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Trenčín, 7. december 2017 
Trenčianska župa si prevzala svoje koncoročné vysvedčenie, uspela by na výbornú  
Najtransparentnejšia župa na Slovensku, kraj, ktorému sa podarilo zlepšiť najviac svoje 
finančné zdravie, strieborné miesto v súťaži o webové sídlo žúp či ocenenie za spoločenskú 
zodpovednosť. Týmito titulmi sa môže v roku 2017 pýšiť iba Trenčiansky samosprávny kraj. 
 
Blíži sa záver kalendárneho roka, obdobie, ktoré dáva príležitosť bilancovať úspechy a 
vykonanú prácu. Pre Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) bol rok 2017 v mnohých 
aspektoch historický a úspešný. Župe sa podarilo postaviť prvé krajské autistické centrum, 
začali stavebné práce na úplne novej športovej hale pri Športovom gymnáziu v Trenčíne a 
reálne sú už aj prvé kilometre megaprojektu Vážskej cyklotrasy. Okrem realizácie vlastných 
projektov bola župa v roku 2017 úspešná aj v zbieraní rôznych významných ocenení. 
„Najväčším ocením je pre Trenčiansky samosprávny kraj to, keď si našu prácu a jej výsledky 
všimnú ľudia. V prípade župy sú to hlavne občania kraja a rôzne inštitúcie, ktorých pochvala 
a ocenenia sú pre našich zamestnancov dôležité,“ povedal riaditeľ Úradu TSK Michal 
Žitňanský.  
 
Prvé veľké ocenenie prišlo koncom septembra, kedy sa Trenčianska župa stala absolútnym 
rekordmanom a podarilo sa jej skončiť na prvom mieste rebríčka transparentnosti žúp, ktorý 
zverejňuje Transparency International Slovensko. Veľký úspech podčiarkol aj fakt, že sa 
TSK dostal na prvé miesto až z chvosta rebríčka, a za sebou tak nechal všetky ostatné 
kraje. TSK získal 74,8% skóre a to hlavne vďaka projektu Otvorená župa. Najväčšej 
pochvaly sa však dostalo elektronickej úradnej tabuli. „Pred štyrmi rokmi bol kraj posledný 
so skóre 28%, dva roky dozadu sme sa stali najväčším skokanom, ale stále to nestačilo na 
to, aby sme sa odlepili od posledného miesta. Veľmi ma teší, že tento rok to už konečne 
vyšlo a bolo z toho hneď prvé miesto. Ďakujem celému tímu na Úrade TSK, bez ich práce 
by sme sa najtransparentnejšou župou nestali,“ priblížil predseda TSK Jaroslav Baška. 
 
Trenčianska župa neposkočila len v rebríčku transparentnosti, podľa hodnotení finančného 
zdravia žúp od nezávislej organizácie INEKO sa TSK stal celkovo druhou finančne 
najzdravšou župou, a z hľadiska zlepšenia finančnej kondície najväčším skokanom. „Kraj sa 
správa zodpovedne, šetrí od seba, zefektívňuje a optimalizuje jednotlivé procesy, čo sa 
prejavuje aj na stave župnej pokladnice,“ uviedol trenčiansky župan. Súčasné vedenie TSK 
zdedilo v roku 2014 župu s dlhom, ktorý predstavoval sumu takmer 90 eur na jedného 
obyvateľa. Za 4 roky sa však aj vďaka viacerým opatreniam podarilo tento dlh okresať na 
úroveň 79,4 eur na osobu žijúcu v kraji. 
 
Spoločenská zodpovednosť kraju svedčí  
 
Počas roku 2017 sa Trenčianska župa zamerala na ďalšie cibrenie svojho zodpovedného 
prístupu nielen voči životnému prostrediu, ale aj voči obyvateľom kraja. TSK sa zapojil 
do súťaže, ktorú už štvrtý rok s cieľom podporiť spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje Úrad 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pod názvom Národná cena SR za 
spoločenskú zodpovednosť. V rámci súťaže sa posudzovali tri piliere – ekonomický, 
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environmentálny a sociálny. Kompetentní odborníci sa zhodli, že TSK si zaslúži získať 
ocenenie ako Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť v kategórii C (verejný 
sektor). 
 
Na striebornú priečku poskočilo webové sídlo TSK  
 
Webové sídlo Trenčianskej župy patrí dlhodobo medzi najlepšie webové stránky spomedzi 
slovenských žúp. Na 14. ročníku súťaže Zlatý erb sa župe podarilo vybojovať druhé 
miesto, čo je posun o jednu priečku nahor. „Teší ma, že sa pravidelne umiestňujeme v top 
trojke. Webové sídlo TSK ponúka už dva roky návštevníkom responzívny dizajn, ktorý je 
rozhodujúci napríklad aj pri vyhľadávaní Googlom. Je preto škoda, že hodnotitelia neberú 
túto technickú inováciu ako jeden z hodnotiacich aspektov,“ povedal administrátor webovej 
stránky TSK Ján Drha.  
 
Webové sídlo TSK navštívilo od začiatku roka 2017 viac ako 1,4 mil. ľudí, pričom 
návštevnosť cez mobilné zariadenia dosiahla viac ako 550 tisíc jedinečných zobrazení 
stránky, čo je oproti roku 2015 trojnásobok. Najviac sa návštevníci webovej stránky 
Trenčianskej župy zaujímajú o témy týkajúce sa zdravotníctva. 
 
V roku 2018 čakajú na Trenčiansky samosprávny kraj viaceré výzvy a ciele. „Všetci 
zamestnanci si uvedomujú, že svojou prácou si nastavili vysokú latku, a nikto z nich ju 
budúci rok nechce podliezať. Ocenenia, ktoré župa získala, motivujú zamestnancov do 
ďalšej poctivej práce. Trenčiansky samosprávny kraj je otvorenou župou slúžiacou hlavne 
občanom kraja,“ doplnil riaditeľ Úradu TSK.  
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