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Vec:  P o z v á n k a 

 
 

Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného 

ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v pondelok 

dňa 25.2.2019 o 12:00 h v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v Trenčíne (Administratívna budova TSK, zasadačka č.724). 

 

 

 

P r o g r a m : 

 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola stanovísk 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za II. polrok 2018  

    

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2018, príloha č. 1.  

 

5.  Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

6. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok      

v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ:   

 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok     

v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ     s názvom "Vzdělávání bez hranic" 

(Gymnázium Partizánske); 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok     

v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ      s názvom "Zvyšovanie kompetencií 
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študentov v aplikovaných prírodných a technických vedách na slovensko-českom 

pomedzí" (Gymnázium Púchov); 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok      

v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ      s názvom "Nové inovácie v agrosektore 

- E-book" (SOŠ Pruské); 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok     

v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ   s názvom "Zvýšenie úrovne vzdelávania 

pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných 

odborných škôl" (SOŠ strojnícka Považská Bystrica); 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok      

v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničný systém 

manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní" (SOŠ Handlová); 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok      

v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ   s názvom "Inovace výuky strojírenských 

oborů pro potřeby trhu práce" (SPŠ Myjava); 

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok      

v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Střední školy jako centra 

podpory a propagace technických oborů a vzdělávání" (SPŠ Nové Mesto nad Váhom); 

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok      

v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ  s názvom "Tradície v 21. storočí" (SUŠ 

Trenčín); 

i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok       

z Fondu malých projektov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom 

"Znovu spolu" (SPŠ Myjava); 

j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok      

z Fondu malých projektov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom 

"Výmena skúseností  a know-how v oblasti sociálnych služieb a práce s verejnosťou" 

(CSS Nádej Dolný Lieskov). 

                                       

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Prílohy: Materiály budú zaslané elektronickou poštou. 

 

     Prípadnú neúčasť prosím oznámte tajomníčke komisie Ing. Šarlote Novákovej telefonicky 

alebo e-mailom: sarlota.novakova@tsk.sk 

 

 

  

S pozdravom                                                                

 

 

 

 

 Ing. Zuzana Máčeková 

      predseda komisie                        
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