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Trenčiansky samosprávny kraj 
Komuniké  
     

 
Trenčín, 26. september 2016 
Poslanci prijali stratégiu v oblasti školstva, sociálnej pomoci aj cyklodopravy, kraj má po prvýkrát 
vo svojej histórii schválený štatút  
 

V poradí 20. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 26. 
septembra 2016 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Rokovania 
sa zúčastnilo 38 poslancov. Aj septembrové zasadnutie Z TSK mohli obyvatelia sledovať naživo cez 
oficiálne webové sídlo www.tsk.sk.  Verejnosť tak mohla nazrieť do rokovacej miestnosti už po piatykrát 
v rade. 
 

Kraj aktualizoval zásady hospodárenia s majetkom  
Poslanci Z TSK v troch bodoch týkajúcich sa majetku kraja schválili trvalú prebytočnosť nehnuteľného 
majetku v obci Bzince pod Javorinou, resp. v obci Nitrianske Rudno a ich odpredaj formou obchodnej 
verejnej súťaže. Taktiež vyhoveli potrebe usporiadať právny vzťah k pozemku v Prievidzi a schválili 
zriadenie vecného bremena. Krajský parlament s účinnosťou o d 1. októbra 2016 schválil aj dodatok 
k Zásadám hospodárenia s majetkom TSK, ktoré boli prijaté v júli 2014 a po dvoch rokoch používania si 
vyžadovali drobné úpravy a zosúladenie s platnou legislatívou. 
 

Bilancia v oblasti kontroly 
Krajskí poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIX. zasadnutí 
Zastupiteľstva TSK a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2016. Župní 
poslanci tiež vzali na vedomie Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 
2016. V kontrolovanom období od 01.01.2016 do 30.06.2016 bolo zaevidovaných na Oddelení vnútornej 
kontroly, petícií a sťažnosti Úradu TSK 16 sťažností a 5 petícií. 
 

V TSK vznikajú nové druhy a formy sociálnych služieb  
Schválením dodatku k Zriaďovacej listine CSS v Novom Meste nad Váhom sa ruší rehabilitačné stredisko 
s kapacitou 6 miest a následne sa zvyšuje kapacita špecializovaného zariadenia zo súčasných 18 na 24 
miest, o ktoré v regióne neustále rastie záujem. Schválením dodatku k Zriaďovacej listine DSS – Púchov – 
Nosice dali poslanci súhlas s rozšírením foriem poskytovaných sociálnych služieb o ambulantnú formu. 
Oba dodatky nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2017. Hlasovaním poslanci zároveň vymenovali od 1. 
októbra 2016 Gabrielu Hrončekovú za riaditeľku DSS – Púchov – Nosice a Máriu Janíkovú za riaditeľku 
CSS – Partizánske. 
 

V súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 TSK vypracoval 
„Koncepciu rozvoja sociálnych služieb TSK na roky 2015 – 2020“, ktorú poslanci väčšinovo schválili 
a prerokovali.  Dokument mapuje jednotlivé cieľové skupiny obyvateľstva a skutočný stav ponuky 
sociálnych služieb a stanovuje priority a ciele na nasledujúcich 5 rokov k rozvoju a zabezpečeniu 
sociálnych služieb. Dôležitým cieľom je zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v súlade s potrebami 
komunity (vznik nových druhov a foriem služieb – napr. služba včasnej intervencie), podpora prechodu 
prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť 
(deinštitucionalizácia vybraných zariadení sociálnych služieb) a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych 
služieb. 
 

Kultúra s novými riaditeľmi  
Schválením bodu č. 10 poslanecký kabinet vymenoval s účinnosťou od 1. októbra 2016 Petronelu 
Rágulovú za riaditeľku Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a Vieru Masarykovú za riaditeľku 
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.  
 

Školstvo v TSK napreduje správnym smerom, do duálu sa zapojil 2-násobný počet žiakov 
Poslanci tiež schválili aktualizáciu dokumentu „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK 
na roky 2013 – 2020“. Strategickým zámerom TSK pri určovaní počtu tried pre školský rok 2017/2018 je 
stabilizovať počet žiakov gymnázií (20% z predpokladaného počtu žiakov), znížiť počet žiakov v skupine 
odborov 63 a 64 – Ekonomika, organizácia, obchod a služby (17% z predpokladaného počtu žiakov), zvýšiť 
počet žiakov v technických a iných odboroch (63%z predpokladaného počtu žiakov). Základnými princípmi 
stratégie je zvýšenie kvality a atraktívnosti stredného školstva a prispôsobenie vzdelávania potrebám trhu 
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práce. Tento školský rok 2016∕2017 je v rámci duálneho systému vzdelávania podpísaných 202 
učebných zmlúv, čo predstavuje zdvojnásobenie počtu žiakov v porovnaní s minulým rokom, do systému 
je zapojených 12 škôl a 36 zamestnávateľov. Na strategický dokument nadväzuje aj Všeobecne záväzné 
nariadenie TSK č. 28/2016 o  určení počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre stredné školy 
v územnej pôsobnosti kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018. TSK vo VZN určuje 188 
tried prvého ročníka v dennej forme štúdia, z toho 170,5 tried pre stredné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK a 17,5 pre stredné školy iných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti TSK. Väčšinovým 
hlasovaním krajskí poslanci VZN č. 28/2016 schválili počas 12. bodu rokovania.  
 

Krajský parlament schválil aj návrh VZN TSK č. 29/2016, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov 
na nákup potravín a režijné náklady v školskej jedálni. Po presťahovaní SOŠ Dubnica nad Váhom zo 
Štúrovej ulice na Bratislavskú ulicu do zrekonštruovaných priestorov so stavebnými úpravami z rozpočtu 
TSK za viac ako 1,6 mil. € poslanci schválením dodatku k Zriaďovacej listine SOŠ Dubnica nad Váhom 
upravili sídlo a názov organizácie. Prerokovaním 15. bodu programu poslanci dňom 27. septembra 2016 
delegovali Jozefa Božíka, Ivetu Randziakovú, Ericha Dvonča a Juraja Vodičku do Rady školy pri Strednej 
odbornej škole v Partizánskom. Zároveň dňom 26. septembra 2016 odvolalo z dôvodu iných pracovných 
povinností riaditeľa  RONA, a. s., Pavla Brnku z Rady školy pri SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach a do 
funkcie delegovalo Jozefa Ševčíka, ktorý je vedúcim odboru riadenia ľudských zdrojov RONA, a. s.,  a  
spolupracuje so školou pri riešení problematiky vzdelávania.  
 

Poslanci schválili cyklistickú stratégiu  
TSK má veľmi dobré podmienky a predpoklady pre rozvoj cyklistickej dopravy ako aj cykloturistiky. Cieľom 
schváleného dokumentu „Stratégia využitia potenciálu TSK pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry“  je 
usmernenie budúceho rozvoja v období rokov 2016-2030. Ide o strednodobý strategický dokument, ktorý 
bude riadiť plánovanie a realizáciu všetkých aktivít v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na území kraja. 
Poslanci tiež odsúhlasili  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra SR za 
účelom realizácie projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, ktorého 
predkladateľom je TSK.  
 

TSK je oprávneným žiadateľom o nenávratné finančné príspevky z programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika-Česká republika 2014 – 2020. Podmienkou predloženia žiadosti je preukázanie 
cezhraničnej spolupráce s cezhraničným partnerom prostredníctvom Dohody o spolupráci partnerov na 
projekte v rámci programu, ktorú Z TSK schválilo prerokovaním bodu č. 19. V rámci vyhlásenej výzvy 
s kódom INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 poslanci taktiež schválili predloženie žiadosti SOŠ Púchov 
o nenávratný finančný príspevok na projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách 
pro rozvoj strojírenské praxe“ a SPŠ Dubnica nad Váhom, ktorá pripravuje projekt „Vzdelávať pre 
budúcnosť Edu4Future“.   
 

Prvýkrát v histórii s vlastným štatútom 
Schválený dokument „Štatút Trenčianskeho samosprávneho kraja“ bol vypracovaný na základe potreby 
podrobnejšej úpravy postavenia a pôsobnosti TSK, spôsobu hospodárenia s majetkom a základných 
právomocí, úloh a postavenia orgánov TSK a ďalších orgánov nimi zriadených. Schválením dokumentu 
TSK disponuje vlastným štatútom prvýkrát počas svojej existencie. Nový štatút umožňuje okrem iného 
udeľovať jednotlivcom a kolektívom verejné uznania TSK; Cenu TSK (udeľovaná Z TSK) a Cenu predsedu 
udeľovanú predsedom TSK.  
 

Komisie budú verejné 
Župný parlament záverom prerokoval a zobral na vedomie Výročnú správu krajskej organizácie 
cestovného ruchu Trenčín región za rok 2015 a schválil Rokovací poriadok komisií Z TSK. Ten bol 
novelizovaný z dôvodu potreby jeho aktualizácie a potreby posilniť možnosť občanov kontrolovať činnosť 
volených zástupcov v Z TSK i v komisiách. Ústretovým krokom samosprávy voči verejnosti je, že 
zasadnutia komisií budú verejné a župa ešte viac transparentnejšia. Najpodstatnejšou zmenou 
v porovnaní so súčasným rokovacím poriadkom komisií je úprava verejnosti zasadnutí komisií, a to tak 
v etape prípravy zasadnutí, ako aj počas ich priebehu. 
Kompletný program, ako aj všetky materiály k rokovaniu Zastupiteľstva TSK sú dostupné na oficiálnom 
webovom sídle www.tsk.sk v sekcii Úradná tabuľa. Nadchádzajúce rokovanie poslancov Z TSK sa bude 
konať podľa plánu v pondelok  28. novembra 2016. 
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Ú TSK, veronika.rezakova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 
55 907, mobil: +421 /901/ 918 144 
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