, kapitálový rozpočet so schodkom 

21 963 605,- 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 1 372 848,- Eur, pritom schodok 

kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií. 

v Eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Schválený rozpočet 

2017 

  Bežné príjmy 133 086 115 

  Bežné výdavky 112 495 358 

  BEŽNÝ ROZPOČET 20 590 757 

  Kapitálové príjmy 36 327 875 

  Kapitálové výdavky 58 291 480 

  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET           -21 963 605 

  Príjmové finančné operácie 6 650 630 

  Výdavkové finančné operácie 5 277 782 

  FINANČNÉ OPERÁCIE 1 372 848 

  PRÍJMY SPOLU 176 064 620 

  VÝDAVKY SPOLU 176 064 620  

  VÝSLEDOK  HOSPODÁRENIA 0 

 

 Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu   roka 2017 

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   poskytnutých  zo  štátneho  

rozpočtu  na  konkrétny  účel  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 1 7 - 2 0 1 9 (1.zmena) 

schválenej uznesením Zastupiteľstva  TSK č. 495/2017  zo  dňa  2.5.2017. Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený 

o 5 251 456,- Eur t.j. zo schváleného objemu 169 413 990,-  Eur   na   objem  174  665  446,-  Eur,  z  toho   rozpočet   

bežných   príjmov   bol  zvýšený  o 1 498 058,- Eur a rozpočet kapitálových príjmov o 3 753 398,- Eur. Rozpočet 

celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2017 nárast o 29 105 650,- Eur, t.j. zo schváleného objemu 170 786 838,- Eur 

na objem 199 892 488,- Eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 3 216 172,- Eur a rozpočet kapitálových 

výdavkov o 25 889 478,- Eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2017 zvýšený o objem 23 854 194,- 

Eur t.j. zo schváleného objemu 6 650 630,- Eur na objem 30 504 824,- Eur a rozpočet výdavkových finančných operácií 

nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 5 277 782,- Eur. 
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 Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019, schváleného uznesením č. 

436/2016 zo dňa  28.11.2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

v Eur 

    Trenčiansky samosprávny kraj 
Rozpočet 

2017 

Zmeny rozpočtu 

k 31.12.2017 

Upravený 

rozpočtu 

k 31.12.2017 
      

p.č. kat./pol. ukazovateľ 

1.   PRÍJMY 169 413 990 5 251 456 174 665 446 

1.1.   Bežné príjmy 133 086 115 1 498 058 134 584 173 

  100 Daňové príjmy 80 662 282 0 80 662 282 

  110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 80 662 282 0 80 662 282 

  200 Nedaňové príjmy 8 037 297 51 737 8 089 034 

    Nedaňové príjmy  - Úrad TSK 501 748 8 501 756 

  210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 170 608 0 170 608 

  220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 229 640 0 229 640 

  240 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí, 

vkladov a ážio 1 500 0 1 500 

  290 Iné nedaňové príjmy 100 000 8 100 008 

    Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 7 535 549 51 729 7 587 278 

    09 Vzdelávanie 0 51 729 51 729 

    10 Sociálne zabezpečenie 7 535 549 0 7 535 549 

  300 Granty a transfery 44 386 536 1 446 321 45 832 857 

  310 Tuzemské bežné granty a transfery 44 364 511 1 438 129 45 802 640 

  312 Transfery v rámci verejnej správy 44 364 511 1 438 129 45 802 640 

    

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na 

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 1 231 612 -679 709 551 903 

    

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na 

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové 

organizácie 0 0 0 

    

Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - 
rozpočtové organizácie 0 0 0 

    

Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - 

rozpočtové organizácie 5 150 25 794 30 944 

    

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy 43 127 749 2 092 044 45 219 793 

  330 Zahraničné granty 22 025 8 192 30 217 

 

v Eur 

    Trenčiansky samosprávny kraj 
Rozpočet 

2017 

Zmeny 

rozpočtu 

k 31.12.2017 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2017 
      

p.č. kat./pol. ukazovateľ 

1.2.   Kapitálové príjmy 36 327 875 3 753 398 40 081 273 

  200 Nedaňové príjmy - TSK 600 000 200 000 800 000 

  230 Kapitálové príjmy 600 000 200 000 800 000 

  200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 0 0 0 

               09 Vzdelávanie 0 0 0 

               10 Sociálne zabezpečenie 0 0 0 

  300 Granty a transfery 35 727 875 3 553 398 39 281 273 

  320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 35 727 875 3 553 398 39 281 273 

  322 Transfery v rámci verejnej správy 35 727 875 3 553 398 39 281 273 

    Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 35 727 875 3 553 398 39 281 273 
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v Eur 

      Trenčiansky samosprávny kraj 

Rozpočet 2017 

Zmena 

rozpočtu k 

31.12.2017 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2017 
        

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ 

2.      VÝDAVKY 170 786 838 29 105 650 199 892 488 

2.1.     Bežné výdavky 112 495 358 3 216 172 115 711 530 

      Trenčiansky samosprávny kraj 10 983 818 -804 806 10 179 012 

    610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 505 612 11 979 2 517 591 

    620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 028 153 14 546 1 042 699 

    630 Tovary a služby 5 928 651 -839 431 5 089 220 

    640 bežné transfery 809 677 0 809 677 

    650 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou 

finančnou výpomocou a finančným prenájmom 711 725 8 100 719 825 

  04.   Doprava 30 316 165 929 124 31 245 289 

    644           1. dotácie pre SAD 18 385 359 929 124 19 314 483 

                     -  SAD Trenčín, a.s. 11 712 886 598 155 12 311 041 

                     -  SAD Prievidza a.s. 6 672 473 330 969 7 003 442 

    641           2. SC TSK 11 930 806 0 11 930 806 

 
07.   Zdravotníctvo 0 560 764 560 764 

  

641 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 0 560 764 560 764 

   

NsP Myjava so sídlom v Myjave 0 0 0 

   

NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 0 0 0 

  08.   Kultúra 3 714 975 0 3 714 975 

    641 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 110 533 2 210 112 743 

    641 Knižnice 1 349 804 340 1 350 144 

    641 Múzeá a galérie 1 529 548 -5 750 1 523 798 

    641 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 725 090 3 200 728 290 

  09.    Vzdelávanie 46 534 439 2 405 914 48 940 353 

    600 Rozpočtové organizácie 19 558 723 1 568 096 21 126 819 

    641 Príspevkové organizácie 26 489 335 833 698 27 323 033 

    640 Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia 486 381 4 120 490 501 

  10.   Sociálne zabezpečenie 20 945 961 125 176 21 071 137 

    600 Rozpočtové organizácie 19 703 402 125 176 19 828 578 

    640 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 1 242 559 0 1 242 559 

                 

   

                                                                                                                                                                             v Eur 

      Trenčiansky samosprávny kraj 

Rozpočet 2017 

Zmena 

rozpočtu k 

31.12.2017 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2017 
        

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ 

2.2.     Kapitálové výdavky 58 291 480 25 889 478 84 180 958 

    710,720 Samosprávny kraj 1 517 553 409 360 1 926 913 

  04.   Doprava 33 599 331 6 648 547 40 247 878 

    721 Správa ciest TSK 1 655 718 1 009 709 2 665 427 

    710 Financované TSK 31 943 613 5 638 838 37 582 451 

  07.   Zdravotníctvo 8 916 623 7 845 359 16 761 982 

    721 Nemocnice s poliklinikou 2 757 020 3 846 639 6 603 659 

    710 Financované TSK 6 159 603 3 998 720 10 158 323 

  08.   Kultúra 1 733 400 169 755 1 903 155 

    721 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 1 900 13 221 15 121 

    721 Knižnice 15 100 0 15 100 

    721 Múzeá a galérie 102 000 177 000 279 000 

    721 Ostatné kultúrne zariadenia 10 000 0 10 000 

    710 Financované TSK 1 604 400 -20 466 1 583 934 

  09.   Vzdelávanie 11 142 694 8 563 243 19 705 937 

    700 Rozpočtové organizácie 753 551 3 151 144 3 904 695 
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    721 Príspevkové organizácie 589 025 701 279 1 290 304 

    710 Financované TSK 9 800 118 4 710 820 14 510 938 

  10.   Sociálne zabezpečenie 1 381 879 2 253 214 3 635 093 

    700 Rozpočtové organizácie 966 288 656 521 1 622 809 

    710 Financované TSK 415 591 1 596 693 2 012 284 

 

v Eur 

      Trenčiansky samosprávny kraj 

Rozpočet 2017 

Zmena 

rozpočtu 

k 31.12.2017 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2017 
        

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ 

3.     FINANČNÉ OPERÁCIE       

3.1.     Príjmové finančné operácie 6 650 630 23 854 194 30 504 824 

    450 Z ostatných finančných operácií 2 000 000 23 854 194 25 854 194 

    520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 4 650 630 0 4 650 630 

3.2.     Výdavkové finančné operácie 5 277 782 0 5 277 782 

    810 

Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné 

výdavkové operácie 100 0 100 

    820 Splácanie istín 5 277 682 0 5 277 682 

 

Rekapitulácia 

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií 

 

v Eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Rozpočet 

2017 

Zmena 

rozpočtu 

k 31.12.2017 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2017 

  Bežné príjmy   133 086 115 1 498 058 134 584 173 

  Bežné výdavky   112 495 358 3 216 172 115 711 530 

  BEŽNÝ ROZPOČET   20 590 757 -1 718 114 18 872 643 

  Kapitálové príjmy   36 327 875 3 753 398 40 081 273 

  Kapitálové výdavky   58 291 480 25 889 478 84 180 958 

  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET   -21 963 605 -22 136 080 -44 099 685 

  Príjmové finančné operácie   6 650 630 23 854 194 30 504 824 

  Výdavkové finančné operácie   5 277 782 0 5 277 782 

  FINANČNÉ OPERÁCIE   1 372 848 23 854 194 25 227 042 

  PRÍJMY SPOLU   176 064 620 29 105 650 205 170 270 

  VÝDAVKY SPOLU   176 064 620 29 105 650 205 170 270 

  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA   0 0 0 
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5.2. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK 
 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 možno v skratke zhrnúť 

nasledovne: 

 

      

v Eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 

2016 

Upravený  

rozpočet 2017 

Skutočnosť 

2017 
% 

p.č. kat./pol. ukazovateľ 

1.   PRÍJMY 131 890 793,00 174 665 446,00 137 674 812,96 78,82 

1.1.   Bežné príjmy 129 542 518,40 134 584 173,00 136 360 707,55 101,32 

  100 Daňové príjmy 75 997 759,81 80 662 282,00 82 097 431,63 101,78 

  110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 75 997 759,81 80 662 282,00 82 097 431,63 101,78 

  200 Nedaňové príjmy 8 268 177,19 8 089 034,00 8 520 813,72 105,34 

  200 Nedaňové príjmy - Úrad TSK 501 637,45 501 756,00 590 746,11 117,74 

  210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 134 291,95 170 608,00 148 132,37 86,83 

  220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 235 370,14 229 640,00 252 010,07 109,74 

  240 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných 

finančných výpomocí, vkladov a ážio 1 916,22 1 500,00 2 537,37 169,16 

  290 Iné nedaňové príjmy 130 059,14 100 008,00 188 066,30 188,05 

  200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 7 766 539,74 7 587 278,00 7 930 067,61 104,52 

       09 Vzdelávanie 490 598,61 51 729,00 492 477,13 952,03 

       10 Sociálne zabezpečenie 7 275 941,13 7 535 549,00 7 437 590,48 98,70 

  300 Granty a transfery 45 276 581,40 45 832 857,00 45 742 462,20 99,80 

  310 Tuzemské bežné granty a transfery 45 093 700,80 45 802 640,00 45 719 548,23 99,82 

  311 Granty - rozpočtové organizácie 24 423,50 0,00 44 659,50 0,00 

  312 Transfery v rámci verejnej správy 45 069 277,30 45 802 640,00 45 674 888,73 99,72 

    

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 

okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy 381 401,67 551 903,00 400 934,27 72,65 

    

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 

okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy - rozpočtové organizácie 73 376,67 0,00 26 380,43 0,00 

    

Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných 

subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie  4 120,56 30 944,00 27 781,03 89,78 

    

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 

na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 44 610 378,40 45 219 793,00 45 219 793,00 100,00 

  330 Zahraničné granty 182 880,60 30 217,00 22 913,97 75,83 

 

 

Bežné príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 136 360 707,55 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 

101,32 % z rozpočtovanej sumy 134 584 173,00 Eur  a medziročný nárast takmer o 6 818 tis. Eur.  

Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal 

Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer  o 6 100 tis. 

Eur. Za lepším plnením daní stojí okrem zmeny výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 

30,0%  aj pokračujúci rast trhu práce, a vo väzbe na túto skutočnosť rýchlejší rast odvodových príjmov než boli oficiálne 

odhady. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v hlavnej  kategórii 

200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne na úrovni 8 000 tis. Eur, a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom 

roku 2017. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2017 plnenie nedaňových príjmov v objeme 8 520 813,72 

Eur, čo znamenalo medziročný nárast o 252 tis. Eur, a to hlavne zásluhou vyšších iných nedaňových príjmov a vyšších 

príjmov z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno 

konštatovať aj v hlavnej kategórii  300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu 

predchádzajúceho roka, a to o takmer 466 tis. Eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov zo 

štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.  
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                                                                                                                                                      v Eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 

2016 

Upravený  

rozpočet 2017 

Skutočnosť 

2017 
% 

p.č. kat./pol. ukazovateľ 

1.2.   Kapitálové príjmy 2 348 274,60 40 081 273,00 1 314 105,41 3,28 

  200 Nedaňové príjmy 1 221 673,50 800 000,00 1 115 410,41 139,43 

  200 Nedaňové príjmy - Úrad TSK 1 221 673,50 800 000,00 1 115 410,41 139,43 

  230 Kapitálové príjmy 1 221 673,50 800 000,00 1 115 410,41 139,43 

  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 1 126 601,10 39 281 273,00 198 695,00 0,51 

  320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 116 826,10 39 281 273,00 198 695,00 0,51 

  321 Granty - rozpočtové organizácie 3 188,28 0,00 2 895,00 0,00 

  322 Transfery v rámci verejnej správy 1 113 637,82 39 281 273,00 195 800,00 0,50 

    Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 1 109 576,62 39 281 273,00 195 800,00 0,50 

    

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - 

rozpočtové organizácie  4 061,20 0,00 0,00 0,00 

  330 Zahraničné granty 9 775,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 1 314 105,41 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení 

predstavuje 3,28 % z rozpočtovanej sumy 40 081 273,00 Eur a pokles o takmer 1 034 tis. Eur oproti rovnakému obdobiu 

predchádzajúceho roka.    

Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové 

príjmy, a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu 

kraju sa podarilo v priebehu roka 2017 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 1 114 081,00 Eur, 

čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 139,3 % z rozpočtovanej sumy 800 000,00 Eur a v porovnaní s rovnakým 

obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 469 tis. Eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové 

plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo 

veľmi nízke percento plnenia. Dôvodom bola skutočnosť, že riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými 

žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným časovým posunom záverečných termínov. Vzhľadom na tieto termíny a 

administratívnu náročnosť všetkých procesov nebolo možné implementáciu, a tým aj vytvorenie nároku na plnenie 

príjmov, a z toho vyplývajúcu možnosť čerpania výdavkov urýchliť. V hlavnej kategórii 300 Granty a transfery bolo 

k 31.12.2017 zaznamenané plnenie kapitálových príjmov v celkovej výške 198 695,00 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení 

predstavuje 0,51 % z rozpočtovanej sumy 39 281 273,00 Eur. 

 

       

v Eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 

2016 

Upravený  

rozpočet 2017 

Skutočnosť 

2017 
% 

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ 

2.      VÝDAVKY 

119 638 

938,37 199 892 488,00 137 844 709,70 68,96 

2.1.     Bežné výdavky 

107 143 

452,66 115 711 530,00 112 670 261,57 97,37 

      Trenčiansky samosprávny kraj 7 987 416,59 10 179 012,00 8 333 790,23 81,87 

    610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 2 173 859,23 2 517 591,00 2 325 747,74 92,38 

    620 Poistné a príspevok do poisťovní 885 166,83 1 042 699,00 934 055,26 89,58 

    630 Tovary a služby 3 343 280,56 5 089 220,00 3 585 585,82 70,45 

    640 Bežné transfery 827 431,60 809 677,00 768 617,69 94,93 

    650 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s 

úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou 

a finančným prenájmom 757 678,37 719 825,00 719 783,72 99,99 

  04.   Doprava 28 098 096,84 31 245 289,00 30 688 193,18 98,22 

    644 1. dotácie pre SAD 18 078 104,00 19 314 483,00 19 286 060,00 99,85 

        -  SAD Trenčín, a.s. 11 563 681,00 12 311 041,00 12 290 055,00 99,83 

        -  SAD Prievidza a.s. 6 514 423,00 7 003 442,00 6 996 005,00 99,89 
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    641 2. SC TSK 10 019 992,84 11 930 806,00 11 402 133,18 95,57 

  07.   Zdravotníctvo 0,00 560 764,00 501 408,31 89,42 

    641 Nemocnice s poliklinikou 0,00 560 764,00 501 408,31 89,42 

  08.   Kultúrne služby 3 454 630,76 3 714 975,00 3 641 906,36 98,03 

    641 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 80 173,00 112 743,00 87 743,00 77,83 

    641 Knižnice 1 243 896,12 1 350 144,00 1 318 796,77 97,68 

    641 Múzeá a galérie 1 423 126,81 1 523 798,00 1 507 679,32 98,94 

    641 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 707 434,83 728 290,00 727 687,27 99,92 

  09.   Vzdelávanie 48 332 761,71 48 940 353,00 48 898 785,03 99,92 

    600 Rozpočtové organizácie 20 418 385,91 21 126 819,00 21 221 847,96 100,45 

    641 Príspevkové organizácie 27 457 088,30 27 323 033,00 27 203 762,97 99,56 

    640 

Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské 

zariadenia 457 287,50 490 501,00 473 174,10 96,47 

  10.   Sociálne zabezpečenie 19 270 546,76 21 071 137,00 20 606 178,46 97,79 

    600 Rozpočtové organizácie 18 206 420,39 19 828 578,00 19 490 882,19 98,30 

    640 

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych 

služieb 1 064 126,37 1 242 559,00 1 115 296,27 89,76 

 

 

Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané vo výške 112 670 261,57 Eur, čo predstavuje v percentuálnom 

vyjadrení 97,37 % z rozpočtovaného objemu 115 711 530,00 Eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho 

roka takmer o 5 527 tis. Eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom 

schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, a v priebehu roka 2017 bol 

ovplyvnený:  

- valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa na rok 2017, a na to nadväzujúcou  valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných 

zamestnancov, 

- zvýšením osobného príplatku o 30,- Eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných 

pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov 

financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku 

poskytovania sociálnych služieb a pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce na úseku dopravy,  

- zvýšením počtu zamestnancov v siedmich sociálnych zariadeniach o celkový počet 24, a to z dôvodu zákonného 

dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca 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,  

- zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY, zameraného na poskytovanie služieb 

fyzickým osobám s diagnózou autizmus,  

- alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK okrem iného aj z titulu 

zabezpečenia kompletného vodorovného dopravného značenia, a taktiež z titulu položenia mikrokobercov,   

- a napokon zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov, za ktorým bola vzájomná 

dohoda oboch strán pokračovať aj v roku 2017 v obnove vozidlového parku, a to v podobe obstarania 55 nových 

bezpečnejších, ekologickejších a modernejších autobusov, z toho u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. 40 

nových autobusov a u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. 15 nových autobusov. 

 

                                                                                                                                                             v Eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 

2016 

Upravený  

rozpočet 2017 

Skutočnosť 

2017 
% 

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ 

2.2.     Kapitálové výdavky 12 495 485,71 84 180 958,00 

25 174 

448,13 29,91 

    710,720 Trenčiansky samosprávny kraj 308 913,47 1 926 913,00 853 893,06 44,31 

  04.   Doprava 1 988 708,51 40 247 878,00 4 017 363,61 9,98 

    721 SC TSK 1 508 873,91 2 665 427,00 1 606 544,44 60,27 

    710 Financované TSK  479 834,60 37 582 451,00 2 410 819,17 6,41 

  07.   Zdravotníctvo 1 367 241,73 16 761 982,00 

12 694 

521,06 75,73 

    721 Nemocnice s poliklinikou 1 319 751,73 6 603 659,00 2 552 944,02 38,66 

    710 Financované TSK  47 490,00 10 158 323,00 

10 141 

577,04 99,84 
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  08.   Kultúrne služby 67 918,67 1 903 155,00 40 277,32 2,12 

    721 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 0,00 15 121,00 13 217,50 87,41 

    721 Knižnice 10 560,67 15 100,00 12 042,00 79,75 

    721 Múzeá a galérie 16 160,00 279 000,00 1 975,00 0,71 

    721 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 0,00 10 000,00 8 659,92 86,60 

    710 Financované TSK 41 198,00 1 583 934,00 4 382,90 0,28 

  09.   Vzdelávanie 7 619 455,99 19 705 937,00 4 802 389,99 24,37 

    700 Rozpočtové organizácie 2 143 167,68 3 904 695,00 2 496 688,99 63,94 

    721 Príspevkové organizácie 4 096 267,89 1 290 304,00 1 167 657,24 90,49 

    710 Financované TSK 1 380 020,42 14 510 938,00 1 138 043,76 7,84 

  10.   Sociálne zabezpečenie 1 143 247,34 3 635 093,00 2 766 003,09 76,09 

    700 Rozpočtové organizácie 862 351,93 1 622 809,00 1 071 547,95 66,03 

    710 Financované TSK  280 895,41 2 012 284,00 1 694 455,14 84,21 

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2017 v objeme 25 174 448,13 Eur, čo 

predstavuje 29,91 % z rozpočtovaného objemu 84 180 958,00 Eur. Podobne ako pri minuloročnom hodnotení, aj teraz 

musíme konštatovať, že pomerne nízke percento čerpania celkových kapitálových výdavkov bolo spôsobené hlavne 

v oblasti implementácie projektov z európskych štrukturálnych fondov, a to z už vyššie spomínaných dôvodov. 

Z rozpočtovaného objemu 53 144 068,00 Eur bolo k 31.12.2017 čerpaných len 2 774 707,60 Eur, čo predstavuje 5,22 %. 

Priaznivejšie výsledky dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj v oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP 

realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov na tento účel 

dosiahlo k 31.12.2017 celkový objem 22 399 740,53 Eur, čo predstavuje 72,17 % z rozpočtovanej sumy 31 036 890,00 

Eur, a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 10 600 tis. Eur. 

Pri realizovaní investičných aktivít bolo pritom úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja smerované nielen na 

dokončenie investícií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2016, ale aj na realizáciu nových 

zámerov. Vzhľadom na dlhodobú potrebu o zrekonštruovanie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza 

so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, bola za prioritnú oblasť v roku 2017 stanovená oblasť 

Zdravotníctva a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov, 

veď len samotná rekonštrukcia monobloku si vyžiadala investície za celkom 9 232 tis. Eur. K objemovo náročným 

investíciám patrili ďalej dobudovanie špecializovaného zariadenia pre ľudí trpiacich autizmom v areáli CSS - DEMY 

v Trenčíne v objeme takmer 1 515 tis. Eur a zahájenie budovania telocvične pre Športové gymnázium Trenčín, kde 

z celkového objemu prostriedkov 2 389 tis. Eur vyčlenených v rozpočte na tento účel, bolo k 31.12.2017 čerpaných 

celkom 1 419 tis. Eur. Na úseku Vzdelávania ukončil Trenčiansky samosprávny kraj zároveň rozsiahle financovanie 

rekonštrukcie priestorov budovy Strednej odbornej školy,  Pod Sokolice Trenčín, kde bolo k termínu hodnoteného 

obdobia preinvestovaných takmer  745 tis. Eur.  

  

      

v Eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Skutočnosť 2016 

Upravený  

rozpočet 2017 
Skutočnosť 2017 % 

p.č. kat./pol. ukazovateľ 

3.    FINANČNÉ OPERÁCIE         

3.1.   Príjmové finančné operácie 15 575 951,86 30 504 824,00 27 076 764,67 88,76 

  450 Z ostatných finančných operácií 15 575 951,86 25 854 194,00 27 076 764,67 104,73 

  520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 4 650 630,00 0,00 0,00 

3.2.   Výdavkové finančné operácie 3 044 998,66 5 277 782,00 3 382 021,18 64,08 

  810 

Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 

majetku a ostatné výdavkové operácie 802 946,66 100,00 1 139 969,18 

1 139 

969,18 

  820 Splácanie istín 2 242 052,00 5 277 682,00 2 242 052,00 42,48 

 

 V rámci finančných operácií príjmových boli dôvodom medziročných odlišnosti skutočnosti, ku ktorým 

dochádzalo postupne od roku 2015, a to v súvislosti so zavádzaním viacerých úsporných opatrení, ktoré pomohli 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju prostredníctvom dosiahnutého prebytku hospodárenia po dlhých rokoch znova 

naplniť peňažné fondy. V roku 2017 dosiahol prevod prostriedkov z peňažných fondov výšku 24 808 320,00 Eur, čo je 

v medziročnom porovnaní o takmer 11 608 tis. Eur viac. Dôvodom prevodu boli úhrada neuhradenej preukázanej straty 

za IV. štvrťrok 2016 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. a úhrada kapitálových výdavkov 

realizovaných v roku 2017. Zvyšnú časť finančných prostriedkov 2 268 444,67 Eur triedených pod ekonomickou 

kategóriou 450 Príjmové finančné operácie – z ostatných finančných operácií tvorili prijaté finančné zábezpeky 
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a zostatky nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Vo 

výdavkovej časti finančných operácií nenastali v medziročnom porovnávaní výrazné zmeny. Podobne ako 

v predchádzajúcom období pozostával objem prostriedkov 3 382 021,18 Eur triedený v roku 2017 v rámci hlavnej 

kategórie 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zo splácania tuzemskej istiny v objeme 

2 242 052,00 Eur a z vrátenia finančných zábezpek neúspešným uchádzačom v objeme 1 139 964,00 Eur. 

        

 Zo záverečnej rekapitulácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov v rozpočtovom roku 2017 vyplýva, že bežný 

rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 31.12.2017 prebytkový v čiastke 23 690 445,98 Eur a kapitálový 

rozpočet schodkový v čiastke 23 860 342,72 Eur. Zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody 

prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie bol prebytok vo výške 

23 694 743,49 Eur. 

 

v Eur 

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 2016 
Upravený  

rozpočet 2017 
Skutočnosť 2017 

  Bežné príjmy 129 542 518,40 134 584 173,00 136 360 707,55 

  Bežné výdavky 107 143 452,66 115 711 530,00 112 670 261,57 

  BEŽNÝ ROZPOČET 22 399 065,74 18 872 643,00 23 690 445,98 

  Kapitálové príjmy 2 348 274,60 40 081 273,00 1 314 105,41 

  Kapitálové výdavky 12 495 485,71 84 180 958,00 25 174 448,13 

  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -10 147 211,11 -44 099 685,00 -23 860 342,72 

  Príjmové finančné operácie 15 575 951,86 30 504 824,00 27 076 764,67 

  Výdavkové finančné operácie 3 044 998,66 5 277 782,00 3 382 021,18 

  FINANČNÉ OPERÁCIE 12 530 953,20 25 227 042,00 23 694 743,49 

  PRÍJMY SPOLU 147 466 744,86 205 170 270,00 164 751 577,63 

  VÝDAVKY SPOLU 122 683 937,03 205 170 270,00 141 226 730,88 

  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 24 782 807,83 0,00 23 524 846,75 

 

 

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 2017 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 kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu 

samosprávneho kraja a predstavuje schodok v objeme 169 896,74 Eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja 

predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový 

rozpočet. Do výsledku hospodárenia nie sú zarátané nerozpočtované zdroje organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK a Úradu TSK. 

 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 169 896,74 Eur bol upravený o zostatok finančných 

operácií, ktorým bol prebytok 23 694 743,49 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 259 849,71 Eur, 

ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej podpoložke) 

v celkovom objeme 222 228,83 Eur bol zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

k 31.12.2017 prebytok v objeme 23 042 768,21 Eur. V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 ods. 6 zákona NR SR 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 23 042 768,21 Eur zdrojom peňažných fondov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške. 
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v Eur 

Rozpočet TSK Príjmy Výdavky 
(+)prebytok /  

(-)schodok rozpočtu 

Bežný rozpočet 136 360 707,55 112 670 261,57 23 690 445,98 

Kapitálový rozpočet 1 314 105,41 25 174 448,13 -23 860 342,72 

Rozpočet spolu 137 674 812,96 137 844 709,70 -169 896,74 

Finančné operácie spolu 27 076 764,67 3 382 021,18 23 694 743,49 

z toho       

zostatok FP z predchádzajúcich rokov 1 046 251,84 -   

prevod prostriedkov z peňažných fondov 24 808 320,00 -   

iné príjmové finančné operácie 1 222 192,83 -   

úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a 

ostatné výdavkové operácie 
- 

1 139 969,18   

splácanie tuzemskej istiny - 2 242 052,00   

Zostatok finančných prostriedkov spolu     23 524 846,75 

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 -482 078,54 

z toho 

  

  

a) vylúčenie v roku 2017 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych 

fondov EÚ 
-259 849,71 

nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné 

prostriedky rozpočtových organizácií 
-236 901,08 

nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné 

prostriedky na odchodné, lyžiarske kurzypríspevok na učebnice a rozvojový projekt 

-56,69 

nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR SR poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon 

rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO -15 224,24 

nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle 

Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK 

-7 667,70 

b) vylúčenie zostatku finančných zábezpek triedených k 31.12.2017 v rámci ekonomickej klasifikácie  -222 228,83 

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 Iné príjmové finančné operácie 
okrem vkladov do základného imania a na ekonomickej podpoložke 819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie 

okrem nákupu dlhových cenných papierov 

-82 228,83 

prijaté zábezpeky, ktoré zložili firmy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK NsP Prievidzi so sídlom v 

Bojniciach na dotačný účet, a tie boli dňa 31.12.2017 automatickým nulovaním účtu omylom prevedené na účet TSK 

-140 000,00 

Zostatok finančných prostriedkov 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 23 042 768,21 

 

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 

2017 použitý na tvorbu : 

 

a) rezervného fondu v objeme                                                                           2 678 151,21 Eur 

čo predstavuje 11,62 % 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                                                                          20 364 617,00 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 2017 v metodike ESA 2010 je súčet schodku v objeme 190 tis. Eur 

a položiek časového rozlíšenia, ktorým je celkový schodok v objeme 831 tis. Eur. 

 

 

v tis. Eur 

Vybrané položky hospodárenia Suma 

PRÍJMY (100+200+300)  137 675 

v tom: daňové príjmy (100) 82 097 

           nedaňové príjmy (200) 9 636 

           granty a transfery (300) 45 942 

VÝDAVKY (600+700)  137 845 

v tom: bežné výdavky (600) 112 670 

           kapitálové výdavky (700) 25 175 

Prebytok (+)/schodok (-),  -170 

Zmena stavu vybraných pohľadávok  168 

Zmena stavu vybraných záväzkov  -828 

 

Časové rozlíšenie úrokov 
-1 

Časové rozlíšenie daní 0 

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 -831 
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5.4. Predpokladaný vývoj  
 

Rozpočtový rok 2018 

 

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 je zostavený  ako vyrovnaný. Bežný  rozpočet roku 2018 tvorí prebytok 

v celkovom objeme 19 264 209,- Eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 21 118 521,- Eur. Finančné 

operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania 

a ich splácanie sú svojím objemom 1 854 312,- Eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú 

schodok kapitálového rozpočtu. 

 

Celkové príjmy TSK sú rozpočtované v objeme 167 838 191,00 Eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované 

v objeme 139 522 144,00 Eur a kapitálové príjmy v objeme 28 316 047,00 Eur.  

V príjmovej časti rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 

2018 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Pri ich plánovaní vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj, 

tak ako po minulé roky, zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - 

Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej by mal podiel z celkovo odhadovaného 

výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť pri novej 30% - nej 

výške prerozdelenia objem finančných prostriedkov vo výške takmer 88 101 tis. Eur. Trenčiansky samosprávny kraj 

prijal alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza t.j. 86 000 tis. Eur, a to aj 

napriek priaznivému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorý predpovedá priaznivý vývoj v plnení daňových príjmov 

nielen do konca roka 2017, ale aj v budúcom rozpočtovom období. 

V oblasti nedaňových príjmov je vo väčšom objeme ako po minulé roky rozpočtovaný príjem rozpočtových 

organizácií na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Ten predstavuje medziročný nárast o takmer 1 514 tis. Eur. 

Dôvodom tohto nárastu je hlavne legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších  predpisov,  prijatá  Národnou  radou  Slovenskej  republiky  dňa  19.10.2016,  a  ktorou je   rozpočtovanie  

príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, 

s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide 

o finančné prostriedky v súčasnosti klasifikované ako mimorozpočtové. 

Súčasťou rozpočtu príjmov TSK je aj plánovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v objeme 

takmer 43 700 tis. Eur, určený na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku 

vzdelávania, ktorý je každoročne nižší oproti návrhu rozpočtu predchádzajúceho roka v dôsledku poklesu počtu žiakov 

v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pre rozpočtový rok 2018 (podobne ako v minulom roku) je však 

tento pokles nahradený miernym nárastom v objeme takmer 600 tis. Eur, z titulu vykrytia plánovanej valorizácie 

tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov. Pokles počtu žiakov v stredných školách však naďalej 

pokračuje. Podľa stavu k 15.9.2017 bol tento 17 025 žiakov, čo je o 643 žiakov menej ako v školskom roku 2016/2017.  

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 obsahuje opäť, tak ako 

v predchádzajúcom roku maximálne možné zreálnenie rozpočtovaného objemu príjmov na ekonomickej položke 230 

Kapitálové príjmy. Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2018 prebytočným nehnuteľným 

majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Jeho odpredaj sa predpokladá na 

úrovni približne 900 tis. Eur. V porovnaní s obdobím predchádzajúcich dvoch rokov predstavuje síce takto postavený 

plán príjmu z predaja prebytočného nehnuteľného majetku nárast o 300 tis. Eur, no skutočnosť, ktorú Trenčiansky 

samosprávny kraj očakáva u tohto druhu príjmu k 31.12.2017 (1 100 tis. Eur), ako aj v poslednom období stúpajúci 

záujem o odpredaj svedčia o tom, že stále ide o reálne nastavené a zároveň dosiahnuteľné plánované objemy. 

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v rozpočtovom roku 2018 pozitívne ovplyvniť aj 

proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a zo 

štátneho rozpočtu. Za týmto účelom je súčasťou plánovaných tuzemských kapitálových grantov a transferov objem 

prostriedkov  vo  výške približne 27 357 tis. Eur. V porovnaní  s rovnakým  obdobím  predchádzajúceho  roka  ide  síce 

o medziročný pokles, no v konečnom dôsledku je takto rozpočtovaný objem oveľa reálnejší. Nadväzuje totiž na 

rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnúť do návrhu rozpočtu len tie investičné projekty, u ktorých sa 

Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a u ktorých 

sa preto v plnej miere očakáva rozbehnutie finančných procesov súvisiacich s ich implementáciou. 

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v trojročnom rozpočtovom období 2018-2020 prijatie návratných 

zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. Eur, a to výlučne na úhradu 95% 

oprávnených výdavkov schváleného investičného projektu, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých 

operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý 

umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby 

a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť TSK, ktorá bude k 31.12.2017 predstavovať výšku takmer 46 400 tis. Eur. Vo 

väzbe na schválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, 

plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2018 z vyššie uvádzaného objemu schváleného 

krátkodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme takmer 3 963 tis. Eur. 
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Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov TSK na roky 2018-2020 v celkovom objeme takmer 169 693 tis. Eur 

zohľadňuje prirodzene zdrojové možnosti v oblasti príjmov a pre rozpočtový rok 2018 dosahuje o 1 094 tis. Eur nižší 

objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, z toho objem bežných výdavkov 120 258 tis. 

Eur predstavuje medziročný nárast o takmer 7 763 tis. Eur a objem kapitálových výdavkov 49 435 tis. Eur zasa 

medziročný pokles o takmer 8 857 tis. Eur. 

 

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne: 

- valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške  4 %, a to v súlade 

s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme, ako aj zvýšenie platov na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v termíne 

od 1.9.2018 do 31.12.2018, v dôsledku týchto skutočností predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj navýšenie 

rozpočtového krytia bežných výdavkov z vlastných zdrojov pre Úrad TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti v odhadovanom objeme takmer 1 056 tis. Eur,  

- valorizácia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je premietnutá aj vo zvýšenom 

objeme dotácie rozpočtovanej na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania, o takmer 565 tis. Eur 

vyšší objem normatívnych príspevkov je v Rozpočte TSK na roky 2018-2020 určený na vykrytie plánovanej 

valorizácie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, 

- ďalej je medziročný nárast rozpočtovaného objemu bežných výdavkov spôsobený navrhovaným zvýšením 

osobného príplatku o 50,- Eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na organizáciách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. 

ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci 

originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych 

služieb a pre zamestnancov príspevkovej organizácie na úseku dopravy, Trenčiansky samosprávny kraj 

predpokladá navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z tohto titulu v odhadovanom objeme takmer 1 

465 tis. Eur,  

- zvýšený počet zamestnancov v troch sociálnych zariadeniach o celkový počet 14, a to z dôvodu zákonného 

dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca a zároveň 

dodržiavania minimálneho percentuálneho podielu počtu odborných zamestnancov na celkovom počte 

zamestnancov 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, čo si vyžiada 

navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov o takmer 75 tis. Eur,  

- zahájenie prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY v II. polovici roka 2017,  zameraného na 

poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus, s čím súvisí potreba medziročného zvýšenia 

rozpočtovaného objemu bežných výdavkov na prevádzku tohto špecializovaného zariadenia o takmer 248 tis. 

Eur, 

- medziročný nárast výdavkov na opravy a údržbu na úseku vzdelávania o približne  479 tis. Eur, z   toho  takmer  

434 tis. Eur  je  určených  na  výmenu  okien  v školských  internátoch,  v zariadeniach  školského   stravovania,  

v telocvičniach či v samotných budovách škôl, 20 tis. Eur na výmenu interiérových dverí, podláh a nábytku, 18 

tis. Eur na opravu teplovzdušného potrubia a výmenu vykurovacích telies a 7 tis. Eur na opravu sociálnych 

zariadení,  

- nárast výdavkov určených na financovanie súkromných  základných  umeleckých  škôl  a  súkromných  a 

 cirkevných  školských  zariadení celkom o takmer 115 tis. Eur, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie 

platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok 

zvýšenie normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území TSK, a jednak 

z titulu zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru 

predchádzajúceho  kalendárneho  roka  a  podľa  preukázaného  počtu  žiakov  nad  15 rokov aktuálneho roka, 

        v ktorom sa dotácia poskytuje, 

- alokovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na súvislé opravy 

ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, kde medziročný nárast predstavuje 1 000 tis. Eur, a na 

nákup náhradných dielov a pohonných hmôt vo zvýšenom objeme o takmer 348 tis. Eur, 

- napokon je medziročný nárast rozpočtovaného objemu celkových bežných výdavkov spôsobený zvýšením 

úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov pre prímestskú autobusovú dopravu, za ktorým je 

vzájomná dohoda oboch strán z minulého roka pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za 

následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ako aj dohoda o dodržiavaní nárastu miezd vodičov v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

 

Odhliadnúc od všetkých vyššie uvádzaných skutočností je Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutý aj naďalej 

pokračovať v nastolenom trende šetrenia verejných prostriedkov. Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu má a bude 

mať aj v budúcnosti elektronickou formou vykonávaný proces verejného obstarávania tovarov, prác a služieb.  

Čerpanie kapitálových výdavkov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške približne 49 435 tis. Eur. 

Z uvedeného objemu rozpočtových prostriedkov je približne 39 mil. Eur vyčlenených na prípravné a podporné práce 

súvisiace s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu, ako aj na samotnú 
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implementáciu, pričom 50,5 % z tohto objemu t.j. cca 19,7 mil. Eur je určených na rekonštrukciu zhoršeného 

stavebnotechnického stavu ciest, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve. 

Zvyšná časť prostriedkov kapitálového rozpočtu v objeme takmer 10, 4 mil. Eur je vyčlenená na realizáciu 

investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov, z toho: 

- na Úrade TSK je hlavným zámerom dokončenie prevádzky elektornizovaných služieb v podobe elektronického 

vybavovania agendy jednotlivých úsekov, s cieľom zvýšenia interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenia 

dostupnosti a transparentnosti poskytovaných služieb, 

- v oblasti dopravy je objemovo najväčšia časť kapitálového transferu pre SC TSK, 240 tis. Eur vyčlenená na 

realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK, 

- na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti je prioritou dofinancovanie najväčšej investičnej akcie z roku 

2017, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

vrátane dostavby operačných sál a vrátane vybavenia prístrojovou technikou, na tento účel je v rozpočet 

vyčlenených spolu približne 3 007 tis. Eur, a pre NsP Považská Bystrica zahájenie komplexnej rekonštrukcie 

jednotky intenzívnej starostlivosti v objeme takmer 786 tis. Eur,  

- v oblasti kultúrnych služieb smeruje Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem prostriedkov, a to 480 tis. 

Eur pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na pokračovanie financovania  rekonštrukcie administratívnej budovy 

(skleník) na nádvorí Trenčianskeho hradu, cieľom ktorej je vybudovanie reprezentatívneho návštevníckeho 

centra,   

- najrozsiahlejšou investíciou v oblasti vzdelávania, financovanou z vlastných zdrojov TSK v objeme takmer 826 

tis. Eur je dokončenie výstavby telocvične pre Športové gymnázium Trenčín, zahájenej ešte v roku 2017 a 

zvýšenie energetickej efektívnosti resp. energetická úspora budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica 

a budovy školy SOŠ Stará Turá v celkovom objeme takmer 665 tis. Eur,  

- s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb plánuje Trenčiansky samosprávny 

kraj na úseku sociálneho zabezpečenia pokračovať v riešení problematiky bezbariérovosti vo svojich 

zariadeniach, približne 40 % rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov, t.j. takmer 288 tis. Eur je v roku 

2018 určených na prístavbu resp. rekonštrukciu  výťahov a rekonštrukciu budov vrátane sociálnych zariadení. 
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6. Analýza významných položiek z účtovnej závierky k 31.12.2017 
 

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 

2017 

Oprávky a opravné 

položky 2017  

 

 

Zostatková hodnota 

2017 

Zostatková hodnota 

2016 

Aktivované náklady na vývoj 

    
Softvér 6 768 278,61 6 453 383,96 314 894,65 148 685,92 

Oceniteľné práva 2 638,80 2 638,80 0,00 0,00 

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 

    
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 366 761,27 329 136,27 37 625,00 112 419,88 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 1 223 725,29 0,00 1 223 725,29 199 698,99 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 
majetok 

    
Dlhodobý nehmotný majetok spolu  

(súčet  r. 01 až 07) 
8 361 403,97 6 785 159,03 1 576 244,94 460 804,79 

Pozemky 2 095 769,45 
 

2 095 769,45 748 088,08 

Umelecké diela a zbierky 17 592,10 

 

17 592,10 17 592,10 

Predmety z drahých kovov 

    
Stavby 28 040 919,84 10 913 345,39 17 127 574,45 15 186 729,71 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 

vecí 1 622 956,51 1 533 976,97 88 979,54 67 355,14 

Dopravné prostriedky 176 667,11 176 667,11 0,00 0,00 

Pestovateľské celky trvalých porastov 

   

61,74 

Základné stádo a ťažné zvieratá 

    
Drobný dlhodobý hmotný majetok 23 581,19 23 581,19 0,00 0,00 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 56 449,49 56 449,49 0,00 0,00 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 14 694 765,03 299 343,63 14 395 421,40 2 134 767,64 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 
majetok 

    
Dlhodobý hmotný majetok spolu   

(súčet  r. 09 až 20) 
46 728 700,72 13 003 363,78 33 725 336,94 18 154 594,41 

Neobežný majetok spolu      

( r. 08 + r.  21 + r. 30) 
55 090 104,69 19 788 522,81 35 301 581,88 18 615 399,20 

 

 

TSK eviduje k 31.12.2017  opravné položky v sume 2 548 497,78 Eur k nasledovným investičným dielam:  

 

Účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku: 

 Obchvat Myjava a Brezová pod Bradlom v celkovej čiastke    31 995,61 Eur 

 Obstaranie projektovej dokumentácie Liešna osada v celkovej čiastke   13 200,-    Eur 

 Projektová dokumentácia Hvezdáreň Partizánske v celkovej čiastke   30 415,16 Eur 

 Projektová dokumentácia DSS Zemianske Podhradie v celkovej čiastke                  2 800,-    Eur 

 Projektová dokumentácia SOŠ Vansovej Prievidza v celkovej čiastke       6 572,40  Eur 

 Projektová dokumentácia Pravenec  v celkovej čiastke      7 535,-     Eur 

 Delimitácia CSS Dôstojnosť Horná Maríkova v celkovej čiastke     4 630,-     Eur 

 Delimitácia ŠvP Klačno v celkovej čiastke        5 568,63  Eur 
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 Delimitácia SZŠ Trenčín v celkovej čiastke                                                          17 103,23  Eur 

 Projektová dokumentácia ZSŠOaS Prievidza v celkovej čiastke                              77 421,50  Eur 

 Projektová dokumentácia CSS Jesienka Myjava v celkovej čiastke                 78 757,15  Eur 

 Projektová dokumentácia CSS Chmelinec Púchov v celkovej čiastke                              23 344,95  Eur 

 

Účet 021 – Stavby: 

 Prevod správy neupotrebiteľného majetku  v celkovej čiastke             2 202 865,93  Eur 

 

Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok: 

 Prevod správy neupotrebiteľného majetku v celkovej čiastke                  46 288,22  Eur. 

 

6.1.2 Predaj dlhodobého majetku  

 

Číslo Kúpnej 

zmluvy Názov majetku Inv. číslo 

Dátum 

vyradenia 

Vstupná 

cena          v 

Eur 

ZC 

predaného 

DNM a 

DHM              

v Eur 

Predajná cena     

v Eur 

KZ 
č.2016/0633 

Stavba-Chata 
Alpina,parc.č.3442/23s.č.28,k.ú.Horné Bzince 

             
021-200 

25.1.2017 8 285,93 1 900,06 

8 589,00 

  

pozemok parc.č.3442/2,zast.pl.a 
nádvoria,400m2,k.ú.Horné Bzince 

             
015-419 

25.1.2017 6 640,00 6 640,00 

1 284,00 

  

pozemok 
parc.č.3442/3,ost.pl.,510m2,k.ú.Horné Bzince 

             
015-420 

25.1.2017 8 466,00 8 466,00 

1 637,00 

  Spolu (KZ č.2016/0633):     23 391,93   11 510,00 

KZ 
č.2016/0635 

pozemok KNC 
parc.č.6102/161,ost.pl.,43m2,k.ú.                
Považská Bystrica 

             
015-481 

23.2.2017 8,56 8,56 

1 935,00 

KZ 
č.2016/0634 

Stavba rekreačné zariadenie-chata 
Nitr.Rudno,parc.č.1401/2,s.č.45,k.ú.                   
Nitrianske Rudno 

             
021-199 

13.3.2017 14 136,79 4 347,36 

86 313,00 

  pozemok 
parc.č.1401/1,trv.tr.por.,1401/1,508m2,k.ú.  
Nitrianske Rudno 

             
015-416 

13.3.2017 37,94 37,94 

12 024,73 

  pozemok parc.č.1401/2,zast.pl.a 
nádvoria,66m2,k.ú.Nitrianske Rudno 

             
015-417 

13.3.2017 265,55 265,55 

1 562,27 

  Trávnaté porasty Nitrianske Rudno              
015-418 

13.3.2017 61,74 61,74 
  

  Spolu (KZ č.2016/0634):     14 502,02   99 900,00 

KZ č. 
2016/0108 

pozemok reg.CKN parc.č.851/6,zast.pl.a 
nádvorie,83m2,k.ú.Bojnice 

             
015-557 

25.4.2017 274,73 274,73 

1 150,00 

KZ č. 
2017/0092 

Banicke učilište 
škola,súp.č.428,parc.č.3946/11,k.ú.                
Prievidza(areál1) 

             
021-138 

18.4.2017 88 606,84 0,00 

160 876,24 

  kanalizácia (areál 1,súč.budovy s.č.428 
Banícke učilište-škola) 

             
021-139 

18.4.2017 5 546,34 0,00 

  

  tepelný kanál (areál 1,súč.budovy s.č.428 
Banícke učilište-škola) 

             
021-140 

18.4.2017 9 544,81 0,00 

  

  vonkajšie úpravy a cesty (areál 1,súč.budovy 
s.č.428 Banícke učilište-škola) 

             
021-141 

18.4.2017 20 451,94 37,75 

  

  vodovodná prípojka (areál 1,súč.budovy 
s.č.428 Banícke učilište-škola) 

             
021-142 

18.4.2017 2 591,78 130,87 

  

  banícke učilište cesty a chod. (areál 
1,súč.budovy s.č.428 Banícke učilište-škola) 

             
021-143 

18.4.2017 16 340,04 0,00 
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  banícke učil.tepelný kanál(areál 1,súč.budovy 
s.č.428 Banícke učilište-škola) 

             
021-144 

18.4.2017 13 937,53 0,00 

  

  vodovod(areál 1,súč.budovy s.č.428 Banícke 
učilište-škola) 

             
021-145 

18.4.2017 2 837,42 30,87 

  

  elekt.prípojka(areál 1,súč.budovy s.č.428 
Banícke učilište-škola) 

             
021-146 

18.4.2017 1 568,71 0,00 

  

  banícke učilište kanalizácia(areál 1,súč.budovy 
s.č.428 Banícke učilište-škola) 

             
021-147 

18.4.2017 9 409,38 0,00 

  

  tepelná prípojka(areál 1,súč.budovy s.č.428 
Banícke učilište-škola) 

             
021-148 

18.4.2017 18 840,60 0,00 

  

  šachta UK a TUV(areál 1,súč.budovy s.č.428 
Banícke učilište-škola) 

             
021-149 

18.4.2017 418,54 173,56 

  

  verejné osvetlenie (areál 1)              
021-150 

18.4.2017 3 800,77 0,00 

  

  pozemok,parc.č.3946/11,zast.pl.a 
nádvorie,722m2,k.ú.Prievidza 

             
015-353 

18.4.2017 2 396,60 2 396,60 

39 658,33 

  pozemok,parc.č.3946/79,zast.pl.a 
nádvorie,709m2,k.ú.Prievidza 

             
015-354 

18.4.2017 2 353,45 2 353,45 

38 944,26 

  pozemok,parc.č.3946/80,zast.pl.a 
nádvorie,152m2,k.ú.Prievidza 

             
015-355 

18.4.2017 504,55 504,55 

8 349,12 

  pozemok,parc.č.3946/14,zast.pl.a 
nádvorie,1117m2,k.ú.Prievidza 

             
015-356 

18.4.2017 2 723,50 2 723,50 
43 172,05 

  Spolu (KZ č.2017/0092):     201 872,80   
291 000,00 

KZ 
č.2017/0223 

pozemok reg.CKN parc.č.6103/6,zast.pl.a 
nádvoria,54m2,k.ú. Považská Bystrica 

             
015-566 

 
5.6.2017 

 
10,75 

 
10,75 

2 592,00 

KZ 
č.2017/0283 

pozemok reg.CKN parc.č. 415/5,zast.pl.a 
nádvorie,1m2,k.ú.Adamovské Kochanovce 

             
015-575 

10.7.2017 0,69 0,69 

20,48 

  pozemok reg.CKN parc.č. 415/6,zast.pl.a 
nádvorie,6m2,k.ú.Adamovské Kochanovce 

             
015-576 

10.7.2017 4,16 4,16 

122,88 

  pozemok reg.CKN parc.č. 2084/3,zast.pl.a 
nádvorie,4m2,k.ú.Chocholná-Velčice 

             
015-577 

10.7.2017 0,80 0,80 

87,00 

  Spolu (KZ č.2017/0283):     5,65   
230,36 

KZ 
č.2017/0330 

pozemok parc.č.2268/21,zast.pl.a 
nádvoria,(pôvod.1841m2),1585m2k.ú.Častkovc
e 

             
015-580 

      

  
  z toho odčlenené, čiastočne vyradenie 

pozemku o výmere 256m2, v hodnote 473,60 
Eur 

  14.7.2017 473,60 473,60 

  

  pozemok parc.č.2268/22,zast.pl.a 
nádvoria,(pôvod.1181m2)872m2,k.ú.Častkovce 

             
015-581 

      

  
  z toho odčlenené, čiastočne vyradenie 

pozemku o výmere 309m2, v hodnote 571,65 
Eur 

  14.7.2017 571,65 571,65 

spolu za 
predmet 

  pozemok 
parc.č.2267,ost.plochy,(pôvod.147m2)123m2,k.
ú.Častkovce 

             
015-579 

      

kúpy 1,00 Euro 
  z toho odčlenené, čiastočne vyradenie 

pozemku o výmere 24m2, v hodnote 44,40 Eur 
  14.7.2017 44,40 44,40 
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  Spolu (KZ č.2017/0330):     1 089,65   
1,00 

Z-
1954/2017 

pozemok reg. CKN 
parc..č.390/10,ost.pl.,53m2,k.ú.                
Návojovce 

015-583 8.9.2017 10,55 10,55 

145,22 

KZ 
č.2017/0624 

pozemok reg. CKN parc.č.556/19,zast.pl.a 
nádvorie,6188m2,k.ú.Považské Podhradie 

             
015-584 

4.10.2017 21 567,42 21 
567,42 

248 186,77 

  pozemok reg. CKN parc.č.556/20,zast.pl.a 
nádvorie,494m2,k.ú.Považské Podhradie 

             
015-585 

4.10.2017 1 721,77 1 721,77 

19 813,23 

  Spolu (KZ č.2017/0624):     23 289,19   
268 000,00 

KZ 
č.2017/0221 

pozemok reg.CKN parc.č.3668,zast.pl.a 
nádvorie,222m2,k.ú.Nové Mesto nad Váhom 

             
015-636 

14.11.2017 1 362,19 1 362,19 

4 877,93 

  pozemok reg.CKN parc.č.3670/2,zast.pl.a 
nádvorie,802m2,k.ú.Nové Mesto nad Váhom 

             
015-637 

14.11.2017 4 888,43 4 888,43 

17 622,07 

  stavba so s.č. 496 na pozemku reg.CKN 
parc.č.3668,zast.pl.a nádvorie,222m2,k.ú.Nové 
Mesto n/V 

             
021-289 

14.11.2017 46 823,97 13 
897,88 

84 500,00 

  Spolu (KZ č.2017/0221):      
 

53 074,59 

  

107 000,00 

    
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 

                                                                                                                                                                           v Eur 
Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Výnosy r. 2016 Výnosy r. 2017 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 – Daňové výnosy samosprávy 75 997 759,81 82 097 431,63 

633 – Výnosy z poplatkov  42 716,37 32 618,65 

Ostatné výnosy 641 - Tržby z predaja DNM a DHM 692 577,25 1 627 616,30 

642 – Tržby z predaja materiálu 297,80 2 514,30 

644 – Zmluvné pokuty, penále 6 632,42 20 967,58 

645 – Ostatné pokuty, penále 25 263,00 2 840,38 

648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti 537 797,55 1 402 933,96 

Zúčtovanie rezerv  a OP  

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin. 34 254,20 25 671,40 

658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti 400,00 132 986,17 

Finančné výnosy 662 - Úroky 1 916,22 2 537,37 

663 – Kurzové zisky 0,00 0,00 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov  
vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC  

693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR 332 893,45 321 796,08 

694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR 1 608 660,21 1 263 188,15 

695 – Výnosy samosp. z BT od ES 14 766,06 20 246,97 

697 – Výnosy samosp. z BT – ost.      

           subj. mimo VS 

53,33 44,44 

698 – Výnosy samosprávy z KT od  

           ost. subj. mimo verejnej  

           správy 

728,91 0,00 

699 – Výnosy samosp. z odvodu  

           príjmov 

7 901 814,04 7 964 432,16 

Spolu  87 198 530,62 94 917 825,54 
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V priebehu roka 2017 bol výnos dane z príjmu FO v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na rok 2016  

pozitívne ovplyvnený lepším makroekonomickým vývojom. Na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy eviduje TSK 

v roku 2017 nárast dane z príjmu FO o 6 099 tis. Eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  

V roku 2017 zaznamenal TSK nárast výnosov za zmluvné a ostatné pokuty a penále. K vyrubeniu sankcií 

dodávateľom prípravnej projektovej dokumentácie na pripravované investície pristúpil  TSK  z dôvodu  nedodržania 

termínu dodávky stanovenej v zmluve.  Významný nárast eviduje TSK na účte 658 – zúčtovanie ostatných opravných 

položiek z prevádzkových činností rozpustením opravnej položky na dlhodobom majetku v priebehu roka z titulu 

odpisovania majetku a opravnej položky na pohľadávku voči NsP Považská Bystrica z dôvodov uvedených v Článku III., 

časť B), bod 2.  Pohľadávky poznámok. 

 
Náklady  - popis  významných položiek v Eur 

                                                                                                                                                                         
Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Náklady r. 2016 Náklady r. 2017  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  

502 – Spotreba energie  

324 787,29 343 360,08 

Služby  Účty 511,512,513,518 2 208 246,75 2 305 759,06 

Osobné náklady Účty 521,524,525,527,528 3 322 028,62 3 451 959,20 

Dane a poplatky  Účty 532,538 18 736,02 57 653,09 

Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

Účty 541,542,545,548 970 128,78 822 890,76 

Odpisy, rezervy a opravné 
položky  

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie  
časového rozlíšenia   

551 – Odpisy dlhodobého majetku 907 298,94 720 929,61 

553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti 23 673,50 56 395,17 

558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti 2 359 820,91 189 315,35 

Finančné náklady  562 - Úroky 756 843,21 720 867,79 

563 – Kurzové straty 25,99 19,57 

568 – Ostatné finančné náklady 267 044,43 295 986,38 

Náklady na transfery a náklady 
z odvodu príjmov  

584 – Náklady na BT – RO a PO 41 868 584,29 44 832 243,05 

585 – Náklady na BT ost. subj. VS 95 505,88 177 752,68 

586 – Náklady na BT subj. mimo VS 20 217 952,98 22 953 030,63 

587 – Náklady na ostatné transfery 0,00 0,00 

Spolu  73 340 677,59 76 928 162,42 

Dane z príjmov  363,90 481,97 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                         v Eur  
Obdobie  2016  2017 

Výsledok hospodárenia po zdanení  13 857 489,13 17 989 181,15 

 

Dotácia poskytovaná organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK  v roku  2017 zo zdrojov TSK sa účtovala  

v rámci nákladov na účte 584– Náklady na transfery z rozpočtu obcí, VÚC do RO a PO. K 31.12.2017 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  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. Voči dopravcom evidujeme k 31.12.2017 na účte 372- Transfery a ostatné zúčtovanie so 

subjektmi mimo verejnej správy záväzok v celkovej čiastke 2 812 602,- Eur. 

Na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť eviduje TSK platbu za členský príspevok v čiastke 

350 000,- Eur krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región. Dňa 30. marca 2015 zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  schválilo  vznik krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) s názvom Trenčín región. Krajskí 

poslanci zároveň odsúhlasili členstvo TSK v tejto organizácii.. 
 

 

 



 

102 

 

 

 

Náklady voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti  

 
Názov položky Suma nákladov  v Eur v roku  

2017 

Overenie účtovnej závierky rok 2016 - rozpustenie rezervy 11 489,99 

Overenie účtovnej závierky rok 2017 10 162,50 

Rezerva na overenie účtovnej závierky rok 2017 14 437,50 

Overenie EON 2016 v SAD Trenčín a Prievidza 11 400,00 

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 31.12.2017 

 
 Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur 
 

 

 

Riadok 

súvahy 

Hodnota pohľadávok  netto 

k 31.12.2016  

Hodnota pohľadávok  netto 

k 31.12.2017 

Iné pohľadávky- dlhodobé 059 1 521,09 1 471,81 

Poskytnuté prevádzkové 

preddavky 

064 950,00 0,00 

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov 

068  5 728,37 6 838,46 

Pohľadávky voči zamestnancom 070 0,00 42,68 

Pohľadávky z nájmu 078 2 211,53 461,86 

Iné pohľadávky 081 36 496,51 70 264,54 

Spolu  46 907,50 79 079,35 

 
Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK pohľadávku  v čiastke 6 723,46 Eur voči 

Multicard, a.s., Žilina, za 30% podielu za zinkasované poplatky  odvádzané TSK na základe Zmluvy o spolupráci 

a poskytovaní zliav na multifunkčnú čipovú kartu  zo dňa 26.7.2010 a Dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa 2.8.2010. 

Na účte iných pohľadávok (378) registruje TSK  pohľadávku, ktorá vznikla z dôvodu preklasifikovania 

dobropisu evidovaného v priebehu roka 2013 na účte 321 – Dodávatelia v zápornej hodnote v čiastke 10 661,82 Eur – 

pohľadávka voči EURO-BUILDING, a.s., BRATISLAVA. Na účte iných pohľadávok evidujeme aj  pohľadávku za 

neodvedený kapitálový transfer vo výške 21 601,41 EUR, táto čiastka predstavuje sumu DPH, ktorú si  Správa ciest  

TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK. V roku 2017 bola zrušená 

pohľadávka  za neodvedenú DPH pri nákupe dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK voči NsP 

Považská Bystrica v celkovej čiastke 32 729,50 Eur a to úhradou v čiastke 5 503,43 Eur a odúčtovaním v čiastke 

27 226,07 Eur na základe písomnej žiadosti, v ktorej bolo zdôvodnenie nesprávneho vyčíslenia pohľadávky  v roku 2008 

pri prechode na akruálne účtovníctvo .  

 

K 31.12.2017 je zostatok opravných položiek TSK  k pohľadávkam 376 641,90 Eur. 

 
Účet Stav k 

31.12.2016 

Prírastky Úbytky Stav k 

31.12.2017 

391– OP k pohľadávkam 407 814,89 
 

1 556,51 32 729,50 376 641,90 

 
V priebehu roka 2017 nastalo zníženie opravných položiek vo výške  pohľadávky voči NsP Považská Bystrica 

v čiastke 32 729,50 Eur. Zvýšenie opravných položiek prestavuje  ich tvorbu na pohľadávku voči bývalému 

zamestnancovi TSK  v čiastke 68,80,- Eur a  taktiež  z dôvodu neuhradených pohľadávok za nájom a služby s ním 

spojené v priestoroch  neupotrebiteľného  majetku TSK v celkovej čiastke 1 556,51 Eur. 

Ako pohľadávku po lehote splatnosti vo významnej čiastke vykazuje TSK v účtovnej závierke najmä 

pohľadávku v sume  325 957,38 Eur, ktorá bola vyrúbená Úradom pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 032-P-03-

2006. Na prerokovanie škody bola Zastupiteľstvom TSK ustanovená škodová komisia, ktorej členmi boli poslanci 

Z TSK. K 31.12.2017 nebol výsledok rokovania známy.   
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Významné pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti 

 
Názov firmy Výška pohľadávky Dátum splatnosti Počet dní po splatnosti 

k 31.12.2017 

EURO-BUILDING 10 661,82 14.05.2013 1 691 

Pokuta ÚVO Bratislava 325 957,38 31.12.2006 4 015 

Delimitácia ŠvP Belušské 

Slatiny 

5 320,23 26.05.2003 4 964 

INTEGRA Brezová pod 
Bradlom - nájom 

20 825,07 31.12.2010 2 555 

Spolu 

 

362 764,50 x x 

 

Popis významných položiek  záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  

 

a) Dlhodobé záväzky – v Eur 

  
Účet Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

479 - Ostatné dlhodobé záväzky  236 591,94 0,00 

472 - Záväzky zo SF 19 990,75 20 357,04 

476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky 4 801,52 4 801,52 

Spolu 261 384,21 25 158,56 

 

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje TSK záväzok  v zmysle  uplatnenia Metodického usmernenia k postupu 

účtovania výkonovej zábezpeky pri obstarávaní investičných akcií pred podpisom zmluvy a garančnej zábezpeky po 

ukončení investičného diela v čiastke 4 801,52 Eur a záväzok zo Sociálneho fondu v čiastke 20 357,04 Eur.  

Dlhodobá časť záväzkov evidovaných na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky  sa v zmysle postupov účtovania 

preklasifikovala na krátkodobú časť a v súvahe v pasívach sa vykazuje na riadku č. 155. Špecifikácia záväzkov je 

uvedená v komentári krátkodobých záväzkov. 

 

b) Pohyb  záväzkov zo sociálneho fondu  v Eur  

 
Sociálny fond Rok 2016 

 

Rok 2017  

 

Stav k 1. januáru 17  371,84 19 990,75 

Tvorba sociálneho fondu 28 387,02 29 892,16 

Čerpanie sociálneho fondu 25 768,11 29 525,87 

Stav k 31.decembru 19 990,75 20 357,04 

 

TSK tvorí Sociálny fond  v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2017 vo výške 1,5% skutočne 

vyplatených miezd. Čerpanie finančných prostriedkov upravuje Kolektívna zmluva TSK, ktorej súčasťou je aj schválený 

rozpočet čerpania Sociálneho fondu. V roku 2017 čerpal TSK finančné prostriedky hlavne na stravné pre zamestnancov, 

regeneráciu pracovnej sily (organizovanie výletov), organizovanie športových podujatí a sociálne výpomoci.  

 

c) Krátkodobé záväzky v Eur 

 
Účet Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

321 - dodávatelia 231 410,49 339 690,06 

325 - ostatné záväzky,  

479 -  ost. dlh. záväzky – krátkodobá časť 

481 356,00 602 191,94 

326 - nevyfakturované dodávky 24,57 354 584,56 

379 - iné záväzky 933 619,27 989 983,75 

331 - zamestnanci 155 112,56 154 261,33 

333 - ostané záväzky voči zamestnancom 114,55 64,46 

336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho  

           a zdravotného poistenia 

98 697,75 100 355,22 

342 - ostané priame dane 25 000,98 24 463,09 

371 - zúčtovanie s EÚ 4 633,94 7 300,94 

372 - transfery a ostané zúčtovanie so 

           subjektmi mimo VS 

948 967,62 2 802 155,12 

Spolu 2 878 937,73 5 375 050,47 
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K 31.12.2017 TSK eviduje najmä  nárast hodnoty na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi 

mimo verejnej správy. Zvýšila sa hodnota  záväzku voči zmluvným dopravcom SAD a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza 

v porovnaní  s rokom 2016. Voči SAD a.s., Trenčín eviduje TSK  záväzok za úhradu ekonomických oprávnených 

nákladov k 31.12.2017 v celkovej čiastke 1 603 338,- Eur a voči SAD a.s., Prievidza v sume 1 209 264,- Eur.  Záväzok 

voči dopravcom na účte 372 je skompenzovaný o 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 10 446,88 Eur. 

V rámci krátkodobých záväzkov došlo k zvýšeniu záväzkov na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky – 

krátkodobá časť   z titulu predpisu záväzku 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 120 814,33 Eur a za korekciu vo výške 25% 

z predmetu zákazky projektu  „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu“ vypočítanú v zmysle Rozhodnutia Komisie 

č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní v čiastke 115 777,61 Eur .  

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 31.12.2017 činí sumu  407 765,47 Eur . 

 

Bankové úvery  
Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úver) ku koncu 

rozpočtového roka 2017 predstavovala sumu 46 390 069,78 Eur, z toho v čiastke 19 192,39 Eur z titulu predpisu úrokov 

z úveru predpísaných v roku 2017 a splatných v roku 2018. 

 

 Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2017:                                  46 370 877,39 Eur 

 

Por.  Druh bankového úveru Charakter Mena Úroková Dátum Výška 
Popis 

číslo Číslo úverovej zmluvy bankového  sadzba splatnosti v  eur 
zabezpečenia 

 

 

úveru  v %  k 31.12.2017 
úveru 

1. 

Československá obchodná 

banka, a.s. účelový  3 M Euribor   

 

 

bez 

zabezpečenia 
 Zmluva č. 0457/14/80468 úver Eur + 2039 46 370 877,39 

 

dlhodobý prefinancovanie 

úveru  
1,49 % p.a. 

  

Účinnosť:  od 29.06.2014 

 
 Suma dlhu k 31.12.2017 :                                                                     46 390 069,78  Eur 

 
Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 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 

46 370 877,39 Eur. V zmysle citovaného právneho predpisu sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky 

z návratných zdrojov financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov 

Slovenskej republiky a Európskej únie. TSK k 31.12.2017 neeviduje takéto  záväzky. 

Celková suma dlhu je navýšená o čiastku úrokov z úveru predpísaných v súlade s Metodickým usmernením 

MF SR č. MF/007847/2017-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich  za rok 

2017 v hodnote 19 192,39 Eur, ktoré budú uhradené z rozpočtu v roku 2018.  

        Trenčiansky samosprávny kraj 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  v TSK  za roky 2016 – 2017 
                                                                                                                                                                          v Eur     

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

Index 

2017/2016 k 31.12.2016 k 31.12.2017 

Celkový dlh VÚC v Eur (§17 ods.7 a 8 zákona č.583/2004 Z. z.) 
48 631 037,71 46 390 069,78   

0,95 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 

výnosov v Eur 2 999 730,37 2 961 835,72 x 

Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok v Eur  
122 503 304,35 130 475 526,00 

1,07 

Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok (v eur) znížené 

o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 

1.1.2017 

x 85 129 221,80 x 

Ukazovatele  dlhu v %: 

  

  

a)     § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.* 
39,69 35,55 

x 

b)     § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.** 
2,45 3,48 

x 

Dlh VÚC spolu (FIN 5  – 04) 
48 631 037,31 46 390 069,78   0,95 

Počet obyvateľov k 31.12. 
591 233*** 591 233*** 1,00 

Dlh VÚC na 1 obyvateľa  v Eur 
82,26 78,46 

x 

 

* obec a vyšší územný celok môžu podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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  za rok 2017 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o 

počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2017. 

 
Splátky istiny v roku 2017 :                                                                 2 242 052,00 Eur                                                                                                                                                                                                              

 v Eur 

Sledované obdobie 1. polrok 2017 2. polrok 2017 Spolu 

Rok 2017 ČSOB, a. s. ČSOB, a. s.   

        

Splátky istiny 1 121 026,00 1 121 026,00 2 242 052,00 

        

 

 
Zaplatené  úroky v roku 2017 :                                                                719 783,72 Eur 

                                                                                                                                                                                                             
v Eur 

Sledované obdobie 1. polrok 2017 2. polrok 2017 Spolu 

Rok 2017 ČSOB, a. s. ČSOB, a. s.   

        

Splátky úrokov 364 079,28 355 704,44 719 783,72 
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6.2 Konsolidovaná účtovná závierka 2017 

 

6.2.1 Zostatková cena  dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2017 
                                                                                                                            v Eur 

  

 

 

Zostatková hodnota 2016 Zostatková hodnota 2017 

Aktivované náklady na vývoj   

 
Softvér 361 283,19 410 775,52 

Oceniteľné práva 

  
Drobný dlhodobý nehmotný majetok 

  
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 112 419,88 37 625,00 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 205 638,99 1 229 665,29 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 
majetok 

  
Dlhodobý nehmotný majetok spolu  

(súčet  r. 01 až 07) 679 342,06 1 678 065,81 

Pozemky 13 378 045,70 15 277 784,15 

Umelecké diela a zbierky 39 379,97 39 379,97 

Predmety z drahých kovov 
  

Stavby 140 798 001,80 143 481 514,50 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí 5 930 513,40 7 226 586,62 

Dopravné prostriedky 2 098 534,80 1 593 250,78 

Pestovateľské celky trvalých porastov 183 667,55 183 605,81 

Základné stádo a ťažné zvieratá 
  

Drobný dlhodobý hmotný majetok 130 722,56  166 453,20 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 7 986 605,99 8 167 065,55 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 9 736 122,36 23 016 309,91 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 

majetok 
  

Dlhodobý hmotný majetok spolu   

(súčet  r. 09 až 20) 180 281 594,13 199 152 250,49 

Dlhodobý finančný majetok spolu   

(súčet  r. 22 až 29) 0,00 0,00 

Neobežný majetok spolu      

( r. 08 + r.  21 + r. 30) 180 960 936,19               200 830 316,30 

    

 

Zostatková hodnota dlhodobého majetku je vykázaná za celý konsolidovaný celok TSK. 

 
Najvýznamnejší prírastok dlhodobého  majetku  
 

 úrad TSK – softvér OFFICE 2       133 200,-    Eur, 

 úrad TSK – Kruhová križovatka SNP Stará Turá     370 150,83 Eur, 

 úrad TSK – Vybudovanie autistického centra Trenčianske Biskupice                           1 696 680,82 Eur, 

 úrad TSK -  Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín   719 217,60 Eur, 

 úrad TSK – novozistený majetok – pozemky     984 110,42 Eur, 

 SOŠ strojnícka Považská Bystrica – Rekonštrukcia telocvične   201 561,77 Eur, 

 SOŠ Považská Bystrica – Zvýšenie energetickej náročnosti                 257 000,-     Eur, 

 Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza – Energetická úspora budovy  318 891,78 Eur, 

 Športové gymnázium Trenčín – Vybudovanie telocvične              1 416 230,78 Eur, 

 SC TSK – Realizácia bezpečnostných prvkov na cesty II. a III. triedy                414 210,98 Eur, 

 SC TSK – nákup dopravných prostriedkov                   742 263,60 Eur, 
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 NsP Prievidza – Vybudovanie CT pracoviska, CT prístroj                           1 049 955,07 Eur, 

 NsP Považská Bystrica – Rekonštrukcia kožného oddelenia, prístroje                614 464,13 Eur, 

 NsP Myjava – Rekonštrukcia priestorov oddelenia RTG, RTG prístroj                371 126,02 Eur.   

 

Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku  

 úrad TSK – zámena s mestom Stará Turá – zmluva č. 2017/0761                             849 211,81 Eur, 

 SOŠ OaS Nové Mesto n.V. – vyradenie starých strojov          93 948,14 Eur, 

 SC TSK – vyradenie dopravných prostriedkov       72 849,86 Eur.             

 

Evidenciu NKP TSK zabezpečuje v súlade s metodickým usmernením  MF SR z 23. júla  2015č. MF/017827/2015-

31 o účtovaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok.  

                                            

Konsolidovaný celok TSK ( ďalej len KC TSK) neeviduje  dlhodobý finančný  majetok. 
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6.2.2 Analýza nákladov a výnosov k 31.12.2017 v Eur 

 

 

R. VZaS 

 

Názov 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

 

001 

 

Spotrebované nákupy Tr.50 

 

30 620 226,26 

 

31 430 032,43 

 

006 

 

Služby Tr. 51 

 

13 823 820,63 

 

15 095 859,71 

 

011 

 

Osobné náklady Tr. 52 

 

103 304 315,24 

 

108 326 411,85 

 

017 

 

Dane a poplatky Tr. 53 

 

434 853,67 

 

475 825,20 

 

021 

 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť Tr.54 

 

2 046 331,52 

 

2 170 540,32 

 

029 

 

Odpisy ,R a OP, zúčtovanie časového rozlíšenia Tr. 55 

 

12 314 527,31 

 

9 555 621,86 

 

040 

 

Finančné náklady Tr. 56 

 

1 042 475,61 

 

1 036 686,15 

 

050 

 

Mimoriadne náklady Tr. 57 

 

0,00 

 

3 404,96 

 

055 

 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov Tr. 58 

 

20 315 524,99 

 

23 132 337,57 

 

065 

 

Účtové skupiny 50-58 celkom  

 

183 902 075,23 

 

191 226 720,05 

 

066 

 

Tržby za vlastné výkony a tovar Tr.60 

 

62 831 924,71 

 

64 999 493,44 

 

070 

 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob  Tr.61 

 

-2 615,45 

 

-686,77 

 

075 

 

Aktivácia Tr.62 

 

1 016 305,39 

 

1 023 549,65 

 

080 

 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov Tr.63 

 

76 040 476,18 

 

82 130 050,28 

 

084 

 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti Tr.64 

 

3 622 237,03 

 

5 224 895,39 

 

091 

 

Zúčtov. rezerv a opr. pol. z PČ a FČ  Tr.65 

 

357 164,19 

 

453 183,24 

 

101 

 

Finančné výnosy  Tr.66 

 

2 434,07 

 

3 842,36 
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Mimoriadne výnosy Tr.67 

 

1 948,63 

 

463,74 

 

 

126 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VUC a RO a PO 

zriadených obcou alebo vyšším územným celkom  Tr.69 

 

 

48 337 444,43 

 

 

48 327 266,46 

 

136 

 

Účtová trieda 6 celkom 

 

192 207 319,18 

 

202 162 057,79 

 

137 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  

 

8 305 243,95 

 

10 935 337,74 

 

136 

 

Splatná daň z príjmov [591] 

 

166 237,77 

 

161 676,12 

 

137 

 

Dodatočne platená daň z príjmov [595] 

 

1 981,05 

 

232,30 

 

138 

 

Výsledok hospodárenia po zdanení  

 

8 137 025,13 

 

10 773 429,32 
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Najvýznamnejšie rozdiely v nákladoch v roku 2017 oproti roku 2016 vznikli v Tr.52 – osobné náklady – 

zvýšenie platov zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach a pedagogických zamestnancov na úseku školstva – 

navýšenie nákladov celkom  o 5 022 tis. Eur.  Významný nárast nákladov eviduje KC TSK aj v nákladoch na transfery 

z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy (účet 586) hlavne voči verejným dopravcom prímestskej dopravy 

v čiastke 2 735 tis. Eur.   

KC TSK eviduje zvýšenie výnosov v Tr. 60 – tržby za vlastné výkony a tovar je evidovaný hlavne  v zdravotníckych 

zariadeniach  za výkony zdravotnej starostlivosti voči zdravotným poisťovniam. Celkový nárast týchto výnosov eviduje 

KC TSK o 2 168 tis. Eur.   

Zvýšený objem výnosov Tr. 63 za daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov eviduje KC TSK na dani z príjmov 

fyzických osôb z dôvodu zvýšeného plnenia za rok 2017 – nárast o 6 090 tis. Eur. 

  

6.2.3 Bilancia aktív a pasív KÚZ  k 31.12.2017 
 

POHĽADÁVKY 

    

Konsolidovaný  celok vykazuje stav dlhodobých  pohľadávok   k 31.12.2017 vo výške 496 826,61  Eur. Dlhodobú 

pohľadávku v čiastke 495 354,80 Eur  vykazuje Galéria Miloša Alexandra Bazovského  v Trenčíne na  základe Dohody 

o vzájomnom započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa18.12.2009 s   Mestom Trenčín.  

Dlhodobé pohľadávky nie sú predmetom konsolidácie, t. z. hodnota po konsolidácii sa nezmenila. 

 

Rozpis  dlhodobých pohľadávok k 31.12.2017  v porovnaní s rokom 2016                                                                         

                                     v Eur 

 

Konsolidovaný celok vykazuje stav krátkodobých  pohľadávok  k 31.12.2017   vo výške 10 441 278,66 Eur. 

 

 Rozpis  krátkodobých pohľadávok k 31.12.2017  v porovnaní s rokom 2016                                                                              

                                                                                                                                                                          v Eur 

 

Významné zvýšenie celkovej výšky  pohľadávok o 885 tis. Eur eviduje KC TSK hlavne v nemocniciach.Ide 

o pohľadávky voči  zdravotným poisťovniam (VšZP, Dôvera) za výkony v  12/2017, ktoré sa finančne  vysporiadajú  

v nasledovnom účtovnom období. Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK evidujú  zvýšené výkony 

za lôžkové a ambulantné oddelenia voči zdravotným poisťovniam, tieto neboli k 31.12.2017 finančne vysporiadané.  

 Zvýšenie pohľadávok o 128 tis. Eur  na účte 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených 

obcou a VÚC evidujú najmä  sociálne zariadenia voči klientom sociálnych zariadení, ktorým  musí zostať po zaplatení 

úhrad za služby sociálneho zariadenia minimálna výška životného minima. Z dôvodu zvýšenia hranice životného minima 

zostáva menší objem finančných prostriedkov na úhradu služieb sociálneho zariadenia. Klienti zariadenia sú prijímateľmi 

Pohľadávka  Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

Iné pohľadávky ( 378 A )– (391A) 515 187,31 496 826,61 

Spolu 515 187,31 496 826,61 

Pohľadávka – konsolidovaná súvaha Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

Odberatelia ( 311) 7 899 041,28 8 658 930,38 

Poskytnuté prevádzkové preddavky ( 314 A )– (391A) 12 847,15 7 293,50 

Ostatné pohľadávky (315A) – (391A) 226 048,19 214 877,65 

Pohľadávky z nedaňových príjmov ( 318 A )– (391A) 571 040,44 698 932,90 

Pohľadávky voči zamestnancom ( 335 A )– (391A) 27 579,58 32 428,59 

Daň z príjmov ( 341 A )– (391A) 1 360,48 28 343,09 

Daň z pridanej hodnoty ( 343 A )– (391A) 0,00 825,63  

Ostatné dane a poplatky ( 345 ) – ( 391 AÚ) 0,00 0,00 

Pohľadávky z nájmu ( 374 A )– (391A) 2 211,53 461,86 

Iné pohľadávky ( 378 A )– (391A) 811 256,26 798 466,17 

Zúčtovanie s EÚ ( 371 A) – (391A) 0,00 0,00 

Transfery a ost. zúčt. so subj. mimo VS ( 372 A )– (391A) 4 976,00 718,89 

 

Spolu 

 

9 556 360,91 

 

10 441 278,66 
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nízkych dôchodkov a usporené finančné prostriedky nepostačujú na čiastočnú úhradu pohľadávok  v takom objeme, aby 

to pokrylo všetky náklady súvisiace s pobytom klienta v zariadení. 

   

Celková hodnota opravných položiek k dlhodobým a krátkodobým pohľadávkam za KC TSK je k 31.12.2017 

v čiastke 2 211 011,33 Eur.  .  

 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE AKTÍV 

 

Časové rozlíšenie aktív za TSK a dcérske účtovné  jednotky k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016                                                                         
                                                                                                                                 v Eur 

                                                     

Na účte 381 – náklady budúcich období eviduje KC TSK náklady, ktoré časovo a vecne súvisia s budúcimi 

obdobiami, ide hlavne o náklady roku 2018 za energie, poistenie majetku, ročný aktualizačný poplatok (RAP)  a pod. 

 

 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

 

Stav finančných účtov k 31.12.2017 v porovnaní  s rokom 2016                                                                                                   

                                                                                                                        v Eur 

 

 Stav k  31.12.2016 Stav k 31.12. 2017 

 

Finančné účty  

 

37 439 136,31 35 287 465,49 

 

Zvýšený    objem   finančných   prostriedkov v banke je výsledkom  úsporných  opatrení vedenia TSK   a taktiež 

nezrealizovaním plánovaných investičných akcií na rok 2017. 

 

Rozpis finančných prostriedkov  v porovnaní s rokom 2016                                                                         

                                                                                                                                                                v Eur 

 

Účet súvahy Názov Zostatok k 31.12.2016 

 

Zostatok k 31.12.2017 

 

211 Pokladnica  19 053,75 25 547,38 

213 Ceniny  27 349,86 42 495,45 

221 Bankové účty : 37 392 732,70 35 219 422,66 

  štátna pokladnica 37 385 364,83 35 218 396,29 

 iné banky 7 367,87 1 026,37 

 

 

NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI 

 

Pohyb  poskytnutých návratných finančných výpomoci krátkodobých  k 31.12.2017  

  

                                                                                                                                                                         v Eur 

 

 Stav k 31.12.2016 Prírastky (MD) Úbytky (D) Stav k 31.12. 2017 

Poskytnuté návratné 

finančné výpomoci 

krátkodobé  

33 494,57 0,00 4 265,81 29 228,76 

 

 

Časové rozlíšenie 
Stav k 31.12.2016 Stav k  31.12.2017 

Náklady budúcich období 764 239,75 748 397,03 

Príjmy budúcich období 1 767,74 3 742,54 

Spolu 766 007,49 752 139,57 
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Rozvojová   agentúra   Trenčianskeho   samosprávneho  kraja,  nezisková  organizácia, Trenčín (RA TSK) 

založená Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 10.2.2004 sa  na základe 

rozhodnutia dozornej rady RA TSK  nachádza v likvidácií. Návratná finančná výpomoc k 31.12.2017 nebola 

vysporiadaná. Vymáhanie finančných prostriedkov bolo postúpené na riešenie  právnemu oddeleniu. V roku 2017 bola  

pohľadávka  za návratné finančné výpomoci znížená o 4 265,81 Eur úhradou záverečnej ŽOP za projekt Mobilné 

prihraničie (MP) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

Pohyb opravných položiek k návratným finančným výpomociam krátkodobým k 31.12.2017 

                                                                                                                                                                                   v Eur       

 K 31.12.2016 Prírastky (MD) Úbytky (D) k 31.12. 2017 

Opravné položky 

k poskytnutým  

návratným  finančným 

výpomociam  

krátkodobým  

 

33 494,57 

 

0,00 

 

4 265,81 

 

29 228,76 

 

REZERVY 

 

Rezervy dlhodobé –  konsolidovaný celok vykazuje  v celkovej čiastke   95 352,46 Eur rezervy vytvorené na odchodné 

zamestnancov. Dlhodobé rezervy neboli predmetom konsolidácie. 

Rezervy  krátkodobé – vykazuje konsolidovaný celok v celkovej čiastke 1 004 003,83  Eur. V konsolidovanom celku sa 

rezervy  tvorili najmä v rámci hlavnej  činnosti.                                                                                                                                                          

Najvýznamnejšia hodnota vytvorenej rezervy k 31.12.2017  je na úrade TSK na dlhodobý hmotný majetok v čiastke 

656 042,36 Eur – nedokončené investičné akcie (Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Komplexné riešenie 

školského areálu Trenčín – Zámostie, Rekonštrukcia kasárni Trenčianskeho hradu, SPŠ Myjava ap ).  

 

ZÁVÄZKY 

 

Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé  záväzky k 31.12.2017 vo výške 938 552,66 Eur. 

Rozpis  dlhodobých záväzkov: 

 ostatné dlhodobé záväzky v celkovej čiastke 163 364,02 Eur -  významnú čiastku predstavuje predpis 

záväzku na TSK za pokutu za verejne obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie 

č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015   a  za korekciu vo výške 25% z predmetu zákazky projektu  

„Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu“ vypočítanú v zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013) 9527 

z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní , 

    záväzky zo sociálneho fondu v celkovej čiastke 261 972,77 Eur, 

 záväzky z nájmu v celkovej čiastke 495 354,80 Eur, ktoré  vykazuje Galéria Miloša Alexandra   

Bazovského v Trenčíne na základe dohody o započítaní vzájomných pohľadávok za dňa 18.12.2009 

s Mestom Trenčín, 

    dlhodobé nevyfakturované dodávky v celkovej čiastke 17 861,07 Eur. 

 

Stav dlhodobých záväzkov  k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 je nasledovný: 

                                                                                                                                                                               v Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

Ostatné dlhodobé záväzky 248 643,33 163 364,02 

Záväzky zo sociálneho  fondu 229 017,69 261 972,77 

Záväzky z nájmu 513 666,22 495 354,80 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky 17 861,07 17 861,07 

Spolu 1 009 188,31 938 552,66 
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 Stav krátkodobých  záväzkov  k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 je nasledovný:            
                                                                                                                                                                                   v Eur 

 

Zvýšený objem krátkodobých záväzkov v roku 2017 oproti roku 2016 vznikol najmä z titulu zvýšenia záväzkov 

voči orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia v zdravotníckych zariadeniach  (účet 336) za neodvedené 

poistné za zamestnávateľa. Dlh voči zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni narastá každý rok, nakoľko 

nemocnice neodvádzajú odvody za zamestnávateľa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku. 

Najvýznamnejší nárast záväzkov eviduje KC TSK za zdravotnícke zariadenia aj na účte 321 – dodávatelia. 

 

Zvýšenie krátkodobých záväzkov eviduje KC TSK aj na účte  372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi 

mimo verejnej správy voči zmluvným prepravcom SAD a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza za predpísanú náhradu 

preukázanej straty za prímestskú dopravu k 31.12.2017. 

 

 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE PASÍV 

 

Časové rozlíšenie pasív za TSK a dcérske účtovné jednotky k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stav  

k 31.12.2016 

 

Stav  

k 31.12.2017 

 

Dodávatelia (321) 13 683 190,30 15 056 565,97 

Prijaté preddavky (324, 475A) 234 480,24 268 583,13 

Ostatné záväzky (325, 479A) 565 573,89 659 791,31 

Nevyfakturované dodávky (326, 476A)  4 127,02 360 035,40 

Záväzky z nájmu (474A)  18 311,42 18 311,42 

Iné záväzky  (379A)  4 416 325,39 4 272 981,24 

Zamestnanci (331)  5 004 297,22 5 402 900,12 

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 1 479,04 585,73 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 37 741 853,97 44 342 243,42 

Daň z príjmov (341)  58 624,04 54 103,37 

Ostatné priame dane (342) 1 293 852,50 1 117 593,15 

Daň z pridanej hodnoty (343)  137 004,83 291 350,02 

Ostatné dane a poplatky  (345)  76 970,70 125 652,78 

Zúčtovanie s Európskou úniou (371A) 119 151,72 230 182,94 

Transfery a ostatné zúčtovanie so  subjektmi mimo verejnej správy (372A) 1 003 331,31 2 845 962,53 

 

Spolu 64 358 573,59 75 046 842,53 

 Časové rozlíšenie pasív 

 
k 31.12. 2016 k 31.12.2017 

Výnosy budúcich období (384) 34 640 800,28 33 933 110,18 

Výdavky budúcich období (383) 4 946,63 3 091,74 

 

Spolu 

 

34 645 746,91 33 936 201,92 
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TRANSFERY k 31.12.2017 - pohľadávky                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                            v Eur 

 

 

TRANSFERY k 31.12.2017 - záväzky 

                                                                                                                                                                                    v Eur 

Účet 
  

Zostatok (brutto) 

k 31.12.2016 

Zostatok (brutto) 

 k 31.12.2017 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 

organizácií do rozpočtu zriaďovateľa   

  

351 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

spolu 0,00 0,00 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho 

územného celku   

  

355 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

spolu 0,00 0,00 

    

  Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho 

územného celku    

  

357 

Súhrnný celok 1 040 934,15 376 889,33 

mimo  súhrnného 

celku 124 882,21 28 516,94 

  spolu 1 165 816,36 405 406,27 

Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej 

správy a iné zúčtovania   

  

359 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

mimo  súhrnného 

celku 6 169,02 5 000,00 

  spolu 6 169,02 5 000,00 

 

 

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 1.8.2017 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 31.3.2018.  

 

Účet 
  

Zostatok (brutto)  

k 31.12.2016 

Zostatok (brutto) 

k 31.12.2017 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 

organizácií do rozpočtu zriaďovateľa   

  

351 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

spolu 0,00 0,00 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC   

  

355 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

spolu 0,00 0,00 

    

  Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC   

  

357 

Súhrnný celok 0,00 806,98 

mimo súhrnného 

celku 

    spolu 0,00 806,98 

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej 

správy a iné zúčtovania   

  

359 

Súhrnný celok 307,45 2 240,20 

mimo súhrnného 

celku 140,00 0,00 

  spolu 447,45  2 240,20 





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 131 890 793,00 174 665 446,00 137 674 812,96 78,82

1.1. Bežné príjmy 129 542 518,40 134 584 173,00 136 360 707,55 101,32

100 Daňové príjmy 75 997 759,81 80 662 282,00 82 097 431,63 101,78

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 75 997 759,81 80 662 282,00 82 097 431,63 101,78

200 Nedaňové príjmy 8 268 177,19 8 089 034,00 8 520 813,72 105,34

200 Nedaňové príjmy - Úrad TSK 501 637,45 501 756,00 590 746,11 117,74

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 134 291,95 170 608,00 148 132,37 86,83

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 235 370,14 229 640,00 252 010,07 109,74

240

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných 

výpomocí, vkladov a ážio 1 916,22 1 500,00 2 537,37 169,16

290 Iné nedaňové príjmy 130 059,14 100 008,00 188 066,30 188,05

200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie 7 766 539,74 7 587 278,00 7 930 067,61 104,52

   09 Vzdelávanie 490 598,61 51 729,00 492 477,13 952,03

   10 Sociálne zabezpečenie 7 275 941,13 7 535 549,00 7 437 590,48 98,70

300 Granty a transfery 45 276 581,40 45 832 857,00 45 742 462,20 99,80

310 Tuzemské bežné granty a transfery 45 093 700,80 45 802 640,00 45 719 548,23 99,82

311 Granty - rozpočtové organizácie 24 423,50 0,00 44 659,50 0,00

312 Transfery v rámci verejnej správy 45 069 277,30 45 802 640,00 45 674 888,73 99,72

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem 

transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 381 401,67 551 903,00 400 934,27 72,65

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem 

transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - 

rozpočtové organizácie 73 376,67 0,00 26 380,43 0,00

Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej 

správy - rozpočtové organizácie 4 120,56 30 944,00 27 781,03 89,78

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy 44 610 378,40 45 219 793,00 45 219 793,00 100,00

330 Zahraničné granty 182 880,60 30 217,00 22 913,97 75,83

p.č. kat./pol. ukazovateľ

1.2. Kapitálové príjmy 2 348 274,60 40 081 273,00 1 314 105,41 3,28

200 Nedaňové príjmy 1 221 673,50 800 000,00 1 115 410,41 139,43

200 Nedaňové príjmy - Úrad TSK 1 221 673,50 800 000,00 1 115 410,41 139,43

230 Kapitálové príjmy 1 221 673,50 800 000,00 1 115 410,41 139,43

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 1 126 601,10 39 281 273,00 198 695,00 0,51

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 116 826,10 39 281 273,00 198 695,00 0,51

321 Granty - rozpočtové organizácie 3 188,28 0,00 2 895,00 0,00

322 Transfery v rámci verejnej správy 1 113 637,82 39 281 273,00 195 800,00 0,50

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 1 109 576,62 39 281 273,00 195 800,00 0,50

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové 

organizácie 4 061,20 0,00 0,00 0,00

330 Zahraničné granty 9 775,00 0,00 0,00 0,00

%

Trenčiansky samosprávny kraj
Skutočnosť 2016

Upravený  

rozpočet 2017
Skutočnosť 2017 %

Trenčiansky samosprávny kraj
Skutočnosť 2016

Upravený  

rozpočet 2017
Skutočnosť 2017



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 119 638 938,37 199 892 488,00 137 844 709,70 68,96

2.1. Bežné výdavky 107 143 452,66 115 711 530,00 112 670 261,57 97,37

Trenčiansky samosprávny kraj 7 987 416,59 10 179 012,00 8 333 790,23 81,87

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 173 859,23 2 517 591,00 2 325 747,74 92,38

620 Poistné a príspevok do poisťovní 885 166,83 1 042 699,00 934 055,26 89,58

630 Tovary a služby 3 343 280,56 5 089 220,00 3 585 585,82 70,45

640 Bežné transfery 827 431,60 809 677,00 768 617,69 94,93

650

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, 

návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 757 678,37 719 825,00 719 783,72 99,99

04. Doprava 28 098 096,84 31 245 289,00 30 688 193,18 98,22

644 1. dotácie pre SAD 18 078 104,00 19 314 483,00 19 286 060,00 99,85

  -  SAD Trenčín, a.s. 11 563 681,00 12 311 041,00 12 290 055,00 99,83

  -  SAD Prievidza a.s. 6 514 423,00 7 003 442,00 6 996 005,00 99,89

641 2. SC TSK 10 019 992,84 11 930 806,00 11 402 133,18 95,57

07. Zdravotníctvo 0,00 560 764,00 501 408,31 89,42

641 Nemocnice s poliklinikou 0,00 560 764,00 501 408,31 89,42

08. Kultúrne služby 3 454 630,76 3 714 975,00 3 641 906,36 98,03

641 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 80 173,00 112 743,00 87 743,00 77,83

641 Knižnice 1 243 896,12 1 350 144,00 1 318 796,77 97,68

641 Múzeá a galérie 1 423 126,81 1 523 798,00 1 507 679,32 98,94

641 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 707 434,83 728 290,00 727 687,27 99,92

09. Vzdelávanie 48 332 761,71 48 940 353,00 48 898 785,03 99,92

600 Rozpočtové organizácie 20 418 385,91 21 126 819,00 21 221 847,96 100,45

641 Príspevkové organizácie 27 457 088,30 27 323 033,00 27 203 762,97 99,56

640 Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia 457 287,50 490 501,00 473 174,10 96,47

10. Sociálne zabezpečenie 19 270 546,76 21 071 137,00 20 606 178,46 97,79

600 Rozpočtové organizácie 18 206 420,39 19 828 578,00 19 490 882,19 98,30

640 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 1 064 126,37 1 242 559,00 1 115 296,27 89,76

p.č. FK kat./pol. ukazovateľ

2.2. Kapitálové výdavky 12 495 485,71 84 180 958,00 25 174 448,13 29,91

710,720 Trenčiansky samosprávny kraj 308 913,47 1 926 913,00 853 893,06 44,31

04. Doprava 1 988 708,51 40 247 878,00 4 017 363,61 9,98

721 SC TSK 1 508 873,91 2 665 427,00 1 606 544,44 60,27

710 Financované TSK 479 834,60 37 582 451,00 2 410 819,17 6,41

07. Zdravotníctvo 1 367 241,73 16 761 982,00 12 694 521,06 75,73

721 Nemocnice s poliklinikou 1 319 751,73 6 603 659,00 2 552 944,02 38,66

710 Financované TSK 47 490,00 10 158 323,00 10 141 577,04 99,84

08. Kultúrne služby 67 918,67 1 903 155,00 40 277,32 2,12

721 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 0,00 15 121,00 13 217,50 87,41

721 Knižnice 10 560,67 15 100,00 12 042,00 79,75

721 Múzeá a galérie 16 160,00 279 000,00 1 975,00 0,71

721 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 0,00 10 000,00 8 659,92 86,60

710 Financované TSK 41 198,00 1 583 934,00 4 382,90 0,28

09. Vzdelávanie 7 619 455,99 19 705 937,00 4 802 389,99 24,37

700 Rozpočtové organizácie 2 143 167,68 3 904 695,00 2 496 688,99 63,94

721 Príspevkové organizácie 4 096 267,89 1 290 304,00 1 167 657,24 90,49

710 Financované TSK 1 380 020,42 14 510 938,00 1 138 043,76 7,84

10. Sociálne zabezpečenie 1 143 247,34 3 635 093,00 2 766 003,09 76,09

700 Rozpočtové organizácie 862 351,93 1 622 809,00 1 071 547,95 66,03

710 Financované TSK 280 895,41 2 012 284,00 1 694 455,14 84,21

%

Trenčiansky samosprávny kraj
Skutočnosť 2016

Upravený  

rozpočet 2017
Skutočnosť 2017 %

Trenčiansky samosprávny kraj
Skutočnosť 2016

Upravený  

rozpočet 2017
Skutočnosť 2017



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 15 575 951,86 30 504 824,00 27 076 764,67 88,76

450 Z ostatných finančných operácií 15 575 951,86 25 854 194,00 27 076 764,67 104,73

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 4 650 630,00 0,00 0,00

3.2. Výdavkové finančné operácie 3 044 998,66 5 277 782,00 3 382 021,18 64,08

810

Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a 

ostatné výdavkové operácie 802 946,66 100,00 1 139 969,18 1 139 969,18

820 Splácanie istín 2 242 052,00 5 277 682,00 2 242 052,00 42,48

Rekapitulácia
Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Bežné príjmy 129 542 518,40 134 584 173,00 136 360 707,55

Bežné výdavky 107 143 452,66 115 711 530,00 112 670 261,57

BEŽNÝ ROZPOČET 22 399 065,74 18 872 643,00 23 690 445,98

Kapitálové príjmy 2 348 274,60 40 081 273,00 1 314 105,41

Kapitálové výdavky 12 495 485,71 84 180 958,00 25 174 448,13

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -10 147 211,11 -44 099 685,00 -23 860 342,72

Príjmové finančné operácie 15 575 951,86 30 504 824,00 27 076 764,67

Výdavkové finančné operácie 3 044 998,66 5 277 782,00 3 382 021,18

FINANČNÉ OPERÁCIE 12 530 953,20 25 227 042,00 23 694 743,49

PRÍJMY SPOLU 147 466 744,86 205 170 270,00 164 751 577,63

VÝDAVKY SPOLU 122 683 937,03 205 170 270,00 141 226 730,88

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 24 782 807,83 0,00 23 524 846,75

%
Trenčiansky samosprávny kraj

Skutočnosť 2016
Upravený  

rozpočet 2017
Skutočnosť 2017

Trenčiansky samosprávny kraj Skutočnosť 2016
Upravený  

rozpočet 2017
Skutočnosť 2017



04 - DOPRAVA Príloha č. 4

v eur

ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41
ZF 111 / Iné 

zdroje
ZF 41

ZF 111 / Iné 

zdroje

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 400 11 930 806,00 0,00 0,00 11 402 133,18 0,00 0,00 2 665 427,00 0,00 1 606 544,44 0,00

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 400 15 944 242,63 53 839,83 16 232 948,41 32 351,35 -288 705,78 21 488,48

Vysvetlivky k tabuľkám:

ZF 41    - vlastné zdroje VÚC

ZF 111  - zdroje zo štátneho rozpočtu

MRP      - mimorozpočtové prostriedky

HČ         - hlavná činnosť

PČ         - podnikateľská činnosť

názov organizácie č.org.

Bežný transfer Kapitálový transfer

Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017 Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2017 Náklady k 31.12.2017 Zisk / Strata k 31.12.2017



07 - ZDRAVOTNÍCTVO Príloha č. 5

v eur

ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41
ZF 111 / Iné 

zdroje
ZF 41

ZF 111 / Iné 

zdroje

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 701 560 764,00 0,00 0,00 501 408,31 0,00 0,00 3 557 335,00 0,00 1 116 534,67 0,00

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave 702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668 308,00 0,00 647 652,82 0,00

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 378 016,00 0,00 788 756,53 0,00

SPOLU 560 764,00 0,00 0,00 501 408,31 0,00 0,00 6 603 659,00 0,00 2 552 944,02 0,00

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 701 23 896 782,00 385 352,43 28 297 681,97 244 171,20 -4 400 899,97 141 181,23

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave 702 7 230 363,02 1 112 956,50 7 818 347,27 1 053 100,20 -587 984,25 59 856,30

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 704 18 477 814,09 3 711 358,24 21 206 386,61 3 576 156,07 -2 728 572,52 135 202,17

SPOLU 49 604 959,11 5 209 667,17 57 322 415,85 4 873 427,47 -7 717 456,74 336 239,70

názov organizácie č.org.

Bežný transfer Kapitálový transfer

Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017 Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2017 Náklady k 31.12.2017 Zisk / Strata k 31.12.2017



08 - KULTÚRNE SLUŽBY Príloha č. 6

v eur

ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41
ZF 111 / Iné 

zdroje
ZF 41

ZF 111 / Iné 

zdroje

Hvezdáreň v Partizánskom 801 87 743,00 0,00 0,00 87 743,00 0,00 0,00 15 121,00 0,00 13 217,50 0,00

Trenčianske múzeum v Trenčíne 802 770 946,00 0,00 0,00 770 942,78 0,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 803 224 509,00 0,00 0,00 224 466,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 804 305 940,00 0,00 0,00 305 940,00 0,00 0,00 2 900,00 0,00 875,00 0,00

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 805 206 349,00 0,00 0,00 206 330,39 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 806 210 561,00 0,00 0,00 209 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 807 223 164,00 0,00 0,00 223 164,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 8 659,92 0,00

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 808 174 041,00 0,00 0,00 174 038,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum tradičnej kultúry v Myjave 809 120 524,00 0,00 0,00 120 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 810 719 150,00 0,00 0,00 690 458,93 0,00 0,00 11 600,00 0,00 9 792,00 0,00

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 811 283 304,00 0,00 0,00 283 283,16 0,00 0,00 3 500,00 0,00 2 250,00 0,00

Považská knižnica v Považskej Bystrici 812 345 253,00 0,00 0,00 345 054,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 3 671 484,00 0,00 0,00 3 641 906,36 0,00 0,00 319 221,00 0,00 35 894,42 0,00

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Hvezdáreň v Partizánskom 801 109 204,93 0,00 104 930,20 0,00 4 274,73 0,00

Trenčianske múzeum v Trenčíne 802 1 475 501,24 0,00 1 387 998,48 0,00 87 502,76 0,00

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 803 313 882,35 0,00 325 004,40 0,00 -11 122,05 0,00

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 804 343 910,71 0,00 335 837,34 0,00 8 073,37 0,00

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 805 236 698,93 0,00 237 760,33 0,00 -1 061,40 0,00

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 806 257 901,54 0,00 256 479,56 0,00 1 421,98 0,00

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 807 316 969,22 0,00 316 264,12 0,00 705,10 0,00

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 808 196 658,49 0,00 198 756,39 0,00 -2 097,90 0,00

Centrum tradičnej kultúry v Myjave 809 139 456,22 0,00 137 904,87 0,00 1 551,35 0,00

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 810 773 788,27 0,00 780 280,94 0,00 -6 492,67 0,00

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 811 315 684,98 0,00 313 583,26 0,00 2 101,72 0,00

Považská knižnica v Považskej Bystrici 812 373 269,42 0,00 373 097,73 0,00 171,69 0,00

SPOLU 4 852 926,30 0,00 4 767 897,62 0,00 85 028,68 0,00

názov organizácie č.org.

Bežný transfer Kapitálový transfer

Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017 Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2017 Náklady k 31.12.2017 Zisk / Strata k 31.12.2017



09 - VZDELÁVANIE  (príspevkové organizácie) Príloha č. 7a

v eur

ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41 ZF 111 Iné zdroje ZF 41
ZF 111 / Iné 

zdroje
ZF 41

ZF 111 / Iné 

zdroje

Stredná priemyselná škola Myjava 912 149 623,00 938 581,00 0,00 145 079,17 938 581,14 0,00 135 651,00 52 000,00 108 378,85 52 000,00

Spojená škola Nováky 946 0,00 1 085 866,00 0,00 0,00 1 085 866,48 0,00 166 440,00 0,00 165 246,96 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza 950 73 363,00 2 333 552,00 0,00 68 867,67 2 333 497,02 0,00 78 000,00 0,00 18 056,04 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov 951 52 883,00 1 615 078,00 0,00 52 061,04 1 615 078,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín 952 22 643,00 2 329 008,00 0,00 19 121,16 2 329 008,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom 953 37 327,00 1 258 143,00 0,00 36 195,27 1 258 143,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola Partizánske 954 44 599,00 1 368 355,00 0,00 40 770,69 1 368 355,78 0,00 119 195,00 0,00 119 182,00 0,00

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom 957 21 444,00 974 035,00 0,00 21 419,67 974 034,60 0,00 14 620,00 0,00 8 870,00 0,00

Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 960 46 170,00 448 893,00 0,00 40 330,03 448 892,60 0,00 2 580,00 0,00 2 099,00 0,00

Stredná odborná škola Pruské 961 116 512,00 986 909,00 0,00 115 603,59 986 908,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica 972 0,00 1 745 486,00 0,00 0,00 1 745 486,37 0,00 122 595,00 50 000,00 122 594,64 50 000,00

Stredná odborná škola Považská Bystrica 975 76 533,00 922 309,00 0,00 74 283,63 922 308,80 0,00 329 919,00 0,00 328 924,05 0,00

Stredná odborná škola Stará Turá 976 240 243,00 1 013 910,00 0,00 238 227,38 1 013 910,70 0,00 7 300,00 0,00 7 200,00 0,00

Stredná odborná škola Trenčín 978 0,00 889 516,00 0,00 0,00 889 515,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jazyková škola Trenčín 985 171 032,00 0,00 0,00 171 022,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola Handlová 986 98 754,00 1 602 983,00 0,00 89 023,71 1 602 982,80 0,00 10 100,00 0,00 6 770,00 0,00

Stredná odborná škola Prievidza 987 15 998,00 1 943 752,00 0,00 15 684,24 1 943 750,97 0,00 13 000,00 0,00 2 025,00 0,00

Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 988 0,00 1 606 033,00 0,00 0,00 1 606 033,20 0,00 118 200,00 0,00 117 776,90 0,00

Stredná odborná škola Púchov 992 5 173,00 870 103,00 0,00 4 579,10 870 101,70 0,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 993 0,00 835 134,00 0,00 0,00 835 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou 994 44 222,00 1 260 680,00 0,00 43 223,07 1 260 679,80 0,00 63 204,00 0,00 51 033,80 0,00

SPOLU 1 216 519,00 26 028 326,00 0,00 1 175 491,91 26 028 271,06 0,00 1 188 304,00 102 000,00 1 065 657,24 102 000,00

názov organizácie č.org.

Bežný transfer Kapitálový transfer

Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017 Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017



09 - VZDELÁVANIE  (príspevkové organizácie) Príloha č. 7b

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Stredná priemyselná škola Myjava 912 1 266 803,67 37 210,41 1 253 548,91 36 652,31 13 254,76 558,10

Spojená škola Nováky 946 1 088 030,42 0,00 1 088 402,29 0,00 -371,87 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza 950 2 721 587,95 46 698,48 2 741 445,03 45 618,37 -19 857,08 1 080,11

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov 951 2 099 457,09 0,00 2 032 734,24 0,00 66 722,85 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín 952 2 972 220,19 0,00 2 911 898,27 0,00 60 321,92 0,00

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom 953 1 669 313,41 49 411,20 1 685 283,04 49 265,95 -15 969,63 145,25

Stredná odborná škola Partizánske 954 1 659 602,09 0,00 1 634 753,46 0,00 24 848,63 0,00

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom 957 1 233 194,03 164 435,31 1 233 017,96 146 966,58 176,07 17 468,73

Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 960 671 293,74 42 034,16 667 577,52 40 448,90 3 716,22 1 585,26

Stredná odborná škola Pruské 961 1 355 749,14 30 083,49 1 347 013,76 28 599,85 8 735,38 1 483,64

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica 972 2 057 465,09 28 766,35 2 042 965,74 17 915,47 14 499,35 10 850,88

Stredná odborná škola Považská Bystrica 975 1 229 539,91 351 096,28 1 205 343,49 321 926,70 24 196,42 29 169,58

Stredná odborná škola Stará Turá 976 1 483 803,40 34 536,71 1 488 789,03 34 003,14 -4 985,63 533,57

Stredná odborná škola Trenčín 978 911 987,25 95 602,11 907 830,22 94 162,14 4 157,03 1 439,97

Jazyková škola Trenčín 985 371 167,79 0,00 406 840,65 0,00 -35 672,86 0,00

Stredná odborná škola Handlová 986 1 970 350,20 131 555,86 1 894 835,88 124 440,96 75 514,32 7 114,90

Stredná odborná škola Prievidza 987 2 114 696,64 674,60 2 119 194,12 396,91 -4 497,48 277,69

Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 988 1 753 695,10 0,00 1 751 017,46 0,00 2 677,64 0,00

Stredná odborná škola Púchov 992 975 409,51 0,00 982 794,24 0,00 -7 384,73 0,00

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 993 869 872,08 0,00 882 841,18 0,00 -12 969,10 0,00

Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou 994 1 557 178,15 164 424,92 1 563 233,86 136 359,90 -6 055,71 28 065,02

SPOLU 32 032 416,85 1 176 529,88 31 841 360,35 1 076 757,18 191 056,50 99 772,70

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2017 Náklady k 31.12.2017 Zisk / Strata k 31.12.2017



09 - VZDELÁVANIE  (rozpočtové organizácie) Príloha č. 8a

v eur

Rozpočet k 

31.12.2017

Čerpanie k 

31.12.2017

ZF 41 ZF 111 Iné zdroje MRP ZF 41 ZF 111 Iné zdroje MRP ZF 41 MRP ZF 41 MRP MRP MRP

Gymnázium Myjava 901 4 828,00 27 690,54 60 122,00 775 732,00 15 484,00 0,00 58 400,22 765 424,68 15 482,08 20 903,51 19 800,00 0,00 19 773,63 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Púchov 903 2 490,00 7 777,22 0,00 777 922,00 9 377,00 0,00 0,00 777 198,47 9 375,74 3 620,19 138 017,00 0,00 138 015,73 1 600,00 0,00 3,49

Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou 904 974,00 2 899,32 0,00 726 383,00 5 541,00 0,00 0,00 719 845,68 5 539,17 1 926,14 41 207,00 0,00 39 460,29 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Partizánske 905 547,00 8 199,28 0,00 790 758,00 762,00 0,00 0,00 786 756,08 760,16 7 653,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Ivana Bellu Handlová 906 6 399,00 7 107,40 0,00 213 151,00 9 708,00 0,00 0,00 209 626,11 9 705,82 709,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 907 3 148,00 3 531,12 0,00 659 428,00 21 201,00 0,00 0,00 658 388,23 21 198,64 384,34 28 957,00 0,00 28 950,26 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín 908 3 763,00 85 539,56 145 503,00 1 587 916,00 45 662,00 0,00 134 292,22 1 557 870,88 45 660,19 78 560,38 549 249,00 0,00 106 965,30 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza 909 4 294,00 25 751,07 17 909,00 1 883 663,00 7 323,00 0,00 16 181,16 1 876 655,43 7 320,92 15 224,48 368 900,00 0,00 350 410,78 6 234,00 0,00 0,00

Gymnázium Považská Bystrica 910 2 840,00 3 186,64 4 259,00 915 150,00 33 659,00 0,00 2 131,22 890 515,54 33 656,70 301,14 16 561,00 0,00 15 460,00 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Dubnica nad Váhom 911 489,00 7 634,76 0,00 845 465,00 2 065,00 0,00 0,00 827 441,55 2 063,43 7 122,60 16 000,00 0,00 15 700,00 0,00 0,00 0,00

Stredná umelecká škola Trenčín 916 3 015,00 32 758,53 0,00 1 714 746,00 15 021,00 0,00 0,00 1 696 517,08 15 019,01 29 744,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 918 4 704,00 51 345,59 72 019,00 1 482 702,00 21 141,00 0,00 70 541,38 1 480 518,84 21 138,69 39 036,43 242 433,00 0,00 200 026,75 6 155,49 0,00 0,00

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica 921 2 317,00 11 498,52 0,00 793 819,00 25 326,00 0,00 0,00 776 408,64 25 323,78 7 726,56 7 200,00 0,00 6 048,00 0,00 0,00 0,00

Obchodná akadémia Považská Bystrica 923 2 847,00 10 577,99 1 867,00 1 106 496,00 15 676,00 0,00 415,80 1 065 932,01 15 673,39 7 732,68 15 674,00 0,00 12 146,40 0,00 0,00 0,00

Obchodná akadémia Prievidza 924 2 587,00 5 619,05 14 000,00 801 689,00 4 991,00 0,00 8 456,70 799 132,33 4 987,94 3 033,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín 927 2 481,00 3 217,26 0,00 1 172 696,00 10 300,00 0,00 0,00 1 164 811,41 10 298,67 713,09 11 211,00 0,00 11 191,78 0,00 0,00 0,00

Športové gymnázium Trenčín 931 1 331,00 217 629,27 1 107 845,00 781 004,00 6 254,00 0,00 1 092 112,53 777 474,39 6 251,66 143 537,96 2 425 286,00 0,00 1 453 297,03 61 626,41 0,00 0,00

Krajské centrum voľného času Trenčín 933 24 000,00 24 000,00 233 727,00 24 000,00 0,00 230 613,16 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stredná zdravotnícka škola Trenčín 934 1 915,00 5 188,70 0,00 1 476 828,00 50 566,00 0,00 0,00 1 440 128,42 50 564,42 3 274,12 23 000,00 0,00 22 487,14 0,00 0,00 0,00

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica 935 1 900,00 6 771,38 0,00 633 385,00 6 578,00 0,00 0,00 631 384,40 6 576,29 4 872,10 1 200,00 0,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 76 869,00 547 923,20 1 657 251,00 19 138 933,00 330 635,00 0,00 1 613 144,39 18 902 030,17 330 596,70 376 076,70 3 904 695,00 0,00 2 421 073,09 75 615,90 0,00 3,49

Výdavkové finančné 

operácie
vrátane príjmových finančných 

operácií

Rozpočet k 

31.12.2017

Plnenie k 

31.12.2017

Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017 Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017
názov organizácie č.org.

Príjmy 
Bežné výdavky Kapitálové výdavky



09 - VZDELÁVANIE  (rozpočtové organizácie) Príloha č. 8b

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Gymnázium Myjava 901 996 556,61 7 515,88 998 148,30 5 481,51 -1 591,69 2 034,37

Gymnázium Púchov 903 840 633,01 0,00 842 881,91 0,00 -2 248,90 0,00

Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou 904 765 293,30 0,00 765 293,30 0,00 0,00 0,00

Gymnázium Partizánske 905 830 020,50 0,00 832 351,99 0,00 -2 331,49 0,00

Gymnázium Ivana Bellu Handlová 906 227 084,75 0,00 219 758,78 0,00 7 325,97 0,00

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 907 752 957,84 0,00 749 638,43 0,00 3 319,41 0,00

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín 908 2 134 004,98 0,00 2 118 143,40 0,00 15 861,58 0,00

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza 909 1 969 203,68 0,00 1 967 560,97 0,00 1 642,71 0,00

Gymnázium Považská Bystrica 910 937 321,10 0,00 944 396,03 0,00 -7 074,93 0,00

Gymnázium Dubnica nad Váhom 911 884 232,81 0,00 883 299,79 0,00 933,02 0,00

Stredná umelecká škola Trenčín 916 1 789 882,31 26 523,37 1 789 882,31 25 154,59 0,00 1 368,78

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 918 1 762 911,38 0,00 1 750 550,18 0,00 12 361,20 0,00

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica 921 853 294,03 0,00 854 278,68 0,00 -984,65 0,00

Obchodná akadémia Považská Bystrica 923 1 107 539,11 0,00 1 115 536,68 0,00 -7 997,57 0,00

Obchodná akadémia Prievidza 924 857 648,27 0,00 856 925,75 0,00 722,52 0,00

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín 927 1 201 245,93 904,00 1 198 459,60 729,92 2 786,33 174,08

Športové gymnázium Trenčín 931 2 575 002,06 121 317,32 2 580 145,04 109 994,14 -5 142,98 11 323,18

Krajské centrum voľného času Trenčín 933 254 613,16 0,00 286 725,96 0,00 -32 112,80 0,00

Stredná zdravotnícka škola Trenčín 934 1 556 803,95 0,00 1 554 481,78 0,00 2 322,17 0,00

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica 935 650 711,85 7 926,00 650 842,95 6 902,94 -131,10 1 023,06

SPOLU 22 946 960,63 164 186,57 22 959 301,83 148 263,10 -12 341,20 15 923,47

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2017 Náklady k 31.12.2017 Zisk / Strata k 31.12.2017



10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Príloha č. 9a

v eur

ZF 41 ZF 111 Iné zdroje MRP ZF 41 ZF 111 Iné zdroje MRP ZF 41 ZF 111 MRP ZF 41 ZF 111 MRP

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 101 257 500,00 257 188,10 678 997,00 0,00 0,00 0,00 678 072,00 0,00 0,00 17 235,45 17 350,00 0,00 0,00 16 723,95 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 103 172 450,00 177 719,84 452 145,00 1 653,00 0,00 0,00 452 136,57 1 653,00 0,00 5 111,25 14 000,00 0,00 0,00 5 605,52 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - AVE 104 218 620,00 220 908,01 529 384,00 0,00 0,00 0,00 518 806,19 0,00 0,00 2 762,16 39 435,00 4 000,00 0,00 2 786,00 4 000,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 106 137 800,00 143 944,41 340 028,00 0,00 0,00 0,00 340 023,89 0,00 0,00 3 093,54 3 500,00 0,00 0,00 3 125,80 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - LIPA 107 230 370,00 219 918,69 580 142,00 0,00 0,00 0,00 563 982,46 0,00 0,00 8 696,96 200 937,00 0,00 0,00 4 888,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 108 150 895,00 160 275,13 404 272,00 0,00 0,00 0,00 403 188,14 0,00 0,00 4 069,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Jesienka 109 473 000,00 473 389,67 1 191 745,00 6 882,00 0,00 0,00 1 100 894,80 6 882,00 0,00 12 458,32 163 021,00 0,00 0,00 163 000,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Bôrik 110 753 888,00 739 060,47 1 793 977,00 10 800,00 0,00 0,00 1 776 381,72 10 800,00 0,00 8 542,79 41 500,00 0,00 0,00 30 513,80 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 111 177 859,00 177 141,10 439 913,00 2 300,00 0,00 0,00 439 057,37 2 300,00 0,00 4 828,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Partizánske 113 392 168,00 377 029,86 891 280,00 0,00 0,00 0,00 890 189,72 0,00 0,00 32 191,57 113 664,00 20 000,00 0,00 109 641,50 20 000,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 114 612 300,00 631 631,40 1 491 415,00 0,00 0,00 0,00 1 465 019,99 0,00 0,00 11 013,99 23 378,00 0,00 0,00 22 593,47 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 115 190 422,00 172 695,38 468 822,00 10 000,00 0,00 0,00 452 813,78 10 000,00 0,00 2 669,48 15 464,00 0,00 0,00 15 444,67 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 116 523 800,00 557 709,64 1 297 536,00 7 536,00 0,00 0,00 1 230 442,74 7 536,00 0,00 10 582,22 18 489,00 0,00 0,00 14 970,71 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh 117 511 346,00 503 346,96 1 258 727,00 1 700,00 0,00 0,00 1 219 665,00 1 700,00 0,00 8 997,57 4 660,00 0,00 0,00 4 657,78 0,00 0,00

Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 118 284 805,00 255 532,89 795 164,00 5 000,00 0,00 0,00 781 793,50 5 000,00 0,00 9 598,00 23 684,00 0,00 0,00 22 326,07 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 119 413 000,00 420 892,67 1 052 609,00 0,00 5 150,00 0,00 1 038 137,98 0,00 0,00 5 424,16 133 854,00 0,00 0,00 131 743,39 0,00 0,00

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 120 139 000,00 148 939,85 461 675,00 0,00 0,00 0,00 452 809,43 0,00 0,00 9 171,16 3 000,00 0,00 0,00 2 998,00 0,00 0,00

HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 122 174 000,00 179 175,11 781 517,00 0,00 0,00 0,00 781 517,00 0,00 0,00 4 967,60 20 773,00 20 000,00 0,00 19 972,50 20 000,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - DOMINO 123 96 186,00 99 214,23 524 688,00 63 500,00 0,00 0,00 507 858,97 48 275,76 0,00 5 335,52 43 160,00 0,00 0,00 43 159,60 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - LÚČ 124 182 313,00 198 246,56 557 366,00 513,00 0,00 0,00 544 884,21 513,00 0,00 13 309,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 125 817 000,00 752 288,71 1 679 805,00 1 200,00 0,00 0,00 1 662 215,38 1 200,00 0,00 12 449,37 489 630,00 1 800,00 0,00 203 400,33 1 800,00 0,00

Centrum sociálnych služieb - DEMY 126 148 942,00 122 435,37 735 523,00 12 000,00 0,00 0,00 723 641,97 12 000,00 0,00 14 277,00 11 839,00 0,00 0,00 11 831,00 0,00 1 295,00

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 127 280 574,00 283 293,18 602 898,00 1 438,00 654,00 0,00 595 437,25 1 438,00 653,58 4 654,18 195 671,00 0,00 0,00 195 070,86 0,00 0,00

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 128 203 115,00 212 346,99 559 596,00 0,00 0,00 0,00 546 602,02 0,00 0,00 3 919,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 7 541 353,00 7 484 324,22 19 569 224,00 124 522,00 5 804,00 0,00 19 165 572,08 109 297,76 653,58 215 358,77 1 577 009,00 45 800,00 0,00 1 024 452,95 45 800,00 1 295,00

Čerpanie k 31.12.2017
názov organizácie č.org.

Príjmy Bežné výdavky Kapitálové výdavky

Rozpočet k 

31.12.2017

Plnenie k 

31.12.2017

Rozpočet k 31.12.2017 Čerpanie k 31.12.2017 Rozpočet k 31.12.2017



10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Príloha č. 9b

v eur

HČ PČ HČ PČ HČ PČ

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 101 1 006 587,12 0,00 1 003 301,23 0,00 3 285,89 0,00

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 103 654 943,59 0,00 654 297,34 0,00 646,25 0,00

Centrum sociálnych služieb - AVE 104 776 218,72 0,00 775 678,80 0,00 539,92 0,00

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 106 515 820,94 0,00 512 608,74 0,00 3 212,20 0,00

Centrum sociálnych služieb - LIPA 107 837 065,93 0,00 831 372,44 0,00 5 693,49 0,00

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 108 579 549,28 0,00 574 225,53 0,00 5 323,75 0,00

Centrum sociálnych služieb - Jesienka 109 1 645 283,22 0,00 1 642 432,24 0,00 2 850,98 0,00

Centrum sociálnych služieb - Bôrik 110 2 628 820,64 0,00 2 632 159,39 0,00 -3 338,75 0,00

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 111 652 020,03 0,00 644 521,06 0,00 7 498,97 0,00

Centrum sociálnych služieb - Partizánske 113 1 337 460,62 0,00 1 330 236,61 0,00 7 224,01 0,00

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 114 2 208 626,76 0,00 2 199 529,18 0,00 9 097,58 0,00

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 115 662 168,70 0,00 654 202,33 0,00 7 966,37 0,00

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 116 1 848 293,09 0,00 1 862 513,35 0,00 -14 220,26 0,00

Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh 117 1 835 169,45 0,00 1 825 894,91 0,00 9 274,54 0,00

Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 118 1 086 198,52 0,00 1 083 839,71 0,00 2 358,81 0,00

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 119 1 566 292,71 0,00 1 547 824,53 0,00 18 468,18 0,00

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 120 636 912,85 0,00 634 141,43 0,00 2 771,42 0,00

HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 122 998 382,64 0,00 976 485,21 0,00 21 897,43 0,00

Centrum sociálnych služieb - DOMINO 123 683 636,35 0,00 684 039,10 0,00 -402,75 0,00

Centrum sociálnych služieb - LÚČ 124 774 592,66 0,00 780 475,38 0,00 -5 882,72 0,00

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 125 2 592 789,30 0,00 2 591 749,33 0,00 1 039,97 0,00

Centrum sociálnych služieb - DEMY 126 917 812,54 0,00 917 470,39 0,00 342,15 0,00

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 127 921 438,48 0,00 924 160,06 0,00 -2 721,58 0,00

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 128 834 172,95 0,00 831 126,94 0,00 3 046,01 0,00

SPOLU 28 200 257,09 0,00 28 114 285,23 0,00 85 971,86 0,00

názov organizácie č.org.
Výnosy k 31.12.2017 Náklady k 31.12.2017 Zisk / Strata k 31.12.2017





SPOLU MAJETOK
r.002+r.033+r.110+r.114

001 231 959 250,45 20 202 628,71 211 756 621,74 194 401 954,48

A. Neobežný majetok r.003+r.011+024 002 55 090 104,69 19 788 522,81 35 301 581,88 18 615 399,20

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok sú � et
(r.004 až 010)

003 8 361 403,97 6 785 159,03 1 576 244,94 460 804,79

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) -
(072+091 AÚ)

004 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Softwér (013) - (073+091 AÚ) 005 6 768 278,61 6 453 383,96 314 894,65 148 685,92

3. Ocenite � né práva (014) - (074 + 091 AÚ) 006 2 638,80 2 638,80 0,00 0,00

4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018)-(078+091 AÚ)

007 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019)-(079+091 AÚ)

008 366 761,27 329 136,27 37 625,00 112 419,88

6. Obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku (041)-(093)

009 1 223 725,29 0,00 1 223 725,29 199 698,99

7. Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný
majetok (051)-(095 AÚ)

010 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II. Dlhodobý hmotný majetok sú � et (r.012
až 023)

011 46 728 700,72 13 003 363,78 33 725 336,94 18 154 594,41

A.II.1. Pozemky (031) - (092 AÚ) 012 2 095 769,45 0,00 2 095 769,45 748 088,08

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ) 013 17 592,10 0,00 17 592,10 17 592,10

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092
AÚ)

014 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) 015 28 040 919,84 10 913 345,39 17 127 574,45 15 186 729,71

5. Samostatné hnute � né veci a súbory
hnute � ných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)

016 1 622 956,51 1 533 976,97 88 979,54 67 355,14

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092
AÚ)

017 176 667,11 176 667,11 0,00 0,00

7. Pestovate � ské celky trvalých porastov
(025) - (085 + 092 AÚ)

018 0,00 0,00 0,00 61,74

8. Základné stádo a 	 ažné zvieratá (026) -
(086 + 092 AÚ)

019 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028)-(088+092AÚ)

020 23 581,19 23 581,19 0,00 0,00

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029)-(089+092 AÚ)

021 56 449,49 56 449,49 0,00 0,00

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042)-(094)

022 14 694 765,03 299 343,63 14 395 421,40 2 134 767,64

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný
majetok (052)-(095 AÚ)

023 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III. Dlhodobý finan � ný majetok sú � et (r.025
až 032)

024 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.1.Podielové cenné papiere a podiely v
dcérskej ú

�
tovnej jednotke (061) - (096

AÚ)

025 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Podielové cenné papiere a podiely v
spolo

�
nosti s podstatným vplyvom (062) -

(096 AÚ)

026 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Realizovate � né cenné papiere a podiely
(063)-(096 AÚ)

027 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
(065)-(096 AÚ)

028 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pôži
�
ky ú

�
tovnej jednotke v

konsolidovanom celku (066)-(096 AÚ)
029 0,00 0,00 0,00 0,00

2    

b

STRANA AKTÍVOzn.

a c



íslo

riadku

Korekcia

2

Netto

3

Bežné ú � tovné obdobie

Brutto

1

Bezprostredne
predchádzajúce
ú � tovné obdobie

Netto

4



6. Ostatné pôži
�
ky (067)-(096 AÚ) 030 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Ostatný dlhodobý finan
�
ný majetok (069) -

(096 AÚ)
031 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Obstaranie dlhodobého finan
�
ného

majetku (043)-(096 AÚ)
032 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Obežný majetok 034+040+048
+060+085+098+104

033 176 688 163,44 414 105,90 176 274 057,54 175 612 530,73

B.I. Zásoby sú � et (r.035 až r.039) 034 91 039,36 8 235,24 82 804,12 125 159,84

B.I.1. Materiál (112+119)-(191) 035 91 039,36 8 235,24 82 804,12 125 159,84

2. Nedokon
�
ená výroba a polotovary

(121+122)-(192+193)
036 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Výrobky (123)-(194) 037 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zvieratá  (124) - (195) 038 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Tovar (132 +133 +139)-(196) 039 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II. Zú � tovanie medzi subjektami verejnej
správy sú � et (r.041 až 047)

040 151 659 800,73 0,00 151 659 800,73 147 962 001,92

B.II.1. Zú
�
tovanie odvodov príjmov rozpo

�
tových

organizácií  do rozpo
�
tu zria � ovate � a (351)

041 601 850,40 0,00 601 850,40 501 483,81

2. Zú
�
tovanie transferov štátneho rozpo

�
tu

(353)
042 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zú
�
tovanie transferov rozpo

�
tu obce a

vyššieho územného celku (355)
043 151 056 065,31 0,00 151 056 065,31 147 460 378,11

4. Zú
�
tovanie transferov  zo štátneho

rozpo
�
tu v rámci konsolidovaného

celku(356)

044 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatné zú
�
tovanie rozpo

�
tu obce a

vyššieho územného celku (357)
045 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Zú
�
tovanie transferov zo štátneho rozpo

�
tu

iným subjektom (358)
046 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Zú
�
tovanie transferov medzi subjektami

verejnej správy a iné zú
�
tovania (359)

047 1 885,02 0,00 1 885,02 140,00

B.III. Dlhodobé poh � adávky sú � et (r.049 až
059)

048 1 471,81 0,00 1 471,81 1 521,09

B.III.1.Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 050 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poh � adávky za eskontované cenné papiere
(313AÚ) - (391AÚ)

051 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Ostatné poh � adávky (315AÚ)-(391 AÚ) 052 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poh � adávky vo
�
i zamestnancom

(335AÚ)-(391 AÚ)
053 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Poh � adávky vo
�
i združeniu (369AÚ)-(391

AÚ)
054 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Poh � adávky a záväzky z pevných
termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)

055 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Poh � adávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ) 056 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Poh � adávky z vydaných dlhopisov
(375AÚ)-(391 AÚ)

057 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ) 058 0,00 0,00 0,00 0,00
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11. Iné poh � adávky (378AÚ)-(391 AÚ) 059 1 471,81 0,00 1 471,81 1 521,09

B.IV. Krátkodobé poh � adávky sú � et (r.061 až
084)

060 454 249,44 376 641,90 77 607,54 45 386,41

B.IV.1.Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 061 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ) 062 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poh � adávky za eskontované cenné papiere
(313AÚ)-(391 AÚ)

063 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314)-(391 AÚ)

064 0,00 0,00 0,00 950,00

5. Ostatné poh � adávky (315AÚ)-(391 AÚ) 065 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Poh � adávky z neda � ových rozpo
�
tových

príjmov (316)-(391 AÚ)
066 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Poh � adávky z da � ových a colných
rozpo

�
tových príjmov (317)-(391 AÚ)

067 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Poh � adávky z neda � ových príjmov obcí a
vyšších územných celkov a rozpo

�
tových

organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom (318)-(391 AÚ)

068 337 709,64 330 871,18 6 838,46 5 728,37

9. Poh � adávky z da � ových príjmov obcí a
vyšších územných celkov (319)-(391 AÚ)

069 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Poh � adávky vo
�
i zamestnancom

(335AÚ)-(391 AÚ)
070 42,68 0,00 42,68 0,00

11. Zú
�
tovanie s orgánmi sociálneho poistenia

a zdravotného poistenia (336)-(391 AÚ)
071 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Da �  z príjmov (341)-(391 AÚ) 072 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Ostatné priame dane (342)-(391 AÚ) 073 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Da �  z pridanej hodnoty  (343)-(391 AÚ) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AÚ) 075 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Poh � adávky vo
�
i združeniu (369AÚ)-(391

AÚ)
076 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Poh � adávky a záväzky z pevných
termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)

077 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Poh � adávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ) 078 21 329,43 20 867,57 461,86 2 211,53

19. Poh � adávky z vydaných dlhopisov
(375AÚ)-(391 AÚ)

079 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ) 080 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Iné poh � adávky (378AÚ)-(391 AÚ) 081 95 167,69 24 903,15 70 264,54 36 496,51

22. Spojovací ú
�
et pri združení (396AÚ) 082 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Zú
�
tovanie s Európskou úniou (371AÚ) -

(391 AÚ)
083 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Transfery a ostatné zú
�
tovanie so

subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ)-(391AÚ)

084 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V. Finan � né ú � ty sú � et (r.086 až 097) 085 24 452 373,34 0,00 24 452 373,34 27 478 461,47

B.V.1.Pokladnica (211) 086 1 101,91 0,00 1 101,91 1 417,84

2. Ceniny (213) 087 3 123,60 0,00 3 123,60 1 941,80

3. Bankové ú
�
ty (221AÚ +/-261) 088 24 448 147,83 0,00 24 448 147,83 27 475 101,83

4. Ú
�
ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou

ako jeden rok  (221 AÚ)
089 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Výdavkový rozpo
�
tový ú

�
et (222) 090 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Príjmový rozpo
�
tový ú

�
et (223) 091 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie
(251) - (291 AÚ)

092 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie
(253)-(291 AÚ)

093 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Dlhové cenné papiere so splatnos 	 ou do
jedného roka držané do splatnosti
(256)-(291AÚ)

094 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Ostatné realizovate � né cenné papiere
(257)-(291AÚ)

095 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Obstaranie krátkodobého finan
�
ného

majetku (259)-(291 AÚ)
096 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Ú
�
ty štátnej pokladnice (ú

�
tová skupina

28)
097 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI. Poskytnuté návratné finan � né výpomoci
dlhodobé sú � et (r.099 až 103)

098 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI.1.Poskytnuté návratné finan
�
né výpomoci

subjektom v rámci konsolidovaného
celku(271AÚ-291AÚ)

099 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finan
�
né výpomoci

ostatným subjektom verejnej správy (272
AÚ)-(291 AÚ)

100 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finan
�
né výpomoci

podnikate � ským subjektom (274
AÚ)-(291AÚ)

101 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finan
�
né výpomoci

ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)
102 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finan
�
né výpomoci

fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)
103 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VII. Poskytnuté návratné finan � né výpomoci
krátkodobé sú � et (105 až 109)

104 29 228,76 29 228,76 0,00 0,00

B.VII.1.Poskytnuté návratné finan
�
né výpomoci

subjektom v rámci konsolidovaného
celku(271AÚ) - (291AÚ)

105 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finan
�
né výpomoci

ostatným subjektom verejnej správy (272
AÚ)-(291 AÚ)

106 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finan
�
né výpomoci

podnikate � ským subjektom (274
AÚ)-(291AÚ)

107 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finan
�
né výpomoci

ostatatným organizáciám (275 AÚ)-(291
AÚ)

108 29 228,76 29 228,76 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finan
�
né výpomoci

fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)
109 0,00 0,00 0,00 0,00

C.



asové rozlíšenie (r.111 až r.113) 110 180 982,32 0,00 180 982,32 174 024,55

C.1 Náklady budúcich období  (381) 111 180 982,32 0,00 180 982,32 174 024,55

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Vz  ahy k ú � tom klientov štátnej
pokladnice (ú � tová skupina 20)

114 0,00 0,00 0,00 0,00

KONTROLNÉ 



ÍSLO sú � et (r.001 až
r.114)

888 927 656 019,48 80 810 514,84 846 845 504,64 777 433 793,37
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VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r.116+r.126+r.180+r.183

115 211 756 621,74 194 401 954,48

Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123 116 134 061 292,24 115 657 096,34A.
Oce � ovacie rozdiely sú � et (r.118 + r.119) 117 0,00 0,00A.I.
Oce � ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/-414)

118 0,00 0,00A.I.1.

Oce � ovacie rozdiely z kapitálových ú
�
astín (+/- 415) 119 0,00 0,002.

Fondy sú � et (r.121 + r.122) 120 0,00 0,00A.II.
Zakonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00A.II.1.
Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,002.
Výsledok hospodárenia (+/-) sú � et (r.124 až 125) 123 134 061 292,24 115 657 096,34A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov (+/-428)

124 116 072 111,09 101 799 607,21A.III.1.

Výsledok hospodárenia za ú
�
tovné obdobie (+/-)

r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)
125 17 989 181,15 13 857 489,132.

Záväzky sú � et r.127+r.132+r.140+r.151+r.173 126 52 814 143,25 53 390 585,27B.
Rezervy sú � et (r.128 až 131) 127 771 682,43 578 291,47B.I.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00B.I.1.
Ostatné rezervy (459AÚ) 129 59 798,00 31 811,002.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0,00 0,003.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 711 884,43 546 480,474.
Zú � tovanie medzi subjektami verejnej správy
sú � et (r.133 až r.139)

132 252 182,01 1 040 934,15B.II.

Zú
�
tovanie odvodov príjmov rozpo

�
tových organizácií

do rozpo
�
tu zria � ovate � a (351)

133 0,00 0,00B.II.1.

Zú
�
tovanie transferov štátneho rozpo

�
tu (353) 134 0,00 0,002.

Zú
�
tovanie transferov rozpo

�
tu obce a vyššieho

územného celku (355)
135 0,00 0,003.

Zú
�
tovanie transferov zo štátneho rozpo

�
tu v rámci

konsolidovaného celku(356)
136 0,00 0,004.

Ostatné zú
�
tovanie rozpo

�
tu obce a vyššieho

územného celku (357)
137 252 182,01 1 040 934,155.

Zú
�
tovanie transferov zo štátneho rozpo

�
tu iným

subjektom (358)
138 0,00 0,006.

Zú
�
tovanie transferov medzi subjektami verejnej

správy a iné zú
�
tovania (359)

139 0,00 0,007.

Dlhodobé záväzky  sú � et (r.141 až 150) 140 25 158,56 261 384,21B.III.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 0,00 236 591,94B.III.1.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,002.
Dlhodobé zmenky na úhradu  (478AÚ) 143 0,00 0,003.
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 20 357,04 19 990,754.
Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 0,005.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 4 801,52 4 801,526.
Poh � adávky a záväzky z pevných termínovaných
operácií (373AÚ)

147 0,00 0,007.

Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,008.
Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0,009.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) 150 0,00 0,0010.
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Krátkodobé záväzky sú � et (r.152 až 172) 151 5 375 050,47 2 878 937,73B.IV.
Dodávatelia  (321) 152 339 690,06 231 410,49B.IV.1.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,002.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 0,00 0,003.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 602 191,94 481 356,004.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 354 584,56 24,575.
Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,006.
Poh � adávky a záväzky z pevných termínovaných
operácií (373AÚ)

158 0,00 0,007.

Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,008.
Iné záväzky (379AÚ) 160 989 983,75 933 619,279.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov
a vkladov (367)

161 0,00 0,0010.

Záväzky vo
�
i združeniu (368) 162 0,00 0,0011.

Zamestnanci (331) 163 154 261,33 155 112,5612.
Ostatné záväzky vo

�
i zamestnancom (333) 164 64,46 114,5513.

Zú
�
tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a

zdravotného poistenia (336)
165 100 355,22 98 697,7514.

Da �  z príjmov (341) 166 0,00 0,0015.
Ostatné priame dane (342) 167 24 463,09 25 000,9816.
Da �  z pridanej hodnoty (343) 168 0,00 0,0017.
Ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 0,0018.
Spojovací ú

�
et pri združení (396AÚ) 170 0,00 0,0019.

Zú
�
tovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171 7 300,94 4 633,9420.

Transfery a ostatné zú
�
tovanie so subjektami mimo

verejnej správy (372AÚ)
172 2 802 155,12 948 967,6221.

Bankové úvery a výpomoci sú � et (r.174 až 179) 173 46 390 069,78 48 631 037,71B.V.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 44 128 825,39 46 370 877,39B.V.1.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232) 175 2 261 244,39 2 260 160,322.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176 0,00 0,003.
Ostatné krátkodobé finan

�
né výpomoci (249) 177 0,00 0,004.

Prijaté návratné finan
�
né výpomoci od subjektov

verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)
178 0,00 0,005.

Prijaté návratné finan
�
né výpomoci od subjektov

verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)
179 0,00 0,006.



asové rozlíšenie r.181 + r. 182 180 24 881 186,25 25 354 272,87C.

Výdavky budúcich období  (383) 181 0,00 0,00C.1.
Výnosy budúcich období (384) 182 24 881 186,25 25 354 272,872.
Vz  ahy k ú � tom klientov štátnej pokladnice
(ú � tová skupina 20)

183 0,00 0,00D.

KONTROLNÉ 



ÍSLO sú � et (r.115 až 183) 999 822 145 300,71 752 253 545,05
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�
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Náklady

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 001 343 360,08 0,00 343 360,08 324 787,29

501 Spotreba materiálu 002 173 744,88 0,00 173 744,88 136 724,18

502 Spotreba energie 003 169 615,20 0,00 169 615,20 188 063,11

503 Spotreba ostatných neskladovate  ných
dodávok

004 0,00 0,00 0,00 0,00

504,507Predaný tovar, Predaná nehnute  nos � 005 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Služby (r.007 až r.010) 006 2 305 759,06 0,00 2 305 759,06 2 208 246,75

511 Opravy a udržiavanie 007 60 935,43 0,00 60 935,43 497 949,60

512 Cestovné 008 70 070,25 0,00 70 070,25 65 439,73

513 Náklady na reprezentáciu 009 39 451,08 0,00 39 451,08 14 985,62

518 Ostatné služby 010 2 135 302,30 0,00 2 135 302,30 1 629 871,80

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 011 3 451 959,20 0,00 3 451 959,20 3 322 028,62

521 Mzdové náklady 012 2 382 594,82 0,00 2 382 594,82 2 274 126,42

524 Zákonné sociálne poistenie 013 902 201,15 0,00 902 201,15 857 447,24

525 Ostatné sociálne poistenie 014 31 817,57 0,00 31 817,57 30 889,69

527 Zákonné sociálne náklady 015 121 106,61 0,00 121 106,61 134 215,62

528 Ostatné sociálne náklady 016 14 239,05 0,00 14 239,05 25 349,65

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 57 653,09 0,00 57 653,09 18 736,02

531 Da �  z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Da �  z nehnute  nosti 019 52 398,68 0,00 52 398,68 13 113,34

538 Ostatné dane a poplatky 020 5 254,41 0,00 5 254,41 5 622,68

54 Ostatné náklady na prevádzkovú 	 innos 

(r.022 až r.028)

021 822 890,76 0,00 822 890,76 970 128,78

541 Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

022 139 660,08 0,00 139 660,08 342 274,60

542 Predaný materiál 023 96,09 0,00 96,09 145,55

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z
omeškania

024 2 100,56 0,00 2 100,56 55,15

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania

025 70,37 0,00 70,37 34 328,48

546 Odpis poh  adávky 026 0,00 0,00 0,00 0,00

548 Ostatné náklady na prevádzkovú � innos � 027 661 712,64 0,00 661 712,64 593 272,10

549 Manká a škody 028 19 251,02 0,00 19 251,02 52,90

55 Odpisy,rezervy a opravné položky  z
prevádzkovej 	 innosti a finan 	 nej

	 innosti a zú 	 tovanie 	 asového
rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)

029 966 640,13 0,00 966 640,13 3 290 793,35

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku

030 720 929,61 0,00 720 929,61 907 298,94

Rezervy a opravné položky z
prevádzkovej 	 innosti (r.032 až r.035)

031 245 710,52 0,00 245 710,52 2 383 494,41

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej
� innosti

032 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej
� innosti

033 56 395,17 0,00 56 395,17 23 673,50

557 Tvorba zákonných opravných položiek z
prevádzkovej � innosti

034 0,00 0,00 0,00 0,00

558 Tvorba ostatných opravných položiek z
prevádzkovej � innosti

035 189 315,35 0,00 189 315,35 2 359 820,91
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Rezervy a opravné položky z finan 	 nej
	 innosti (r.037+r.038)

036 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finan � nej � innosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných položiek z finan � nej
� innosti

038 0,00 0,00 0,00 0,00

555 Zú � tovanie komlexných nákladov budúcich
období

039 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Finan 	 né náklady (r.041 až r.048) 040 1 016 873,74 0,00 1 016 873,74 1 023 913,63

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00

562 Úroky 042 720 867,79 0,00 720 867,79 756 843,21

563 Kurzové straty 043 19,57 0,00 19,57 25,99

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krátkodobý finan � ný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00

568 Ostatné finan � né náklady 047 295 986,38 0,00 295 986,38 267 044,43

569 Manká a škody na finan � nom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadne náklady (r.050 až r.053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov (r.055 až r.063

054 67 963 026,36 0,00 67 963 026,36 62 182 043,15

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpo � tu
do štátnych rozpo � tových organizácií a
príspevkových organizácií

055 0,00 0,00 0,00 0,00

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpo � tu
ostatným subjektom verejnej správy

056 0,00 0,00 0,00 0,00

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpo � tu
subjektom mimo verejnej správy

057 0,00 0,00 0,00 0,00

584 Náklady na transfery z rozpo � tu obce alebo
z rozpo � tu vyššieho územného celku do
rozpo � tových organizácií a príspevkových
organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

058 44 832 243,05 0,00 44 832 243,05 41 868 584,29

585 Náklady na transfery z rozpo � tu obce alebo
vyššieho územného celku ostatným
subjektom verejnej správy

059 177 752,68 0,00 177 752,68 95 505,88

586 Náklady na transfery z rozpo � tu obce alebo
vyššieho územného celku subjektom mimo
verejnej správy

060 22 953 030,63 0,00 22 953 030,63 20 217 952,98

587 Náklady na ostatné transfery 061 0,00 0,00 0,00 0,00

588 Náklady z odvodu príjmov 062 0,00 0,00 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00

Ú 	 tové skupiny 50-58 celkom sú 	 et
(r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+
r.040 +r.049+r.054)

064 76 928 162,42 0,00 76 928 162,42 73 340 677,59

Kontrolné 	 íslo sú 	 et (r.001 až r.064) 994 231 030 197,78 0,00 231 030 197,78 222 405 527,18
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60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až
r.068)

065 0,00 0,00 0,00 0,00

601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z predaja služieb 067 0,00 0,00 0,00 0,00

604,607Tržby za predaný tovar, Výnosy z
nehnute  nosti na predaj

068 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Zmena stavu vnútroorganiza 	 ných zásob
(r.070 až r.073)

069 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Zmena stavu nedokon � enej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia (r.075 až r.078) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganiza � ných služieb 076 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Da � ové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov (r.080 až r.082)

079 82 130 050,28 0,00 82 130 050,28 76 040 476,18

631 Da � ové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Da � ové výnosy samosprávy 081 82 097 431,63 0,00 82 097 431,63 75 997 759,81

633 Výnosy z poplatkov 082 32 618,65 0,00 32 618,65 42 716,37

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej 	 innosti
(r.084 až r.089)

083 3 056 872,52 0,00 3 056 872,52 1 262 568,02

641 Tržby z predaja DNM a DHM 084 1 627 616,30 0,00 1 627 616,30 692 577,25

642 Tržby z predaja materiálu 085 2 514,30 0,00 2 514,30 297,80

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z
omeškania

086 20 967,58 0,00 20 967,58 6 632,42

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania

087 2 840,38 0,00 2 840,38 25 263,00

646 Výnosy z odpísaných poh  adávok 088 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej � innosti 089 1 402 933,96 0,00 1 402 933,96 537 797,55

65 Zú 	 tov.rezerv a opr.pol. z P
�

 a F
�

(r.091+r.096+r.099)
090 158 657,57 0,00 158 657,57 34 654,20

Zú 	 tov.rezerv a opr.pol. z prev. 	 innosti
(r.092 až r.095)

091 158 657,57 0,00 158 657,57 34 654,20

652 Zú � tovanie zákonných rezerv z
prevádzkovej � innosti

092 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Zú � tovanie ostatných rezerv z
prevádzkovej � innosti

093 25 671,40 0,00 25 671,40 34 254,20

657 Zú � tovanie zákonných OP z prevádzkovej
� innosti

094 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Zú � tovanie ostatných OP z prevádzkovej
� innosti

095 132 986,17 0,00 132 986,17 400,00

Zú 	 tov.rezerv a opr.pol. z finan. 	 innosti
(r.097 až r.098)

096 0,00 0,00 0,00 0,00
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654 Zú � tovanie rezerv z finan � nej � innosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zú � tovanie OP z finan � nej � innosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Zú � tovanie komplex.nákladov budúcich
období

099 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finan 	 né výnosy (r.101 až r.108) 100 2 537,37 0,00 2 537,37 1 916,22

661 Tržby z predaja CP a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Úroky 102 2 537,37 0,00 2 537,37 1 916,22

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00

664 Výnosy z precenenia CP 104 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého finan � ného majetku 105 0,00 0,00 0,00 0,00

666 Výnosy z krátkodobého finan � ného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00

668 Ostatné finan � né výnosy 108 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zú � tovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zú � tovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Výnosy z transferov a rozpo 	 tových
príjmov v štátnych rozpo 	 tových
organizáciách a príspevkových
organizáciách ( r.115 až r.123)

114 0,00 0,00 0,00 0,00

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho
rozpo � tu

115 0,00 0,00 0,00 0,00

682 Výnosy z kapitálových transferov zo
štátneho rozpo � tu

116 0,00 0,00 0,00 0,00

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných
subjektov verejnej správy

117 0,00 0,00 0,00 0,00

684 Výnosy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov verejnej správy

118 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej
únie

119 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových transferov od
Európskej únie

120 0,00 0,00 0,00 0,00

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

121 0,00 0,00 0,00 0,00

688 Výnosy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

122 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpo � tových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Výnosy z transferov a rozpo 	 tových
príjmov v obciach, vyšších územných
celkoch a rozpo 	 tových org. a
prispevkových org. zriadených obcou
alebo vyšším územným celkom (r.125 až
r.133)

124 9 569 707,80 0,00 9 569 707,80 9 858 916,00

691 Výnosy z bežných transferov z rozpo � tu
obce alebo z rozpo � tu vyššieho územného
celku v rozpo � tových organizáciách a
príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

125 0,00 0,00 0,00 0,00

5    

Bežné ú 	 tovné obdobie



�
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ú � tu
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b c

Hlavná 	 innos 

1 2a 3
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	 innos 
 Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
ú 	 tovné obdobie

4

�
íslo

riadku
Výnosy, da �  z príjmov 

 a výsledok hodpodárenia

692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpo � tu
obce alebo z rozpo � tu vyššieho územného
celku v rozpo � tových organizáciách a
príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším  územným celkom

126 0,00 0,00 0,00 0,00

693 Výnosy samosprávy z bežných transferov
zo štátneho rozpo � tu a od iných subjektov
verejnej správy

127 321 796,08 0,00 321 796,08 332 893,45

694 Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo štátneho rozpo � tu a od iných
subjektov verejnej správy

128 1 263 188,15 0,00 1 263 188,15 1 608 660,21

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov
od Európskej únie

129 20 246,97 0,00 20 246,97 14 766,06

696 Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov od Európskej únie

130 0,00 0,00 0,00 0,00

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov
od ostatných subjektov mimo verejnej
správy

131 44,44 0,00 44,44 53,33

698 Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy

132 0,00 0,00 0,00 728,91

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpo � tových
príjmov

133 7 964 432,16 0,00 7 964 432,16 7 901 814,04

Ú 	 tová trieda 6
celkom(065+069+074+079+083+090+100
+109+114+124)

134 94 917 825,54 0,00 94 917 825,54 87 198 530,62

Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r.134 - r.064) (+/-)

135 17 989 663,12 0,00 17 989 663,12 13 857 853,03

591 Splatná da �  z príjmov 136 481,97 0,00 481,97 363,90

595 Dodato � ne platená da �  z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospod. po zdanení r.135 -
(r.136, r.137) (+/-)

138 17 989 181,15 0,00 17 989 181,15 13 857 489,13

Kontrolné 	 íslo sú 	 et ( r.065 až r.138 ) 995 320 891 460,43 0,00 320 891 460,43 289 345 952,12

6    

Bežné ú 	 tovné obdobie



 

 

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 
 

1.  Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky  
 

Názov účtovnej jednotky Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo účtovnej jednotky K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 

Dátum zriadenia  1.1.2002 

Spôsob zriadenia  

v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 

Z.z. o samospráve vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov 

Názov zriaďovateľa x 

Sídlo zriaďovateľa
 
 x 

IČO 36126624 

DIČ 2021613275 

Právny dôvod na zostavenie  účtovnej závierky  
Riadna x 

Mimoriadna   

Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku VS áno 

 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  

 
Hlavná činnosť účtovnej jednotky Základnou úlohou Trenčianskeho samosprávneho kraja pri výkone 

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia 

a starostlivosť o potreby svojich obyvateľov. V zmysle zákona TSK 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, 

zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich občanov.  

 

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  

 
Štatutárny orgán  - predseda TSK  Ing. Jaroslav Baška 

Podpredsedovia TSK   Ing. Jozef Trstenský             - do 13.11.2017 

Ing. Richard Takáč              - do 13.11.2017 

Noví podpredsedovia boli zvolení v januári 2018. 

Riaditeľ Úradu TSK Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. 

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného 

obdobia 

160,2 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:   

 počet vedúcich zamestnancov  

159 

 

20 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  

 rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (počet) 

44 

 príspevkové  organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (počet) 

37 

 neziskové organizácie založené/zriadené  účtovnou 

jednotkou (počet) 

1 

 právnické osoby založené účtovnou jednotkou 

(počet) 

1 
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Úrad TSK plní svoje úlohy prostredníctvom jednotlivých organizačných útvarov, ktorými sú:  

 

a) Kancelária predsedu  
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  

 

b) Riaditeľ úradu  

1. sekretariát  

2. oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania  

3. oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia  

4. oddelenie informatiky  

 

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

2. oddelenie cezhraničnej spolupráce  

3. Informačno-poradenské centrum  

4. Informačné centrum Europe Direct  

 

d) Odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky  

1. oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku  

2. oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania  

 

e) Odbor školstva a kultúry  
1. oddelenie správy a riadenia  

2. oddelenie školstva, mládeže a športu  

3. oddelenie kultúry  

 

f) Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci  
1. oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie  

2. oddelenie sociálnej pomoci  

 

g) Odbor dopravy  
 

h) Odbor finančný  
1. oddelenie rozpočtu a účtovníctva  

2. oddelenie finančné  
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Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2017 
 

Názov rozpočtovej organizácie IČO Sídlo 

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 30999847 Bánovce nad Bebravou 

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 31118682 Bzince pod Javorinou 

Centrum sociálnych služieb - AVE 00632384 Dubnica nad Váhom 

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 31822665 Horné Srnie 

Centrum sociálnych služieb - LIPA 00227404 Kostolná – Záriečie 

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 00630250 Lednické Rovne 

Centrum sociálnych služieb - Jesienka 00596264 Myjava 

Centrum sociálnych služieb - Bôrik 00648710 Nitrianske Pravno 

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 34011641 Nová Bošáca 

Centrum sociálnych služieb - Partizánske 00356883 Partizánske 

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 00632350 Považská Bystrica 

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Púchov – Kolonka 

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 17066913 Púchov 

Centrum sociálnych služieb - JUH 34056505 Trenčín  

Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 00596175 

Adamovské 

Kochanovce 

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 00632414 Dolný Lieskov 

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 00628115 Púchov – Nosice 

HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 35653655 

Prievidza V, časť 

Veľká  Lehôtka 

Centrum sociálnych služieb - DOMINO 00648701 Prievidza 

Centrum sociálnych služieb - LÚČ 00632392 Pruské 

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 00632406 Slávnica 

Centrum sociálnych služieb - DEMY 00351741 Trenčín 

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 00351725 Zemianske Podhradie 

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 42017769 

Nové Mesto nad 

Váhom 

Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava 00596680 Myjava 

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 00160768 Púchov 

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad 

Bebravou 17050227 Bánovce nad Bebravou 

Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske 00160296 Partizánske 

Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová 00160601 Handlová 

Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom 00160270 

Nové Mesto nad 

Váhom 

Gymnázium Ľudovíta Štúra,  1. mája 2, Trenčín 00160458 Trenčín 

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 

Prievidza 00160750 Prievidza 

Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 00160741 Považská Bystrica 

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 00160628 Dubnica nad Váhom 

Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín 00161438 Trenčín 

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad 

Váhom 00161586 Dubnica nad Váhom 

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 

Považská Bystrica 00161594 Považská Bystrica 

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica 00162086 Považská Bystrica 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 00162094 Prievidza 

Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín 00161993 Trenčín 

Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 00515159 Trenčín 

Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín 34056149 Trenčín 

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 00607363 Trenčín 

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 00607002 Považská Bystrica 
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Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2017 

 

Názov príspevkovej organizácie IČO Sídlo  

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Trenčín 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach  17335795 Bojnice 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica  00610411 Považská Bystrica 

Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 Myjava 

Hvezdáreň v Partizánskom 34059105 Partizánske 

Trenčianske múzeum v Trenčíne 34059199 Trenčín 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34059202 Trenčín  

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 34059130 Prievidza 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 34059041 Považská Bystrica  

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 34059172 Trenčín 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 34059113 Prievidza 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 34059067 Považská Bystrica 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave 34056335 Myjava 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 35629011 Trenčín 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 34059121 Prievidza 

Považská knižnica v Považskej Bystrici 34059059 Považská Bystrica 

Spojená škola, Rastislavova 332,  Nováky s organizačnými zložkami 

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, 

Rastislavova 332, Nováky 42152551 Nováky 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 

Prievidza 00158577 Prievidza 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 00158569 Púchov 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 

Trenčín 00351806 Trenčín 

Stredná odborná škola OaS, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad 

Váhom 00893111 Nové Mesto n.V. 

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 00161403 Nové Mesto nad Váhom 

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne 00894907 Lednické Rovne 

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 00159298 Pruské 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská 

Bystrica 17050561 Považská Bystrica 

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188 Stará Turá 

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 17053668 Trenčín 

Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín 34074953 Trenčín 

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 42024471 Handlová 

Stredná odborná škola,  I. Krasku 491, Púchov 00632066 Púchov 

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín 37922467 Trenčín 

Stredná odborná škola strojnícka , Partizánska cesta 76, Bánovce nad 

Bebravou 37922459 Bánovce nad Bebravou 

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 42026407 Prievidza 

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom 42026393 Dubnica nad Váhom 

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská 

Bystrica 42141443 Považská Bystrica 

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava 00161381 Myjava 

Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 50424891 Partizánske 
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Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2017 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 zriadil výbor pre audit, 

ktorý bol schválený Rozhodnutím predsedu č. 6/2016 o zriadení výboru pre audit a menovaní členov výboru pre audit 

dňa 22. 12. 2016. 

 

Zloženie  výboru pre audit je nasledovné: 

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda výboru pre audit 

JUDr. Ľubica Fialová – člen výboru pre audit 

Mária Súletyová – člen výboru pre audit 

 

      Dňom 30.11.2017 sa predseda výboru pre audit vzdal funkcie z dôvodu jeho zvolenia za poslanca TSK. V roku 2018 

nastala zmena v zložení 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.  

 

       V roku 2017 sa uskutočnili 4 zasadnutia výboru pre audit, na ktorých boli prerokované: 

- nezávislosť 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 vykonávaní štatutárneho auditu – predložené  

a preverené boli čestné prehlásenia o nezávislosti,  

- Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych 

predpisov pre Trenčiansky samosprávny kraj za rok 2016, 

- určenie spôsobu a postupu obstarávania auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2017 a 2018, 

- Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a  Správa k ďalším požiadavkám zákonov 

a iných právnych predpisov pre Trenčiansky samosprávny kraj za rok 2016,  

- Dodatočná správa pre výbor pre audit zo štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejného 

záujmu Trenčianskeho samosprávneho kraja  za rok 2016, 

- Plán auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017. 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
1. Účtovná   závierka  je  zostavená  za  predpokladu  nepretržitého  pokračovania  účtovnej  jednotky  vo  svojej 

činnosti        

  

    Áno 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

  Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. 

 

Nie 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

TSK dlhodobý majetok nakupovaný  oceňuje obstarávacou cenou.  

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa 

náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

- Dopravné, 

- Montáž, 

- poistné.  

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

- úroky,  

- realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   alebo   delimitáciou   TSK   oceňuje  reálnou hodnotou. 

Dlhodobý    majetok   nadobudnutý    bezodplatným    prevodom    pri     splynutí,   zlúčení, rozdelení alebo pri 

prevode správy TSK oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol  v účtovníctve.  

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.   

        

b) Zásoby  

   Nakupované zásoby  oceňuje obstarávacou cenou.  

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Náklady súvisiace 

s obstaraním v účtovnej jednotke: 

- Dopravné, 

- montáž. 

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reálnou hodnotou. 

Zásoby získané    bezodplatným    prevodom    pri     splynutí,   zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy TSK 

oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedli  v účtovníctve.  

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňujú sa reálnou hodnotou. 

 

c) Pohľadávky TSK oceňuje ich menovitou hodnotou. 

 

d) Peňažné prostriedky a ceniny  oceňuje TSK ich menovitou hodnotou. 

 

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

   TSK pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásadu časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy 

budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou a vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 

vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

f) Záväzky 

   Záväzky pri ich vzniku oceňuje TSK menovitou hodnotou.  

 

g) Rezervy 

   Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. TSK ich tvorí na základe opatrnosti, t.z. tvoria 

sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa  menovitou hodnotou v očakávanej výške záväzku.  

 

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

   Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou a vykazujú sa vo výške, 

ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

 

i) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 

 

j) Cudzia mena 
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   Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene  sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu 

Euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 

účtovného prípadu.  

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za Euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. 

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti sa na prepočet cudzej meny použije referenčný výmenný kurz určený a 

vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

    Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na 

menu Euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  

  

k) TSK nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH 

je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 

 

4.    Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

 

 Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov 

– mesačný odpis, vždy k poslednému dňu v mesiaci na základe odpisového plánu na príslušný účtovný rok. Odpisovať sa 

začína odo dňa jeho zaradenia do účtovnej evidencie metódou rovnomerného odpisovania.  

 Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Účtovné odpisy sa 

počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve. 

 Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich 

ekonomických úžitkov majetku. Dlhodobý majetok zaradí TSK do odpisových skupín v súlade s internou smernicou.  

 

Doba odpisovania dlhodobého  hmotného majetku TSK podľa odpisových skupín je nasledovná: 

 

Odpisová skupina 

 

Doba odpisovania v 

rokoch 

Ročný odpis Sadzba ročného 

odpisu v % 

1 4 1/4 25,00 

2 6 1/6 16,67 

3 8 1/8 12,50 

4 12 1/12 8,33 

5 20 1/20 5,00 

6 50 1/50 2,00 

 

Doba odpisovania dlhodobého nehmotného majetku TSK je 4 roky, odpis nehmotného majetku nie je možné prerušiť. 

Z odpisovania sú vylúčené: 

 pozemky, 

 umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov, 

 predmety múzejnej a galerijnej hodnoty bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu. 

 

Na začiatku kalendárneho roka zostaví TSK  plán odpisov na príslušný rok prostredníctvom výstupu z programového 

vybavenia SPIN na majetok zaradený v používaní, ktorého doba odpisovania  sa  po prehodnotení príslušnými 

organizačnými útvarmi a následne  schválením predsedom TSK dokladá k platnej  smernici o vedení  účtovníctva. 

Odpisový plán sa zostavuje v súlade so zákonom o účtovníctve. 

 

  V zmysle §30 ods. 7 Postupov účtovania TSK pri tvorbe odpisového plánu  zohľadňuje: 

- očakávané použitie majetku a intenzitu jeho využitia, 

- očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, 

- technické a morálne zastaranie, 

- zákonné a iné obmedzenia na používanie majetku. 

 

Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania. 

Ak TSK zmení odpisový plán v priebehu účtovného obdobia, musí nový postup odpisovania použiť spätne od prvého dňa 

daného účtovného obdobia. O zmene odpisového plánu musí TSK informovať v poznámkach. 

 

Vzorec na výpočet účtovných mesačných odpisov : 

 

OC /  doba odpisovania v rokoch / 12 

OC + TZ / doba odpisovania v rokoch /12 

 

Technické zhodnotenie (TZ)  dlhodobého hmotného alebo  nehmotného  majetku sa odpíše takým spôsobom ako 

dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje. 

Odpisovanie majetku obstaraného zo zdrojov EÚ, resp. jeho technické zhodnotenie TSK zabezpečí v súlade so 

špecifickými podmienkami stanovenými poskytovateľom finančných prostriedkov. 
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Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé Eurá nahor sa účtujú v prospech účtov účtových skupín 07 – Oprávky 

k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 – 

Odpisy  dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Drobný krátkodobý nehmotný majetok 
Drobný krátkodobý nehmotný majetok  TSK účtuje  na účet 518 – Ostatné služby a súčasne sa eviduje na podsúvahovom 

účte 772. 

      Drobný krátkodobý hmotný majetok 
Drobný krátkodobý hmotný majetok  TSK účtuje ako zásoby (pri výdaji zo skladu do nákladov 501 – Spotreba materiálu) 

a súčasne sa  eviduje na podsúvahovom  účte 771. 

 
5.  Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 

Opravné položky sa vytvárajú na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie 

hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravné položky sa teda 

vytvárajú len pri prechodnom znížení hodnoty majetku a zrušia sa hneď ako pominuli dôvody na ich vytvorenie. 

V určitých prípadoch sa opravné položky dajú určiť pomerne presne, niekedy sa však stanovujú len odhadom. Je dôležité, 

aby bola splnená podmienka pravdivého a verného zobrazenia hodnoty majetku v účtovej evidencii. 

 

Opravné položky TSK vytvára: 

 

- k dlhodobému majetku, 

- k zásobám, 

- k pohľadávkam. 

  

Opravné položky k obstarávanému dlhodobému majetku, ktorého realizácia je pozastavená z dôvodu prechodného 

nedostatku finančných prostriedkov TSK  netvorí. 

Opravné položky pri neodpisovanom dlhodobom majetku sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácií je 

výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého 

charakteru. 

Opravné položky k pohľadávkam  

 

TSK tvorí v zmysle platnej metodiky  ostatné opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom 

 v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní, 

 k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne, alebo čiastočne nezaplatí. 

 

Stanovenie výšky opravnej položky:   

 

Výška tvorby opravnej 

položky: 

 

Doba po splatnosti pohľadávky 

dlhšia ako: 

25%   6 mesiacov 

50%   9 mesiacov 

75% 12 mesiacov 

100% 24 mesiacov 

 

6. Zásady pre vykazovanie transferov 

 

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace 

s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. 

 

Bežný transfer  

 prijatý od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, 

 poskytnutý cudzím subjektom – sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok, 

 poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu. 

 

      Kapitálový transfer 

 prijatý od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi ( napr. 

odpismi), 

 poskytnutý cudzím subjektom – sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok, 

 poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 

účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 
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Čl.  III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

A )  Neobežný majetok  
 

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

 

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku  sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 1). 

Významné prírastky Softvér (013) 

Spôsob 

nadobudnutia 

Názov majetku Inv.č. Vstupná cena v 

Eur 

Dodávateľ 

 

Nákup 

,,ePodateľňa"-e-Registry+QES Portal lite 013-54 48 498,99 SOITRON, 

s.r.o. 

softwer OFFICE 2C 013-18_1 133 200,00 Crystal 

consulting,s.r.o. 

licencia Office 2CPortál2C 013-25_1 58 800,00 Crystal 

consulting,s.r.o. 

Softvér k serverom a databázam 013-27 42 600,00 AUTOCONT SK 

a.s. 

Spolu prírastky 013 - nákup:   283 098,99   

 

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku sa nachádza v tabuľkovej časti  (tab. č. 1). 

              Významné prírastky Stavby (021)         

 Spôsob 

nadobudnutia 

Názov majetku Inv.č. Vstupná cena v 

Eur 

Dodávateľ 

 

Prevod správy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavba Kotolňa s.č.376 na pozemku reg.CKN 

parc.č.614,zast.pl.a 

nádvorie,356m2,k.ú.Stará Turá 

021-287 1 659,70 uznesenie Z 

TSK 

č.515/2017 

 SOŠ Stará 

Turá 

 

stavba Dielne bez s.č.na pozemku reg.CKN 

parc.č.612,zast.pl.a 

nádvorie,624m2,(vrátane nadstavby) 

k.ú.Stará Turá 

021-288 577 025,82 

stavba Domov mládeže,s.č.377 na pozemku 

reg.CKN parc.č.618,zast.pl.a 

nádvorie,1116m2,k.ú.Stará Turá 

021-285 147 210,88 

stavba Telocvičňa bez s.č.na pozemku 

reg.CKN parc.č.616,zast.pl.a 

nádvorie,961m2,k.ú.Stará Turá 

021-286 123 315,41 

SPOLU:   849 211,81  

stavba so s.č. 496 na pozemku reg.CKN 

parc.č.3668,zast.pl.a 

nádvorie,222m2,k.ú.Nové Mesto n/V 

 
 

021-289           46 823,97 uznesenie Z 

TSK 

č.475/2017 

SOŠ obchodu 

a služieb, 

Nové Mesto 

nad Váhom 

 

Spolu prírastky 021 – prevod správy: 

  

896 035,78 
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Nákup/z 042 

Rekonštrukcia vstupov do budovy školy SOŠ 

Trenčín 

021-279 24 972,48 EDISON, s.r.o. 

 

 

 

Zateplenie budovy školy vrátane výmeny 

okien a vchodových dverí-Gymnázium 

Myjava 

021-280 190 860,00 AVA-stav s.r.o 

Ing.Branislav 

Adámek-AB 

PROJEKT 

Andrej 

Barbierik 

Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami 

Trenčín 

021-281 719 217,60 NORTH EAST, 

s.r.o. 

Prístupová komunikácia a parkovisko pre 

autistické centrum,k.ú.Tr.Biskupice 

021-283 125 599,57 Novosedlík 

spol. s r.o. 

VG PROJEKT 

s.r.o. 

Vybudovanie Autistického centra, 

s.č.7707/46A,k.ú.Trenčianske Biskupice 

021-282 1 696 680,82 Novosedlík 

spol. s r.o. 

Ing. arch. 

Jaroslav Urban 

AK URBAN 

s.r.o. 

Ing. Andrea 

Štrbáková 

Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS-

LIPA,Kostolná-Záriečie,budova B-

vykurovanie 

021-284 188 813,05 AU-STAV s.r.o. 

Ing. Pavol 

Buday 

"Modernizácia vybraných priechodov pre 

chodcov v TSK"-KATAMARAN (7) 

021-276 23 461,20 DOSA 

Slovakia, s.r.o. 

  

Spolu prírastky 021 - nákup: 

        2 969 604,72   

 

Zámena 

Kruhová križovatka SNP - Husitská cesta 

II/581 Stará Turá 

021-290 370 150,83 Mesto Stará 

Turá 

ZZ 

č.2017/0761 

  

Spolu prírastky 021 - zámena: 

   

370 150,83 

  

 

Významné úbytky Stavby (021) 

Spôsob úbytku Názov majetku Inv.č. Vstupná cena v 

Eur 

Dôvod 

úbytku 

  

Prevod správy 

  

  

  

  

  

  

  

Rekonštrukcia priestorov budovy školy na 

Veľkomoravskej ulici č.14 pre SZŠ Trenčín 

021-273 429 692,01 Zmluva o 

zverení č. 

2016/0647 

Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a 

strechy so zateplením, 

SOŠ Partizánske (SŠ Partizánske) 

021-272 336 120,00 Zmluva o 

zverení č. 

2017/0075 

Statické riešenie stropných konštrukčných 

prvkov a rekonštrukcia inžinierskych sietí 

SZŠ Trenčín 

021-271 35 790,38 Zmluva o 

zverení č. 

2017/0074 
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  Rekonštrukcia výdajne stravy 

Veľkomoravská  ul.č.14,SZŠ Trenčín 

021-275 41 304,40 Zmluva o 

zverení č. 

2017/0083 

Zateplenie budovy školy vrátane výmeny 

okien a vchodových dverí-Gymnázium 

Myjava 

021-280 190 860,00 Zmluva o 

zverení č. 

2017/0923 

  

Spolu úbytky 021 – prevod správy: 

 

    

1 033 766,79 

 

 

 Predaj 

 

Banícke učilište 

škola,súp.č.428,parc.č.3946/11, 

k.ú.Prievidza (areál1) 

021-138 88 606,84 KZ 

č.2017/0092 

spolu s majetkom evidovaným na 021  021-139 až 021-

150 

105 287,86 

SPOLU:  193 894,70  

stavba so s.č. 496 na pozemku reg.CKN 

parc.č.3668,zast.pl.a 

nádvorie,222m2,k.ú.Nové Mesto n/V 

021-289 46 823,97 KZ 

č.2017/0221 

 

Spolu úbytky 021 – predaj: 

 

 

  

240 718,67 

 

 

 

 

Zámena 

  

  

  

stavba Kotolňa s.č.376 na pozemku reg.CKN 

parc.č.614,zast.pl.a 

nádvorie,356m2,k.ú.Stará Turá 

021-287 1 659,70 Mesto Stará 

Turá 

ZZ č. 

2017/0761 

stavba Dielne bez s.č.na pozemku reg.CKN 

parc.č.612,zast.pl.a 

nádvorie,624m2,(vrátane 

nadstavby)k.ú.Stará Turá 

021-288 577 025,82 

stavba Domov mládeže,s.č.377 na pozemku 

reg.CKN parc.č.618,zast.pl.a 

nádvorie,1116m2,k.ú.Stará Turá 

021-285 147 210,88 

stavba Telocvičňa bez s.č.na pozemku 

reg.CKN parc.č.616,zast.pl.a 

nádvorie,961m2,k.ú.Stará Turá 

021-286 123 315,41 

 

Spolu úbytky 021 – zámena: 

 

  

849 211,81 

 

 

Významné prírastky Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) 

Spôsob 

nadobudnutia 

Názov majetku Inv.č. Vstupná cena v 

Eur 

Dodávateľ 

  

Nákup 

  

Server Fujitsu PY RX2540 M2 5/403/364 13 995,60 Crystal 

consulting,s.r.o. Server Fujitsu PY RX2540 M2 5/403/365 13 995,60 

Diskové pole ET DX60 S4 5/403/366 31 678,80 

  

Spolu prírastky 022 - nákup: 

   

59 670,00 

  

  

Významné úbytky Dopravné prostriedky (023) 

Spôsob 

nadobudnutia 

Názov majetku Inv.č. Vstupná cena v 

Eur 

Dôvod 

úbytku 

 

Prevod správy 

VW Golf Trendline1,4L 16V,80PS, TN032CH 6/444/13 19 184,36 Zmluva 

o zverení 

č.2017/0431 

VW Passat Trendline 1,9L TDI 105PS, 

TN033CH 

6/444/14 27 752,38 Zmluva 

o zverení 

č.2017/0318 

  

Spolu úbytky 023 – prevod správy: 

   

46 936,74 
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Významné úbytky Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) 

Spôsob úbytku Názov majetku Inv.č. Vstupná cena v 

Eur 

Dôvod 

úbytku 

 

Vyradenie/  

 čiastočné 

Plynová kotolňa – techn. zhodnotenie 1   2 20 534,05 Mimoriadna 

inventarizácia, 

manká, škody 

 Spolu úbytky 029 –vyradenie čiastočné (manká, škody):   20 534,05   

 

Významné prírastky Pozemky (031) 

Spôsob 

nadobudnutia 

Názov majetku Inv.č. Vstupná cena v 

Eur 

Dodávateľ 

  

Zámena 

  

  

  

pozemok reg. CKN 

parc.č.103/9,záhrada,85m2,k.ú.Lednické 

Rovne 

015-563 242,25 Obec Lednické 

Rovne  

ZZ 2017/0095 

  pozemok reg. CKN parc.č.1272/18,zast.pl.a 

nádvoria,7834m2,k.ú.Lednické Rovne 

015-562 22 326,90 

SPOLU:  22 569,15  

pozemok reg. CKN parc.č.22,zast.pl.a 

nádvorie,1419m2,k.ú.Prievidza 

015-571 89 751,75 Mesto 

Prievidza  

ZZ 2017/0082 

pozemok reg.CKN parc.č.621/31,zast.pl.a 

nádvorie,222m2,k.ú.Trenčín 

015-573 11 116,50 Mesto Trenčín 

ZZ 

č.2017/0334 pozemok reg.CKN parc.č.621/59,zast.pl.a 

nádvorie,480m2,k.ú.Trenčín 

015-574 24 016,50 

SPOLU:  35 133,00  

pozemok reg.CKN parc.č.312/4,zast.pl.a 

nádvorie,8229m2,k.ú.Stará Turá 

015-620 77 236,89 Mesto Stará 

Turá 

ZZ č. 

2017/0761 

pozemok reg.CKN parc.č.312/6,zast.pl.a 

nádvorie,2244m2,k.ú.Stará Turá 

015-621 21 062,05 

pozemok reg.CKN parc.č.591/2,zast.pl.a 

nádvorie,2001m2,k.ú.Stará Turá 

015-622 18 781,26 

pozemok reg.CKN parc.č.877/2,zast.pl.a 

nádvorie,2587m2,k.ú.Stará Turá 

015-623 24 281,42 

pozemok reg.CKN parc.č.877/5,zast.pl.a 

nádvorie,33m2,k.ú.Stará Turá 

015-624 309,74 

pozemok reg.CKN parc.č.914/2,zast.pl.a 

nádvorie,4106m2,k.ú.Stará Turá 

015-625 38 538,67 

pozemok reg.CKN parc.č.914/6,zast.pl.a 

nádvorie,3683m2,k.ú.Stará Turá 

015-626 34 568,41 

pozemok reg.CKN parc.č.1038/10,zast.pl.a 

nádvorie,2827m2,k.ú.Stará Turá 

015-627 26 534,05 

pozemok reg.CKN parc.č.1127/16,zast.pl.a 

nádvorie,187m2,k.ú.Stará Turá 

015-628 1 755,17 

pozemok reg.CKN parc.č.16616/2,zast.pl.a 

nádvorie,2561m2,k.ú.Stará Turá 

015-629 24 037,39 

 

pozemok reg.CKN parc.č.1038/23,zast.pl.a 

nádvorie,1738m2,k.ú.Stará Turá 

015-630 16 312,76 

pozemok reg.CKN parc.č.66/1,zast.pl.a 

nádvorie,3514m2,k.ú.Stará Turá 

015-631 32 982,19 

SPOLU:  316 400,00  
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Spolu prírastky 031 -  zámena: 

   

463 853,90 

  

  

 

Delimitácia 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delimitácia 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

pozemok KN-E parc.č.1692/100,orná 

pôda,4459m2,k.ú.Bánovce n/Bebravou 

015-494 20 698,76 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0115 

pozemok KN-E parc.č.1713/101,orná 

pôda,4106m2,k.ú.Bánovce n/Bebravou 

015-495 19 051,84 

spolu s majetkom evidovaným na 031: 

 

015-492,  

015-493,  

015-496 

4 909,12 

SPOLU:   44 659,72   

Pozemky k.ú. Hrušové 015-541 až  

015-556 

418,82 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0129 

pozemok KN-E parc.č.1007/2,orná 

pôda,1307m2,k.ú.Pravotice 

015-498 630,37  SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0117 

pozemok KN-E parc.č.49,zast.pl.a 

nádvoria,167m2,k.ú.Nadlice 

015-499 220,44 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0118 

Pozemky k.ú. Kľačno 015-500 až 

015-513 

2 150,32  SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0119 

Pozemky k.ú. Dolné Bzince 015-526 až 

 015-530 

602,64 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0126 

pozemok KN-E parc.č.5076/42,ostatné 

pl.,1622m2,k.ú.Drietoma 

015-517 3 000,70  SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0122 

pozemok KN-E parc.č.7664/2,zast.pl.a 

nádvoria,9709m2,k.ú.Čachtice 

015-535 17 961,65 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0131 
Spolu s majetkom evidovaným na 031 

nadobudnutým prevodom správy: 

015-534, 

015-536 

9 995,55 

SPOLU:  27 957,20  

Pozemky k.ú. Trenčianske Mitice  015-483, 

015-484 

78,67 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0111 

pozemok KN-C parc.č.943/2,zast.pl.a 

nádvoria,191m2,k.ú.Vydrná 

015-487 253,60 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0113 

Pozemky k.ú. Dolná Mariková 015-488 až 

015-491 

480,43 SR Okresný 

úrad Trenčín 
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Dohoda 

č.2017/0114 

 

Pozemky k.ú. Rudník 015-520 až  

015-523 

1 318,02 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0124 

 Pozemky k.ú. Nové Mesto nad Váhom 015-524,  

015-525 

1 296,40 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0125 

Pozemky k.ú. Hôrka nad Váhom 015-537 až  

015-540 

1 254,00 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0132 

pozemok KN-E parc.č.164/2,trvalé 

tr.porasty,70m2,k.ú.Slatinka n/Bebravou 

015-497 0,05 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0116 

pozemok KN-E parc.č.3763/2,zast.pl.a 

nádvoria,576m2,k.ú.Stará Turá 

015-531 610,56 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0127 

pozemok KN-E parc.č.6970/3,trvalé 

tr.porasty,207m2,k.ú.Mojtín 

015-532 0,99 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0128 

Pozemky k.ú. Kopec 015-485,  

015-486 

183,66 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0112 

Pozemky k.ú. Horné Bzince  015-514, 

015-515 

120,57 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0120 

pozemok KN-E parc.č.10376/1,trvalé 

tr.porasty,183m2,k.ú.Horná Súča 

015-516 1,72 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0121 

Pozemky k.ú. Myjava 015-518, 

015-519 

23,00 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0123 

pozemok KN-E parc.č.3020/504,trvalé 

tr.porasty,340m2,k.ú.Horná Mariková 

015-533 5,64 SR Okresný 

úrad Trenčín 

Dohoda 

č.2017/0130 

 

 

Spolu prírastky 031 -  delimitácia: 

  

85 267,52 

 

 Pozemky parc.č.1940/2, 1940/6, 1940/7, 1940/8 015-567 až  9 750,84 uznesenie 
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Prevod správy 

k.ú. Prievidza 015-570 Z TSK č. 

335/2016 

NsP Prievidza 

Pozemky parc. č. 556/19, 556/20 k.ú. Považské 

Podhradie 

015-584, 

015-585 

23 289,19 uznesenie Z 

TSK č. 

520/2017 

Správa ciest 

TSK 

pozemok reg.CKN parc.č.612,zast.pl.a 

nádvorie,624m2,k.ú.Stará Turá 

015-612 10 358,40 uznesenie 

ZTSK 

č.515/2017 

SOŠ Stará 

Turá 

 

pozemok reg.CKN 

parc.č.613/2,ost.pl.,1090m2,k.ú.Stará Turá 

015-613  82,84 

pozemok reg.CKN 

parc.č.613/3,ost.pl.,310m2,k.ú.Stará Turá 

015-614 23,56 

pozemok reg.CKN parc.č.614,zast.pl.a 

nádvorie,356m2,k.ú.Stará Turá 

015-615 

 

81,88 

 

pozemok reg.CKN parc.č.616,zast.pl.a 

nádvorie,961m2,k.ú.Stará Turá 

015-616 15 952,60 

pozemok reg.CKN 

parc.č.617,ost.pl.,2362m2,k.ú.Stará Turá 

015-617 179,54 

pozemok reg.CKN parc.č.618,zast.pl.a 

nádvorie,1116m2,k.ú.Stará Turá 

015-618 18 525,60 

pozemok reg.CKN parc.č.620/2,zast.pl.a 

nádvorie,28m2,k.ú.Stará Turá 

015-619 4,09 

SPOLU:  45 208,51  

pozemok reg.CKN parc.č.3668,zast.pl.a 

nádvorie,222m2,k.ú.Nové Mesto nad Váhom 

015-636 1 362,19 uznesenie 

ZTSK č. 

475/2017 

SOŠ obchodu 

a služieb Nové 

Mesto n/V 

pozemok reg.CKN parc.č.3670/2,zast.pl.a 

nádvorie,802m2,k.ú.Nové Mesto nad Váhom 

015-637 4 888,43 

 SPOLU:  6 250,62  

Spolu prírastky 031 - prevod správy:    84 499,16  

 

 

Nákup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozemok reg.CKN parc.č.31/1,zast.pl.a 

nádvorie,2005m2,k.ú.Malý Kolačín 

015-586 4 415,71 uznesenie Z 

TSK 

č.524/2017 

KZ č. 

2017/0799 

Mesto Nová 

Dubnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozemok reg.CKN parc.č.72/2,zast.pl.a 

nádvorie,57m2,k.ú.Malý Kolačín 

015-587 130,11 

pozemok reg.CKN parc.č.65/1,zast.pl.a 

nádvorie,3633m2,k.ú.Veľký Kolačín 

015-588 7 997,31 

pozemok reg.CKN parc.č.643/1,zast.pl.a 

nádvorie,1501m2,k.ú.Veľký Kolačín 

015-589 3 306,91 

 

pozemok reg.CKN parc.č.368/3,zast.pl.a 

nádvorie,82m2,k.ú.Veľký Kolačín 

015-590 185,11 

pozemok reg.CKN parc.č.405/1,zast.pl.a 

nádvorie,3561m2,k.ú.Nová Dubnica 

015-591 7 838,91 

pozemok reg.CKN parc.č.488/58,zast.pl.a 

nádvorie,136m2,k.ú.Nová Dubnica 

015-592 303,92 

pozemok reg.CKN parc.č.336/1,zast.pl.a 

nádvorie,8322m2,k.ú.Nová Dubnica 

015-593 18 313,12 

pozemok reg.CKN parc.č.200/5,zast.pl.a 015-594 310,52 
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 nádvorie,139m2,k.ú.Nová Dubnica  

 pozemok reg.CKN parc.č.144/1,zast.pl.a 

nádvorie,2658m2,k.ú.Nová Dubnica 

015-595 5 852,32 

pozemok reg.CKN parc.č.99/16,zast.pl.a 

nádvorie,1164m2,k.ú.Nová Dubnica 

015-596 2 565,52 

pozemok reg.CKN parc.č.29/1,zast.pl.a 

nádvorie,3257m2,k.ú.Nová Dubnica 

015-597 7 170,12 

pozemok reg.CKN parc.č.368/5,zast.pl.a 

nádvorie,278m2(spoluvl.podiel 

1817/1900),k.ú.Veľký Kolačín 

015-598 589,60 

pozemok reg.CKN parc.č.643/1,zast.pl.a 

nádvorie,1501m2,k.ú.Veľký Kolačín 

015-599 681,49 

SPOLU:  59 660,67  

 

Spolu  prírastky 031 - nákup: 

     

  59 660,67 

 

 

 

 

Novozistený 

majetok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemok k.ú. Lednické Rovne 015-636 

 

14 520,65  

ROEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pozemok k.ú. Hôrka 015-637 

 

4 334,55 

Pozemky k.ú. Kvašov 015-638 až 

 015-657 

34 151,04 

Pozemky k.ú. Ihrište 015-658 až  

015-660 

122 254,72 

Pozemky k.ú. Nimnica 015-661 až  

015-665 

37 233,24 

Pozemky k.ú. Horenice 015-666 až  

015-674 

44 113,25 

Pozemky k.ú. Horovce 015-675 až  

015-683 

72 293,76 

Pozemky k.ú. Dolná Breznica 015-684 až  

015-692 

45 108,78 

Pozemky k.ú. Mostište 015-693 až  

015-699 

5 790,50 

Pozemky k.ú. Kšinná 015-700 až  

015-721 

2 123,40 

Pozemok k.ú. Bánovce nad Bebravou 015-722 

 

1 484,80 

Pozemky k.ú. Modrovka 015-723 až  

015-740 

7 909,17 

Pozemky k.ú. Očkov 015-741 až  

015-745 

269,28 

Pozemky k.ú. Lubina 015-746 až  

015-809 

123 168,94 

Pozemky k.ú. Haluzice 015-810 až  

015-813 

5 092,56 

Pozemky k.ú. Modrová 015-814 až  

015-835 

37 266,41 

Pozemky k.ú. Hrachovište 015-836 až  

015-865 

29 724,42 

Pozemky k.ú. Podolie 015-866 až  100 492,00 
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015-920  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozemky k.ú. Višňové 015-921 až  

015-947 

11 703,78 

Pozemok k.ú. Kolačno 015-948 87,12 

Pozemky k.ú. Dubnica 015-949,  

015-950 

455,10 

Pozemky k.ú. Kostolec 015-951,  

015-952 

7 179,48 

Pozemky k.ú. Chvojnica 015-953 až 

015-956 

6 264,72 

Pozemky k.ú. Vrbovce 015-957 až  

015-1065,  

015-1067 

270 276,74 

Pozemok k.ú. Nováky 015-1066 812,01 

SPOLU:  984 110,42  

 

Spolu prírastky 031 – novozistený majetok: 

  

984 110,42 

 

 

Významné úbytky Pozemky (031) 

Spôsob 

úbytku 

Názov majetku Inv.č. Vstupná cena v 

Eur 

Dôvod 

úbytku 

  

  

Predaj 

  

  

  

  

pozemok parc.č.3442/2,zast.pl.a 

nádvoria,400m2,k.ú.Horné Bzince 

015-419 6 640,00 KZ č. 

2016/0633 

pozemok parc.č.3442/3,ost.pl.,510m2,k.ú.Horné 

Bzince 

015-420 8 466,00 

SPOLU:   15 106,00   

pozemok,parc.č.3946/11,zast.pl.a 

nádvorie,722m2,k.ú.Prievidza 

015-353 2 396,60 KZ 

č.2017/0092 

  pozemok,parc.č.3946/79,zast.pl.a 

nádvorie,709m2,k.ú.Prievidza 

015-354 2 353,45 

pozemok,parc.č.3946/80,zast.pl.a 

nádvorie,152m2,k.ú.Prievidza 

015-355 504,55 

pozemok,parc.č.3946/14,zast.pl.a 

nádvorie,1117m2,k.ú.Prievidza 

015-356 2 723,50 

SPOLU:   7 978,10   

pozemok reg. CKN parc.č.556/19,zast.pl.a 

nádvorie,6188m2,k.ú.Považské Podhradie 

015-584 21 567,42 KZ 

č.2017/0624 

 pozemok reg. CKN parc.č.556/20,zast.pl.a 

nádvorie,494m2,k.ú.Považské Podhradie 

015-585 1 721,77 

SPOLU:  23 289,19  

 Spolu úbytky 031 - predaj:  46 373,29  

  

  

Prevod správy 

  

  

  

  

  

pozemok reg. CKN parc.č.1272/18,zast.pl.a 

nádvoria,7834m2,k.ú.Lednické Rovne 

015-562 22 326,90  Zmluva 

o zverení č. 

2017/0456 pozemok reg. CKN 

parc.č.103/9,záhrada,85m2,k.ú.Lednické Rovne 

015-563 242,25 

 SPOLU:  22 569,15   

pozemok reg. CKN parc.č.22,zast.pl.a 

nádvorie,1419m2,k.ú.Prievidza 

015-571 89 751,75  Zmluva 

o zverení č. 

2017/0843 
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pozemok reg.CKN parc.č.621/31,zast.pl.a 

nádvorie,222m2,k.ú.Trenčín 

015-573 11 116,50  Zmluva 

o zverení č. 

2017/0837 pozemok reg.CKN parc.č.621/59,zast.pl.a 

nádvorie,480m2,k.ú.Trenčín 

015-574 24 016,50 

SPOLU:  35 133,00  

Pozemky k.ú.: Bánovce n/B, Hrušové, Pravotice, 

Nadlice, Kľačno, Dolné Bzince, Drietoma, Čachtice, 

Trenčianske Mitice, Vydrná, Dolná Mariková, 

Rudník, Nové Mesto n/V, Hôrka n/V, Slatinka 

n/Bebravou, Stará Turá, Mojtín, Kopec, Horné 

Bzince, Horná Súča, Myjava, Horná Mariková 

015-483 až  

015-556 

85 267,52 Zmluva 

o zverení č. 

2017/0307 

Spolu úbytky 031 – prevod správy:  232 721,42  

 

 

Zámena 

pozemok reg. CKN parc.č.1940/2,zast.pl.a 

nádvorie,343m2,k.ú.Prievidza 

015-567 3 416,28 ZZ 

č.2017/0082 

uznesenie Z 
TSK 
č.335/2016 

pozemok reg. CKN parc.č.1940/6,zast.pl.a 

nádvorie,158m2,k.ú.Prievidza 

015-568 1 573,68 

pozemok reg. CKN parc.č.1940/7,zast.pl.a 

nádvorie,25m2,k.ú.Prievidza 

015-569 249,00 

pozemok reg. CKN parc.č.1940/8,zast.pl.a 

nádvorie,453m2,k.ú.Prievidza 

015-570 4 511,88 

SPOLU:  9 750,84  

pozemok reg.CKN parc.č.612,zast.pl.a 

nádvorie,624m2,k.ú.Stará Turá 

015-612 10 358,40 ZZ 

č.2017/0761 

uznesenie Z 

TSK 

č.515/2017 

pozemok reg.CKN 

parc.č.613/2,ost.pl.,1090m2,k.ú.Stará Turá 

015-613  82,84 

pozemok reg.CKN 

parc.č.613/3,ost.pl.,310m2,k.ú.Stará Turá 

015-614 23,56 

pozemok reg.CKN parc.č.614,zast.pl.a 

nádvorie,356m2,k.ú.Stará Turá 

015-615 

 

81,88 

 

pozemok reg.CKN parc.č.616,zast.pl.a 

nádvorie,961m2,k.ú.Stará Turá 

015-616 15 952,60 

pozemok reg.CKN parc.č.617,ost.pl.,2362m2,k.ú.Stará 

Turá 

015-617 179,54 

pozemok reg.CKN parc.č.618,zast.pl.a 

nádvorie,1116m2,k.ú.Stará Turá 

015-618 18 525,60 

pozemok reg.CKN parc.č.620/2,zast.pl.a 

nádvorie,28m2,k.ú.Stará Turá 

015-619 4,09 

SPOLU:  45 208,51  

 Spolu úbytky 031 zámena:   54 959,35    

 

Na účte 021 TSK eviduje od 1.1.2015 nehnuteľnú kultúrnu pamiatku - Budova ŠvP Patrovec v obstarávcej cene 

52 865,66 Eur. Zrušením ŠvP Patrovec  k 31.12.2014 prešiel majetok a záväzky na zriaďovateľa a tým aj evidencia 

nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (NKP).  Nakoľko v zmysle Metodického usmernenia MF SR z 23. júla 2015 č. 

MF/017827/2015-31 o účtovaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok TSK nemá spoľahlivé ocenenie pre horeuvedenú 

NKP, v roku 2017 bola odúčtovaná   z účtu 021- budovy a stavby  a zaevidovaná v podsúvahovej evidencii.  

Na základe zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 

úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa  v príslušných 

katastrálnych územiach Trenčianskeho kraja  zrealizovali pozemkové úpravy  nehnuteľného majetku 

(ROEP) a na základe toho TSK k 31.12.2017 zaevidoval do majetkovej evidencie  novozistený majetok pozemkov  

v celkovej čiastke 984 110,42 Eur. 
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3.  Prehľad o tvorbe, znížení a zrušení  oprávok a opravných položiek súvisiacich s dlhodobým majetkom  je 

uvedený  v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1) 

 

 

 

TSK eviduje k 31.12.2017  opravné položky v sume 2 548 497,78 Eur k nasledovným investičným dielam:  

 

Účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku: 

 Obchvat Myjava a Brezová pod Bradlom v celkovej čiastke    31 995,61 Eur 

 Obstaranie projektovej dokumentácie Liešna osada v celkovej čiastke   13 200,-    Eur 

 Projektová dokumentácia Hvezdáreň Partizánske v celkovej čiastke   30 415,16 Eur 

 Projektová dokumentácia DSS Zemianske Podhradie v celkovej čiastke                  2 800,-    Eur 

 Projektová dokumentácia SOŠ Vansovej Prievidza v celkovej čiastke       6 572,40  Eur 

 Projektová dokumentácia Pravenec  v celkovej čiastke      7 535,-     Eur 

 Delimitácia CSS Dôstojnosť Horná Maríkova v celkovej čiastke     4 630,-     Eur 

 Delimitácia ŠvP Klačno v celkovej čiastke        5 568,63  Eur 

 Delimitácia SZŠ Trenčín v celkovej čiastke                                                          17 103,23  Eur 

 Projektová dokumentácia ZSŠOaS Prievidza v celkovej čiastke                              77 421,50  Eur 

 Projektová dokumentácia CSS Jesienka Myjava v celkovej čiastke                 78 757,15  Eur 

 Projektová dokumentácia CSS Chmelinec Púchov v celkovej čiastke                              23 344,95  Eur 

 

Účet 021 – Stavby: 

 Prevod správy neupotrebiteľného majetku  v celkovej čiastke             2 202 865,93  Eur 

 

Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok: 

 Prevod správy neupotrebiteľného majetku v celkovej čiastke                  46 288,22  Eur. 
 

 

Kontrola okruhu 041,042 a čerpania rozpočtových prostriedkov – položka 710: 

 

MD 041,042                                                                                                                                  17 361 961,52  Eur 

            

Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív                          16 242 171,07  Eur 

Uhradené došlé faktúry a nevyfakturované dodávky za rok 2016  (321)                                 -3 120,-     Eur 

Účet 321  k 31.12.2017                                                                                                                      118 501,98  Eur       

Rezerva 2016                                                      -121 699,20  Eur    

Rezerva 2017                287 486,39  Eur 

Zámena  - bezodplatne                                                                                                                       370 150,83  Eur 

Zámena  - bezodplatne                                                                   469 233,47  Eur     

Zámena  - odplatne                                                                                                                          -33,-     Eur  

Vratky – položka 719 003                                                                                                                        -730,02  Eur 

_______________________________________________________________ __________________________    

Spolu                                                             17 361 961,52 Eur 
 
4.  Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok  

(tab. č. 1).  TSK v roku 2017 neposkytol žiadne preddavky na obstaranie dlhodobého majetku. 

 

5.   Spôsob a výška poistenia majetku 

       
     Pre ochranu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, uzatvoril TSK na základe verejnej súťaže rámcovú dohodu a poistnú 

zmluvu č. 4419009510  na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na rok 2017. Poskytovateľom 

poistenia bola KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.. 

 

Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na rok 2017 

V rámcovej dohode a poistnej zmluve bolo dojednané poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, 

poistenie elektroniky, poistenie strojov a zariadení. 

 

Rozsah poistenia majetku  zahŕňa : 

 komplexné združené živelné poistenie, 

 poistenie pre prípad odcudzenia veci, 

 poistenie strojov a zariadení,  
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 poistenie elektroniky, 

 poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, 

 poistenie zodpovednosti za škodu. 

 

 

Predmetom poistenia majetku bol v roku 2017: 

a)   nehnuteľný majetok, 

b)   hnuteľný majetok, 

c)   zásoby /účet 112/,  

d)   poistenie strojov, zariadení,  

e)   majetok obstaraný z fondov Európskej únie, ak nutnosť jeho poistenia vyplýva zo zmluvy, 

f)   majetok obstaraný v rámci projektov, ak nutnosť jeho poistenia vyplýva zo zmluvy. 
Predmetom poistenia bol všetok majetok, ktorý bol evidovaný v majetkovej a účtovnej evidencii poistníka 

a spolupoistených organizácií. 

 

Majetok bol poistený: 

 pre komplexné, prípadne združené živelné poistenie pre nehnuteľný majetok do výšky 641 500 000,-   Eur; 

pre hnuteľný majetok, vrátane strojov, prístrojov a zariadení do výšky 66 140 224,- Eur; 

 pre prípad odcudzenia veci do výšky 157 000,-  Eur (na prvé riziko); 

 pre prípad  poškodenia alebo zničenia skla do výšky 17 000,- Eur (na prvé riziko); 

 stroje a zariadenia, súbor elektroniky boli poistené do výšky 1 000 000,- Eur. 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu: 

 všeobecná prevádzková zodpovednosť Trenčianskeho samosprávneho kraja a spolupoistených organizácii v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti okrem škôl a školských zariadení do výšky 1 000 000,- Eur. 

 

Predmet poistenia v rámci zodpovednosti za škodu: 

a)  činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a 

všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a rozhodnutí štátnych orgánov, 

b)  činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a zriaďovacích listín, 

c)  činnosti vykonávané poistníkom a subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti Poistníka, 

d)  činnosti sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Poistenie sa ďalej vzťahovalo  na zodpovednosť za škody: 

a) regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania, 

b) nehnuteľnosti v nájme, 

c) veci prevzaté, 

d) vlastnícke právo, 

e) zodpovednosť za škodu na veciach zamestnancov, 

f)    zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach, 

g) nadzemné a podzemné vedenia, 

h) škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku, 

i)    plesne a huby, 

j)    infekčné choroby, 

k) štadióny, 

l)    organizácia športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a výstav, 

m) krížová zodpovednosť, 

n) poistenie zabraňujúcich nákladov, 

o) náhrady nákladov právnej obhajoby. 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja: 

 všeobecná zodpovednosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  samosprávneho 

kraja do výšky 65 000,- Eur. Do 14. 05. 2017 bola poisťovateľom UNIQA poisťovňa, a. s., 
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 všeobecná zodpovednosť za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  bola poistená do výšky 65 000,- Eur, so sublimitom plnenia 20 000,- Eur na škody na majetku 

a zdraví žiakov. Dňom 15. 05. 2017 sa poisťovateľom stala Komunálna poisťovňa, a. s.  

Rozsah poistenia pre poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení: 

a)  z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené      

a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, 

zničením alebo stratou veci, krádežou ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo  vzniknutej škody, ak 

poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov; 

b)  z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil škodu, ktorá vznikla       dieťaťu 

alebo žiakovi pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislosti s nimi; 

c)   z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil škodu na veciach žiakov 

odložených na mieste na to určenom, alebo na mieste, kde sa obvykle ukladajú. 

 

Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody: 

 

a)  vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných, ktoré si Poistený alebo za neho konajúce osoby požičali, prenajali 

alebo ich inak využívajú a na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré Poistený prevzal, aby na nich vykonal 

objednanú činnosť okrem vecí, ktoré Poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy, 

b)  spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach, 

c)  spôsobenú na veciach, ktoré Poistený používa a na veciach, ktoré Poistený prevzal na spracovanie, opravu,    úpravu, 

predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci, 

d)   vzniknutých vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a dôchodkového poistenia ako 

regresné náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou poisťovňou a regresné náhrady Sociálnej poisťovne, 

vrátane regresných nárokov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov 

Poisteného, 

e)   na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to 

určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú, 

f)   zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré Poistený 

vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych 

predpisov, 

g)  vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a ak je s prevádzkou 

niektorej činnosti Poisteného alebo spravidla spojené odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na 

to určenom  alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných 

právnych predpisov. 

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla  2017  

Poisťovateľom bola Komunálna poisťovňa, a. s.,  poistná  zmluva č. 3229001144 o povinnom zmluvnom poistení 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 16.12.2016 s účinnosťou od 1.1.2017.   
 

Havarijné poistenie 2017 

Poisťovateľom bola KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.,  súborová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných 

vozidiel – súbor číslo  návrhu 51-3049560 a poistná zmluva č.  6 578 309 925, zo dňa 25. 11. 2013 s účinnosťou od 1.1. 

2014 do 31.12.2017. 

 

6.   Opis  a  hodnota  majetku,  ku  ktorému  nemá  účtovná  jednotka  vlastnícke  právo  

   
Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo Suma v Eur 

Stav k 31.12.2017 

majetok, ktorý využíva TSK na základe zmlúv o výpožičke   

(evidencia na podsúvahovom účte č. 781) 
 

180 022,29 

 

TSK eviduje v podsúvahovej evidencii výpočtovú techniku pre potreby spracovania údajov v systéme Štátnej 

pokladnice (závierky a platby), inventár a automobily. 

 

B)  Obežný majetok  
1.   Zásoby 

 

 

Položka zásob 

 

Riadok súvahy 

 

Stav zásob k 

 31.12.2016 

 

Prírastky 

 

Úbytky 

 

Stav zásob k 31.12.2017 

Zásoby 035 125 159,84 145 805,90 179 926,38 91 039,36 

Spolu  125 159,84 145 805,90 179 926,38 91 039,36 
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Názov skladu Suma k 31.12.2017 

 v Eur 

PHL 1 152,15 

Čistiace potreby 3 707,06 

Kancelárske potreby 16 788,88 

Ostatný materiál - údržba 1 146,74 

Ochranné PP 27,91 

REPRE 67 480,75 

DHM 735,87 

Spolu 91 039,36 

 

TSK vytvorila opravnú položku k zásobám v čiastke 8 235,24 Eur na základe odporučenia čiastkovej inventarizačnej 

komisie pri inventúre zásob k 31.12.2017. 

 

 Spôsob a výška poistenia zásob  v Eur  

 
Druh zásob Spôsob poistenia Výška poistnej sumy  v Eur 

Zásoby Komplexné združené živelné poistenie na účtovnú cenu 3 150 000,- 

Súbor zásob Poistenie pre prípad odcudzenia veci na prvé riziko 100 000,- 

 

 

2.    Pohľadávky 

 Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur 
 

 
 

Riadok 
súvahy 

Hodnota pohľadávok  netto 
k 31.12.2016  

Hodnota pohľadávok  netto 
k 31.12.2017 

Iné pohľadávky- dlhodobé 059 1 521,09 1 471,81 

Poskytnuté prevádzkové 

preddavky 

064 950,00 0,00 

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov 

068  5 728,37 6 838,46 

Pohľadávky voči zamestnancom 070 0,00 42,68 

Pohľadávky z nájmu 078 2 211,53 461,86 

Iné pohľadávky 081 36 496,51 70 264,54 

Spolu  46 907,50 79 079,35 

 

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) eviduje TSK pohľadávku  v čiastke 6 723,46 Eur voči Multicard, 

a.s., Žilina, za 30% podielu za zinkasované poplatky  odvádzané TSK na základe Zmluvy o spolupráci a poskytovaní 

zliav na multifunkčnú čipovú kartu  zo dňa 26.7.2010 a Dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa 2.8.2010. 

Na účte iných pohľadávok (378) registruje TSK  pohľadávku, ktorá vznikla z dôvodu preklasifikovania dobropisu 

evidovaného v priebehu roka 2013 na účte 321 – Dodávatelia v zápornej hodnote v čiastke 10 661,82 Eur – pohľadávka 

voči EURO-BUILDING, a.s., BRATISLAVA. Na účte iných pohľadávok evidujeme aj  pohľadávku za neodvedený 

kapitálový transfer vo výške 21 601,41 EUR, táto čiastka predstavuje sumu DPH, ktorú si  Správa ciest  TSK uplatnila 

za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK. V roku 2017 bola zrušená pohľadávka  za 

neodvedenú DPH pri nákupe dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK voči NsP Považská 

Bystrica v celkovej čiastke 32 729,50 Eur a to úhradou v čiastke 5 503,43 Eur a odúčtovaním v čiastke 27 226,07 Eur na 

základe písomnej žiadosti, v ktorej bolo zdôvodnenie nesprávneho vyčíslenia pohľadávky  v roku 2008 pri prechode na 

akruálne účtovníctvo .  

 

 Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 3) 

 

 

K 31.12.2017 je zostatok opravných položiek TSK  k pohľadávkam 376 641,90 Eur. 

 
Účet Stav k 

31.12.2016 

Prírastky Úbytky Stav k 

31.12.2017 

391– OP k pohľadávkam 407 814,89 

 

1 556,51 32 729,50 376 641,90 

 

V priebehu roka 2017 nastalo zníženie opravných položiek vo výške  pohľadávky voči NsP Považská Bystrica 

v čiastke 32 729,50 Eur. Zvýšenie opravných položiek prestavuje  ich tvorbu na pohľadávku voči bývalému 

zamestnancovi TSK  v čiastke 68,80,- Eur a  taktiež  z dôvodu neuhradených pohľadávok za nájom a služby s ním 

spojené v priestoroch  neupotrebiteľného  majetku TSK v celkovej čiastke 1 556,51 Eur. 
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 Pohľadávky podľa doby splatnosti v Eur – rozpis sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok  (tab. č.4) 

Ako pohľadávku po lehote splatnosti vo významnej čiastke vykazuje TSK v účtovnej závierke najmä pohľadávku 

v sume  325 957,38 Eur, ktorá bola vyrúbená Úradom pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 032-P-03-2006. Na 

prerokovanie škody bola Zastupiteľstvom TSK ustanovená škodová komisia, ktorej členmi boli poslanci Z TSK. 

K 31.12.2017 nebol výsledok rokovania známy.   

 

Významné pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti 

 
Názov firmy Výška pohľadávky Dátum splatnosti Počet dní po splatnosti 

k 31.12.2017 

EURO-BUILDING 10 661,82 14.05.2013 1 691 

Pokuta ÚVO Bratislava 325 957,38 31.12.2006 4 015 

Delimitácia ŠvP Belušské 

Slatiny 

5 320,23 26.05.2003 4 964 

INTEGRA Brezová pod 
Bradlom - nájom 

20 825,07 31.12.2010 2 555 

Spolu 

 

362 764,50 x x 

 

3. Krátkodobý finančný majetok TSK  

 
 

Finančné účty 

 

Suma v Eur 

Pokladnica (211) 1 101,91 

Ceniny ( 213) 3 123,60 

Bankové účty ( 221, +/-261) 24 448 147,83 

Spolu 24 452 373,34 

 

Bezhotovostné platby zabezpečuje TSK  prostredníctvom účtov otvorených v  Štátnej pokladnici a jeden účet 

v ČSOB, prostredníctvom ktorého mesačne zabezpečuje splácanie  úrokov z úveru a kvartálne istinu úveru.  

 

4. 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 31.12.2017  je celková výška nesplatenej návratnej finančnej 

výpomoci  29 228,76 Eur. Z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky eviduje  TSK opravnú položku na poskytnutú 

návratnú finančnú výpomoc vo výške 100%.  V priebehu roka 2017 bola uhradená čiastka 4 265,81 Eur  

z poslednej žiadosti o platbu z Projektu Mobilné prihraničie. 

 

5. Časové rozlíšenie  

 

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období  podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Časové rozlíšenie aktívne 
Zostatok  

k 31.12. 2017 

Opis významných položiek časového rozlíšenia 

bežného účtovného obdobia 

RAP  57 417,05 Poplatok za RAP 2018 

Poistenie  89 903,08 
Poistenie majetku TSK a jeho RO a PO na rok 

2018,  poistenie zodpovednosti za škodu ap. 

Servisná podpora  
Cisco Smart Net 

 

                    14 052,53 Servisná podpora sa vzťahuje na rok 2018 

Služby pevnej siete 12 041,42 Náklady za TH za rok 2018 

Používanie Virtuálnej aukčnej siete 

PROEBIZ 5 244,19 Na rok 2018 

Ostatné  2 324,05 Súvisí s rokom 2018,2019,2020 

Spolu  180 982,32 
 

x  
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Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A)  Vlastné imanie – prehľad o pohybe vlastného imania sa nachádza v tabuľkovej časti 

poznámok (tab. č. 5). 
  

Významné pohyby  na  účtoch vlastného imania   vznikli z titulu  výsledku hospodárenia za rok 2017 v celkovej 

čiastke 17 989 181,15 Eur a z vysporiadania výsledku  hospodárenia za rok 2016 prevodom z účtu 431 – výsledok 

hospodárenia v schvaľovaní na  účet  428 v celkovej  čiastke 13 857 489,13 Eur. Na účte 428 sa účtovali aj významné  

opravy minulých období voči  účtu 355 – zostatková hodnota majetku v OvZP TSK zo zdroja TSK. 

  

 Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek   

 
Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých 

rokov 

Hodnota v Eur 

31.12.2017  

Opis zmien jednotlivých položiek vlastného 

imania 

428 -  prechod na akruálne účtovníctvo 108 108 436,55 Prevodový mostík k 1.1.2008 

428 - významné opravy účtovania aktív    

          a pasív z minulých období 

-3  004 501,96 Významné opravy účtovania z minulých období  

428 - významné opravy ZC majetku   

          zvereného do správy OvZP  

593 560,07 Významné opravy účtu 355 –ZH majetku OvZP 

TSK zo zdroja TSK k 31.12. 2017  

428 -  výsledok hospodárenia  10 438 521,91  Vysporiadanie VH od roku 2007 do 2016 
 

428  – zrušenie  OvZP TSK s prechodom  

            práv a povinností   na TSK 

-63 905,48  Stav k 31.12.2017 z delimitácie na základe  

protokolov o zrušení OvZP bez právneho nástupcu 

Spolu 116 072 111,09  

 
TSK eviduje zostatky účtov súvisiacich s prechodom ekonomiky na akruálne účtovníctvo  na spoločnom  analytickom  

účte 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej čiastke  108 108 436,55 Eur.  

Na účte 428 – významné opravy  - účtuje TSK opravy nákladov a výnosov minulých účtovných  období. Hranica 

významnosti v TSK je stanovená v internej Smernici o vedení účtovníctva č. 11/2014 v znení dodatkov č. 1-3 vo výške 

100 000,- Eur. V roku 2017 sa v obratoch tohto účtu nerealizovali žiadne  opravy aktív a pasív z minulých období.  

Pri opravách zostatkovej hodnoty majetku financovaného zo zdroja TSK (účet 355) v  OvZP  TSK používa v súlade 

so smernicou o vedení účtovníctva  hranicu významnosti stanovenú  príslušnou OvZP z dôvodu zamedzenia 

konsolidačných rozdielov (účet 428-1-355).  V roku 2017 sa  na tomto účte účtovali opravy v celkovej čiastke 415 014,75 

Eur. 

 

B ) Záväzky 

 
1. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy  a prehľad o pohybe sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č.  7). 

TSK tvorí dlhodobé a krátkodobé ostatné rezervy. V  roku 2017  bola vykonaná korekcia rezervy, ktorá bola tvorená 

na odchodné pre  zamestnancov na roky 2018, 2019, 2020 a účtovaná na účte 459. Rezerva bola upravená podľa 

plánovaného objemu finančných prostriedkov v rozpočte TSK  na uvedené roky  na  sumu  87 857,00, z toho dlhodobá 

časť predstavuje čiastku 59 798,-  Eur a krátkodobá  časť  28 059,- Eur. 

 

Rozpis rezerv na účte 323 – ostatné krátkodobé rezervy k 31.12.2017 v celkovej čiastke 683 825,43 Eur je nasledovný: 

 odmena hlavného kontrolóra      10 845,57  Eur 

 nevyfakturované obstaranie dlhodobého majetku                  656 042,36  Eur 

 audit         14 437,50  Eur 

 vyúčtovanie energii   za rok 2017  v roku 2018      2 500,00  Eur. 

Predpoklad použitia krátkodobých rezerv je v roku  2018 a dlhodobých rezerv  v rokoch 2019 a 2020 (rezerva tvorená 

na odchodné pre zamestnancov). 

Prehľad evidencie rezerv v pasívach súvahy k 31.12.2017 

 
Riadok súvahy č. 129  Účet 459– dlhodobá časť 59 798,00 Eur 

Riadok súvahy č. 131 Účet 459– krátkodobá časť 28 059,00 Eur 

Riadok súvahy č. 131 Účet 323 683 825,43 Eur 

Riadok súvahy č. 131 spolu x   711 884,43 Eur 
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2.  Záväzky podľa doby splatnosti v Eur  sa nachádzajú  v tabuľkovej časti (tab. č. 8). 

 

 Popis významných položiek  záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  

 

a) Dlhodobé záväzky – v Eur 

  
Účet Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

479 - Ostatné dlhodobé záväzky  236 591,94 0,00 

472 - Záväzky zo SF 19 990,75 20 357,04 

476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky 4 801,52 4 801,52 

Spolu 261 384,21 25 158,56 

 

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje TSK záväzok  v zmysle  uplatnenia Metodického usmernenia k postupu 

účtovania výkonovej zábezpeky pri obstarávaní investičných akcií pred podpisom zmluvy a garančnej zábezpeky po 

ukončení investičného diela v čiastke 4 801,52 Eur a záväzok zo Sociálneho fondu v čiastke 20 357,04 Eur.  

Dlhodobá časť záväzkov evidovaných na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky  sa v zmysle postupov účtovania 

preklasifikovala na krátkodobú časť a v súvahe v pasívach sa vykazuje na riadku č. 155. Špecifikácia záväzkov je 

uvedená v komentári krátkodobých záväzkov. 

 

b) Pohyb  záväzkov zo sociálneho fondu  v Eur  

 
Sociálny fond Rok 2016 

 

Rok 2017  

 

Stav k 1. januáru 17  371,84 19 990,75 

Tvorba sociálneho fondu 28 387,02 29 892,16 

Čerpanie sociálneho fondu 25 768,11 29 525,87 

Stav k 31.decembru 19 990,75 20 357,04 

 

TSK tvorí Sociálny fond  v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2017 vo výške 1,5% skutočne vyplatených 

miezd. Čerpanie finančných prostriedkov upravuje Kolektívna zmluva TSK, ktorej súčasťou je aj schválený rozpočet 

čerpania Sociálneho fondu. V roku 2017 čerpal TSK finančné prostriedky hlavne na stravné pre zamestnancov, 

regeneráciu pracovnej sily(organizovanie výletov), organizovanie športových podujatí a sociálne výpomoci.  

 

c) Krátkodobé záväzky v Eur 

 
Účet Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

321 - dodávatelia 231 410,49 339 690,06 

325 - ostatné záväzky,  
479 -  ost. dlh. záväzky – krátkodobá časť 

481 356,00 602 191,94 

326 - nevyfakturované dodávky 24,57 354 584,56 

379 - iné záväzky 933 619,27 989 983,75 

331 - zamestnanci 155 112,56 154 261,33 

333 - ostané záväzky voči zamestnancom 114,55 64,46 

336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho  
           a zdravotného poistenia 

98 697,75 100 355,22 

342 - ostané priame dane 25 000,98 24 463,09 

371 - zúčtovanie s EÚ 4 633,94 7 300,94 

372 - transfery a ostané zúčtovanie so 
           subjektmi mimo VS 

948 967,62 2 802 155,12 

Spolu 2 878 937,73 5 375 050,47 

 

K 31.12.2017 TSK eviduje najmä  nárast hodnoty na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo 

verejnej správy. Zvýšila sa hodnota  záväzku voči zmluvným dopravcom SAD a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza 

v porovnaní  s rokom 2016. Voči SAD a.s., Trenčín eviduje TSK  záväzok za úhradu ekonomických oprávnených 

nákladov k 31.12.2017 v celkovej čiastke 1 603 338,- Eur a voči SAD a.s., Prievidza v sume 1 209 264,- Eur.  Záväzok 

voči dopravcom na účte 372 je skompenzovaný o 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 10 446,88 Eur. 

V rámci krátkodobých záväzkov došlo k zvýšeniu záväzkov na účte 479 – ostatné dlhodobé záväzky – krátkodobá 

časť   z titulu predpisu záväzku 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 120 814,33 Eur a za korekciu vo výške 25% z predmetu zákazky 

projektu  „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu“ vypočítanú v zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013) 9527 

z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní v čiastke 115 777,61 Eur .  
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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 31.12.2017 činí sumu  407 765,47 Eur . 

 

 

3.  Bankové úvery – prehľad o istinách je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 9). 

 

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úver) ku koncu rozpočtového 

roka 2017 predstavovala sumu 46 390 069,78 Eur, z toho v čiastke 19 192,39 Eur z titulu predpisu úrokov z úveru 

predpísaných v roku 2017 a splatných v roku 2018. 

 

 

 Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2017:                                  46 370 877,39 Eur 

 

Por.  Druh bankového úveru Charakter Mena Úroková Dátum Výška 
Popis 

číslo Číslo úverovej zmluvy bankového  sadzba splatnosti v  eur zabezpečenia 

 

 

úveru  v %  k 31.12.2017 
úveru 

1. 

Československá obchodná 

banka, a.s. účelový  3 M Euribor   

 

 

bez 

zabezpečenia 
 Zmluva č. 0457/14/80468 úver eur + 2039 46 370 877,39 

 

dlhodobý prefinancovanie 

úveru  
1,49 % p.a. 

  

Účinnosť:  od 29.06.2014 

 

 

 Suma dlhu k 31.12.2017 :                                                                     46 390 069,78  Eur 

 

 Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 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 

46 370 877,39 Eur. V zmysle citovaného právneho predpisu sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky 

z návratných zdrojov financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej 

republiky a Európskej únie. TSK k 31.12.2017 neeviduje takéto  záväzky. 

 Celková suma dlhu je navýšená o čiastku úrokov z úveru predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF 

SR č. MF/007847/2017-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich  za rok 2017 

v hodnote 19 192,39 Eur, ktoré budú uhradené z rozpočtu v roku 2018.  

Trenčiansky samosprávny kraj 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. 

 

Prehľad o sume dlhu  v TSK  za roky 2016 – 2017 
                                                                                                                                                                          v Eur     

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

Index 

2017/2016 k 31.12.2016 k 31.12.2017 

Celkový dlh VÚC v eur (§17 ods.7 a 8 zákona č.583/2004 Z. z.) 
48 631 037,71 46 390 069,78   

0,95 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 

výnosov v eur 2 999 730,37 2 961 835,72 x 

Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok v eur  
122 503 304,35 130 475 526,00 

1,07 

Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok (v eur) znížené 

o prostriedky uvedené v § 17 ods. 6 písm. b) – zmena legislatívy od 

1.1.2017 

x 85 129 221,80 x 

Ukazovatele dlhu v %: 

  

  

a)     § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.* 
39,69 35,55 

x 

b)     § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.** 
2,45 3,48 

x 

Dlh VÚC spolu (FIN 5  – 04) 
48 631 037,31 46 390 069,78   0,95 

Počet obyvateľov k 31.12. 
591 233*** 591 233*** 1,00 

Dlh VÚC na 1 obyvateľa v eur 
82,26 78,46 

x 
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* obec a vyšší územný celok môžu podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 poznámok  za rok 2017 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte 

obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2017. 

 

Splátky istiny v roku 2017 :                                                                 2 242 052,00 Eur                                                                                                                                                                                                              
 v Eur 

Sledované obdobie 1. polrok 2017 2. polrok 2017 Spolu 

Rok 2017 ČSOB, a. s. ČSOB, a. s.   

        

Splátky istiny 1 121 026,00 1 121 026,00 2 242 052,00 

        

 

 

Zaplatené  úroky v roku 2017 :                                                                719 783,72 Eur 

                                                                                                                                                                                                             

v Eur 

Sledované obdobie 1. polrok 2017 2. polrok 2017 Spolu 

Rok 2017 ČSOB, a. s. ČSOB, a. s.   

        

Splátky úrokov 364 079,28 355 704,44 719 783,72 

        

 

 

4 .   Časové rozlíšenie 

 

Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384  -  
      Stav účtu 384 – výnosy budúcich období  k 31.12. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov 

 

Suma v Eur 

Zostatková hodnota dlhodobého majetku TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania 719 515,42 

Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania 115,51 

Zostatková hodnota dlhodobého majetku v OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov 

financovania – financované na TSK a následný prevod správy 

 

24 121 248,43 

 
Výnosy budúcich období za licencie od dopravcov  a zdravotníctvo 

                     9 219,23 

 

Výnosy budúcich období – príjmy Športové Gymnázium   

31 087,66 

 

Spolu 

24 881 186,25 
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Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
A) Výnosy  - popis  významných položiek v Eur 

 
Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Výnosy r. 2016 Výnosy r. 2017 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 – Daňové výnosy samosprávy 75 997 759,81 82 097 431,63 

633 – Výnosy z poplatkov  42 716,37 32 618,65 

Ostatné výnosy 641 - Tržby z predaja DNM a DHM 692 577,25 1 627 616,30 

642 – Tržby z predaja materiálu 297,80 2 514,30 

644 – Zmluvné pokuty, penále 6 632,42 20 967,58 

645 – Ostatné pokuty, penále 25 263,00 2 840,38 

648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti 537 797,55 1 402 933,96 

Zúčtovanie rezerv  a OP  

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin. 34 254,20 25 671,40 

658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti 400,00 132 986,17 

Finančné výnosy 662 - Úroky 1 916,22 2 537,37 

663 – Kurzové zisky 0,00 0,00 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov  

vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC  

693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR 332 893,45 321 796,08 

694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR 1 608 660,21 1 263 188,15 

695 – Výnosy samosp. z BT od ES 14 766,06 20 246,97 

697 – Výnosy samosp. z BT – ost.      

           subj. mimo VS 

53,33 44,44 

698 – Výnosy samosprávy z KT od  

           ost. subj. mimo verejnej  

           správy 

728,91 0,00 

699 – Výnosy samosp. z odvodu  

           príjmov 

7 901 814,04 7 964 432,16 

Spolu  87 198 530,62 94 917 825,54 

 

V priebehu roka 2017 bol výnos dane z príjmu FO v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na rok 2016  pozitívne 

ovplyvnený lepším makroekonomickým vývojom. Na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy eviduje TSK v roku 2017 

nárast dane z príjmu FO o 6 099 tis. Eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  

V roku 2017 zaznamenal TSK nárast výnosov za zmluvné a ostatné pokuty a penále. K vyrubeniu sankcií 

dodávateľom prípravnej projektovej dokumentácie na pripravované investície pristúpil  TSK  z dôvodu  nedodržania 

termínu dodávky stanovenej v zmluve.  Významný nárast eviduje TSK na účte 658 – zúčtovanie ostatných opravných 

položiek z prevádzkových činností rozpustením opravnej položky na dlhodobom majetku v priebehu roka z titulu 

odpisovania majetku a opravnej položky na pohľadávku voči NsP Považská Bystrica z dôvodov uvedených v Článku III., 

časť B), bod 2.  Pohľadávky poznámok. 

 

B) Náklady  - popis  významných položiek v Eur 

                                                                                                                                                                         
Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Náklady r. 2016 Náklady r. 2017  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  

502 – Spotreba energie  

324 787,29 343 360,08 

Služby  Účty 511,512,513,518 2 208 246,75 2 305 759,06 

Osobné náklady Účty 521,524,525,527,528 3 322 028,62 3 451 959,20 

Dane a poplatky  Účty 532,538 18 736,02 57 653,09 

Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

Účty 541,542,545,548 970 128,78 822 890,76 

Odpisy, rezervy a opravné 

položky  

z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie  

časového rozlíšenia   

551 – Odpisy dlhodobého majetku 907 298,94 720 929,61 

553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti 23 673,50 56 395,17 

558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti 2 359 820,91 189 315,35 

Finančné náklady  562 - Úroky 756 843,21 720 867,79 

563 – Kurzové straty 25,99 19,57 

568 – Ostatné finančné náklady 267 044,43 295 986,38 

Náklady na transfery a náklady 

z odvodu príjmov  

584 – Náklady na BT – RO a PO 41 868 584,29 44 832 243,05 

585 – Náklady na BT ost. subj. VS 95 505,88 177 752,68 

586 – Náklady na BT subj. mimo VS 20 217 952,98 22 953 030,63 
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587 – Náklady na ostatné transfery 0,00 0,00 

Spolu  73 340 677,59 76 928 162,42 

Dane z príjmov  363,90 481,97 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                         v Eur  
Obdobie  2016  2017 

Výsledok hospodárenia po zdanení  13 857 489,13 17 989 181,15 

 

 

Dotácia poskytovaná organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK  v roku  2017 zo zdrojov TSK sa účtovala  

v rámci nákladov na účte 584– Náklady na transfery z rozpočtu obcí, VÚC do RO a PO. K 31.12.2017 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  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. 

Voči dopravcom evidujeme k 31.12.2017 na účte 372- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy 

záväzok v celkovej čiastke 2 812 602,- Eur. 

Na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť eviduje TSK platbu za členský príspevok v čiastke 350 000,- 

Eur krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región. Dňa 30. marca 2015 zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  schválilo  vznik krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) s názvom Trenčín región. Krajskí 

poslanci zároveň odsúhlasili členstvo TSK v tejto organizácii. 

. 

Náklady voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti  

 
Názov položky Suma nákladov  v Eur v roku  

2017 

Overenie účtovnej závierky rok 2016 - rozpustenie rezervy 11 489,99 

Overenie účtovnej závierky rok 2017 10 162,50 

Rezerva na overenie účtovnej závierky rok 2017 14 437,50 

Overenie EON 2016 v SAD Trenčín a Prievidza 11 400,00 

Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0,00 

Daňové poradenstvo 0,00 

Ostatné neaudítorské služby 0,00 

 

 

Čl. VI 

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy  

 
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa – pohľadávka-  účet 351  

v Eur                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostatok účtu 351 

/r. súvahy 041/ 

Stav pohľadávky 

k 31.12.2016 

V bežnom účtovnom 

období prijaté odvody 
príjmov minulých 

účtovných období 

 
- 

Predpis príjmov 

bežného účtovného 
obdobia zúčtované do 

výnosov 

+ 

Stav pohľadávky 

k 31.12.2017 
z dôvodu 

neprijatých 

odvodov príjmov 

Rozpočtové príjmy RO 501 483,81 117 092,79 217 459,38 601 850,40 

Spolu 501 483,81 117 092,79 217 459,38 601 850,40 
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2. Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur - účet 357 – Ostatné 

zúčtovanie s rozpočtom VUC 

 
357 – ostatné 

zúčtovanie 

rozpočtu VÚC 

Stav účtu 357 

k 31.12.2016 

Nevyčerpaná 

dotácia odvedená 

poskytovateľovi 

zroku 2016 alebo 

OvZP na čerpanie 

v I.Q.2017 

Poskytnutá 

dotácia na 

OvZP r. 2017 

a čerpanie 

dotácie na 

úrade TSK 

Nulovanie 

OvZP 

k 31.12.2017 

Nevyčerpaná 

na TSK 

Vyčerpaná 

dotácia v OvZP 

a na úrade TSK 

k 31.12.2017  

Stav účtu 

 357 

k 31.12.2017 

09 –školstvo  BV 253 749,70 

 

253 749,70 45 167 259,00 236 901,08 56,69 

 

45 184 050,93 236 957,77 

09 – školstvo 

KV 102 182,12 

 

                    182,12 
   

 

102 000,00 
 

10 – sociálne BV 12 192,33 

 

12 192,33 124 522,00 15 224,24 

  

109 297,76 15 224,24 

10 – sociálne KV 28,00 

 
28,00 45 800,00 

 

  
45 800,00 

 

Spolu 368 152,15 

 

266 152,15 45 337 581,00 252 125,32 

 

56,69 

 

45 441 148,69 252 182,01 

09 - Projekty 

 

0,00 

 

37 007,45 
  

 

37 007,45 

 

10 - Projekty 

 

0,00 

 

26 380,43 

  

 

26 380,43 

 

Spolu 0,00 

 

63 387,88 

  

 

63 387,88 

 

01 - Úrad vlády 650 000,00 

 

   

 

650 000,00 

 01 - BT Školské 
úrady 0,00 

 
35 894,00 

   
35 894,00 

 01 – MV SR – 
VOĽBY 2017  

 

16 640,00 

  

 

16 640,00 

 

04 – MV SR 22 782,00 

 

   

 

22 782,00 

 

Spolu  672 782,00 

 

52 534,00 

  

 

725 316,00 

 

Celkom 

             

1 040 934,15 

 

       

 

            266 152,15 45 453 502,88 252 125,32 

                 

56,69 

 

 

 

46 229 852,57 252 182,01 

 

3. Zúčtovanie prijatých transferov TSK z cudzích zdrojov financovania  a poskytnutých organizáciám 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a subjektom verejnej správy  – účet 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi 

verejnej správy  

                                                                                                                                údaje v Eur 
Zostatok účtu 359   

/ r. súvahy 047 / 

Stav k 31.12.2016 Vyúčtovanie 

transferu 

- 

Poskytnutý 

transfer 

+ 

Zostatok 

k 31.12.2017 

359 – Ostatné subjekty verejnej  
           správy 140,00 

 

185 326,26 

 

187 071,28 

 

1 885,02 

 

Na účte 359 TSK eviduje poskytnutie dotácie v zmysle VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja , grant z  participatívneho komunitného  rozpočtu a granty v rámci projektu  Zelené 

oči za subjekty verejnej správy.  Pre subjekty mimo verejnej správy evidujeme túto dotáciu na účte 372. Zostatok na  účtu 

359  k 31.12.2017 vykazuje TSK ako pohľadávku voči subjektom projektu Zelené oči v čiastke 1 885,02 Eur. 

 

4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur  

Zostatku účtu 355 
/ r. súvahy 043/ 

Stav  
pohľadávky 

k 31.12.2016 

 

Úpravy ZC 
majetku 

v priebehu  

roka (prevod 
správy 

majetku-

zverenie do 
správy OvZP, 

+ opravy 

min.období) 
 

+ 

Úpravy ZC 
majetku 

v priebehu roka 

(prevod správy 
majetku-vyňatie 

zo správy OvZP, 

+ opravy 
min.období) 

 

 
 

- 

Zúčtovanie 
transferu  

poskytnutého v bežnom 

 účtovnom období 
 do nákladov 

 bežného účtovného obdobia 

(odpisy majetku OvZP) 
 

 

 
 

                    - 

Ostatné úpravy 
– vytvorenie 

OP a DPH 

 
 

 

 
 

 

 
 

+ 

Poskytnutie 
kapitálového 

transferu OvZP 

 
 

 

 
 

 

 
 

+ 

 

Stav  
pohľadávky 

k 31.12.2017  

 

Účet 355 – 

Zúčtovanie 

transferov 
rozpočtu VUC – 

ZC majetku   

Ov ZP TSK 

147 460 378,11 

 

1 696 172,88 140 608,73 6 799 509,30 59 050,29 8 780 582,06 151 056 065,31 
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TSK vykazuje  financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie 

transferov rozpočtu VÚC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2017, pričom v evidencii 

TSK je zostatok ako pohľadávka a v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako záväzok. Pohľadávka a záväzok 

sa  zrkadlovo rovnajú. 

 

Čl. VII 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

                                                                                                                   údaje v Eur 
Druh položky Hodnota k 31.12.2017  

Účet 

Drobný krátkodobý hmotný majetok 1 023 074,26 771.1 

Drobný krátkodobý nehmotný majetok 23 254,87 772.1 

Drobný krátkodobý hmotný majetok – vo 

výpožičke 

180 022,29 781.1 

Pohľadávka za odcudzený majetok 38 823,05 771.2 

Projekty EÚ- pohľadávka vo výške 95% ŽOP 
voči ŠR a EÚ 

365 809,52 

 

781.1 

Projekty EÚ– neoprávnené výdavky 276 149,84 781.2 

Projekty OvZP TSK  – predfinancovanie TSK 2 000,00 782 

Spolu 1 909 133,83 x 

 

Na podsúvahových účtoch  eviduje TSK  pohľadávky aj za neoprávnené výdavky jednotlivých projektov, ktoré budú 

predmetom rokovania škodovej komisie, ktorá preverí dôvod vzniku neoprávnených výdavkov v celkovej výške 

276 149,84 Eur. 

 

Najvýznamnejšie pohľadávky za projekty EU v podsúvahovej evidencii k 31.12.2017 sú: 

- Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu v čiastke 226 720,09 Eur, 

- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v čiastke 123 523,64 

Eur. 

V roku 2017 preúčtoval TSK NKP Budovu ŠvP Patrovec do podsúvahovej evidencie v celkovej čiastke 52 865,66 

Eur. 

 

Čl. VIII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
 

Iné aktíva a iné pasíva  - rozpis je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 10).  

 

TSK eviduje vo svojej účtovnej evidencii Ostatné iné aktíva. Tieto zahŕňajú  majetok vedený na podsúvahových 

účtoch, ktorý  je bližšie špecifikovaný v Čl. VII.  

 

Čl. IX 

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,  

dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 
 

 Informácie o príjmoch a  výhodách členov štatutárnych orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky k 31.12.2017 

 

  

Číslo 

riadku  

Súčasní členovia 
štatutárnych 

orgánov 

Súčasní členovia 

iných orgánov 

Bývalí členovia 
štatutárnych 

orgánov 

Bývalí členovia iných orgánov 

a b 1 2 3 4 

Suma peňažných príjmov 01 5 190,01 249 569,62 

 

  

Hodnota nepeňažných príjmov  02 

   
  

Poskytnuté úvery  03 

   

  

Poskytnuté záruky 04 

   

  

Iné plnenia 05 1 745,10 43 754,89 
 

  

Spolu 06 6 935,11 293 324,51 
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V stĺpci“ Súčasní členovia štatutárnych orgánov“ TSK vykazuje  údaje za predsedu TSK a v stĺpci „Súčasní členovia 

iných orgánov“  údaje za podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva TSK. V riadku „ Iné plnenia“ sú uvedené cestovné 

paušály. 

 

Čl. X 

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  

účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

  
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb v Eur 

    

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. 

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia (ďalej len „RA TSK, n.o.“) bola 

založená dňa 14. januára 2004 Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zakladacej listiny. Svoju činnosť začala 

dňa 28. januára 2004, kedy bola zapísaná do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.  

Orgány Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. 

Najvyšším orgánom RA TSK, n.o. bola správny rada. Najvyšším kontrolným orgánom bola dozorná rada, ktorá 

zabezpečovala kontrolu hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a inými majetkovými právami RA TSK, 

n.o.. Štatutárnym zástupcom organizácie bol riaditeľ.  

Činnosť Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. 

V zmysle Štatútu neziskovej organizácie bola činnosť RA TSK, n.o. zameraná na poskytovanie 

všeobecneprospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja, vzdelávania a zamestnanosti v Trenčianskom regióne, 

najmä: 

- aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej 

a interregionálnej spolupráce, 

- podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov 

a priemyselných parkov, 

- zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu 

rozvojových projektov a získavaní kapitálu, 

- poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových a štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu, 

- verejná prezentácia regionálnych projektov a iniciatív, 

- koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja 

 (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ), 

- organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondami, 

- zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií, najmä v oblasti cestovného ruchu, ľudských 

zdrojov a podnikania, 

- vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz, 

- organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja,  

- aktivizovanie regiónu, tvorba projektov, koordinácia aktivít v oblasti cestovného ruchu a vykonávanie ostatných 

aktivít v oblasti cestovného ruchu. 

 

Z uvedených aktivít bolo nosnou činnosťou poskytovanie informácii, konzultačných a poradenských služieb 

o možnostiach získavania finančných zdrojov z európskych štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, resp. z ostatných 

zdrojov EÚ. RA TSK, n.o. vypracovala v rokoch 2004 – 2013 viac ako 100 žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku pre subjekty v Trenčianskom regióne, medzi ktorými bol aj Trenčiansky samosprávny kraj 

a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. RA TSK, n.o. implementovala aj vlastné projekty alebo ako jeden 

z partnerov sa podieľala na implementácii projektov cezhraničnej spolupráce. Zároveň realizovala projekty zamerané na 

podporu regionálneho rozvoja, vzdelávania a inovácií pre Trenčiansky samosprávny kraj a iné subjekty.  

 

Zrušenie Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. 

Na zasadnutí správnej rady RA TSK, n.o. dňa 20. januára 2014 navrhol predseda správnej rady v nadväznosti na stav 

fyzického ukončenia projektov RA TSK, n.o., očakávané finančné ukončenie projektov v 1. štvrťroku 2014, ako aj 

v súvislosti so sťaženou možnosťou uplatnenia sa na trhu zrušenie neziskovej organizácie likvidáciou. Za uvedený návrh 

hlasovali všetci šiesti  prítomní členovia správnej rady.  

V nadväznosti na schválenie zrušenia RA TSK, n.o. likvidáciou, bol do funkcie likvidátora vymenovaný Mgr. Peter 

Nižňanský – riaditeľ RA TSK, n.o., ktorý ukončil svoj pracovný pomer v RA TSK, n.o. dohodou o skončení pracovného 

pomeru k 31. decembru 2013.  

 

Oznámenie o vstúpení RA TSK, n.o. do likvidácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2014 zo dňa 6. februára 

2014. Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 24. marca 2015 sa začalo konkurzné konanie voči dlžníkovi RA TSK, 

n.o. Následne bol dňa 1. júna 2015 uznesením Okresného súdu Trenčín vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RA TSK, 

n.o. 
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 Do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová  so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 

Myjava, značka správcu S1504. 

 

Mgr. Peter Nižňanský sa vzdal funkcie likvidátora Oznámením o vzdaní sa funkcie likvidátora zo dňa 19. júna 2015. 

Oznámenie bolo predložené predsedovi správnej rady RA TSK, n.o. doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská organizácia cestovného ruchu -  Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín,   

 

               Členmi KOCR sú: 

 Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín, 

 Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, so sídlom Hurbanovo námestie 

47, 972 01 Bojnice, 

 Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, so sídlom M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske 

Teplice, 

 Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, so sídlom Centrum 16/21, 017 01 Považská 

Bystrica, 

 Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie, so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica.  

TSK poskytol KOCR na aktivity schválené Valným zhromaždením KOCR Trenčín región v roku 2017 členský príspevok 

v čiastke 350 000,- Eur. 

 
Hlavným účelom krajskej organizácie cestovného ruchu ( ďalej KOCR ) je podpora cestovného ruchu na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na 

rozvoj cestovného ruchu na tomto  území a chráni záujmy svojich členov. 

 

Predmetom činnosti KOCR je: 

 podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 ochrana záujmov členov krajskej organizácie, 

 podpora činnosti členov pri tvorbe a realizácií koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, 

 tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí, 

 presadzovanie spoločných záujmov svojich členov, 

 spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach cestovného ruchu, 

 podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, 

 organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov, 

 poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom, 

 presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné 

prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva, 

 spolupráca pri zostavovaní a realizácií koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít 

krajskej organizácie, 

 vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie, 

 iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu, 

 zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke, 

 zakladanie turisticko-informačných kancelárii a vedenie ich evidencie, 

 reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 

 podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov, 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. 

 

 

 

 

 

Druh ekonomického vzťahu 

 

Hodnota zostatku k 31.12.2017  v  Eur 

Poskytnutie návratnej finančnej 

výpomoci   

29 228,76 
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Čl. XI 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2017 sa 

nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 12,13,14). Hodnoty rozpočtu sú uvedené za úrad TSK. 
 

A/ R o z p o č e t  TSK spolu s RO TSK 

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 28.11.2016 uznesením č. 436/2016.  

Rozpočet  TSK na roky 2017 – 2019 bol schválený ako vyrovnaný, bežný  rozpočet s prebytkom 20 590 757 Eur, 

kapitálový rozpočet so schodkom 21 963 605 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 

1 372 848 Eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných 

operácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpočet celkových príjmov a výdavkov ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu   roka 2017 zmenený, 

a to z titulu prijatia účelových prostriedkov   poskytnutých  zo  štátneho  rozpočtu na konkrétny účel  a z titulu  Zmeny   

Rozpočtu TSK na roky   2017-2019 (1.zmena) schválenej uznesením Zastupiteľstva  TSK č. 495/2017  zo  dňa  2.5.2017.    

 Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 5 251 456 Eur t.j. zo schváleného objemu 169 413 990  Eur  na   

objem  174 665 446  Eur,  z toho  rozpočet   bežných   príjmov   bol  zvýšený o 1 498 058 Eur a rozpočet kapitálových 

príjmov o 3 753 398 Eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2017 nárast o 29 105 650 Eur t.j. zo 

schváleného objemu 170 786 838 Eur na objem 199 892 488 Eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 3 216 

172 Eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 25 889 478 Eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2017 

zvýšený o objem 23 854 194 Eur t.j. zo schváleného objemu 6 650 630 Eur na objem 30 504 824 Eur a rozpočet 

výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 5 277 782 

Eur. 

 

v Eur 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Rozpočet 

2017 

Zmena 

rozpočtu 

k 31.12.2017 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2017 

  
Bežné príjmy 

  133 086 115 1 498 058 134 584 173 

  

Bežné výdavky 
  112 495 358 3 216 172 115 711 530 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Schválený rozpočet 2017 

 v Eur 

  
Bežné príjmy 133 086 115 

  
Bežné výdavky 112 495 358 

  
BEŽNÝ ROZPOČET 20 590 757 

  
Kapitálové príjmy 36 327 875 

  
Kapitálové výdavky 58 291 480 

  
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET                -21 963 605 

  
Príjmové finančné operácie 6 650 630 

  
Výdavkové finančné operácie 5 277 782 

  
FINANČNÉ OPERÁCIE 1 372 848 

  
PRÍJMY SPOLU 176 064 620 

  
VÝDAVKY SPOLU 176 064 620  

  
VÝSLEDOK  HOSPODÁRENIA 0 
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BEŽNÝ ROZPOČET 

  20 590 757 -1 718 114 18 872 643 

  

Kapitálové príjmy 

  36 327 875 3 753 398 40 081 273 

  

Kapitálové výdavky 
  58 291 480 25 889 478 84 180 958 

  

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

  -21 963 605 -22 136 080 -44 099 685 

  

Príjmové finančné operácie 

  6 650 630 23 854 194 30 504 824 

  

Výdavkové finančné operácie 

  5 277 782 0 5 277 782 

  

FINANČNÉ OPERÁCIE 

  1 372 848 23 854 194 25 227 042 

  
PRÍJMY SPOLU 

  176 064 620 29 105 650 205 170 270 

  

VÝDAVKY SPOLU 
  176 064 620 29 105 650 205 170 270 

  

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

  0 0 0 

 

B/ P l n e n i e  r o z p o č t u  TSK spolu s RO TSK 

 

P l n e n i e  p r í j m o v 

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2017 objem 137 674 812,96 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení 

predstavuje 78,82 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 174 665 446,00 Eur pre rok 2017, z toho bežné príjmy 

dosiahli objem 136 360 707,55 Eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 1 314 105,41 Eur. 

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 

 31.12. 2017 boli tieto príjmy plnené v už spomínanom objeme  136 360 707,55 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení 

predstavuje 101,32 % z rozpočtovanej sumy 134 584 173,00 Eur a medziročný nárast takmer o 6 818 tis. Eur. Hlavný 

podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny 

kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer  o 6 100 tis. Eur. Za lepším plnením daní 

stojí okrem zmeny výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0% aj pokračujúci rast trhu 

práce, a vo väzbe na túto skutočnosť rýchlejší rast odvodových príjmov než boli oficiálne odhady. Vo vývoji bežných 

nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v hlavnej  kategórii 200 – Nedaňové príjmy 

dosahované plnenie približne na úrovni 8 000 tis. Eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2017. Trenčiansky 

samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2017 plnenie nedaňových príjmov v objeme 8 520 813,72 Eur, čo 

znamenalo medziročný nárast o 252 tis. Eur, a to hlavne zásluhou vyšších iných nedaňových príjmov a vyšších príjmov 

z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia možno konštatovať aj 

v hlavnej kategórii  300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný tiež nárast oproti rovnakému obdobiu 

predchádzajúceho roka, a to o takmer 466 tis. Eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal vyšší objem prijatých transferov zo 

štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.  

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2017 plnené vo výške 1 314 105,41 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 

3,28 % z rozpočtovanej sumy 40 081 273,00 Eur a pokles o takmer 1 034 tis. Eur oproti rovnakému obdobiu 

predchádzajúceho roka.  Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 

– Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2017 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 

1 114 081,00 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 139,3 % z rozpočtovanej sumy 800 000,00 Eur a 

v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 469 tis. Eur. Tento priaznivý vývoj však 

nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty 

a transfery zaznamenalo veľmi nízke percento plnenia. Dôvodom bola skutočnosť, že riadiace orgány začali vyhlasovať 

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých 

sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným časovým posunom záverečných termínov. Vzhľadom na 

tieto termíny a administratívnu náročnosť všetkých procesov nebolo možné implementáciu, a tým aj vytvorenie nároku na 

plnenie príjmov urýchliť. Veď prvé projekty, predkladané v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 

v mesiaci marec 2016, boli schválené až v druhej polovici decembra 2016. Ďalej boli v prvom polroku 2017 schválené  

dopravné projekty v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a na schválenie boli 

odporúčané aj projekty v rámci Operačného programu INTERREG V-A SR-ČR. K 30.6.2017 mal tak Trenčiansky 

samosprávny kraj schválených spolu 11 projektov, v rámci ktorých prebiehala následne príprava podkladov pre 

uzatvorenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, realizovali sa verejné obstarávania na dodávateľov 
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hlavných aktivít a ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné pre finančné naštartovanie implementácie, čo sa odhaduje na I. 

polrok 2018. Všetky tieto skutočnosti  sa samozrejme odzrkadlili aj na plnení príjmov v roku 2017. V hlavnej kategórii 

300 Granty a transfery bolo k 31.12.2017 zaznamenané plnenie kapitálových príjmov v celkovej výške 198 695,00 Eur, 

čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,51 % z rozpočtovanej sumy 39 281 273,00 Eur. 

 

Č e r p a n i e  v ý d a v k o v 

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2017 objem 137 844 709,70 Eur, čo 

predstavuje čerpanie na 68,96 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky predstavovali objem 

112 670 261,57 Eur, t.j. čerpanie na 97,37 % a kapitálové výdavky 25 174 448,13 Eur, t.j. čerpanie na 29,91 %. 

Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané vo výške 112 670 261,57 Eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 

97,37 % z rozpočtovaného objemu 115 711 530,00 Eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer 

o 5 527 tis. Eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho 

procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, a v priebehu roka 2017 bol ovplyvnený:  

- valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa na rok 2017, a na to nadväzujúcou  valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných 

zamestnancov, 

- zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných 

pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov 

financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku 

poskytovania sociálnych služieb a pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce na úseku dopravy,  

- zvýšením počtu zamestnancov v siedmich sociálnych zariadeniach o celkový počet 24, a to z dôvodu zákonného 

dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca 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,  

- zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým 

osobám s diagnózou autizmus,  

- alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK okrem iného aj z titulu potreby 

vykonania generálnej opravy nákladných áut typu TATRA a kompletného vodorovného dopravného značenia, 

položenia mikro kobercov, a taktiež z titulu medziročného zvýšenia objemu prostriedkov na súvislé opravy ciest 

II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom,  

- a napokon zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov, za ktorým bola vzájomná 

dohoda oboch strán pokračovať aj v roku 2017 v obnove vozidlového parku, a to v podobe obstarania 55 nových 

bezpečnejších, ekologickejších a modernejších autobusov, z toho u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. 40 

nových autobusov a u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. 15 nových autobusov. 

Už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 112 670 261,57 Eur najvyšší podiel oddiel 

Vzdelávanie a objemom prostriedkov 48 898 785,03 Eur predstavoval percentuálny podiel 43,40 %, ďalej oddiel Doprava 

s objemom čerpaných prostriedkov 30 688 193,18 Eur a percentuálnym podielom 27,24 % a oddiel Sociálneho 

zabezpečenia s objemom čerpaných prostriedkov 20 606 178,46 Eur a percentuálnym podielom 18,29 %. Nasledoval 

oddiel Kultúrnych služieb a Úrad TSK.  

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2017 v objeme 25 174 448,12 Eur, čo predstavuje 

29,91 % z rozpočtovaného objemu 84 180 958,00 Eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov 

implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 2 774 707,60 Eur, čo predstavuje 

5,22 % z rozpočtovanej sumy 53 144 068,00 Eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK 

a OvZP dosiahlo objem 22 399 740,53 Eur, čo predstavuje 72,17 % z rozpočtovanej sumy 31 036 890,00 Eur. Podobne 

ako pri minuloročnom hodnotení, aj teraz musíme konštatovať, že pomerne nízke percento čerpania celkových 

kapitálových výdavkov bolo spôsobené už spomínanými skutočnosťami  v oblasti implementácie projektov z európskych 

štrukturálnych fondov. V oblasti investičných akcií Úradu TSK a OvZP realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov 

štátneho rozpočtu dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka 

priaznivejšie výsledky, a to v podobe medziročného nárastu o približne 10 700 tis. Eur, t.j. z 11 738 208,65 Eur v roku 

2016 na 22 399 740,53 Eur v roku 2017. Pri realizovaní investičných aktivít bolo pritom úsilie Trenčianskeho 

samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investícií započatých na jednotlivých úsekoch ešte 

v rozpočtovom roku 2016, ale aj na realizáciu nových zámerov. Vzhľadom na dlhodobý záujem o zrekonštruovanie 

monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál, bola 

za prioritnú oblasť v roku 2017 stanovená oblasť Zdravotníctva a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto 

oblasti najväčší objem finančných prostriedkov. 

Na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 25 174 448,13 Eur mal v roku 2017 najvyšší podiel oddiel 

Zdravotníctva a objemom prostriedkov 12 694 521,06 Eur predstavoval percentuálny podiel 50,43 %, nasledoval oddiel 

Vzdelávania s objemom prostriedkov 4 802 389,99 eur a percentuálnym podielom 19,08 %. O niečo nižšiu úroveň 

čerpania kapitálových výdavkov dosiahli oddiel Dopravy 4 017 363,61 Eur, čo je 15,96 % a oddiel Sociálneho 

zabezpečenia 2 766 003,09 Eur, čo je 10,98 % z celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov. Úrad TSK a oddiel 

Kultúrnych služieb zaznamenali nízke čerpanie kapitálových výdavkov.  

 

 

 



 37 

   

v Eur 

Rozpočet TSK Príjmy Výdavky 
(+)prebytok /  

(-)schodok rozpočtu 

Bežný rozpočet 136 360 707,55 112 670 261,57 23 690 445,98 

Kapitálový rozpočet 1 314 105,41 25 174 448,13 -23 860 342,72 

Rozpočet spolu 137 674 812,96 137 844 709,70 -169 896,74 

Finančné operácie spolu 27 076 764,67 3 382 021,18 23 694 743,49 

z toho       

zostatok FP z predchádzajúcich rokov 1 046 251,84 -   

prevod prostriedkov z peňažných fondov 24 808 320,00 -   

iné príjmové finančné operácie 1 222 192,83 -   

úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 

majetku a ostatné výdavkové operácie 
- 

1 139 969,18   

splácanie tuzemskej istiny - 2 242 052,00   

Zostatok finančných prostriedkov spolu     23 524 846,75 

 

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 

259 849,71 Eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (klasifikovaných na ekonomickej 

podpoložke) v celkovom objeme 222 228,83 Eur bol zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja k 31.12.2017 prebytok v objeme 23 042 768,21 Eur. V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 

ods. 6 zákona NR SR 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 23 042 768,21 Eur zdrojom peňažných 

fondov Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške. 

 

 

Čl. XII 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do 

dňa zostavenia účtovnej závierky 

 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná   závierka do dňa 

zostavenia účtovnej závierky – TSK  neeviduje žiadne významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka za rok 2017. 

 

   

 

 



Tabuľka č. 1   k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok            

                         

  Číslo   Obstarávacia cena     Oprávky    

Položka majetku riadku 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017  

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Aktivované náklady na vývoj 01  

Softvér 02 6 476 529,62 0,00 0,00 291 748,99 6 768 278,61 6 327 843,70 125 540,26 0,00 0,00 6 453 383,96  

Oceniteľné práva 03 2 638,80 0,00 0,00 0,00 2 638,80 2 638,80 0,00 0,00 0,00 2 638,80  

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 04  

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 05 366 761,27 0,00 0,00 0,00 366 761,27 254 341,39 74 794,88 0,00 0,00 329 136,27  

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 06 199 698,99 1 315 775,29 0,00 -291 748,99 1 223 725,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 07  

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

(súčet r. 01 až 07)
08 7 045 628,68 1 315 775,29 0,00 0,00 8 361 403,97 6 584 823,89 200 335,14 0,00 0,00 6 785 159,03  

Pozemky 09 748 088,08 1 174 917,84 358 261,61 531 025,14 2 095 769,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Umelecké diela a zbierky 10 17 592,10 0,00 0,00 0,00 17 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Predmety z drahých kovov 11  

Stavby 12 25 943 046,58 950 846,70 2 203 801,36 3 350 827,92 28 040 919,84 8 475 837,64 2 481 070,42 2 246 428,60 0,00 8 710 479,46  

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13 1 567 367,80 0,00 6 739,29 62 328,00 1 622 956,51 1 500 012,66 40 703,60 6 739,29 0,00 1 533 976,97  

Dopravné prostriedky 14 223 603,85 0,00 46 936,74 0,00 176 667,11 223 603,85 0,00 46 936,74 0,00 176 667,11  

Pestovateľské celky trvalých porastov 15 61,74 0,00 61,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Základné stádo a ťažné zvieratá 16  

Drobný dlhodobý hmotný majetok 17 23 581,19 0,00 0,00 0,00 23 581,19 23 581,19 0,00 0,00 0,00 23 581,19  

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 18 76 983,54 0,00 20 534,05 0,00 56 449,49 12 317,76 18 377,56 20 534,05 0,00 10 161,27  

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 19 2 254 587,67 16 400 513,89 16 155,47 -3 944 181,06 14 694 765,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 20  

Dlhodobý hmotný majetok spolu

(súčet r. 09 až 20)
21 30 854 912,55 18 526 278,43 2 652 490,26 0,00 46 728 700,72 10 235 353,10 2 540 151,58 2 320 638,68 0,00 10 454 866,00  

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 22  

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 23  

Realizovateľné cenné papiere a podiely 24  

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 25  

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 26  

Ostatné pôžičky 27  

Ostatný dlhodobý finančný majetok 28  

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 29  

Dlhodobý finančný majetok spolu

(súčet r. 22 až 29)
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Neobežný majetok spolu

( r. 08 + r. 21 + r. 30)
31 37 900 541,23 19 842 053,72 2 652 490,26 0,00 55 090 104,69 16 820 176,99 2 740 486,72 2 320 638,68 0,00 17 240 025,03  

1



Tabuľka č. 1, pokračovanie   k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok, pokračovanie      

                   

  Číslo   Opravné položky   Zostatková hodnota  

Položka majetku riadku 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 2017  

a b 11 12 13 14 15 16 17  

Aktivované náklady na vývoj 01  

Softvér 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 685,92 314 894,65  

Oceniteľné práva 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 04  

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 419,88 37 625,00  

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 698,99 1 223 725,29  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 07  

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

(súčet r. 01 až 07)
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 804,79 1 576 244,94  

Pozemky 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748 088,08 2 095 769,45  

Umelecké diela a zbierky 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 592,10 17 592,10  

Predmety z drahých kovov 11  

Stavby 12 2 280 479,23 0,00 77 613,30 0,00 2 202 865,93 15 186 729,71 17 127 574,45  

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 355,14 88 979,54  

Dopravné prostriedky 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Pestovateľské celky trvalých porastov 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,74 0,00  

Základné stádo a ťažné zvieratá 16  

Drobný dlhodobý hmotný majetok 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 18 64 665,78 0,00 18 377,56 0,00 46 288,22 0,00 0,00  

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 19 119 820,03 179 523,60 0,00 0,00 299 343,63 2 134 767,64 14 395 421,40  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 20  

Dlhodobý hmotný majetok spolu

(súčet r. 09 až 20)
21 2 464 965,04 179 523,60 95 990,86 0,00 2 548 497,78 18 154 594,41 33 725 336,94  

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 22  

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 23  

Realizovateľné cenné papiere a podiely 24  

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 25  

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 26  

Ostatné pôžičky 27  

Ostatný dlhodobý finančný majetok 28  

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 29  

Dlhodobý finančný majetok spolu

(súčet r. 22 až 29)
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Neobežný majetok spolu

( r. 08 + r. 21 + r. 30)
31 2 464 965,04 179 523,60 95 990,86 0,00 2 548 497,78 18 615 399,20 35 301 581,88  
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Tabuľka č. 2
 

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám
 

Číslo účtu Názov účtu

Zostatok

 opravnej položky

 2016

Tvorba Zníženie Zrušenie

Zostatok

 opravnej položky

 2017

   

a b 1 2 3 4 5    

112 Materiál na sklade 0,00 8 235,24 0,00 0,00 8 235,24

   

Spolu x 0,00 8 235,24 0,00 0,00 8 235,24    

3



Tabuľka č. 3
 

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam
 

Číslo účtu Názov účtu

Zostatok

 opravnej položky

 2016

Tvorba Zníženie Zrušenie

Zostatok

 opravnej položky

 2017

   

a b 1 2 3 4 5    

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC 330 871,18 0,00 0,00 0,00 330 871,18

374 Pohľadávky z nájmu 20 825,07 42,50 0,00 0,00 20 867,57

378 Iné pohľadávky 56 118,64 1 514,01 32 729,50 0,00 24 903,15    

Spolu x 407 814,89 1 556,51 32 729,50 0,00 376 641,90    

4



                 

Tabuľka č. 4                

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti        

Pohľadávky podľa doby splatnosti
číslo

riadku

Zostatok

 2017

Zostatok

 2016
       

a b 1 2        

Pohľadávky v lehote splatnosti

 v tom:
01 79 079,35 46 838,70        

  Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 77 607,54 45 317,61      

  Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 0,00 0,00        

  Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 1 471,81 1 521,09        

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 376 641,90 407 883,69        

Spolu

(r. 01 + r. 05)
06 455 721,25 454 722,39        

               

Tabuľka č. 5              

k čl. IV. A - Vlastné imanie  

Názov položky

Oceňovacie rozdiely z

precenenia majetku a

záväzkov

Oceňovacie rozdiely z

kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond Ostatné fondy

Nevysporiadaný

výsledok hospodárenia

minulých rokov

Výsledok hospodárenia  

a 1 2 3 4 5 6  

Zostatok 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 101 799 607,21 13 857 489,13  

Prírastky 0,00 0,00 0,00 0,00 415 014,75 17 989 181,15  

Úbytky  

Presuny 0,00 0,00 0,00 0,00 13 857 489,13 -13 857 489,13  

Zostatok 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 116 072 111,09 17 989 181,15  
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Tabuľka č. 6                

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné  

Položka rezerv
Číslo

riadku

Zostatok

 2016
Presun Tvorba Použitie Zrušenie

Zostatok

 2017
 

a b 1 2 3 4 5 6  

Rezervy zákonné dlhodobé                

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 01  

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 02  

Iné 03  

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Rezervy zákonné krátkodobé                

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 05  

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 06  

Iné 07  

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6



Tabuľka č. 7                

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné  

Položka rezerv
Číslo

riadku

Zostatok

 2016
Presun Tvorba Použitie Zrušenie

Zostatok

 2017
 

a b 1 2 3 4 5 6  

Rezervy ostatné dlhodobé                

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 01  

Zamestnanecké požitky 02  

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 03  

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04  

Iné 05 31 811,00 0,00 27 987,00 0,00 0,00 59 798,00  

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05) 06 31 811,00 0,00 27 987,00 0,00 0,00 59 798,00  

Rezervy ostatné krátkodobé                

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 07  

Zamestnanecké požitky 08

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 09  

Nevyfakturované dodávky a služby 10 494 875,17 0,00 289 986,39 126 319,20 0,00 658 542,36  

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného

obdobia
11 11 490,00 0,00 14 437,50 11 490,00 0,00 14 437,50  

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12  

Iné 13 40 115,30 0,00 11 470,67 12 618,70 62,70 38 904,57  

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) 14 546 480,47 0,00 315 894,56 150 427,90 62,70 711 884,43  
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Tabuľka č. 8          

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti  

Záväzky podľa doby splatnosti
číslo

riadku

Zostatok

 2017

Zostatok

 2016
 

a b 1 2  

Záväzky v lehote splatnosti

 v tom:
01 5 400 209,03 3 140 321,94  

  Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 5 375 050,47 2 878 937,73  

  Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 25 158,56 24 792,27  

  Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 0,00 236 591,94  

Záväzky po lehote splatnosti 05  

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 5 400 209,03 3 140 321,94  
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Tabuľka č. 9
 

k čl. IV. B - Bankové úvery
 

          Krátkodobá časť Dlhodobá časť      

Charakter

bankového

úveru

Poskytovateľ bankového úveru Mena
Úroková sadzba

 v %

Dátum

splatnosti

Zostatok

 2017

Zostatok

 2016

Zostatok

 2017

Zostatok

 2016

Výška istiny

 2017

Nákladový úrok za rok

2017
 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Investičný ČSOB a.s. eur 1,49 25.06.2038 2 261 244,39 2 260 160,32 44 128 825,39 46 370 877,39 44 128 825,39 720 867,79

 

Spolu x x x x 2 261 244,39 2 260 160,32 44 128 825,39 46 370 877,39 44 128 825,39 720 867,79  
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Tabuľka č. 10        

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach  

Iné aktíva a iné pasíva Číslo riadku
Zostatok

 2017

Zostatok

 2016
 

a b 1 2  

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01  

Aktívne súdne spory 02  

Ostatné iné aktíva 03 1 909 133,83 1 697 532,55  

Záväzky z poskytnutých záruk 04  

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05  

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06  

Záväzky z ručenia 07  

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08  

Ostatné iné pasíva 09  

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10  

Povinnosti z opčných obchodov 11  

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv 12  

Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv 13  

Iné povinnosti 14  
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Tabuľka č. 11
 

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
 

Nehnuteľná kultúrna pamiatka
Hodnota

 2017
 

a 1  

Budova školy -ŠvP Patrovec 52 865,66

 

Spolu 52 865,66  
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Tabuľka č. 12 
 

k čl. IX - Príjmy rozpočtu
 

Kategória ekonomickej

klasifikácie
Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách

Skutočnosť

 2017

Skutočnosť

 2016
 

a b 1 2 3 4  

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 80 662 282,00 80 662 282,00 82 097 431,63 75 997 759,81

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 170 608,00 170 608,00 148 132,37 134 291,95

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 229 640,00 229 640,00 252 010,07 235 370,14

230 Kapitálové príjmy 600 000,00 800 000,00 1 115 410,41 1 221 673,50

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi 1 500,00 1 500,00 2 537,37 1 916,22

290 Iné nedaňové príjmy 100 000,00 100 008,00 188 066,30 130 059,14

310 Tuzemské bežné granty a transfery 44 359 361,00 45 771 696,00 45 620 663,42 44 991 780,07

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 35 727 875,00 39 281 273,00 195 800,00 1 109 576,62

330 Zahraničné granty 22 025,00 30 217,00 22 913,97 192 655,60  

Spolu x 161 873 291,00 167 047 224,00 129 642 965,54 124 015 083,05  

12



Tabuľka č. 13
 

k čl. IX - Výdavky rozpočtu
 

Kategória ekonomickej

klasifikácie
Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách

Skutočnosť

 2017

Skutočnosť

 2016
 

a b 1 2 3 4  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro 2 505 612,00 2 517 591,00 2 325 747,74 2 173 859,23

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 028 153,00 1 042 699,00 934 055,26 885 166,83

630 Tovary a služby 6 694 698,00 5 218 248,00 3 585 585,82 3 343 280,56

640 Bežné transfery 63 059 092,00 65 386 798,00 64 392 358,88 61 358 661,37

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver 711 725,00 719 825,00 719 783,72 757 678,37

710 Obstarávanie kapitálových aktív 51 440 878,00 67 773 843,00 16 242 171,07 2 527 426,90

720 Kapitálové transfery 5 130 763,00 10 879 611,00 5 364 040,12 6 962 539,20  

Spolu x 130 570 921,00 153 538 615,00 93 563 742,61 78 008 612,46  
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Tabuľka č. 14            

k čl IX - Finančné operácie  

Finančné operácie
Číslo

riadku

Skutočnosť

 2017

Skutočnosť

 2016
   

a b 1 2    

Príjmové finančné operácie

v tom:
01 27 076 364,67 15 557 524,90    

Zostatok prostriedkov finančných aktív 02 1 045 851,84 625 399,07    

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 03 0,00 0,00    

Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 04    

Príjmy z predaja majetkových účastí 05    

Ostatné príjmy 06 26 030 512,83 14 932 125,83    

Výdavkové finančné operácie

v tom:
07 3 382 017,69 3 044 998,66    

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08    

Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 09 2 242 052,00 2 242 052,00    

Výdavky na obstaranie majetkových účastí 10    

Ostatné výdavky   11 1 139 965,69 802 946,66    
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  Tabuľka č. 15    

  k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania číslo riadku
Skutočnosť

 2017

Skutočnosť

 2016
 

a b 1 2

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z.

z toho:
01 0,00 0,00

  suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania 02 46 390 069,78 48 631 037,71

  suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov 03 0,00 0,00

  suma záväzkov z ručiteľských záväzkov 04 0,00 0,00

Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho

územného celku

z toho:

05 0,00 0,00

  suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu 06 0,00 0,00

 
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru,

ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty
07 0,00 0,00

 

suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej

republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na

základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného

finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného

predpisu

08 0,00 0,00
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Súvaha - aktíva

zostavený k: 31.12.2017

Zostavený za:Trenčiansky samosprávny kraj Mena: EUR

2017 2016

Netto Netto

a b c 1 2

SPOLU MAJETOK (r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117) 001 250 994 303,95 232 620 761,60

A. Neobežný majetok (r. 003 + r. 012 + r. 025) 002 200 830 316,30 180 960 936,19

A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok   súčet (r. 004 až 011)

003 1 678 065,81 679 342,06

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj  (012) - (072+091AÚ) 004

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 410 775,52 361 283,19

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006 0,00 0,00

4.

Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill 

z konsolidácie (+/-) 007

5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 008
0,00 0,00

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 009
37 625,00 112 419,88

7. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 010
1 229 665,29 205 638,99

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 

(051) - (095AÚ) 011

A.II.
Dlhodobý hmotný majetok   súčet (r. 013 až 024)

012 199 152 250,49 180 281 594,13

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 013 15 277 784,15 13 378 045,70

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 014 39 379,97 39 379,97

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 015

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 016 143 481 814,50 140 798 001,80

5.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - 

(082+092AÚ) 017
7 226 586,62 5 930 513,40

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 018 1 593 250,78 2 098 534,80

7.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - 

(085+092AÚ) 019
183 605,81 183 667,55

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 020
0,00 0,00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 021
166 453,20 130 722,56

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 022
8 167 065,55 7 986 605,99

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023
23 016 309,91 9 736 122,36

12.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 

(095AÚ) 024

A.III.
Dlhodobý finančný majetok   súčet (r. 026 + r. 027 + r. 

029 až 034)
025

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 

jednotke (061) - (096AÚ) 026

2.

Podielové cenné papiere a podiely v  spoločnosti s 

podstatným vplyvom  (062) - (096AÚ) 027

z toho: goodwill 028

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 029

4.

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - 

(096AÚ) 030

5.

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - 

(096AÚ) 031

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 032

O
z
n

a
č
e
n

ie

STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku



7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 033

8.

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - 

(096AÚ) 034

B.
Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 

088+ r. 101 + r. 107
035 49 411 848,08 50 893 817,92

B.I. Zásoby  súčet (r. 037 až 041) 036 3 183 230,14 3 382 685,94

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 037 2 845 530,96 3 019 888,08

2.

Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 

193) 038
0,00

3. Výrobky (123) - (194) 039 1 589,75 2 273,22

4. Zvieratá  (124) - (195) 040 138,31 130,61

5. Tovar (132 + 139) - (196) 041 335 971,12 360 394,03

B.II.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 

043 až r. 049) 042
3 047,18 447,45

B.II.1.

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 

rozpočtu zriaďovateľa  (351) 043
0,00 0,00 

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 044

3.

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho 

územného celku (355) 045
0,00 0,00 

4.

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci 

konsolidovaného celku (356) 046

5.

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného 

celku (357) 047
806,98 0,00 

6.

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným 

subjektom (358) 048

7.

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy 

(359) 049
2 240,20 447,45 

B. III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) 050 496 826,61 515 187,31

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 051 0,00

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 052

3.

Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - 

(391AÚ) 053

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 054

5. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 055

6. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 056

7.

Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  

(373AÚ) - (391AÚ) 057

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 059

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 060

11. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 061 496 826,61 515 187,31

z toho: odložená daňová pohľadávka 062

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) 063 10 441 278,66 9 556 360,91

B.VI.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 064 8 658 930,38 7 899 041,28

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 065

3.

Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - 

(391AÚ) 066

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314) - (391AÚ) 067
7 293,50 12 847,15

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 068 214 877,65 226 048,19

6.

Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  (316) - 

(391AÚ) 069

7.

Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov  

(317) - (391AÚ) 070

8.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších 

územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených 

obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) 071

698 932,90 571 040,44

9.

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných 

celkov (319) - (391AÚ) 072

10. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 073 32 428,59 27 579,58



11.

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného 

poistenia (336) - (391AÚ) 074

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 075 28 343,09 1 360,48 

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 076

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 077 825,63 0,00 

15. Ostatné dane a poplatky  (345) - (391AÚ) 078 0,00 

16. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 079

17.

Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií  

(373AÚ) - (391AÚ) 080

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 081 461,86 2 211,53

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 082

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 083

21. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 084 798 466,17 811 256,26

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 085

23.

Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-

(391AÚ) 086

24.

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 

verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 087
718,89 4 976,00

B.V. Finančné účty súčet (r. 089 až 100) 088 35 287 465,49 37 439 136,31

B.V.1. Pokladnica (211) 089 25 547,38 19 053,75

2. Ceniny (213) 090 42 495,45 27 349,86

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 091 35 219 422,66 37 392 732,70

4.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 

(221AÚ) 092

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 093

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 094

7.

Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - 

(291AÚ) 095

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 096

9.

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka 

držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 097

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 098

11.

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - 

(291AÚ) 099

12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 100

B.VI.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 

súčet (r. 102 až r. 106) 101

B.VI. 1

Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v 

rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 102

2.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 

subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 103

3.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským 

subjektom (274AÚ) - (291AÚ)  104

4.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 

organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)  105

5.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám 

(277AÚ) - (291AÚ)  106

B.VII. 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 

súčet (r. 108 až r. 112) 107
0,00 0,00

B.VII.1.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v 

rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 108

2.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 

subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 109

3.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským 

subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 110

4.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 

organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 111
0,00 0,00

5.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám 

(277AÚ) - (291AÚ) 112

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až  r. 116) 113 752 139,57 766 007,49



C. 1. Náklady budúcich období (381) 114 748 397,03 764 239,75

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115

3. Príjmy budúcich období (385) 116 3 742,54 1 767,74

D.

Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová 

skupina 20) 117



Súvaha - pasíva

Zostavený k: 31.12.2017

zostavený za: Trenčiansky samosprávny kraj Mena: EUR

a b c 5 6

VLASTNÉ  IMANIE  A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 

185 + r. 188
118 250 994 303,95 232 620 761,60

A.
Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129

119 93 172 874,50 81 952 534,47

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122) 120

A.I.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov (+/–  414) 
121

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/–  415) 
122

A.II. Fondy súčet (r. 124 + r. 125) 123 0,00 0,00

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 124 0,00 0,00

2. Ostatné fondy (427) 125

A.III.

Výsledok hospodárenia súčet (r. 127 až 128)
126 93 172 874,50 81 952 534,47

A.III.1.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov (+/–  428) 
127 82 399 445,18 73 815 509,34

2.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 

001 - (r. 120 + r. 123 + r. 127 + r. 129 + r. 130 + r. 

185 + r. 188)

128 10 773 429,32 8 137 025,13

A.IV. Podiely iných účtovných jednotiek 129

B. Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 

178
130 123 885 227,53 116 022 480,22

B.I. Rezervy súčet (r. 132 až 135) 131 1 099 356,29 851 695,23

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 132

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 133 95 352,46 42 914,00

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 134 045,28 135 110,26

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 135 869 958,55 673 670,97

B.II.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 

súčet (r. 137 až r. 143)
136 410 406,27 1 171 985,38

B.II.1.

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií 

do rozpočtu zriaďovateľa  (351) 
137 0,00 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 138

3.

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho 

územného celku (355) 
139 0,00 0,00

4.

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci 

konsolidovaného celku (356)
140

5.

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho 

územného celku (357) 
141 405 406,27 1 165 816,36

6.

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným 

subjektom (358)
142

7.

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej 

správy (359)
143 5 000,00 6 169,02

B.III.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)
144 938 552,66 1 009 188,31

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 145 163 364,02 248 643,33

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 146

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 147

2017 2016
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4. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 148 261 972,77 229 017,69

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 149 495 354,80 513 666,22

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 150 17 861,07 17 861,07

7.

Pohľadávky a záväzky z pevných termínových 

operácií  (373AÚ) 
151

8. Predané opcie (377AÚ) 152

9. Iné záväzky  (379AÚ) 153

z toho: odložený daňový záväzok 154

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 155

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177) 156 75 046 842,53 64 358 573,59

B.IV.1. Dodávatelia (321) 157 15 056 565,97 13 683 190,30

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 158

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 159 268 583,13 234 480,24

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 160 659 791,31 565 573,89

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 161 360 035,40 4 127,02

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 162 18 311,42 18 311,42

7.

Pohľadávky a záväzky z pevných termínových 

operácií  (373AÚ) 
163

8. Predané opcie (377AÚ) 164

9. Iné záväzky  (379AÚ) 165 4 272 981,24 4 416 325,39

10.

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov 

a vkladov (367) 
166

11. Záväzky voči združeniu (368) 167

12. Zamestnanci (331) 168 5 402 900,12 5 004 297,22

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169 585,73 1 479,04

14.

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a 

zdravotného poistenia (336)
170 44 342 243,42 37 741 853,97

15. Daň z príjmov (341) 171 54 103,37 58 624,04

16. Ostatné priame dane (342) 172 1 117 593,15 1 293 852,50

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 173 291 350,02 137 004,83

18. Ostatné dane a poplatky  (345) 174 125 652,78 76 970,70

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 175

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 176 230 182,94 119 151,72

21.

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 

verejnej správy (372AÚ)
177 2 845 962,53 1 003 331,31

B.V.

Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)
178 46 390 069,78 48 631 037,71

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ )  179 44 128 825,39 46 370 877,39

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 180
2 261 244,39 2 260 160,32

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 181

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 182

5.

Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov 

verejnej správy dlhodobé (273AÚ)  
183

6.

Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov 

verejnej správy krátkodobé (273AÚ)  
184

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187) 185 33 936 201,92 34 645 746,91

C.1. Výdavky budúcich období (383) 186 3 091,74 4 946,63

2. Výnosy budúcich období (384) 187 33 933 110,18 34 640 800,28

D.

Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice 

(účtová skupina 20)
188



Výkaz ziskov a strát

zostavený k: 31.12.2017

Zostavený za: Trenčiansky samosprávny kraj Mena: EUR

a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 27 234 284,58 4 195 747,85 31 430 032,43 30 620 226,26

501 Spotreba materiálu 002 20 802 636,80 427 378,62 21 230 015,42 19 912 654,63

502 Spotreba energie 003 6 296 009,74 433 091,65 6 729 101,39 7 391 842,27

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 135 638,04 3 335 277,58 3 470 915,62 3 315 729,36

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 14 822 825,32 273 034,39 15 095 859,71 13 823 820,63

511 Opravy a udržiavanie 007 7 150 831,09 53 275,34 7 204 106,43 6 949 564,41

512 Cestovné 008 473 167,54 711,43 473 878,97 437 437,55

513 Náklady na reprezentáciu 009 51 967,65 731,13 52 698,78 27 621,79

518 Ostatné služby 010 7 146 859,04 218 316,49 7 365 175,53 6 409 196,88

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 107 072 147,63 1 254 264,22 108 326 411,85 103 304 315,24

521 Mzdové náklady 012 76 860 098,88 915 978,72 77 776 077,60 73 996 808,49

524 Zákonné sociálne poistenie 013 26 594 611,12 308 181,10 26 902 792,22 25 558 865,25

525 Ostatné sociálne poistenie 014 589 317,82 2 173,70 591 491,52 568 128,32

527 Zákonné sociálne náklady 015 2 989 619,60 27 928,73 3 017 548,33 3 127 360,09

528 Ostatné sociálne náklady 016 38 500,21 1,97 38 502,18 53 153,09

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 442 879,26 32 945,94 475 825,20 434 853,67

531 Daň z motorových vozidiel 018 8 880,30 8 880,30 1 392,16

532 Daň z nehnuteľnosti 019 215 674,92 13 601,72 229 276,64 177 939,87

538 Ostatné dane a poplatky 020 227 204,34 10 463,92 237 668,26 255 521,64

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 021 2 088 344,92 82 195,40 2 170 540,32 2 046 331,52

541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku  
022

139 660,08 139 660,08 342 274,60

542 Predaný materiál 023 78 426,84 17,05 78 443,89 149 131,45

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 361 978,99 61 030,93 423 009,92 186 593,02

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 42 326,31 50,63 42 376,94 64 320,52

546 Odpis pohľadávky 026 24 356,56 1 533,30 25 889,86 25 028,62

2016Podnikateľská 

činnosť
Spolu

2017

Hlavná činnosť
Náklady

Číslo účtu 

alebo skupiny

Číslo 

riadku 



548 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť 027 1 419 265,63 19 563,49 1 438 829,12 1 274 741,32

549 Manká a škody 028 22 330,51 22 330,51 4 241,99

55

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia                                                                                      

(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

029

9 398 286,23 157 335,63 9 555 621,86 12 314 527,31

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku
030

8 730 015,36 5 448,15 8 735 463,51 9 492 958,09

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 031
668 270,87 151 887,48 820 158,35 2 821 569,22

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 134 065,28 134 065,28 135 092,82

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 226 396,90 12 353,85 238 750,75 161 943,50

557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 034 5 468,35 5 468,35 3 081,06

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 035 441 873,97 441 873,97 2 521 451,84

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 036

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 049) 040 1 031 331,63 5 354,52 1 036 686,15 1 042 475,61

561 Predané cenné papiere a podiely 041

562 Úroky 042 720 867,79 720 867,79 756 843,21

563 Kurzové straty 043 115,51 115,51 73,76

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045

567 Náklady na derivátové operácie 046

568 Ostatné finančné náklady 047 310 272,17 5 354,52 315 626,69 282 800,34

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 76,16 76,16 2 758,30

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia 

pridružených účtovných jednotiek verejnej správy
049

57 Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054) 050 2 893,02 511,94 3 404,96

572 Škody 051

574 Tvorba rezerv 052

578 Ostatné mimoriadne náklady 053 2 893,02 511,94 3 404,96

579 Tvorba opravných položiek 054

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064) 055
23 132 337,57 23 132 337,57 20 315 524,99



581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových 

organizácií a príspevkových organizácií
056

582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej 

správy
057

583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej 

správy
058

584

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových 

organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

059

0,00 0,00 0,00

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku ostatným subjektom verejnej správy
060

177 752,68 177 752,68 95 505,88

586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku subjektom mimo verejnej správy
061

22 953 030,63 22 953 030,63 20 217 952,98

587 Náklady na ostatné transfery 062 1 554,26 1 554,26 2 066,13

588 Náklady z odvodu príjmov 063 0,00 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 064 0,00 0,00 0,00

065 185 225 330,16 6 001 389,89 191 226 720,05 183 902 075,23

a b c

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069) 066 59 357 831,72 5 641 661,72 64 999 493,44 62 831 924,71

601 Tržby za vlastné výrobky 067 11 983,84 134 504,39 146 488,23 145 355,27

602 Tržby z predaja služieb 068 59 214 084,76 1 576 922,19 60 791 006,95 58 812 485,41

604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 069 131 763,12 3 930 235,14 4 061 998,26 3 874 084,03

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074) 070 -686,77 -686,77 -2 615,45

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 071 -860,00

612 Zmena stavu polotovarov 072

613 Zmena stavu výrobkov  073 -683,47 -683,47 -1 755,45

614 Zmena stavu zvierat  074 -3,30 -3,30

62 Aktivácia (r. 076 až r. 079) 075 1 021 730,38 1 819,27 1 023 549,65 1 016 305,39

621 Aktivácia materiálu a tovaru 076 755 965,74 1 300,07 757 265,81 734 740,20

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 077 265 764,64 519,20 266 283,84 281 565,19

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 078

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 079

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083) 080
82 130 050,28 82 130 050,28 76 040 476,18

2016
Hlavná činnosť

2017

Účtové skupiny 50 - 58 celkom    súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + 

r.040 + r.050 + r.055)

Podnikateľská 

činnosť
Spolu

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia
Číslo 

riadku 

Číslo účtu alebo 

skupiny



631 Daňové a colné výnosy štátu 081

632 Daňové výnosy samosprávy 082 82 097 431,63 82 097 431,63 75 997 759,81

633 Výnosy z poplatkov 083 32 618,65 32 618,65 42 716,37

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090) 084 4 412 540,26 812 355,13 5 224 895,39 3 622 237,03

641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku
085

1 641 049,63 1 641 049,63 712 776,84

642 Tržby z predaja materiálu 086 85 973,39 17,05 85 990,44 148 833,22

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 22 215,33 1 364,22 23 579,55 8 252,88

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 088 13 684,77 13 684,77 28 491,18

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 089

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 090 2 649 617,14 810 973,86 3 460 591,00 2 723 882,91

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia                                                                                     

(r. 092 +  r. 097 + r. 100)

091

316 901,67 136 281,57 453 183,24 357 164,19

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 

093 až r. 096)
092

316 901,67 136 281,57 453 183,24 357 164,19

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 134 001,76 134 001,76 126 811,17

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 094 152 838,40 1 132,00 153 970,40 145 273,55

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 095
5 655,58 1 147,81 6 803,39 845,59

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 096
158 407,69 158 407,69 84 233,88

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej  činnosti (r. 098 

+ r. 099)
097

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 098

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 099

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 100

66 Finančné výnosy (r. 102 až r. 110) 101 3 065,21 777,15 3 842,36 2 434,07

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 102

662 Úroky 103 2 549,90 2 549,90 2 119,27

663 Kurzové zisky 104 1,76

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 105

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 106

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 107

667 Výnosy z derivátových operácií 108

668 Ostatné finančné výnosy 109 515,31 777,15 1 292,46 313,04



Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia 

pridružených účtovných jednotiek verejnej správy
110

67 Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115) 111 463,74 463,74 1 948,63

672 Náhrady škôd 112 463,74 463,74 1 947,51

674 Zúčtovanie rezerv 113

678 Ostatné mimoriadne výnosy 114 1,12

679 Zúčtovanie opravných položiek 115

68

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych 

rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 

až r. 125)

116

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 117

682 Výnosy  z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 118

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 119

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 120

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 121

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 122

687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej 

správy
123

688
Výnosy z kapitálových  transferov od ostatných subjektov mimo verejnej 

správy
124

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 125

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších 

územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 

127 až r. 135)

126

48 327 266,46 48 327 266,46 48 337 444,43

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

127

0,00 0,00 0,00

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 

vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

128

0,00 0,00 0,00

693
Výnosy samosprávy  z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od 

iných subjektov verejnej správy
129

45 837 362,10 45 837 362,10 45 265 058,60

694
Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo štátneho rozpočtu a od 

iných subjektov verejnej správy
130

1 674 692,06 1 674 692,06 2 221 709,26

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie 131 452 110,51 452 110,51 395 876,89



696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie 132 2 244,24 2 244,24 2 244,24

697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy
133

277 474,37 277 474,37 225 845,09

698
Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy
134

83 383,18 83 383,18 226 710,35

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 135 0,00 0,00 0,00

136 195 569 162,95 6 592 894,84 202 162 057,79 192 207 319,18

137
10 343 832,79 591 504,95 10 935 337,74 8 305 243,95

591 Splatná daň z príjmov 138 32 528,01 129 148,11 161 676,12 166 237,77

595 Dodatočne platená daň z príjmov 139 232,30 232,30 1 981,05

140 10 311 304,78 462 124,54 10 773 429,32 8 137 025,13

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek 141

Výsledok hospodárenia pred zdanením                                                                                                                                                          

( r. 136 mínus r. 065) (+/-)

Výsledok hospodárenia po zdanení                                                                                                                                                                   

r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)

Účtová trieda 6 celkom    súčet  (r. 066 + r. 070 + r. 075 +  r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 

+ r. 111 + r. 116 + r. 126) 
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Poznámky k 31.12.2017 

ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky  

Čl. I 

Všeobecné údaje 

 

Identifikačné údaje o  konsolidujúcej účtovnej jednotke 

 

Názov účtovnej jednotky Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo účtovnej jednotky K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 

Dátum zriadenia  1.1.2002 

Spôsob zriadenia  
v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.  
o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov 

IČO 36126624 

DIČ 2021613275 

 

Konsolidovaný celok TSK (ďalej „KC TSK“) zahŕňa TSK ako materskú účtovnú jednotku  a 81 dcérskych  

rozpočtových a  príspevkových organizácií.  

Identifikačné   údaje  o  konsolidovaných  účtovných  jednotkách – rozpočtových a príspevkových  

organizáciách   v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  konsolidujúcej  účtovnej  jednotky  sa  nachádzajú 

v tabuľkovej časti poznámok -  tab. č. 1. 

 

Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – obchodných spoločnostiach 

Súčasťou konsolidovaného celku TSK nie je žiadna obchodná spoločnosť. 

 

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2017 a členstvo TSK v právnických 
osobách 

 

Názov právnickej osoby  IČO Právna forma 
Poznámka 

Rozvojová agentúra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nezisková organizácia, 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – 

TSK zakladateľ n.o. – v likvidácii 

36119687 nezisková organizácia  

nevstupuje ako nezisková 

organizácia do procesu 

konsolidácie TSK 

Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín 

región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín – TSK členom KOCR 

42377897 špeciálna právna forma 

nevstupuje  ako nezisková 

organizácia do procesu 

konsolidácie TSK 

 

TSK tvorí spolu s kapitolami ŠR, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami štátu, obcami, ostatnými VÚC, 

rozpočtovými a príspevkovými organizáciami samosprávy a obchodnými spoločnosťami štátu a samosprávy 
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konsolidovaný celok verejnej správy – súhrnný celok, za ktorý zostavuje súhrnnú účtovnú závierku 

Ministerstvo financií SR.  

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku  

 

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických 
osobách  konsolidovaného celku TSK a organizácii 
k 31.12.2017 

 

6 704 

 z toho : počet  vedúcich  zamestnancov  504 

 

 

Informácie o zostavení individuálnej účtovnej závierky konsolidovanej účtovnej jednotky – 

obchodnej spoločnosti, ak je iný ako 31.12.2017 

Súčasťou konsolidovaného celku TSK nie je žiadna obchodná spoločnosť a ani obchodná spoločnosť s iným 

dátumom individuálnej účtovnej závierky ako 31.12.2017. 

 

Informácie o výške podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných obchodných spoločností, 

ktoré konsolidujúca účtovná jednotka  ovláda alebo vykonáva v nich podstatný vplyv, ktoré boli 

nadobudnuté  v priebehu účtovného obdobia – TSK neovláda a ani nemá podstatný vplyv v žiadnej 

obchodnej spoločnosti. 

 

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej 

účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 

 Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká, 

straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia 

účtovnej závierky. 

 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje 

cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné).  

 Súčasťou  obstarávacej  ceny  dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky  z úverov. 

 Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reálnou hodnotou v súlade s internou 

smernicou. 

 Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v 

účtovníctve. 

 Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou ( TSK nemá v evidencii). 

 Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov 

súvisiacich s obstaraním, t.j. prepravné, provízia a poistné.     

 Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote. 

 Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. 

 Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

 Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.  

 Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.  
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 Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 

v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.    

 

 Čl. II 

Informácie o metódach a postupoch konsolidácie 

 
Konsolidovaná účtovná závierka Trenčianskeho samosprávneho kraja bola zostavená v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií 

Slovenskej republiky  zo dňa 17. decembra 2008  č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek 

konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov. 

Pri konsolidácii  TSK  a jeho dcérskych účtovných jednotiek bola použitá metóda úplnej konsolidácie. 

Moment prvej konsolidácie kapitálu – TSK nekonsolidoval kapitál, nakoľko nemá podiely ani podstatný 

vplyv v žiadnej obchodnej spoločnosti. 

Informácie o goodwille – TSK nemá v evidencii. 

TSK nekonsolidoval medzivýsledok vzniknutý pri odpredaji majetku v rámci konsolidovaného celku, 

nakoľko pri vzájomnom predaji majetku medzi účtovnými jednotkami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

nevznikol žiadnej účtovnej jednotke z tohto titulu  výsledok hospodárenia. Účtovné jednotky si predávali 

vzájomne majetok  za ceny, pri ktorých  sa predajné ceny rovnali skladovým cenám. 

 

Čl. III 

Informácie o údajoch aktív a pasív 

 

MAJETOK 
 

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok – tab. č.2. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Najvýznamnejší prírastok dlhodobého  majetku  
 

 úrad TSK – softvér OFFICE 2       133 200,-   Eur, 

 úrad TSK – Kruhová križovatka SNP Stará Turá     370 150,83 Eur, 

 úrad TSK – Vybudovanie autistického centra Trenčianske Biskupice          1 696 680,82 Eur, 

 úrad TSK -  Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín   719 217,60 Eur, 

 úrad TSK – novozistený majetok – pozemky     984 110,42 Eur, 

 SOŠ strojnícka Považská Bystrica – Rekonštrukcia telocvične   201 561,77 Eur, 

 SOŠ Považská Bystrica – Zvýšenie energetickej náročnosti   257 000,-   Eur, 

 Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza – Energetická úspora budovy  318 891,78 Eur, 

 Športové gymnázium Trenčín – Vybudovanie telocvične            1 416 230,78 Eur, 

 SC TSK – Realizácia bezpečnostných prvkov na cesty II. a III. triedy  414 210,98 Eur, 

 SC TSK – nákup dopravných prostriedkov     742 263,60 Eur, 

 NsP Prievidza – Vybudovanie CT pracoviska, CT prístroj           1 049 955,07 Eur, 
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 NsP Považská Bystrica – Rekonštrukcia kožného oddelenia, prístroje  614 464,13 Eur, 

 NsP Myjava – Rekonštrukcia priestorov oddelenia RTG, RTG prístroj  371 126,02 Eur.   

 
Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku  

 úrad TSK – zámena s mestom Stará Turá – zmluva č. 2017/0761             849 211,81 Eur, 

 SOŠ OaS Nové Mesto n.V. – vyradenie starých strojov          93 948,14 Eur, 

 SC TSK – vyradenie dopravných prostriedkov       72 849,86 Eur.             

Zoznam    nehnuteľných kultúrnych pamiatok  v majetku TSK sa nachádza v tabuľkovej časti  poznámok 

-  tabuľka č.24. 

Evidenciu nehnuteľných kultúrnych pamiatok zabezpečuje TSK  v súlade s metodickým usmernením  MF SR 

z 23. júla  2015 č. MF/017827/2015-31 o účtovaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok.  

                                            
Konsolidovaný celok TSK neeviduje  dlhodobý finančný  majetok. 

 

ZÁSOBY 
 

Stav zásob netto k 31.12.2017 

                                                                                                      v Eur 

Zásoby  Stav k 31.12.2016 Stav k  31.12.2017 

Materiál  3 019 888,08 2 845 530,96 

Nedokončená výroba a polotovary 0,00 0,00 

Výrobky 2 273,22 1 589,75 

Zvieratá 130,61 138,31 

Tovar  360 394,03 335 971,12 

Spolu 3 382 685,94 3 183 230,14 

 

TSK vytvorila opravnú položku k zásobám v čiastke 8 235,24 Eur na základe odporučenia čiastkovej 

inventarizačnej komisie pri inventúre zásob k 31.12.2017. 

Údaje o pohybe OP k zásobám sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok – tab. č. 7. 

 
POHĽADÁVKY 

 
 

Konsolidovaný  celok vykazuje stav dlhodobých  pohľadávok   k 31.12.2017 vo výške 496 826,61  Eur. 

Dlhodobú pohľadávku v čiastke 495 354,80 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. 

 

Rozpis  dlhodobých pohľadávok k 31.12.2017  v porovnaní s rokom 2016                                                                         

                             v Eur 

Pohľadávka  Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

Iné pohľadávky ( 378 A )– (391A) 515 187,31 496 826,61 

Spolu 515 187,31 496 826,61 
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Konsolidovaný celok vykazuje stav krátkodobých  pohľadávok  k 31.12.2017   vo výške 10 441 278,66 

Eur. 

 

Rozpis  krátkodobých pohľadávok k 31.12.2017  v porovnaní s rokom 2016                                                                              

                                                                                                                                       v Eur 

 

Významné zvýšenie celkovej výšky  pohľadávok o 885 tis. Eur eviduje KC TSK hlavne v nemocniciach. Ide 

o pohľadávky  voči zdravotným poisťovniam (VšZP, Dôvera) za výkony v  12/2017, 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 31.12.2017 finančne vysporiadané.  

 Zvýšenie pohľadávok o 128 tis. Eur  na účte 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO 

zriadených obcou a VÚC evidujú najmä  sociálne zariadenia voči klientom sociálnych zariadení, ktorým  

musí zostať po zaplatení úhrad za služby sociálneho zariadenia minimálna výška životného minima. 

Z dôvodu zvýšenia hranice životného minima zostáva menší objem finančných prostriedkov na úhradu 

služieb sociálneho zariadenia. Klienti zariadenia sú prijímateľmi nízkych dôchodkov a usporené finančné 

prostriedky nepostačujú na čiastočnú úhradu pohľadávok  v takom objeme, aby  pokryli všetky náklady 

súvisiace s pobytom klienta v zariadení. 

 

Prehľad pohľadávok podľa doby splatnosti sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok – tab. č.9. 

   

Prehľad o pohybe opravných položiek k pohľadávkam  k 31.12.2017 sa nachádza v tabuľkovej časti 

poznámok -  tab. č. 8.  

Celková hodnota opravných položiek k dlhodobým a krátkodobým pohľadávkam za KC TSK  je k 31.12.2017 

v čiastke 2 211 011,33 Eur.    

 

 

Pohľadávka – konsolidovaná súvaha Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

Odberatelia ( 311) 7 899 041,28 8 658 930,38 

Poskytnuté prevádzkové preddavky ( 314 A )– (391A) 12 847,15 7 293,50 

Ostatné pohľadávky (315A) – (391A) 226 048,19 214 877,65 

Pohľadávky z nedaňových príjmov ( 318 A )– (391A) 571 040,44 698 932,90 

Pohľadávky voči zamestnancom ( 335 A )– (391A) 27 579,58 32 428,59 

Daň z príjmov ( 341 A )– (391A) 1 360,48 28 343,09 

Daň z pridanej hodnoty ( 343 A )– (391A) 0,00 825,63  

Ostatné dane a poplatky ( 345 ) – ( 391 AÚ) 0,00 0,00 

Pohľadávky z nájmu ( 374 A )– (391A) 2 211,53 461,86 

Iné pohľadávky ( 378 A )– (391A) 811 256,26 798 466,17 

Zúčtovanie s EÚ ( 371 A) – (391A) 0,00 0,00 

Transfery a ost. zúčt. so subj. mimo VS ( 372 A )– (391A) 4 976,00 718,89 

 

Spolu 

 

9 556 360,91 

 

10 441 278,66 
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ČASOVÉ ROZLÍŠENIE AKTÍV 

Časové rozlíšenie aktív za TSK a dcérske účtovné  jednotky k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016                                                                         

                                                                                                                                             v Eur 

                                                   

Na účte 381 – náklady budúcich období eviduje TSK náklady, ktoré časovo a vecne súvisia s budúcimi 

obdobiami, ide hlavne o náklady roku 2018 za energie, poistenie majetku, ročný aktualizačný poplatok (RAP) 

dodávateľa softvéru  a pod.  

Rozpis nákladov budúcich období sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok – tab. č. 10 a rozpis príjmov 

budúcich období  v tab. č.11. 

 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY 
 
Stav finančných účtov k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016                                                                         

                           
                                                                                                              v Eur 
 

 Stav k  31.12.2016 Stav k 31.12. 2017 
 
Finančné účty  
 

37 439 136,31 35 287 465,49 

 
Zvýšený  objem  finančných  prostriedkov  v banke  je výsledkom úsporných opatrení vedenia TSK a   taktiež 

nezrealizovaním plánovaných investičných akcií na rok 2017. 

 
Rozpis finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2016                                                                         

                                                                                                                                              v Eur 
 

Účet súvahy Názov Zostatok k 31.12.2016 
 

Zostatok k 31.12.2017 
 

211 Pokladnica  19 053,75 25 547,38 

213 Ceniny  27 349,86 42 495,45 

221 Bankové účty : 37 392 732,70 35 219 422,66 

  štátna pokladnica 37 385 364,83 35 218 396,29 

 iné banky 7 367,87 1 026,37 

 
 

NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI 
 
Pohyb  poskytnutých návratných finančných výpomoci krátkodobých  k 31.12.2017  

  
                                                                                                                                                 v Eur 
 

 Stav k 31.12.2016 Prírastky (MD) Úbytky (D) Stav k 31.12. 2017 
Poskytnuté návratné 
finančné výpomoci 
krátkodobé  

33 494,57 0,00 4 265,81 29 228,76 

Časové rozlíšenie Stav k 31.12.2016 Stav k  31.12.2017 

Náklady budúcich období 764 239,75 748 397,03 

Príjmy budúcich období 1 767,74 3 742,54 

Spolu 
766 007,49 752 139,57 
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Rozvojová   agentúra   Trenčianskeho   samosprávneho  kraja,  nezisková  organizácia, Trenčín (RA TSK) 

založená Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 10.2.2004 

sa  na základe rozhodnutia dozornej rady RA TSK  nachádza v likvidácií. Návratná finančná výpomoc 

k 31.12.2017 nebola vysporiadaná. Vymáhanie finančných prostriedkov bolo postúpené na riešenie  

právnemu oddeleniu. V roku 2017 bola  pohľadávka  za návratné finančné výpomoci znížená o 4 265,81 Eur 

úhradou záverečnej ŽOP za projekt Mobilné prihraničie (MP) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. 

 

Pohyb opravných položiek k návratným finančným výpomociam krátkodobým k 31.12.2017 

                                                                                                                                              v Eur       

 K 31.12.2016 Prírastky (MD) Úbytky (D) k 31.12. 2017 
Opravné položky 
k poskytnutým  
návratným  finančným 
výpomociam  
krátkodobým  

 
33 494,57 

 
0,00 

 
4 265,81 

 
29 228,76 

 
 
REZERVY 
 
 
Rezervy dlhodobé –  konsolidovaný celok vykazuje  v celkovej čiastke   95 352,46 Eur - rezervy vytvorené 

na odchodné zamestnancov. Dlhodobé rezervy neboli predmetom konsolidácie. 

Rezervy  krátkodobé – vykazuje konsolidovaný celok v celkovej čiastke 1 004 003,83  Eur.  

V konsolidovanom celku sa rezervy  tvorili najmä v rámci hlavnej  činnosti.  

Podrobný prehľad o pohybe rezerv je uvedený v tabuľkovej  časti poznámok - v tab. č. 13 a 14. 

Najvýznamnejšia hodnota vytvorenej rezervy k 31.12.2017   na úrade TSK je na dlhodobý hmotný majetok 

v čiastke 656 042,36 Eur – nedokončené investičné akcie (Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, 

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie, Rekonštrukcia kasárni Trenčianskeho hradu, SPŠ 

Myjava ap.).  

 

ZÁVÄZKY 

Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé  záväzky k 31.12.2017 vo výške 938 552,66 Eur. 

Rozpis  dlhodobých záväzkov: 

a) ostatné dlhodobé záväzky v celkovej čiastke 163 364,02 Eur -  významnú čiastku predstavuje 

predpis záväzku  TSK za pokutu za verejne obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu pre verejne 

obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015   a  za korekciu vo výške 25% z predmetu 

zákazky projektu  „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu“ vypočítanú v zmysle Rozhodnutia 

Komisie č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní, 

b)  záväzky zo sociálneho fondu v celkovej čiastke 261 972,77 Eur, 

c)  záväzky z nájmu v celkovej čiastke 495 354,80 Eur, ktoré  vykazuje Galéria Miloša Alexandra   

Bazovského v Trenčíne na základe dohody o započítaní vzájomných pohľadávok za dňa 18.12.2009 

s Mestom Trenčín, 
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d)  dlhodobé nevyfakturované dodávky v celkovej čiastke 17 861,07 Eur. 

 

Stav dlhodobých záväzkov  k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 je nasledovný: 

                                                                                                                                           v Eur 

 

 Stav krátkodobých  záväzkov  k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 je nasledovný:            

                                                                                                                                          v Eur 

 

Zvýšený objem krátkodobých záväzkov v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 vznikol najmä z titulu 

zvýšenia záväzkov voči orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia v zdravotníckych 

zariadeniach (účet 336) za neodvedené poistné za zamestnávateľa. Dlh voči zdravotným poisťovniam 

a sociálnej poisťovni narastá každý rok, nakoľko nemocnice neodvádzajú odvody za zamestnávateľa 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku. Najvýznamnejší nárast záväzkov eviduje KC 

TSK za zdravotnícke zariadenia aj na účte 321 – dodávatelia. 

 

  Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

Ostatné dlhodobé záväzky 248 643,33 163 364,02 

Záväzky zo sociálneho  fondu 229 017,69 261 972,77 

Záväzky z nájmu 513 666,22 495 354,80 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky 17 861,07 17 861,07 

Spolu 1 009 188,31 938 552,66 

  

 
Stav  

k 31.12.2016 
 

Stav  
k 31.12.2017 

 
Dodávatelia (321) 13 683 190,30 15 056 565,97 

Prijaté preddavky (324, 475A) 234 480,24 268 583,13 

Ostatné záväzky (325, 479A) 565 573,89 659 791,31 

Nevyfakturované dodávky (326, 476A)  4 127,02 360 035,40 

Záväzky z nájmu (474A)  18 311,42 18 311,42 

Iné záväzky  (379A)  4 416 325,39 4 272 981,24 

Zamestnanci (331)  5 004 297,22 5 402 900,12 

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 1 479,04 585,73 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 37 741 853,97 44 342 243,42 

Daň z príjmov (341)  58 624,04 54 103,37 

Ostatné priame dane (342) 1 293 852,50 1 117 593,15 

Daň z pridanej hodnoty (343)  137 004,83 291 350,02 

Ostatné dane a poplatky  (345)  76 970,70 125 652,78 

Zúčtovanie s Európskou úniou (371A) 119 151,72 230 182,94 

Transfery a ostatné zúčtovanie so  subjektmi mimo verejnej správy (372A) 1 003 331,31 2 845 962,53 

 

Spolu 64 358 573,59 75 046 842,53 
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Zvýšenie krátkodobých záväzkov eviduje KC TSK aj na účte  372 – transfery a ostatné zúčtovanie so 

subjektami mimo verejnej správy voči zmluvným prepravcom SAD a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza za 

predpísanú náhradu preukázanej straty za prímestskú dopravu k 31.12.2017. 

Rozpis záväzkov podľa doby splatnosti sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok – tab. č. 15. 
 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE PASÍV 
 
Časové rozlíšenie pasív za TSK a dcérske účtovné jednotky k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 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. 

Rozpis časového rozlíšenia pasív sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok – tab.17-18. 

 

TRANSFERY k 31.12.2017 - pohľadávky                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         v Eur 

 

 

 

 

 

 

 Časové rozlíšenie pasív 
 

k 31.12. 2016 k 31.12.2017 

Výnosy budúcich období (384) 34 640 800,28 33 933 110,18 

Výdavky budúcich období (383) 
4 946,63 3 091,74 

 
Spolu 
 

34 645 746,91 33 936 201,92 

Účet 
  

Zostatok 
(brutto) k 

31.12.2016 

Zostatok 
(brutto)k 

31.12.2017 
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 
rozpočtu zriaďovateľa   

  

351 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

spolu 0,00 0,00 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC   
  

355 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

spolu 0,00 0,00 

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC   
  

357 

Súhrnný celok 0,00 806,98 

mimo súhrnného celku 
  

  spolu 0,00 806,98 

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a 
iné zúčtovania   

  

359 

Súhrnný celok 307,45 2 240,20 

mimo súhrnného celku 140,00 0,00 

  spolu 447,45  2 240,20 
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TRANSFERY k 31.12.2017 - záväzky 

                                                                                                                                                      v Eur 

Účet 
  

Zostatok 
brutto k 

31.12.2016 
Zostatok brutto 

k 31.12.2017 
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 
rozpočtu zriaďovateľa   

  

351 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

spolu 0,00 0,00 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného 
celku   

  

355 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

spolu 0,00 0,00 

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného 
celku    

  

357 

Súhrnný celok 1 040 934,15 376 889,33 

mimo  súhrnného 
celku 124 882,21 28 516,94 

  spolu 1 165 816,36 405 406,27 

Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a iné 
zúčtovania   

  

359 

Súhrnný celok 0,00 0,00 

mimo  súhrnného 
celku 6 169,02 5 000,00 

  spolu 6 169,02 5 000,00 

 

 

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 1.8.2017 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 31.3.2018.  

 

VLASTNÉ IMANIE 

 

Vlastné imanie k 31.12.2017 – pohyb vlastného imania je uvedený  v tabuľkovej časti  poznámok – 

tab. č. 12.   KC TSK  vykazuje v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 zvýšenie hodnoty vlastného imania 

o 11 220 tis. Eur. Výsledok hospodárenia – zisk sa zvýšil v porovnaní s rokom 2016 o 2 636 tis. Eur. Napriek 

zvýšeným celkovým nákladom konsolidovaného celku je výsledok hospodárenia – zisk vyšší hlavne 

z dôvodu zvýšenia daňových výnosov samosprávy. 

                                                                                                                                                                                          

BANKOVÉ ÚVERY 
 

 
Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úver) ku koncu 

rozpočtového roka 2017 predstavovala sumu 46 390 069,78 Eur vrátane  úrokov za rok 2017 uhradených 

v roku 2018  v čiastke  19 192,39 Eur. 

Údaje o bankovom úvere k 31.12.2017 sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok – tab. č. 16. 
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Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2017:                                  46 370 877,39 Eur 

Druh bankového úveru Charakter Mena Úroková Dátum Výška Popis 

Číslo úverovej zmluvy bankového  sadzba splatnosti v  eur zabezpečenia 

 

úveru  v %  k 31.12.2017 úveru 

Československá obchodná 

banka, a.s. účelový  3 M Euribor   

 

 

bez 

zabezpečenia 

Zmluva č. 0457/14/80468 úver Eur + 2039 46 370 877,39 

dlhodobý prefinancovanie 

úveru  
1,49 % p.a. 

  

Účinnosť:  od 29.06.2014 

 

 Suma dlhu k 31.12.2017 :                                                                     46 390 069,78  Eur 

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2017 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 46 370 877,39 Eur. V zmysle citovaného právneho predpisu sa do celkovej sumy 

dlhu nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania 

realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. TSK k 31.12.2017 neeviduje takéto  

záväzky. 

Celková suma dlhu je navýšená o čiastku úrokov z úveru predpísaných v súlade s Metodickým 

usmernením MF SR č. MF/007847/2017-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci 

a úrokov z nich  za rok 2017 v hodnote 19 192,39 Eur, ktoré budú uhradené z rozpočtu v roku 2018.  

Trenčiansky samosprávny kraj 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. 

V tabuľkovej časti poznámok je nesprávne uvedený dátum poslednej splátky úveru 25.6.2038. Správny 

dátum je 25.6.2039. 
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Prehľad o sume dlhu  v TSK  za roky 2016 – 2017 

v Eur     

Ukazovateľ 
Skutočnosť Index 

2017/2016 k 31.12.2016 k 31.12.2017 

Celkový dlh VÚC v Eur (§17 ods.7 a 8 zákona 

č.583/2004 Z. z.) 
48 631 037,71 46 390 069,78   

0,95 

Suma ročných splátok návratných zdrojov 

financovania vrátane úhrady výnosov v Eur 
2 999 730,37 2 961 835,72 x 

Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok 

v Eur  
122 503 304,35 130 475 526,00 

1,07 

Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok 

(v eur) znížené o prostriedky uvedené v § 17 ods. 

6 písm. b) – zmena legislatívy od 1.1.2017 

x 85 129 221,80 x 

Ukazovatele dlhu v %: 

  

  

a)     § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.* 39,69 35,55 x 

b)     § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. 

z.** 2,45 3,48 
x 

Dlh VÚC spolu (FIN 5  – 04) 48 631 037,31 46 390 069,78   0,95 

Počet obyvateľov k 31.12. 591 233*** 591 233*** 1,00 

Dlh VÚC na 1 obyvateľa v Eur 82,26 78,46 x 

 

* obec a vyšší územný celok môžu podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 poznámok  za rok 2017 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený 

údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2017. 
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Splátky istiny v roku 2017 :                                                                 2 242 052,00 Eur                                                                                                                                                                                                              

 v Eur 

Sledované obdobie 1. polrok 2017 2. polrok 2017 Spolu 

Rok 2017 ČSOB, a. s. ČSOB, a. s.   

        

Splátky istiny 1 121 026,00 1 121 026,00 2 242 052,00 

        

 

Zaplatené  úroky v roku 2017 :                                                                719 783,72 Eur                   v Eur                                                                                                                                                                                                

Sledované obdobie 1. polrok 2017 2. polrok 2017 Spolu 

Rok 2017 ČSOB, a. s. ČSOB, a. s.   

        

Splátky úrokov 364 079,28 355 704,44 719 783,72 

  

       

 
 
 Rekapitulácia eliminačných prác v súvahe je uvedená v prílohe textovej časti poznámok č.  1 a 2. 

 
Eliminačné práce boli zrealizované automatizovaným spôsobom v systéme CKS. Agregované údaje 

aktív a pasív  boli upravené o: 

 eliminácia vzájomných pohľadávok                                       -185 461,54 Eur, 

 eliminácia transferov (351, 355 )                                              -151 686 803,37 Eur. 

 

V tabuľkovej časti poznámok č. tab. 23 eviduje KC TSK k 31.12.2017 v celkovej hodnote 1 914 372,83 

Eur  krátkodobý majetok, ktorého obstarávacia hodnota bola nižšia ako 1 700,- Eur a  obstaral sa ako 

zásoby.  
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Náklady a výnosy KC TSK k 31.12.2017 
 

                     v Eur 

 
 

 

 

Najvýznamnejšie rozdiely v nákladoch v roku 2017 oproti roku 2016 vznikli v Tr.52 – osobné náklady – 

zvýšenie platov zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach a pedagogických zamestnancov na úseku 

školstva – navýšenie nákladov celkom  o 5 022 tis. Eur.  Významný nárast nákladov eviduje KC TSK aj 

v nákladoch na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy (účet 586) hlavne voči verejným 

dopravcom prímestskej dopravy v čiastke 2 735 tis. Eur.   

 
 
Riadok 
VZaS 

 
Názov 

 
Skutočnosť 
k 31.12.2016 

 
Skutočnosť 
k 31.12.2017 

 
001 

 
Spotrebované nákupy Tr.50 

 
30 620 226,26 

 
31 430 032,43 

 
006 

 
Služby Tr. 51 

 
13 823 820,63 

 
15 095 859,71 

 
011 

 
Osobné náklady Tr. 52 

 
103 304 315,24 

 
108 326 411,85 

 
017 

 
Dane a poplatky Tr. 53 

 
434 853,67 

 
475 825,20 

 
021 

 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť Tr.54 

 
2 046 331,52 

 
2 170 540,32 

 
029 

 
Odpisy ,R a OP, zúčtovanie časového rozlíšenia Tr. 55 

 
12 314 527,31 

 
9 555 621,86 

 
040 

 
Finančné náklady Tr. 56 

 
1 042 475,61 

 
1 036 686,15 

 
050 

 
Mimoriadne náklady Tr. 57 

 
0,00 

 
3 404,96 

 
055 

 
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov Tr. 58 

 
20 315 524,99 

 
23 132 337,57 

 
065 

 
Účtové skupiny 50-58 celkom  

 
183 902 075,23 

 
191 226 720,05 

 
066 

 
Tržby za vlastné výkony a tovar Tr.60 

 
62 831 924,71 

 
64 999 493,44 

 
070 

 
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob  Tr.61 

 
-2 615,45 

 
-686,77 

 
075 

 
Aktivácia Tr.62 

 
1 016 305,39 

 
1 023 549,65 

 
080 

 
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov Tr.63 

 
76 040 476,18 

 
82 130 050,28 

 
084 

 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti Tr.64 

 
3 622 237,03 

 
5 224 895,39 

 
091 

 
Zúčtov. rezerv a opr. pol. z PČ a FČ  Tr.65 

 
357 164,19 

 
453 183,24 

 
101 

 
Finančné výnosy  Tr.66 

 
2 434,07 

 
3 842,36 

 
111 

 
Mimoriadne výnosy Tr.67 

 
1 948,63 

 
463,74 

 
 
126 

 
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VUC a RO a PO zriadených 
obcou alebo vyšším územným celkom  Tr.69 

 
 

48 337 444,43 

 
 

48 327 266,46 

 
136 

 
Účtová trieda 6 celkom 

 
192 207 319,18 

 
202 162 057,79 

 
137 

 
Výsledok hospodárenia pred zdanením  

 
8 305 243,95 

 
10 935 337,74 

 
136 

 
Splatná daň z príjmov [591] 

 
166 237,77 

 
161 676,12 

 
137 

 
Dodatočne platená daň z príjmov [595] 

 
1 981,05 

 
232,30 

 
138 

 
Výsledok hospodárenia po zdanení  

 
8 137 025,13 

 
10 773 429,32 
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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. Celkový nárast týchto 

výnosov eviduje KC TSK o 2 168 tis. Eur.   

Zvýšený objem výnosov Tr. 63 za daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov eviduje KC TSK na dani 

z príjmov fyzických osôb z dôvodu vyššieho plnenia dane za rok 2017 – nárast o 6 090 tis. Eur. 

 

Vybrané  údaje  o nákladoch a výnosoch k 31.12.2017 sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok – tab. 

č.19 - 22 

 
Rekapitulácia eliminačných prác vo výkaze ziskov a strát je uvedená v prílohe č. 3 textovej časti 

poznámok. 

 

Eliminačné práce boli zrealizované automatizovaným spôsobom v systéme CKS. Agregované údaje 

nákladov a výnosov boli upravené o:  

 eliminácia  nákladov a výnosov za poskytnuté služby       -112 349,10  Eur,     

 eliminácia transferov (účtov 584,588,589 a 691,692,699)               -52 796 675,21 Eur, 

 eliminácia výnosov –  ostatných  OP z prevádzkovej  činnosti                           -32 729,50 Eur.    

 

Náklady voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti  

 
Názov položky Suma nákladov  

v Eur v roku  2017 

Overenie účtovnej závierky rok 2016 - rozpustenie 
rezervy 

11 489,99 

Overenie účtovnej závierky rok 2017 10 162,50 

Rezerva na overenie účtovnej závierky rok 2017 14 437,50 

Overenie EON 2016 v SAD Trenčín a Prievidza 11 400,00 

Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia 
účtovnej závierky 

0,00 

Daňové poradenstvo 0,00 

Ostatné neaudítorské služby 0,00 

 
 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná   závierka do dňa 

zostavenia účtovnej závierky – Konsolidovaný celok TSK  neeviduje žiadne významné skutočnosti, ktoré 

nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017. 



Príloha č.1
zostavený k: 31.12.2017

Zostavený za: Trenčiansky samosprávny kraj Mena: EUR

Bežné účtovné 

obdobie
eliminácia PZ eliminácia transferov dáta po konsolidácii

Netto Netto Netto Netto

a b c

SPOLU MAJETOK (r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117) 001 402 866 568,86 -185 461,54 -151 686 803,37 250 994 303,95

A. Neobežný majetok (r. 003 + r. 012 + r. 025) 002 200 830 316,30 200 830 316,30

A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok   súčet (r. 004 až 011)

003 1 678 065,81 1 678 065,81

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj  (012) - (072+091AÚ) 004

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 410 775,52 410 775,52

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006 0,00 0,00

4.

Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z 

konsolidácie kaptiálu (+/-) 007

5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 008
0,00 0,00

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 009
37 625,00 37 625,00

7. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 010
1 229 665,29 1 229 665,29

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 

(095AÚ) 011

A.II. Dlhodobý hmotný majetok   súčet (r. 013 až 024) 012 199 152 250,49 199 152 250,49

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 013 15 277 784,15 15 277 784,15

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 014 39 379,97 39 379,97

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 015

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 016 143 481 814,50 143 481 814,50

5.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - 

(082+092AÚ) 017
7 226 586,62 7 226 586,62

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 018 1 593 250,78 1 593 250,78

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 019
183 605,81 183 605,81

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 020 0,00 0,00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 021 166 453,20 166 453,20

O
z
n

a
č
e
n

ie

STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku



10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 022 8 167 065,55 8 167 065,55

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023 23 016 309,91 23 016 309,91

12.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 

(095AÚ) 024

A.III.
Dlhodobý finančný majetok   súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 

až 034)
025

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 

jednotke (061) - (096AÚ) 026

2.

Podielové cenné papiere a podiely v  spoločnosti s 

podstatným vplyvom  (062) - (096AÚ) 027

z toho: goodwill 028

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 029

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 030

5.

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - 

(096AÚ) 031

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 032

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 033

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 034

B.
Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 

101 + r. 107
035 201 255 225,33 -185 461,54 -151 657 915,71 49 411 848,08

B.I. Zásoby  súčet (r. 037 až 041) 036 3 183 230,14 3 183 230,14

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 037 2 845 530,96 2 845 530,96

2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 038

3. Výrobky (123) - (194) 039 1 589,75 1 589,75

4. Zvieratá  (124) - (195) 040 138,31 138,31

5. Tovar (132 + 133 + 139 - 196) 041 335 971,12 335 971,12

B.II.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 

043 až r. 049) 042
151 660 962,89 -151 657 915,71 3 047,18

B.II.1.

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 

rozpočtu zriaďovateľa  (351) 043
601 850,40 -601 850,40 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 044

3.

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného 

celku (355) 045
151 056 065,31 -151 056 065,31 0,00

4.

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci 

konsolidovaného celku (356) 046

5.

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného 

celku (357) 047
806,98 806,98



6.

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom 

(358) 048

7.

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné 

zúčtovania (359) 049
2 240,20 2 240,20

B. III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) 050 496 826,61 496 826,61

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 051

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 052

3.

Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - 

(391AÚ) 053

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 054

5. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 055

6. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 056

7.

Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  

(373AÚ) - (391AÚ) 057

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 059

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 060

11. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 061 496 826,61 496 826,61

z toho: odložená daňová pohľadávka 062

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) 063 10 626 740,20 -185 461,54 10 441 278,66

B.VI.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 064 8 665 611,47 -6 681,09 8 658 930,38

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 065

3.

Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - 

(391AÚ) 066

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314) - (391AÚ) 067 7 293,50 7 293,50

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 068 216 347,09 -1 469,44 214 877,65

6.

Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  (316) - 

(391AÚ) 069

7.

Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov  

(317) - (391AÚ) 070

8.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných 

celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a 

vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) 071

699 207,10 -274,20 698 932,90

9.

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných 

celkov (319) - (391AÚ) 072

10. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 073 32 428,59 32 428,59

11.

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného 

poistenia (336) - (391AÚ) 074

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 075 28 343,09 28 343,09

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 076



14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 077 825,63 825,63

15. Ostatné dane a poplatky  (345) - (391AÚ) 078

16. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 079

17.

Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií  

(373AÚ) - (391AÚ) 080

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 081 461,86 461,86

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 082

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 083

21. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 084 975 502,98 -177 036,81 798 466,17

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 085

23. Zúctovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ) 086

24.

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej 

správy (372AÚ) - (391AÚ) 087
718,89 718,89

B.V. Finančné účty súčet (r. 089 až 100) 088 35 287 465,49 35 287 465,49

B.V.1. Pokladnica (211) 089 25 547,38 25 547,38

2. Ceniny (213) 090 42 495,45 42 495,45

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 091 35 219 422,66 35 219 422,66

4.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 

(221AÚ) 092

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 093

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 094

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 095

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 096

9.

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka 

držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 097

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 098

11.

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - 

(291AÚ) 099

12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 100

B.VI.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet 

(r. 102 až r. 106) 101

B.VI. 1

Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci 

konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 102

2.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom 

verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 103

3.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským 

subjektom (274AÚ) - (291AÚ)  104

4.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 

organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)  105



5.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám 

(277AÚ) - (291AÚ)  106

B.VII. 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 

súčet (r. 108 až r. 112) 107
0,00 0,00

B.VII.1.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci 

konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 108

2.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom 

verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 109

3.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským 

subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 110

4.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 

organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 111
0,00 0,00

5.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám 

(277AÚ) - (291AÚ) 112

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až  r. 116) 113 781 027,23 -28 887,66 752 139,57

C. 1. Náklady budúcich období (381) 114 777 284,69 -28 887,66 748 397,03

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115

3. Príjmy budúcich období (385) 116 3 742,54 3 742,54

D.

Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová 

skupina 20) 117



Príloha č.2
Zostavený k: 31.12.2017

zostavený za:Trenčiansky samosprávny kraj Mena: EUR

Bežné účtovné 

obdobie
eliminácia PZ

eliminácia 

transferov

eliminácia OP k 

pohľadávkam a 

rezerv

ostatné 

zúčtovania po 

KK

dáta po konsolidácii

Netto Netto Netto Netto Netto Netto

a b c

VLASTNÉ  IMANIE  A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188
118 402 866 568,86 -185 461,54 -151 686 803,37 0,00 0,00 250 994 303,95

A. Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129 119 93 172 874,50 0,00 0,00 93 172 874,50

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122) 120

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/–  414) 
121

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/–  415) 122

A.II. Fondy súčet (r. 124 + r. 125) 123 3 190 109,84 -3 190 109,84 0,00

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 124 3 190 109,84 -3 190 109,84 0,00

2. Ostatné fondy (427) 125

A.III. Výsledok hospodárenia súčet (r. 127 až 128) 126 89 982 764,66 0,00 3 190 109,84 93 172 874,50

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/–  428) 
127 79 176 605,84 32 729,50 3 190 109,84 82 399 445,18

2.

Výsledok hospodárenia za úctovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 120 + r. 

123 + r. 127 + r. 129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)
128 10 806 158,82 -32 729,50 10 773 429,32

A.IV. Podiely iných účtovných jednotiek 129

B. Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178 130 275 728 604,78 -185 461,54 -151 657 915,71 0,00 123 885 227,53

B.I. Rezervy súčet (r. 132 až 135) 131 1 099 356,29 0,00 1 099 356,29

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 132

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 133 95 352,46 95 352,46

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 134 045,28 134 045,28

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 135 869 958,55 0,00 869 958,55

B.II.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 

143)
136 152 068 321,98 -151 657 915,71 410 406,27

B.II.1.

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu 

zriaďovateľa  (351) 
137 601 850,40 -601 850,40 0,00

O
z
n

a
č
e
n

ie

STRANA PASÍV
Číslo 

riadku



2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 138

3.

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku 

(355) 
139 151 056 065,31 -151 056 065,31 0,00

4.

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci 

konsolidovaného celku (356)
140

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 
141 405 406,27 405 406,27

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
142

7.

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné 

zúčtovania (359)
143 5 000,00 5 000,00

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155) 144 938 552,66 938 552,66

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 145 163 364,02 163 364,02

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 146

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 147

4. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 148 261 972,77 261 972,77

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 149 495 354,80 495 354,80

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 150 17 861,07 17 861,07

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 
151

8. Predané opcie (377AÚ) 152

9. Iné záväzky  (379AÚ) 153

z toho: odložený daňový záväzok 154

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 155

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177) 156 75 232 304,07 -185 461,54 75 046 842,53

B.IV.1. Dodávatelia (321) 157 15 078 798,20 -22 232,23 15 056 565,97

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 158

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 159 268 583,13 268 583,13

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 160 661 260,75 -1 469,44 659 791,31

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 161 360 193,86 -158,46 360 035,40

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 162 18 311,42 18 311,42

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 
163

8. Predané opcie (377AÚ) 164

9. Iné záväzky  (379AÚ) 165 4 434 582,65 -161 601,41 4 272 981,24

10.

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367) 
166

11. Záväzky voči združeniu (368) 167



12. Zamestnanci (331) 168 5 402 900,12 5 402 900,12

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169 585,73 585,73

14.

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 

(336)
170 44 342 243,42 44 342 243,42

15. Daň z príjmov (341) 171 54 103,37 54 103,37

16. Ostatné priame dane (342) 172 1 117 593,15 1 117 593,15

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 173 291 350,02 291 350,02

18. Ostatné dane a poplatky  (345) 174 125 652,78 125 652,78

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 175

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ) 176 230 182,94 230 182,94

21.

Transfery a ostatné zúčtovanie so  subjektami mimo verejnej správy 

(372AÚ)
177 2 845 962,53 2 845 962,53

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184) 178 46 390 069,78 46 390 069,78

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ )  179 44 128 825,39 44 128 825,39

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 180 2 261 244,39 2 261 244,39

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241 ) - (255AÚ) 181

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 182

5.

Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy 

dlhodobé (273AÚ)  
183

6.

Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy 

krátkodobé (273AÚ)  
184

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187) 185 33 965 089,58 -28 887,66 33 936 201,92

C.1. Výdavky budúcich období (383) 186 3 091,74 3 091,74

2. Výnosy budúcich období (384) 187 33 961 997,84 -28 887,66 33 933 110,18

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
188



Príloha č.3
zostavený k: 31.12.2017

Zostavený za: Trenčiansky samosprávny kraj Mena: EUR

Číslo účtu 

alebo skupiny
Náklady

Číslo 

riadku 

Bežné účtovné 

obdobie
eliminácia N/V eliminácia transferov

eliminácia OP k 

pohľadávkam a 

rezerv

dáta po 

konsolidácii

a b c 1 10 11 15 24

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 31 446 552,05 -16 519,62 31 430 032,43

501 Spotreba materiálu 002 21 237 946,37 -7 930,95 21 230 015,42

502 Spotreba energie 003 6 737 690,06 -8 588,67 6 729 101,39

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 3 470 915,62 3 470 915,62

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 15 146 244,83 -50 385,12 15 095 859,71

511 Opravy a udržiavanie 007 7 207 071,03 -2 964,60 7 204 106,43

512 Cestovné 008 474 239,92 -360,95 473 878,97

513 Náklady na reprezentáciu 009 66 394,22 -13 695,44 52 698,78

518 Ostatné služby 010 7 398 539,66 -33 364,13 7 365 175,53

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 108 371 410,76 -44 998,91 108 326 411,85

521 Mzdové náklady 012 77 776 077,60 77 776 077,60

524 Zákonné sociálne poistenie 013 26 902 792,22 26 902 792,22

525 Ostatné sociálne poistenie 014 591 491,52 591 491,52

527 Zákonné sociálne náklady 015 3 062 547,24 -44 998,91 3 017 548,33

528 Ostatné sociálne náklady 016 38 502,18 38 502,18

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 475 825,20 475 825,20

531 Daň z motorových vozidiel 018 8 880,30 8 880,30

532 Daň z nehnuteľnosti 019 229 276,64 229 276,64



538 Ostatné dane a poplatky 020 237 668,26 237 668,26

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 

028)
021 2 170 985,77 -445,45 2 170 540,32

541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku  
022 139 660,08 139 660,08

542 Predaný materiál 023 78 443,89 78 443,89

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 423 255,37 -245,45 423 009,92

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 42 576,94 -200,00 42 376,94

546 Odpis pohľadávky 026 25 889,86 25 889,86

548 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť 027 1 438 829,12 1 438 829,12

549 Manká a škody 028 22 330,51 22 330,51

55

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej 

činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia                                                                                      

(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

029 9 555 621,86 9 555 621,86

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku
030 8 735 463,51 8 735 463,51

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 

032 až r. 035)
031 820 158,35 820 158,35

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 134 065,28 134 065,28

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 238 750,75 238 750,75

557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej 

činnosti
034 5 468,35 5 468,35

558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej 

činnosti
035 441 873,97 441 873,97

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ 

r. 038)
036

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 049) 040 1 036 686,15 1 036 686,15



561 Predané cenné papiere a podiely 041

562 Úroky 042 720 867,79 720 867,79

563 Kurzové straty 043 115,51 115,51

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045

567 Náklady na derivátové operácie 046

568 Ostatné finančné náklady 047 315 626,69 315 626,69

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 76,16 76,16

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku 

hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej 

správy

049

57 Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054) 050 3 404,96 3 404,96

572 Škody 051

574 Tvorba rezerv 052

578 Ostatné mimoriadne náklady 053 3 404,96 3 404,96

579 Tvorba opravných položiek 054

58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 

056 až r. 064)
055 75 929 012,78 -52 796 675,21 23 132 337,57

581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych 

rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
056

582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným 

subjektom verejnej správy
057

583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom 

mimo verejnej správy
058



584

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 

vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a 

príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším 

územným celkom

059 44 832 243,05 -44 832 243,05 0,00

585

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 

vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej 

správy

060 177 752,68 177 752,68

586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 

vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
061 22 953 030,63 22 953 030,63

587 Náklady na ostatné transfery 062 1 554,26 1 554,26

588 Náklady z odvodu príjmov 063 7 753 556,59 -7 753 556,59 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 064 210 875,57 -210 875,57 0,00

065 244 135 744,36 -112 349,10 -52 796 675,21 191 226 720,05

Číslo účtu alebo 

skupiny
Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia c

Bežné účtovné 

obdobie
eliminácia N/V eliminácia transferov

eliminácia OP k 

pohľadávkam a 

rezerv

dáta po 

konsolidácii

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069) 066 65 079 238,41 -79 744,97 64 999 493,44

601 Tržby za vlastné výrobky 067 149 360,26 -2 872,03 146 488,23

602 Tržby z predaja služieb 068 60 867 879,89 -76 872,94 60 791 006,95

604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 069 4 061 998,26 4 061 998,26

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 

074)
070 -686,77 -686,77

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 071

612 Zmena stavu polotovarov 072

613 Zmena stavu výrobkov  073 -683,47 -683,47

614 Zmena stavu zvierat  074 -3,30 -3,30

62 Aktivácia (r. 076 až r. 079) 075 1 023 549,65 1 023 549,65

621 Aktivácia materiálu a tovaru 076 757 265,81 757 265,81

Účtové skupiny 50 - 58 celkom      súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + 

r.021 + r.029 + r.040 + r.050 + r.055)



622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 077 266 283,84 266 283,84

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 078

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 079

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až 

r. 083)
080 82 130 050,28 82 130 050,28

631 Daňové a colné výnosy štátu 081

632 Daňové výnosy samosprávy 082 82 097 431,63 82 097 431,63

633 Výnosy z poplatkov 083 32 618,65 32 618,65

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 

090)
084 5 257 499,52 -32 604,13 5 224 895,39

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku
085 1 641 049,63 1 641 049,63

642 Tržby z predaja materiálu 086 89 424,71 -3 434,27 85 990,44

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 23 625,00 -45,45 23 579,55

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 088 14 084,77 -400,00 13 684,77

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 089

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 090 3 489 315,41 -28 724,41 3 460 591,00

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 

prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a 

zúčtovanie časového rozlíšenia                                                                                     

(r. 092 +  r. 097 + r. 100)

091 485 912,74 -32 729,50 453 183,24

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 

prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)
092 485 912,74 -32 729,50 453 183,24

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 134 001,76 134 001,76

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 094 153 970,40 153 970,40

657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej 

činnosti
095 6 803,39 6 803,39

658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej 

činnosti
096 191 137,19 -32 729,50 158 407,69



Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej  

činnosti (r. 098 + r. 099)
097

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 098

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 099

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 100

66 Finančné výnosy (r. 102 až r. 110) 101 3 842,36 3 842,36

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 102

662 Úroky 103 2 549,90 2 549,90

663 Kurzové zisky 104

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 105

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 106

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 107

667 Výnosy z derivátových operácií 108

668 Ostatné finančné výnosy 109 1 292,46 1 292,46

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku 

hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej 

správy

110

67 Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115) 111 463,74 463,74

672 Náhrady škôd 112 463,74 463,74

674 Zúčtovanie rezerv 113

678 Ostatné mimoriadne výnosy 114

679 Zúčtovanie opravných položiek 115

68

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych 

rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách (r. 117 až r. 125)

116



681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 117

682 Výnosy  z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 118

683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov 

verejnej správy
119

684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov 

verejnej správy
120

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 121

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 122

687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy
123

688
Výnosy z kapitálových  transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy
124

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 125

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 

vyšších územných celkoch a v rozpočtových 

organizáciách a príspevkových organizáciách 

zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 

127 až r. 135)

126 101 123 941,67 -52 796 675,21 48 327 266,46

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z 

rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových 

organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených 

obcou alebo vyšším územným celkom

127 38 016 034,16 -38 016 034,16 0,00

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z 

rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových 

organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených 

obcou alebo vyšším územným celkom

128 6 814 008,89 -6 814 008,89 0,00



693
Výnosy samosprávy  z bežných transferov zo štátneho 

rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
129 45 839 562,10 -2 200,00 45 837 362,10

694
Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo štátneho 

rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
130 1 674 692,06 1 674 692,06

695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej 

únie
131 452 110,51 452 110,51

696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 

Európskej únie
132 2 244,24 2 244,24

697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy
133 277 474,37 277 474,37

698
Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej správy
134 83 383,18 83 383,18

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 135 7 964 432,16 -7 964 432,16 0,00

136 255 103 811,60 -112 349,10 -52 796 675,21 -32 729,50 202 162 057,79

137 10 968 067,24 0,00 0,00 -32 729,50 10 935 337,74

591 Splatná daň z príjmov 138 161 676,12 161 676,12

595 Dodatočne platená daň z príjmov 139 232,30 232,30

140 10 806 158,82 0,00 0,00 -32 729,50 10 773 429,32

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných 

jednotiek
141

Účtová trieda 6 celkom    súčet  (r. 066 + r. 070 + r. 075 +  r. 080 + r. 084 + 

r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126) 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                                                                                                                                                          

( r. 136 mínus r. 065) (+/-)

Výsledok hospodárenia po zdanení                                                                                                                                                                   

r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)



Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov  
účtovnej jednotky IČO Druh vzťahu Právna forma

Podiel na
vlastnom
imaní (%)

Podiel na
hlasovac

ích
právach

(%)

Konsolid
ovaný
podiel

(%)

Súčasťou súhrnného celku Sídlo

odo dňa do dňa Ulica a číslo PSČ Názov obce

Centrum sociálnych služieb - AVE 00632384 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 ul. Športovcov 671/23 1841 Dubnica nad Váhom

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad
Bebravou 30999847 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Textilná 900 95701

Bánovce nad
Bebravou

Centrum sociálnych služieb - Bôrik 00648710 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Žltá 319/25 97213 Nitrianske Pravno

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 00632350 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Zákvašov 1935/453 1701 Považská Bystrica

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 17066913 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Hoštinská 1620 2001 Púchov

Centrum sociálnych služieb - DEMY 00351741 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Biskupická 46 91104 Trenčín

Centrum sociálnych služieb - DOMINO 00648701 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Veterná 11 97101 Prievidza

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 31118682 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Bzince pod Javorinou 344 91611 Bzince pod Javorinou

Centrum sociálnych služieb - Jesienka 00596264 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 ul. Staromyjavská 77 90701 Myjava

Centrum sociálnych služieb - Juh 34056505 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Liptovská 10 91108 Trenčín - Juh

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 ul.J.Smreka č. 486 2001 Púchov - Kolonka

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 00630250 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Medňanská 80 2061 Lednické Rovne

Centrum sociálnych služieb - LIPA 00227404 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Kostolná-Záriečie 10 91304 Kostolná - Záriečie

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 31822665 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 ul. Školská 806/3 91442 Horné Srnie

Centrum sociálnych služieb - LÚČ 00632392 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Pruské 399 1852 Pruské

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 00632414 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Dolný Lieskov 197 1821 Dolný Lieskov

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 34011641 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca

Centrum sociálnych služieb - Partizánske 00356883 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Škultétyho 653/20 95801 Partizánske

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 00632406 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Slávnica 68 1854 Slávnica

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad
Váhom 42017769 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 ul. Bernolákova 14/604 91501

Nové Mesto nad
Váhom

Centrum tradičnej kultúry v Myjave 34056335 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Partizánska 290/17 90701 Myjava

Domov sociálnych služieb  - Adamovské
Kochanovce 00596175 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017

Adamovské Kochanovce
122 91305

Adamovské
Kochanovce

Domov sociálnych služieb -  Púchov - Nosice 00628115 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Púchov - Nosice 57 2001 Púchov - Nosice

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 00351725 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Zemianske Podhrdie 4 91307 Zemianske Podhradie

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34059202 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Palackého 27 91101 Trenčín

Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová 00160601 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Lipová 15 97251 Handlová

Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 00596680 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Jablonská 301/5 90701 Myjava

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského665/2,
Bánovce nad B 17050227 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Radlinského 665/2 95701

Bánovce nad
Bebravou

Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske 00160296 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Komenského 2/1074 95801 Partizánske

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín 00160458 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Ul.1.mája 2 91135 Trenčín

Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41,Nové
Mesto nad Váhom 00160270 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Športová 41 91501

Nové Mesto nad
Váhom

Gymnázium, Školská 234/8,  Považská Bystrica 00160741 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Školská 234/8 1701 Považská Bystrica

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 00160628 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Školská 2 1841 Dubnica nad Váhom

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 00160768 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Ul. 1 mája 905 2015 Púchov
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Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,
Matice slovenskej 00160750 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Matice slovenskej 16 97101 Prievidza

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 34059121 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 34059130 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Košovská cesta 9 97101 Prievidza

HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 35653655 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Viničná 17 97101
Prievidza V, časť
V.Lehôtka

Hvezdáreň v Partizánskom 34059105 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Malé Bielice 177 95804 Partizánske

Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín 34074953 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Ulica 1. mája 2 91135 Trenčín

Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14,
Trenčín 34056149 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Pod Sokolicami  14 91101 Trenčín

Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Staromyjavská 59 90713 Myjava

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 00610411 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Nemocničná 986 1726 Považská Bystrica

Nemocnica s poliklinikou Prievidza 17335795 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Nemocničná 2 97201 Bojnice

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 00162094 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 F.Madvu 2 97129 Prievidza

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská
Bystrica 00162086 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Jesenského 259/6 1744 Považská Bystrica

Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1,
Trenčín 00161993 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 M.Rázusa 1 91129 Trenčín

Považská knižnica v Považskej Bystrici 34059059 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Ulica Štúrova 41/14 1745 Považská Bystrica

Považské osvetové stredisko v PovažskejBystrici 34059067 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Ul.Slov.partizánov1132/52 1701 Považská Bystrica

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 34059113 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Záhradnícka 19 97101 Prievidza

Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky 42152551 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Rastislavova 332 97271 Nováky

Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 00515159 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Staničná 6 91105 Trenčín

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Brnianska 3 91105 Trenčín

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18,
Dubnica nad Váho 42026393 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Bratislavská 439/18 1841 Dubnica nad Váhom

Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov  00632066 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 I. Krasku 491 2032 Púchov

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 42024471 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Lipová č. 8 97251 Handlová

Stredná odborná škola, Námestie SNP 5,
Partizánske 50424891 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Námestie SNP 5 95823 Partizánske

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie
J. Kalinči 00158577 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Nábrežie J. Kalinčiaka 1 97101 Prievidza

Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80, 00893111 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Piešťanská 2262/80 91501

Nové Mesto nad
Váhom

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1.
mája 1264, P 00158569 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Ul. 1.mája 1264 2001 Púchov

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P.
Jilemnického 00351806 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Ul.P.Jilemnického24 91250 Trenčín

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 17053668 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Pod Sokolicami  14 91101 Trenčín

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 00159298 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Pruské 294 1852 Pruské

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193,
Lednické Rovne 00894907 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Súhradka 193 2061 Lednické Rovne

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Športová 675 91601 Strará Turá

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša,
Staničná 4, Tr 37922467 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Staničná 4 91105 Trenčín



Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov  
účtovnej jednotky IČO Druh vzťahu Právna forma

Podiel na
vlastnom
imaní (%)

Podiel na
hlasovac

ích
právach

(%)

Konsolid
ovaný
podiel

(%)

Súčasťou súhrnného celku Sídlo

odo dňa do dňa Ulica a číslo PSČ Názov obce

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta
76, Báno 37922459 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Partizánska cesta 76 95720

Bánovce nad
Bebravou

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov
341/2, Považská 17050561 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Športovcov  341/2 1749 Považská Bystrica

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 42026407 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 T. Vansovej 32 97101 Prievidza

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
1129/49, P 42141443 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017

Ul.slov.partizánov
1129/49 1701 Považská Bystrica

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové
Mesto nad Váhom 00161403 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Bzinská 11 91501

Nové Mesto nad
Váhom

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1,
Dubnica nad 00161586 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Obrancov mieru 343/1 1841 Dubnica nad Váhom

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských
partizánov 1132/5 00161594 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017

Ul.slov.partizánov
1132/52 1701 Považská Bystrica

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava 00161381 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Ul. SNP 413/8 90701 Myjava

Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín 00161438 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Staničná 8 91105 Trenčín

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská
Bystrica 00607002 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Školská 230 1701 Považská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14,
Trenčín 00607363 Dcérska účtovná jednotka Rozpočtová organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Veľkomoravská  14 91105 Trenčín

Trenčianske múzeum v Trenčíne 34059199 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Mierové námestie 46 91101 Trenčín

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 34059172 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 Materská účtovná jednotka
Samosprávny kraj (úrad
samosprávneho kra    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 K dolnej stanici 7282/20A 91150 Trenčín

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 35629011 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017 Hasičská ul.1 91182 Trenčín

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 34059041 Dcérska účtovná jednotka Príspevková organizácia    0.00    0.00    0.00 1.1.2017 31.12.2017
Ul.Slov. partizánov
1132/52 1701 Považská Bystrica



Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku Číslo
riadku

Obstarávacia cena Oprávky

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktivované náklady na vývoj 01           

Softvér 02 7 516 907,38   306 724,99 7 823 632,37 7 152 698,68 257 232,66   7 409 931,34

Oceniteľné práva 03 2 638,80    2 638,80 2 638,80    2 638,80

Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie
kapitálu 04           

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 05 7 130,84  720,31  6 410,53 5 972,31  720,31  5 252,00

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 06 383 115,52    383 115,52 270 578,96 74 794,88   345 373,84

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 07 205 638,99 1 330 751,29  -306 724,99 1 229 665,29      

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný
majetok 08           

Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až
08) 09 8 115 431,53 1 330 751,29 720,31  9 445 462,51 7 431 888,75 332 027,54 720,31  7 763 195,98

Pozemky 10 13 378 045,70 1 894 396,87 525 683,56 531 025,14 15 277 784,15      

Umelecké diela a zbierky 11 39 379,97    39 379,97      

Predmety z drahých kovov 12           

Stavby 13 301 016 798,46 4 270 359,74 3 201 664,52 5 478 651,69 307 564 145,37 157 690 764,09 7 069 140,41 3 211 606,40  161 548 298,10

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14 38 749 508,25 519 806,30 1 203 363,44 2 513 533,37 40 579 484,48 32 804 354,22 1 651 658,94 1 161 376,36  33 294 636,80

Dopravné prostriedky 15 19 547 213,04 193 914,25 295 724,13 701 850,53 20 147 253,69 17 436 455,88 1 397 179,37 295 724,13  18 537 911,12

Pestovateľské celky trvalých porastov 16 183 787,05  61,74  183 725,31 119,50    119,50

Základné stádo a ťažné zvieratá 17 1 327,76    1 327,76 1 327,76    1 327,76

Drobný dlhodobý hmotný majetok 18 1 051 223,91  51 756,80 77 654,81 1 077 121,92 920 501,35 41 924,17 51 756,80  910 668,72

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 19 9 394 967,16 74 112,05 20 534,05 349 339,24 9 797 884,40 1 343 695,39 261 369,29 20 534,05  1 584 530,63

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 20 12 164 926,90 23 549 849,10 453 337,92 -9 652 054,78 25 609 383,30      

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 21           

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až
21) 22 395 527 178,20 30 502 438,31 5 752 126,16  420 277 490,35 210 197 218,19 10 421 272,18 4 740 997,74  215 877 492,63

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej
účtovnej jednotke 23           

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom 24           

Realizovateľné cenné papiere a podiely 25           

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 26           

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 27           

Ostatné pôžičky 28           

Ostatný dlhodobý finančný majetok 29           

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 30           

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až
30) 31           

Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) 32 403 642 609,73 31 833 189,60 5 752 846,47  429 722 952,86 217 629 106,94 10 753 299,72 4 741 718,05  223 640 688,61



Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku Číslo
riadku

Opravné položky Zostatková hodnota

2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 2017

a b 11 12 13 14 15 16 17

Aktivované náklady na vývoj 01        

Softvér 02 2 925,51    2 925,51 361 283,19 410 775,52

Oceniteľné práva 03        

Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie
kapitálu 04        

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 05 1 158,53    1 158,53   

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 06 116,68    116,68 112 419,88 37 625,00

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 07      205 638,99 1 229 665,29

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný
majetok 08        

Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až
08) 09 4 200,72    4 200,72 679 342,06 1 678 065,81

Pozemky 10      13 378 045,70 15 277 784,15

Umelecké diela a zbierky 11      39 379,97 39 379,97

Predmety z drahých kovov 12        

Stavby 13 2 528 032,57 134 820,09 128 819,89  2 534 032,77 140 798 001,80 143 481 814,50

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14 14 640,63 44 833,83 1 213,40  58 261,06 5 930 513,40 7 226 586,62

Dopravné prostriedky 15 12 222,36 3 869,43   16 091,79 2 098 534,80 1 593 250,78

Pestovateľské celky trvalých porastov 16      183 667,55 183 605,81

Základné stádo a ťažné zvieratá 17        

Drobný dlhodobý hmotný majetok 18      130 722,56 166 453,20

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 19 64 665,78  18 377,56  46 288,22 7 986 605,99 8 167 065,55

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 20 2 428 804,54 202 806,40 38 537,55  2 593 073,39 9 736 122,36 23 016 309,91

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 21        

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až
21) 22 5 048 365,88 386 329,75 186 948,40  5 247 747,23 180 281 594,13 199 152 250,49

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej
účtovnej jednotke 23        

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom 24        

Realizovateľné cenné papiere a podiely 25        

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 26        

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 27        

Ostatné pôžičky 28        

Ostatný dlhodobý finančný majetok 29        

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 30        

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až
30) 31        

Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) 32 5 052 566,60 386 329,75 186 948,40  5 251 947,95 180 960 936,19 200 830 316,30



Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti číslo
riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Pohľadávky v lehote splatnosti v tom: 01 11 665 331,05 10 115 897,95

      Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 11 151 730,62 9 583 936,82

      Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 16 773,82 16 773,82

      Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 496 826,61 515 187,31

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 1 483 785,55 1 987 542,12

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 13 149 116,60 12 103 440,07

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období Zostatok 2017 Zostatok 2016

Nájomné 516 438,11 534 023,30

Náklady z budúceho odvodu príjmov RO   

Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru 245,83 161,94

Predplatné 31 454,72 31 893,61

Predplatné poistné 92 050,05 76 505,32

Ostatné 108 208,32 121 655,58

Spolu 748 397,03 764 239,75

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období Zostatok 2017 Zostatok 2016

Nájomné 351,90 439,70

Poistné plnenie   

Ostatné 3 390,64 1 328,04

Spolu 3 742,54 1 767,74

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej
položky 2016 Tvroba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej

položky 2017

a b 1 2 3 4 5

112 Materiál na sklade  8 235,24   8 235,24

Spolu  0,00 8 235,24  0,00  0,00 8 235,24

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej
položky 2016 Tvroba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej

položky 2017

a b 1 2 3 4 5

311 Odberatelia 806 351,73 64 490,57 42 469,89 8 400,48 819 971,93

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC 671 718,16 254 534,59 19 171,45 71 420,37 835 660,93

374 Pohľadávky z nájmu 20 825,07 42,50   20 867,57

378 Iné pohľadávky 532 996,89 1 514,01   534 510,90

Spolu 2 031 891,85 320 581,67 61 641,34 79 820,85 2 211 011,33



Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky
Oceňovacie rozdiely

z precenenia
majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely
z kapitálových

účastín

Zákonný rezervný
fond Ostatné fondy

Nevysporiadaný
výsledok

hospodárenia
minulých rokov

Výsledok
hospodárenia

Podiely iných
účtovných jednotiek

a 1 2 3 4 5 6 7

Zostatok 2016     73 815 509,34 8 137 025,13  

Prírastky     522 300,04 10 773 429,32  

Úbytky     75 389,33   

Presun     8 137 025,13 -8 137 025,13  

Zostatok 2017  0,00  0,00  0,00  0,00 82 399 445,18 10 773 429,32  0,00



Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky Číslo
riadku Zostatok 2016 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2017

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy zákonné dlhodobé        

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení 01       

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 02       

Iné 03       

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03) 04       

Rezervy zákonné krátkodobé        

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení 05       

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 06       

Iné 07 135 110,26  134 045,28 133 978,26 1 132,00 134 045,28

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07) 08 135 110,26  134 045,28 133 978,26 1 132,00 134 045,28

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Názov položky Číslo
riadku Zostatok 2016 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2017

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy ostatné dlhodobé        

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení 01       

Zamestnanecké požitky 02       

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 03       

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04 11 103,00  24 451,46   35 554,46

Iné 05 31 811,00  27 987,00   59 798,00

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05) 06 42 914,00  52 438,46   95 352,46

Rezervy ostatné krátkodobé        

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení 07       

Zamestnanecké požitky 08 2 805,39  8 704,69 2 804,05 1,34 8 704,69

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 09       

Nevyfakturované dodávky a služby 10 528 278,28  320 452,19 147 174,51 12 247,80 689 308,16

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy
týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia 11 11 490,00  14 437,50 11 490,00  14 437,50

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12   20 044,90   20 044,90

Iné 13 131 097,30  110 029,40 102 196,51 1 466,89 137 463,30

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) 14 673 670,97  473 668,68 263 665,07 13 716,03 869 958,55



Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti číslo
riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Záväzky v lehote splatnosti v tom: 01 22 397 274,32 21 234 072,95

      Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 21 458 721,66 20 224 884,64

      Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 443 197,86 258 930,15

      Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 495 354,80 750 258,16

Záväzky po lehote splatnosti 05 53 588 120,87 44 133 688,95

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 75 985 395,19 65 367 761,90



Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charekter
bankového úveru Poskytovateľ bankového úveru Mena Úroková

sadzba v %
Dátum

splatnosti

Krátkodobá časť Dlhodobá časť
Výška istiny

2017
Nákladový úrok

za rok 2017
Zostatok 2017 Zostatok 2016 Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investičný ČSOB a.s. eur 1,49 25.6.2038 2 261 244,39 2 260 160,32 44 128 825,39 46 370 877,39 44 128 825,39 720 867,79

Spolu 2 261 244,39 2 260 160,32 44 128 825,39 46 370 877,39 44 128 825,39 720 867,79



Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období číslo
riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Nájomné 01  35,00

Ostatné 02 3 091,74 4 911,63

Spolu 03 3 091,74 4 946,63

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období číslo
riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Nájomné 01 768 773,65 559 645,58

Predplatné 02 4 153,07 5 780,89

Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO 03   

Zaplatené paušály 04  67,19

Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami 05   

Transfery 06 32 533 955,75 32 349 722,67

Ostatné 07 626 227,71 1 725 583,95

Spolu 08 33 933 110,18 34 640 800,28



Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2017 Spolu 2016

a b 1 2 3 4

Nákup licencií a licenčné poplatky 01 10 704,91 1 062,27 11 767,18 4 620,79

Doprava, preprava 02 140 976,04 156,88 141 132,92 97 761,80

Prenájom (lízing) 03    300,00

Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti 04 184 091,85 60 605,97 244 697,82 302 560,74

Nájomné - dopravné prostriedky 05 52 070,64  52 070,64 22 293,36

Nájomné - iné 06 62 822,17 162,95 62 985,12 86 640,35

Právne, ekonomické a iné poradenstvo 07 127 607,03 2 061,04 129 668,07 91 228,20

Poradenstvo - hardware, software 08 93 701,03  93 701,03  

Propagácia, reklama, inzercia 09 271 920,77 40,00 271 960,77 233 834,77

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 10 74 786,22 1 185,92 75 972,14 57 328,90

Administratívne/Režijné náklady 11 158 663,82 1 211,64 159 875,46 46 740,51

Strážna služba 12 16 102,75  16 102,75 11 850,64

Telekomunikačné služby 13 438 787,00 7 432,62 446 219,62 399 266,49

Štúdie, expertízy, posudky 14 58 734,11 5 590,41 64 324,52 37 504,34

Konkurzy a súťaže 15 81 096,95  81 096,95 59 974,27

Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne 16 38 751,68 907,81 39 659,49 42 337,45

Ostatné poštové služby 17 46 676,17 1 529,91 48 206,08 50 116,99

Náklady na overenie účtovnej závierky 18    30 230,00

Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej
závierky 19    2 440,34

Náklady na súvisiace audítorské služby 20     

Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo
audítorskou spoločnosťou 21     

Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo
audítorskou spoločnosťou 22     

Iné služby 23 5 289 365,90 136 369,07 5 425 734,97 4 832 166,94

Spolu 24 7 146 859,04 218 316,49 7 365 175,53 6 409 196,88

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2017 Spolu 2016

a b 1 2 3 4

Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody 01 6 919,92  6 919,92 3 003,21

Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom 02 28 560,10  28 560,10 35 730,28

Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom 03 59 593,30 3 607,68 63 200,98 8 206,39

Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom,
členom komisií a podobne) 04 249 825,84  249 825,84 237 184,85

Členské príspevky 05 353 296,00  353 296,00 360 898,70

Iné 06 721 070,47 15 955,81 737 026,28 629 717,89

Spolu 07 1 419 265,63 19 563,49 1 438 829,12 1 274 741,32



Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2017 Spolu 2016

a b 1 2 3 4

Poistenie nehnuteľností 01 127 073,69  127 073,69 117 833,79

Poistenie dopravných prostriedkov 02 82 188,57  82 188,57 106 700,03

Ostatné poistenie 03 89 850,67  89 850,67 44 629,43

Bankové výdavky/poplatky 04 5 147,17 1 627,87 6 775,04 5 271,06

Ostatné finančné náklady 05 6 012,07 3 726,65 9 738,72 8 366,03

Spolu 06 310 272,17 5 354,52 315 626,69 282 800,34

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2017 Spolu 2016

a b 1 2 3 4

Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia 01 176 095,93 3 570,14 179 666,07 139 644,18

Výnosy z prenájmu 02 560 491,02 668 367,45 1 228 858,47 1 375 076,50

Poistné plnenia 03 68 916,61  68 916,61 68 146,68

Inventúrne prebytky 04 994 003,80  994 003,80  

Náhrada za škodu 05 4 358,26  4 358,26 2 789,11

Ostatné 06 845 751,52 139 036,27 984 787,79 1 138 226,44

Spolu 07 2 649 617,14 810 973,86 3 460 591,00 2 723 882,91



Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva Číslo
riadku Zostatok 2017 Zostatok 2016

a b 1 2

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01   

Aktívne súdne spory 02   

Ostatné iné aktíva 03 1 914 372,83 1 723 727,58

Záväzky z poskytnutých záruk 04   

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05   

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06   

Záväzky z ručenia 07   

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08   

Ostatné iné pasíva 09   

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10   

Povinnosti z opčných obchodov 11   

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv
alebo odberateľských zmlúv 12   

Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv,
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv 13   

Iné povinnosti 14   



Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Hodnota

a 1 2

Budova hospodárska DSS Adamovské Kochanovce 151 015,94

Budova školská /A budova gymnázia /750 Trenčiansky samosprávny kraj 1 066 136,36

Budova školy -ŠvP Patrovec TSK 52 865,66

Dom súp. číslo 100, budova galérie GalériaM.A.BazovskéhovTrenčíne 1 538 047,00

KP hlavná budova kaštieľa DSS - Zemianske Podhradie 154 459,58

Kaštieľ DSS Adamovské Kochanovce 493 048,85

Kaštieľ CSS nádej Dolný Lieskov 6 638,78

Kaštieľ Draškovičovcov v Čachticiach Trenčianske múzeum v Trenčíne 91 568,08

Kaštieľ+ ostatné plochy pamiatkové Stredná odborná škola Pruské 584 959,17

Kláštor Františkánov Rehola menších bratov Františkánov 68 578,84

Kotolňa v Jesen.bud. (techn.zhodn.bud.) Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 14 394,57

Kúria Ambrovec v Beckove Trenčianske múzeum v Trenčíne 97 454,41

Pamätný dom Janka Jesenského Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 19 728,63

Park CSS nádej Dolný Lieskov 464,71

Park, múr ohradný s bránou a rotundou DSS Adamovské Kochanovce 222 018,39

Podjavorinske múzeum v NMnV Trenčianske múzeum v Trenčíne 493 047,50

RodnýdomĽ.Š.aA.D.vUhrovci Trenčianske múzeum v Trenčíne 58 838,18

Záhradný dom,skleník, pivnica DSS Adamovské Kochanovce 11 229,08

budova Považskej knižnice, Vila Považská knižnica v Považskej Bystrici 25 947,50

Škola Obchodná akadémia Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín 560 221,73

Spolu 5 710 662,96
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