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Trenčín, 5. október 2016 

Trenčianska župa rozdala päticu župných občianskych preukazov  
 

Kampaň Trenčianska župa dostáva občiansky (nádych) je vo finále. Počas tretieho ročníka Dňa 
otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja (DOD TSK) 2016 trenčiansky župan Jaroslav 
Baška vylosoval piatich výhercov župného občianskeho preukazu. Ten majiteľom významne 
spríjemní cestovanie i kultúrny život v kraji.   
 
 

Informačno-vzdelávací projekt TSK Trenčianska župa dostáva občiansky (nádych) kraj 

zorganizoval pri príležitosti 15. výročia založenia krajských samospráv. Kampaň trvala od marca do 

septembra tohto roka a do sveta vniesla balíček štatistických i praktických informácií. Každý 

mesiac župa verejnosť rozličnými spôsobmi a kanálmi informovala o vybranej kompetencii. Kraj tak 

predstavil v tomto poradí kompetenciu školstva, zdravotníctva, cestovného ruchu, kultúry, dopravy, 

financií, regionálneho rozvoja a sociálnej pomoci. Zámerom kampane bolo priblížiť krajskú 

samosprávu a jej fungovanie priamo k ľuďom formou konkrétnych oblastí, v ktorých vie byť 

nápomocná.  
 

Veľmi veľkej odozve sa tešili fotosúťaže zamerané na život v kraji z pohľadu jednotlivých 

kompetencií zachytených na fotografii, ktoré kraj organizoval prostredníctvom svojej facebookovej 

fanpage. V rámci súťaží o najkrajšiu tematickú fotografiu sa celkovo vyzbieralo viac ako  6250 

lajkov, pričom súťažné fotografie zdieľala takmer päťstovka užívateľov. Premiérovou z rady bola 

v rámci kompetencie školstva súťaž Mám rád školu na ktorej študujem. V podobnom duchu 

pokračovali aj ďalšie súťaže. V apríli v rámci kompetencie zdravotníctva župan odovzdal víťazom 

súťaže V apríli zdravo s Trenčianskym samosprávnym krajom inteligentné hodinky, celé leto zasa 

v rámci kompetencie v oblasti kultúry verejnosť súťažila o lietajúci dron v súťaži Za kultúrnymi 

zážitkami v Trenčianskom samosprávnom kraji. Okrem spomenutých súťaží o najkrajšiu fotografiu 

a informačných blokov kraj realizoval aj viaceré vedomostné súťaže.  
 

Každý, kto sa do zapojil do niektorej z realizovaných súťaží, bol automaticky zaradený do 

žrebovania o hlavnú cenu informačnej kampane Trenčianska župa dostáva občiansky (nádych), 

ktorou bol župný občiansky preukaz. Jeho piatich majiteľov počas slávnostného ukončenia Dňa 

otvorených dverí TSK 2016 vyžreboval predseda TSK Jaroslav Baška. Stali sa nimi Ján Okrajek, 

Daniel Petrikovič, Klaudia Majdanová, Kristína Králiková a Eva Sjekelová. Kartička o rozmeroch 

skutočného občianskeho preukazu svojho nositeľa zvýhodňuje hneď v niekoľkých oblastiach. SAD 

Trenčín, a. s., a SAD Prievidza, a. s., do súťaže venovala bezplatné cestovné autobusmi 

prímestskej autobusovej dopravy. Bezplatný vstup majiteľovi občianskeho preukazu a jednej ďalšej 

osobe do svojich prevádzok až do októbra 2017 umožní Galéria Miloša Alexandra Bazovského 

v Trenčíne, Hvezdáreň v Partizánskom a v rámci Trenčianskeho hradu aj Trenčianske múzeum 

v Trenčíne. Centrum tradičnej kultúry Myjava majiteľovi preukazu umožní bezplatný vstup na 

Myjavský folklórny festival 2017, čitateľský poplatok odpustí Verejná knižnica Michala Rešetku 

v Trenčíne. 
 

Vyžrebovaným výhercom župného občianskeho preukazu gratulujeme a ostatným zapojeným 

ďakujeme za ich aktívny prístup a záujem o dianie v krajskej samospráve. Inštitúciám, ktoré sú 
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v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a prispeli ku kreovaniu župného občianskeho preukazu a jeho 

výhod, taktiež ďakujeme.  
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