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Trenčín, 25. september  2015  

Delegácia z Juhomoravského kraja objavovala Trenčiansky kraj 

 
V dňoch 21.-22. septembra 2015 navštívili Trenčiansky kraj členovia Výboru pre 

medziregionálne vzťahy Zastupiteľstva Juhomoravského kraja (JMK), ktorý je od 

januára 2014 partnerským regiónom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Delegácia 

pod vedením predsedu výboru Václava Nováka sa stretla s podpredsedom TSK Richardom 

Takáčom a s viacerými predstaviteľmi samosprávy. 

 

Prvou zastávkou českých poslancov v Trenčianskom kraji bola obec Horná Streda, kde 

delegáciu prijal starosta obce Ľubomír Krajňanský. Nasledovala návšteva Košarísk 

s rodným domom Milana Rastislava Štefánika. V púchovskom okrese, konkrétne v obci 

Dohňany delegáciu privítal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a starosta obce 

Milan Panáček. Českí hostia sa dozvedeli nielen o histórii obce, ale aj o najnovších 

projektoch a úspechoch. Zaujala ich prehliadka moderného športového centra, ktoré slúži 

účastníkom početných športových podujatí, ktoré sa v Dohňanoch každoročne organizujú. 

 Druhý deň návštevy začal prehliadkou najväčšieho zamestnávateľa púchovského 

okresu, spoločnosti Continental Matador. Program pokračoval v Trenčianskych Tepliciach, 

kde delegáciu prijala zástupkyňa primátora Monika Pšenčíková. Českých partnerov 

informovala o kúpeľnom meste, jeho demografii, aktuálnych problémoch a pokrokoch. 

„Podarilo sa nám zrekonštruovať námestie, v meste sme urobili oddychové zóny, v kúpeľnom 

parku máme relaxačné cvičenie pre všetkých návštevníkov mesta,“ upresnila viceprimátorka. 

Zároveň priblížila podrobnosti rekonštrukcie významného kúpeľného komplexu v meste 

a turistického lákadla – kúpaliska Zelená žaba. Na tomto mieste hostí privítali zástupcovia 

TSK, podpredseda TSK Richard Takáč, poslanci Zastupiteľstva TSK Pavol Bagin a Eva 

Bočincová a výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská. Návštevu Tr. Teplíc 

zavŕšili zástupcovia JMK v kúpeľnom dome Hammam, kde ich privítal generálny riaditeľ 

Kúpeľov Tr. Teplice Michal Vojtáš a Andrej Puček, obchodný riaditeľ. 

 

Podpredseda TSK sa s predsedom Výboru pre medziregionálne vzťahy 

Juhomoravského kraja stretol už niekoľko krát a ďalšiu návštevu prijal s potešením. „Som rád 

za Trenčiansky samosprávny kraj, že delegácia z partnerského regiónu navštívila náš kraj a 

že sa novozaložená krajská organizácia cestovného ruchu podieľala na príprave návštevy. 

Vzájomnú spoluprácu sme úspešne naštartovali a pevne verím, že naše dva kraje budú 

spoluprácu rozvíjať aj naďalej,“  povedal Richard Takáč.   

 

Dohoda o spolupráci medzi TSK a JMK iniciuje spoluprácu v prospech rozvoja 

slovensko – českej prihraničnej oblasti. Zástupcovia TSK sa v partnerskom kraji inšpirovali 

projektmi cestovného ruchu a propagáciou kraja, ktoré zabezpečuje Centrála cestovního 

ruchu – Jižní Morava. V oblasti dopravy sa TSK inšpiroval Integrovaným systémom dopravy, 

ktorý má byť zavedený na prihraničnom území Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho 

kraja. Ďalšie možnosti spolupráce sa predpokladajú po vyhlásení výziev v rámci programu  

cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. 
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