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Partnerské regióny Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 
 

 
1. Zlínsky kraj (Česká republika) : Dohoda o spolupráci  medzi TSK a Zlínskym krajom, 
(obnovená  na jeseň 2005 v Luhačoviciach)  bola deklarovaná spoločná podpora smerujúca 
k uzatvoreniu medzištátnej zmluvy medzi ČR a SR v oblasti investičnej prípravy, cestového 
ruchu, cezhraničnej spolupráce a kultúry. Cieľom pre budúce programovacie obdobie je 
posilňovanie cezhraničnej spolupráce, rozvoj kultúrnych tradícií a ľudských zdrojov.    
 
2. Regionálna rada Pikardie (Francúzska republika) : Predmetom Dohody o partnerstve a 
spolupráci podpísanej v Trenčíne v  júni 2005 medzi TSK a Regiónálnou radou  Pikardie je 
stanovenie základných pravidiel vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry a športu, školských 
výmen na úrovni stredných škôl a medzi univerzitami, cestovného ruchu a miestneho rozvoja.   
 
3. Región Sør-Trøndelag (Nórske kráľovstvo): Partnerstvo medzi TSK a regiónom Sør – 
Trøndelag bolo premietnuté v Deklarácii o partnerstve medzi TSK a regiónom Sør – 
Trøndelag z októbra 2004 a v obsahu Dohody o vzájomnej spolupráci pri obnove, ochrane 
a novom využití kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad podpísanej v auguste 2005 zástupcami 
oboch regiónov. V rámci tejto dohody sa obe strany dohodli na spolupráci pre získanie 
finančných prostriedkov z Európskeho hospodárskeho priestoru/Nórskeho kráľovstva.  
 
 4.  Volgogradská administratívna oblasť (Ruská federácia): V októbri 2005 bola vo 
Volgograde podpísaná Dohoda o trhovo-ekonomickej, vedecko-technickej a kultúrnej 
spolupráci medzi TSK a Volgogradskou oblasťou.   
 
5. Čuvašská republika (Ruská federácia): V apríli 2005 bol v Trenčíne podpísaný Protokol 
o zámeroch medzi TSK a Čuvašskou republikou. Obe strany sa dohodli, že budú napomáhať 
rozvoju a rozširovaniu spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, výroby, podnikania, vedy, 
vzdelávania, kultúry, ochrany životného prostredia, cestovného ruchu a športu. 
 
6. Región Istria (Chorvátska republika):  V druhej polovici júla 2006 navštívila delegácia 
TSK chorvátsky región Istria. Predmetom návštevy bolo podpísanie Dohody o partnerstve 
a spolupráci medzi TSK a regiónom Istria. Predstavitelia oboch regiónov sa dohodli na troch 
konkrétnych aktivitách, v rámci ktorých sa má naštartovať proces napĺňania vzájomnej 
spolupráce v oblasti cestovného ruchu, vzdelávania a kultúry. 
 
7. Región Yunfu (Čínska ľudová republika): Memorandum o porozumení a podpore 
partnerskej výmeny a spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Regiónom 
Yunfu bolo parafované v decembri 2005 zástupcami TSK a regiónu Yunfu a znamenalo 
predovšetkým politický predvoj budúcej spolupráce.  
 


