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1. SPÔSOBY A FORMY KOMUNIKÁCIE 

Trenčiansky samosprávny kraj realizuje vonkajšiu mediálnu komunikáciu smerom k 

obyvateľom v súlade so zákonom 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších celkov, ktorým 

zabezpečuje potreby občanov. K nim patrí aj zákonom dané právo na otvorenú a objektívnu 

verejnú informovanosť, ktoré majú samosprávne kraje napĺňať v súlade so zákonom 

211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) a zákon 

167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon). 

 

V súlade s týmito právnymi normami využíva Trenčiansky samosprávny kraj  najvhodnejšie 

formy a spôsoby tvorenia a šírenia informácií smerom k širokej verejnosti. S cieľom 

zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov kraja o aktuálnom dianí a významných 

udalostiach a rozhodnutiach v kraji Trenčianska župa využíva niekoľko komunikačných 

kanálov a ich vzájomné kombinácie.  

 

1.1. WEBOVÉ SÍDLO TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Webové sídlo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja je 

pravidelne hodnotené ako jedno 

z najlepších webových sídiel 

spomedzi ostatných 

samosprávnych krajov na území 

Slovenskej republiky. Disponuje 

prehľadným, orientačne 

nenáročným a hlavne 

responzívnym dizajnom pre 

všetky elektronické zariadenia.  

Webové sídlo župy sa vyznačuje 

čistými líniami, reflektujúcimi 

aktuálne trendy, zjednodušenou 

farebnosťou a prehľadnými 

ikonami. Tzv. megamenu, 

prístupné z každej stránky, 

návštevníkov privádza priamo 

k podstránkam o kompetenciách 

kraja. 
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Vyhľadávač na webovom sídle 

indexuje priamo adresy stránok, 

ktorých je už viac ako 450 tisíc, 

čo zaručuje presné výsledky pri 

hľadaní. Stránky sú bohatšie aj o 

metadáta na sociálne siete; 

okrem Youtube, Facebooku, 

Google+ a Twitteru sa rozšírili aj 

o dokaz na sociálnu sieť 

Instagram. Webové sídlo 

Trenčianskeho samosprávneho 

kraja je súčasťou rozsiahlejšieho 

projektu, do ktorého spadá 66 

webových sídiel spolu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Za rok 2016 si 

webové sídlo www.tsk.sk zo súťaže Zlatý erb odnieslo bronz v kategórii „Najlepšia stránka 

samosprávneho kraja“. Rovnako pozitívne bolo hodnotené aj v roku 2017, keď si dokonca 

v tejto súťaži o jednu priečku polepšilo a bolo ohodnotené ako druhé najlepšie webové sídlo 

spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Medzi hodnotenými kritériami sa nachádzali 

faktory ako ovládanie webu, navigácia, prehľadnosť a grafické spracovanie stránky, 

dodržiavanie štandardov funkčnosti webových stránok, ale i pre občana dôležité či 

odporúčané informácie a služby.  

O užívateľskej obľúbenosti webového sídla TSK svedčia aj štatistiky, nakoľko jeho 

návštevnosť každoročne stúpa. V priebehu roku 2017 ho navštívilo takmer 460 tis. 

používateľov. Počet jedinečných návštev stránok sa zvýšil z 1,4 mil na 1,7 mil.. Ako najväčší 

skokan sa ukázala návštevnosť cez mobilné zariadenia, ktorá dosiahla viac ako 670 tisíc 

jedinečných zobrazení stránky oproti roku 2016 – 550 tis.  Z týchto čísiel vyplýva, že ľudia 

radšej navštevujú webové sídlo kraja z mobilu, keďže pri porovnaní celkovej návštevnosti 

z mobilov tvorí mobilná viac ako 50%-podiel. To potvrdzuje opodstatnenie responzívneho 

dizajnu webového sídla www.tsk.sk (prispôsobenie webového sídla k zariadeniu, na ktorom 

webové sídlo prezeráte – PC, mobil, tablet). 

Užívatelia radi navštevujú sekcie ako výberové konania, elektronické aukcie a zmluvy, ktoré 

sú v prvej desiatke najnavštevovanejších stránok a vďaka hlavnej stránke sú dostupné na 

jedno kliknutie. Naďalej sú najviac využívané dostupné služby z oblasti zdravotníctva, ktoré 

na webovom sídle TSK patria medzi najlepšie spomedzi všetkých krajov. Sekcia 

zdravotníctva na webovom sídle TSK mala v roku 2017 950 tis. jedinečných návštev. Pre 

odbornú i laickú verejnosť sekcia ponúka informácie široko nad rámec zákonných povinností. 

Webová stránka Trenčianskeho samosprávneho kraja je jediným garantovaným zdrojom 

informácií o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Z oblasti zdravotníctva obsahuje 

najmä informácie o zdravotníckych zariadeniach ambulantnej a ústavnej zdravotnej 

http://www.tsk.sk/
https://www.tsk.sk/
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starostlivosti, zdravotných obvodoch, lekárskej službe prvej pomoci, verejných lekárňach, 

výdajniach zdravotníckych pomôcok a potrieb, ako aj lekárenskej pohotovostnej službe. 

Neoddeliteľnou súčasťou hlavnej stránky webového sídla TSK sú na dennej báze 

aktualizované informácie zo života v kraji, diania v jednotlivých regiónoch, rozhodnutiach 

krajského zastupiteľstva či zo života organizácií v pôsobnosti TSK. Jednotlivé tlačové správy 

a aktuality z podujatí zo všetkých 9 okresov kraja sú doplnené nielen o podrobné informácie 

zo spoločenských udalostí a ich priebehu, ale aj o citácie zúčastnených hostí či 

zainteresovaných osobností, výsledkové listiny, fotogalériu i reportáž odvysielanú 

v regionálnom médiu. Články uverejnené na webovom sídle kraja tak prostredníctvom 

textového i obrazového materiálu poskytujú komplexný a ucelený pohľad na aktuálne dianie 

v kraji. Počet registrovaných účastníkov na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v roku 2017 presiahol počet 3 200 ľudí, webové sídlo bolo za rok celkovo aktualizované 

5600-krát.  

1.2. KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ 

Sociálne siete ako informačné 

kanály Trenčianska župa začala 

využívať v druhej polovici roku 2014. 

Prvá vznikla fanpage na sociálnej sieti 

Facebook a vytvoril sa kanál na 

YouTube, neskôr sa pričlenili Google+ 

a Twitter. Ku koncu roka 2016 vznikol 

profil Trenčianskej župy aj na sociálnej 

sieti Instagram.  

Ako najobľúbenejšia sa z hľadiska 

užívateľskej aktivity v roku 2017 opäť 

ukázala sociálna sieť Facebook. 

Aktivity župy týmto spôsobom ku 

koncu roka 2017 sledovalo približne 4 

150 fanúšikov, čo predstavuje 

medziročný nárast o viac ako 1650 

fanúšikov bez využitia platenej 

propagácie príspevkov či samotnej 

fanpage. Facebooková fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja ostáva štvrtou 

najsledovanejšou spomedzi samosprávnych krajov. K devíze fanpage patria najmä  

užívateľsky atraktívne súťaže, do ktorých sa fanúšikovia môžu aktívne zapájať a dozvedieť sa 

viac o kompetenciách župy, a aktuálny obsah fotografiou či videom reflektujúci udalosti v 

regióne.  

http://www.facebook.com/trencianskazupa
http://www.facebook.com/trencianskazupa
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V priebehu roku 2016 Trenčiansky samosprávny 

kraj na svojom profile vyhlásil niekoľko súťaží, 

najväčší úspech však zožala súťaž, ktorú TSK 

vyhlásil pri príležitosti 200. výročia narodenia 

rodáka z Beckova; Jozefa Miloslava Hurbana. Do 

súťaže na facebookovej fanpage s názvom Takto 

poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja sa zapojilo či 

už komentárom, páčikom alebo zdieľaním 

príspevku  viac ako 2670 užívateľov. 

Facebook sa ukázal ako moderný a spoľahlivý 

komunikačný kanál najmä s mladými ľuďmi 

a študentmi, ale zasahuje aj významnú skupinu 

ľudí nad 30 rokov. V nastavenom trende 

atraktívneho informovania na dennej báze 

plánuje Trenčianska župa pokračovať aj naďalej. 

Bude tak robiť nielen s cieľom efektívne a rýchlo 

informovať ľudí, ale aj s cieľom dostať krajské 

kompetencie viac do povedomia širokej 

verejnosti. 

 

1.3.  ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ 

V roku 2017 Trenčiansky samosprávny kraj spolupracoval aj s on-line magazínom Hiking.sk, 

zameraným na informácie pre turistických nadšencov. V mesiacoch máj až október na tomto 

portáli Trenčianska župa informovala formou inzertného obsahu o možnostiach atraktívnej 

turistiky a cyklistiky v rámci jednotlivých regiónov Trenčianskeho kraja.  

1.4. PRINTOVÉ (TLAČENÉ) MÉDIÁ 

 

1.4.1. Vlastné printové médium 

V súčasnosti Trenčiansky samosprávny kraj nevydáva svoje vlastné tlačové periodikum. Od 

mája 2016 však obyvateľov kraja informuje prostredníctvom dvojmesačníka Trenčín región 

orientovaného na cestovný ruch, ktorý vydáva rovnomenná krajská organizácia cestovného 

ruchu. Dvadsaťstranové farebné periodikum vychádza bezplatne s celoplošnou pôsobnosťou 

v náklade 91 tis. kusov, pričom prezentuje históriu i súčasnosť, ľudové tradície, zvyky, 

významné osobnosti i nevšedných ľudí z Trenčianskeho kraja. Jeho súčasťou sú tiež pozvánky 

na spoločenské, kultúrne podujatia, užitočné informácie o živote v kraji, objavovanie 

zabudnutých miest regiónu, známych i menej známych kultúrnych pamiatok vrátane tipov na 

lákavé výlety. Do obsahu novín, ktorých elektronická verzia je verejne dostupná na web sídle 

KOCR www.trencinregion.sk a web stránke TSK www.tsk.sk, môžu svojim nápadmi prispievať 

aj obyvatelia kraja. 

http://www.trencinregion.sk/
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1.4.2. Inzercia v printových 

médiách 

V pravidelnej periodicite raz mesačne 

vychádza na základe zmluvného vzťahu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a spoločnosťou Petit Press, a. s., v sieti 

regionálnych týždenníkov MY v celom 

Trenčianskom kraji v plnofarebnom 

grafickom prevedení 1 inzertná strana 

formátu A3. MY Noviny Stredného 

Považia, MY Trenčianske noviny a My 

Noviny Horného Ponitria sú v 

Trenčianskom kraji bezkonkurenčnými 

médiami, ktoré prinášajú aktuálne 

spravodajstvo z najbližšieho diania. Ako 

jediné regionálne tituly s takmer 60-

ročnou tradíciou majú spravodajské weby, 

ktoré čitateľom prinášajú okamžité správy 

z udalostí v regióne. Svojim klientom zabezpečujú v rámci titulov exkluzivitu v podobe 

umiestnenia a informovanosti o aktivitách, prostredníctvom printových médií 

i spravodajských web stránok. 

 Obyvateľov kopaničiarskeho regiónu kraj prostredníctvom printových médií informuje 

rovnako v mesačnej periodicite inzertnou novinovou stranou v plnofarebnom prevedení 

v týždenníku Kopaničiar Expres, ktorý vydáva spoločnosť KOEX-PRESS, s. r. o. Týždenník je 

osobitne pre okres Myjava jedinečný a výnimočný. V okrese Myjava iná spoločnosť 

regionálny titul takéhoto charakteru nevydáva. 

 

Informovanosť  obyvateľov mesta Púchov a púchovského regiónu zabezpečuje spoločnosť 

MEDIAL IN, s. r. o., ktorá v náklade 8 000 kusov vydáva a distribuuje plnofarebný týždenník 

Púchovské noviny. Distribuovaný je do všetkých schránok občanov mesta Púchov, všetkých 

jeho mestských častí, taktiež sú voľne k dispozícii na odber na ďalších distribučných 

miestach. Na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou MEDIAL IN, s. r. o., Trenčiansky 

samosprávny kraj s periodicitou raz mesačne v týždenníku inzeruje plnofarebnú novinovú 

stranu. 

 

V regióne Bánovecko Trenčiansky samosprávny kraj informuje obyvateľov o dianí v krajskej 

samospráve mesačnou inzerciou v rozsahu jednej plnofarebnej novinovej strany v novinách 

TAJMS, ktoré vydáva spoločnosť TEOTIHUACAN, s. r. o. Noviny sú vydávané v rámci 

mediálneho projektu ,,Komunikujúci bánovský región“. Hlavným cieľom novín je zabezpečiť 

pravidelnú komunikáciu s občanmi, t. j. poskytovať aktuálne dostupné informácie formou 
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aktuálneho spravodajstva zo 

všetkých oblastí – kultúrneho, 

spoločenského, športového 

a cirkevného života. 

 

Inzertný obsah v printových 

médiách, zameraný prioritne 

na samosprávne 

témy,  aktuálne dianie v kraji či 

kľúčové rozhodnutia župy, 

pripravuje Oddelenie 

komunikácie 

a medzinárodných vzťahov 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

O možnostiach zašportovať si na dvoch kolesách v Trenčianskom samosprávnom kraji sa 

verejnosť dočíta aj v dvoch vydaniach časopisu BIKER, s ktorým kraj spolupracuje na základe 

zmluvy o propagácii so spoločnosťou SPORTMEDIA, s. r. o. V treťom vydaní mesačníka BIKER 

v roku 2017 bol uverejnený 10-stranový spot o možnosti cyklistických výletov na konkrétnych 

trasách v okolí Nového Mesta nad Váhom, Starej Turej, Myjavy a Brezovej pod Bradlom pre 

tri kategórie cyklistov (ľahký, stredný a náročný variant) vrátane ich presného popisu, 

fotodokumentácie a priloženej cyklistickej mapy. Následne v ďalšom čísle časopisu BIKER kraj 

inzeroval možnosti ďalších turistických a cyklistických aktivít na území regiónu na 2-

stranovom spote.   

Na rok 2017 bolo v rámci mediálnej komunikácie naplánovaných 370 publikovaných 

printových príspevkov ako inzertného obsahu. Tento počet sa podarilo prekročiť viac ako 

1,2-násobne, keďže publikovaných príspevkov v printových médiách bolo celkom 450. 

 

1.5. ROZHLASOVÉ VYSIELANIE 

Trenčiansky samosprávny kraj okrem printových a televíznych komunikačných kanálov 

využíva na šírenie informácií medzi obyvateľov kraja aj lokálne rozhlasové vysielanie 

regionálneho Rádia Bojnice s pokrytím miest Bojnice, Prievidza, Nováky, Partizánske, 

Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Handlová, Martin, Turčianske Teplice, Trenčín a okolie 

a regionálneho rádia WOW, ktorého vysielanie môžu počúvať obyvatelia regiónu hornej 

Nitry, stredného Považia a Trenčína. Rádio teda zabezpečovalo pokrytie v rámci takmer 

celého samosprávneho kraja. 

 

Prostredníctvom pravidelnej rozhlasovej relácie Trenčianska župa v oboch rádiách minimálne 

raz za týždeň pravidelne informovala občanov v živom vysielaní, resp. v pravidelných 

informačných blokoch o aktivitách, činnosti a rozhodnutiach regionálnej samosprávy a 
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organizáciách založených alebo 

zriadených samosprávnym krajom 

v závislosti od aktuálnosti a závažnosti 

témy. Za obsah pravidelného bloku 

informácií vysielaných v rádiu 

zodpovedá Oddelenie komunikácie 

a medzinárodných vzťahov Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

1.6. TELEVÍZNE VYSIELANIE 

Aktuálne informácie o dianí 

v jednotlivých regiónoch kraja Trenčianska župa k obyvateľom prináša aj prostredníctvom 

siedmich regionálnych televízií s významnou územnou pôsobnosťou. V regióne hornej Nitry 

(okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou) môžu obyvatelia sledovať televízie 

RTV Prievidza (prevádzkovateľ Regionálna televízia Prievidza,  s. r. o.) a TV Central 

(prevádzkovateľ CE MEDIA s.r.o.), vysielania ktorých sú súčasťou aj informácie z diania 

v Trenčianskom samosprávnom kraji. V okrese Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky 

samosprávny kraj spolupracuje s Televíziou POHODA (prevádzkovateľ NTVS, s. r. o), 

v susediacom okrese Myjava s Televíziou Myjava, Televíziou Brezová pod Bradlom 

a Televíziou Stará Turá (prevádzkovateľ uvedených televízií je Videoštúdio RIS, spol. s. r. o.). 

V polovici roku 2017 sa k zmluvným televíziám v tomto regióne pridala aj Západoslovenská 

televízia. Príspevky Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejnené vo vysielaní 

Západoslovenskej televízie, zhotovuje Peter Horňák (prevádzkovateľ PH studio). 

Západoslovenská televízia patrí medzi najväčšie regionálne televízie na Slovensku, 

obyvateľov juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja informuje o komunálnej politike, 

regionálnych témach a kultúre. 

 

Obyvateľov severnejšej časti kraja Trenčianska župa informuje na základe zmluvného vzťahu 

so spoločnosťou MEDIA TV, spol. s. r. o., ktorá prevádzkuje Televíziu Považie. Tá okrem 

považskobystrického regiónu od roku 2016 pokrýva aj územie okresov Trenčín, Ilava 

a Púchov. Trenčiansky samosprávny v roku 2017 pokračoval v spolupráci s agentúrou Peter 

Peťovský - PEKY PRODUCTION AGENTÚRA, ktorá sa podieľa na projekte internetovej televízie 

Trenčiansky terajšok pre región Trenčína a jeho okolia.  

 

Príspevky v regionálnych televíziách mapujú dianie a aktivity Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ako sú osvetové strediská, galérie, 

hvezdárne, knižnice, múzeá, stredné školy, jazykové školy, školské zariadenia, zariadenia 

sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia a pod. Sú vysielané v premiére a následne 

v reprízach aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. Odvysielané príspevky 

Trenčiansky samosprávny kraj zverejňuje aj na svojom webovom sídle, kde sú priradené 

k tlačovým správam  a fotogalériám z predmetných podujatí a akcií.  
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1.7. ON-LINE VYSIELANIE 

 

V rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenej komunikácie s obyvateľmi už od začiatku 

roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj sprístupnil rokovanie Zastupiteľstva TSK naživo. 

Rok 2017 na župe pokračoval v nastolenom trende otvorenejšej, prehľadnejšej 

a transparentnejšej samosprávy, ktorá poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o 

činnostiach úradu i poslancov krajského Zastupiteľstva. Priamy prenos z rokovania 

Zastupiteľstva TSK sa aj v roku 2017 realizoval prostredníctvom webu www.zastupiteľstvo.sk. 

Vysielanie funguje na operačných systémoch Android, iOS aj WinPhone. K živému prenosu 

zasadnutí sa verejnosť môže dostať priamo z hlavnej stránky po kliknutí na hlavnú fotografiu 

s označením Živé vysielanie. Záznamy z rokovaní krajského zastupiteľstva sú umiestnené na 

webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia (v 

jednotlivých zasadnutiach).  

 

Na rok 2017 bolo prostredníctvom siedmich 

regionálnych televízií, jednej internetovej 

televízie a dvoch rádií naplánované odvysielanie 

príspevkov v rozsahu 2360 minút. Plán sa v roku 

2017 podarilo splniť nad jeho rámec, keďže časy 

odvysielaných príspevkov sú zakotvené 

v zmluvách s týmito médiami a v polovici roku 

2017 došlo k rozšíreniu zmluvného vzťahu 

o regionálnu televíziu i rádio. Televízie však 

viackrát odvysielali príspevky aj nad rámec 

zmluvnej dohody. 

 

2. MEDIÁLNE VÝSTUPY 

Mediálne výstupy prostredníctvom uvedených 

komunikačných kanálov zabezpečuje Oddelenie 

komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2017 

odoslalo do lokálnych i celoslovenských médií 

a tlačových agentúr 630 tlačových správ, 

informujúcich o podujatiach a udalostiach na 

území kraja, besedách, tlačových 

konferenciách, aktuálnych otázkach 

spoločenského diania či rozhodnutiach župných 

poslancov. Na webovom sídle kraja bolo 

zverejnených približne 180 aktualít zo života 

http://www.zastupiteľstvo.sk/
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organizácií, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj zriaďuje a tiež jeho spriatelených organizácií 

(najčastejšie išlo o krátke novinky zo života v zariadeniach sociálnych služieb, o úspechoch 

stredoškolákov, o stretnutí Jednoty dôchodcov Slovenska a pod.). Dovedna tak bolo za rok 

2017 na webovom sídle Trenčianskej župy uverejnených 810 článkov (tlačové správy, 

aktuality, pozvánky, výzvy), čo v priemere predstavuje viac ako dve aktualizácie webového 

sídla kraja denne v podobe článku, spracovaného Odd. komunikácie a medzinárodných 

vzťahov Úradu TSK. Celkovo bolo mediálne pokrytých (tlačovou správou, fotografickým 

a televíznym výstupom) približne 400 podujatí, ktoré organizovali mestá, obce a rozličné 

organizácie na území všetkých deviatich okresov kraja.  

Zamestnanci Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2017 zodpovedali spolu na približne 410 novinárskych otázok, 

týkajúcich sa krajských kompetencií, čo v priemere predstavuje 1,6 otázky na pracovný deň. 

Kraj pritom reaguje na každú jednu prijatú otázku jej zodpovedaním alebo postúpením 

kompetentnému orgánu, inštitúcii.  

Z globálneho hľadiska bolo v slovenských printových i elektronických médiách, televíznom 

a rozhlasovom vysielaní s regionálnou i celoslovenskou pôsobnosťou (napr. RTVS, TA3, 

tasr.sk, sme.sk, Rádio Regina, TV JOJ, Plus 1 deň a pod.) v roku 2017 uverejnených, resp. 

odvysielaných 6 783 príspevkov, zmieňujúcich aktivity predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja vo všeobecnosti a informácie zo 

života miest a obcí na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. V priemere tak bol v tlači, 

televízii a rádiu Trenčiansky samosprávny kraj, jeho obce a mestá zmienené približne 18,5-

krát za deň. 

2.1. MEDIÁLNE KAMPANE 

2.1.1. Zelená župa - Deň otvorených dverí  

Projekt Zelená župa vstúpil 

v roku 2017 do svojho 

tretieho ročníka. Tento 

environmentálny projekt bol 

tak jednou z nosných tém, 

o ktorých Trenčiansky 

samosprávny kraj pravidelne 

informoval.  Problematike 

ekológie a životného 

prostredia v Trenčianskom 

kraji sa Odd. komunikácie 

a medzinárodných vzťahov 

venovalo formou tlačových 

správ na týždennej báze. Kraj 
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sa profiluje ako kraj naklonený životnému prostrediu, ktorý chce znížiť svoju 

environmentálnu stopu a dopad na životné prostredie. Tomuto cieľu sa prispôsobujú aj 

viaceré aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja ako napr. grantový systém Zelené oči, 

investičné projekty zamerané na zníženie ekologickej náročnosti budov v správe župy, 

zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov kraja, podpora budovania a značenia 

cyklistických a turistických trás a podobne. K top témam  v rámci roku 2017 patrí otvorenie 

rýchlonabíjacej stanice v Považskej Bystrici či začiatok stavby prvého úseku Vážskej 

cyklotrasy.  

Rok 2017 bol štvrtým v poradí, kedy Trenčiansky samosprávny kraj otvoril svoje dvere i dvere 

inštitúcií, ktoré zriaďuje, verejnosti dokorán. Urobil tak v duchu transparentnosti župy 

a s cieľom priblíženia krajských kompetencií k širokej verejnosti. V roku 2017 sa Deň 

otvorených dverí opätovne niesol v znamení projektu Zelená župa. Veľkými dverami do 

sveta Zelenej župy bol práve štvrtý ročník Dňa otvorených dverí, počas ktorého sa gro aktivít 

týkalo práve ochrany životného prostredia. DOD TSK 2017 otváral spolu s trenčianskym 

županom aj minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos a uznávaný 

slovenský pomológ Ivan Hričovský. Významní hostia si hneď v úvode dňa vyskúšali súťažnú 

aktivitu – separovanie odpadu. Profesor Ivan Hričovský zasa prítomnej verejnosti 

odprezentoval aktuálne trendy v ovocinárstve a jesennej výsadbe. Kto mal chuť stráviť 

dopoludnie aktívne, priamo na terase 9. poschodia s výhľadom na Trenčiansky hrad sa cvičila 

joga. Športom to však žilo aj priamo v budove; svoje podpisy odovzdávali  hokejisti HK Dukla 

Trenčín a univerzitného tímu Gladiators. Svoje unikátne kúsky divákom predviedli aj členovia 

skupiny Born to Trick. DOD TSK 2017 sa zúčastnila takmer 30 vystavovateľov, ktorí 

prierezovo predstavili všetky župné kompetencie s dôrazom na environmentálne zameranie 

Zelenej župy. Pod jednou strechou sa opäť stretli všetky generácie; škôlkari, žiaci ZŠ, 

stredoškoláci, pracujúca verejnosť i seniori.  

2.1.2. Takto poznám J. M. Hurbana ja – 200. výročie narodenia J. M. Hurbana 

 Rok 2017 bol pri príležitosti 200. výročia narodenia rodáka z Beckova a kodifikátora 

spisovného jazyka Jozefa Miloslava Hurbana venovaný práve tejto významnej osobnosti 

slovenských dejín.  Organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho 

kraja si pri tejto príležitosti pripravili 

počas celého roka viac ako 

osemdesiatku aktivít a podujatí. 

Župa sa zapojila tiež a pravidelne v 

priebehu roka informovala o živote, 

diele a odkaze J. M. Hurbana. Počas 

Dňa otvorených dverí v pondelok 2. 

októbra 2017 dokonca pokrstila 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/organizacie-v-posobnosti-trencianskej-zupy-si-na-200.-vyrocie-narodenia-jozefa-miloslava-hurbana-pripravili-viac-nez-80-roznorodych-aktivit-a-podujati.html?page_id=393208
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/organizacie-v-posobnosti-trencianskej-zupy-si-na-200.-vyrocie-narodenia-jozefa-miloslava-hurbana-pripravili-viac-nez-80-roznorodych-aktivit-a-podujati.html?page_id=393208
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v prítomnosti živého Hurbana tematické pexeso, ktoré mohlo vzniknúť len vďaka originálnym 

obrázkom zapojených jednotlivcov či kolektívov, ktorí na tému Takto poznám J. M. Hurbana 

ja priniesli svoj pohľad na túto významnú osobnosť našich dejín.  Najväčšou udalosťou v roku 

Hurbana boli celonárodné oslavy v Beckove, v rodisku Hurbana, ktoré si nenechali ujsť ani 

jeho pravnúčatá. Prostredníctvom vydaných takmer 30 tlačových správ TSK priebežne 

komplexne približoval aj rodinný i pracovný život Hurbana. Pripomínal známe fakty z jeho 

života, no odhaľoval aj menej známe skutočnosti a aktivity tohto dejateľa. Aby mohlo 

vzniknúť tematické pexeso o Hurbanovi, pristúpila v marci 2017 Trenčianska župa k 

vyhláseniu súťaže Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja. Jednotlivci i kolektívy 

vytvárali kresby, maľby, básne, úvahy, príbehy či iné tvorivé spracovania na tému Hurbana, 

a tak vďaka svojej kreativite ukázali, ako poznajú prvého predsedu Slovenskej národnej rady. 

Tým najšikovnejším sa dokonca podarilo vyhrať výlet do Národnej rady Slovenskej republiky. 

Súťažné obrázkové príspevky by bola škoda neukázať verejnosti. Svetlo sveta uzreli v podobe 

tematického pexesa, ktorého krstným otcom sa stal živý J. M. Hurban spolu s predsedom TSK 

Jaroslavom Baškom a víťazom facebookového hlasovania o najlepší súťažný príspevok zo ZŠ 

s MŠ Diviacka Nová Ves. Samotný krst hlinou z Beckova počas Dňa otvorených dverí TSK 

zaplnil kongresovú sálu Úradu TSK do posledného miesta.           

2.1.3. Súťaž s premiérovým ročníkom cykloautobusov 

Trenčiansky samosprávny kraj počas letných prázdnin v roku 2017 priniesol novú službu pre 

cestujúcu verejnosť a fanúšikov cyklistiky. Na trasách Trenčín – Dubodiel a Trenčín – Nové 

Mesto nad Váhom premávali autobusy, ktoré ťahali špeciálny vozík s kapacitou až 24 

bicyklov. Uvedené trasy si vo verejnom hlasovaní zvolila samotná verejnosť, ktorá dala 

najavo svoje preferencie, do ktorých lokalít kraja by sa rada dopravila s využitím 

cykloautobusu.  Cyklobus nielen poslúžil, ale aj odmenil. Pre všetkých nadšených cyklistov, 

ktorí využili cyklobus, si TSK pripravil súťaž o vecné ceny. Podmienkou bolo odfotiť sa s 

cykloautobusom a bicyklami na ňom a poslať fotku na facebookovú stránku TSK. Každá 

fotografia bola automaticky ocenená darčekom od TSK. 

2.1.4. Participatívny-komunitný rozpočet 2017 

Jednou z najväčších noviniek Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2017 bolo 

zavedenie Participatívneho-komunitného rozpočtu. Trenčiansky samosprávny kraj týmto 

krokom umožnil verejnosti rozhodnúť o tom, ako bude využitých 99 tisíc € zo župnej kasy. 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/celonarodnej-spomienky-na-jozefa-miloslava-hurbana-v-beckove-sa-zucastnili-aj-jeho-pravnucata.html?page_id=390034
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/zapojte-sa-do-sutaze-s-hurbanom-a-vyhrajte-vylet-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky.html?page_id=393654
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/hurbanovi-svoj-pacik-odovzdalo-takmer-2400-fanusikov.html?page_id=416151
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/jedinecne-pexeso-venovane-hurbanovi-pokrstili-hrudou-z-rodneho-beckova.html?page_id=442528
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Trenčianska župa tak urobila ako prvá spomedzi samosprávnych krajov. V termíne od apríla 

do mája mala možnosť verejnosť predkladať na Trenčiansky samosprávny kraj pre komunitu 

prospešné nápady, ktorých realizáciu by ocenila vo svojom okolí. V tomto termíne bolo 

počas premiérového ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu na Trenčiansku župu 

doručených celkovo 35 projektov. Celkovo 29 z 35 jedinečných nápadov na zlepšenie 

podmienok v kraji splnilo požadované kritériá a postúpilo do hlasovania verejnosti. Finálnej 

realizácie sa zo župného rozpočtu TSK dočkalo 28 z nich, pričom do hlasovania sa spolu 

zapojilo bezmála 2200 ľudí.  

Nakoľko išlo o pilotný ročník, počas ktorého sa obyvatelia kraja s princípmi participácie na 

krajskej úrovni ešte len zoznamovali, bol prvý ročník Participatívno-komunitného rozpočtu 

vyhodnotený ako úspešný. Využiť šancu skrášliť svoje okolie, príp. zorganizovať aktivitu pre 

určitú skupinu ľudí v regióne totiž využili obyvatelia 8 okresov Trenčianskej župy. Predložené 

projekty zastrešovali oblasti, ako kultúra, šport, životné prostredie, voľnočasové aktivity, 

doprava a komunikácie a sociálna pomoc a sociálne služby. Z nich mali najpočetnejšie 

zastúpenie nápady ľudí z oblasti voľnočasových aktivít. Druhá početne zastúpená skupina 

predložených návrhov sa týkala oblasti kultúry. Cieľom kultúrnych podujatí nebol iba zámer 

priniesť návštevníkom príjemný kultúrny zážitok, ale ich prostredníctvom spojiť všetky 

generácie či komunity mesta alebo obce. Tretie miesto v rámci jednotlivých oblastí 

pripadlo športu. Päť predložených projektov ponúklo deťom priestor na sebarealizáciu, 

možnosť zdokonalenia sa v niektorom zo športov či spolupodieľania sa na organizovaní 

športových súťaží. Z oblasti životného prostredia napomohli tri návrhy od obyvateľov kraja 

budovať a rozvíjať vzťah ľudí s prírodou. Po jednom projekte prišlo na župný úrad z oblasti 

dopravy a komunikácií a z oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb.  

2.1.5. Spustenie súťaže o nový názov Vážskej cyklotrasy 

Participáciu verejnosti sa Trenčiansky samosprávny kraj 

rozhodol umožniť aj iným spôsobom, ako je 

rozhodovanie o využití časti župného rozpočtu. Už od 

roku 2014 Trenčiansky samosprávny kraj pracuje na 

príprave výstavby 100 km dlhej Vážskej cyklotrasy. 

V roku 2017 sa prvýkrát v histórii župy podarilo plány z papiera pretaviť do reality, keď sa v novembri 

2017 začalo s výstavbou prvého úseku Vážskej cyklotrasy, a to medzi obcou Horná Streda a mestom 

Nové Mesto nad Váhom. Hoci dlho očakávaná výstavba začala, chýbala však jedna dôležitá 

a podstatná vec, a to názov cyklotrasy. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol do tohto procesu 

zapojiť aj širokú verejnosť, ktorá mohla svoje návrhy na pomenovanie novej cyklotrasy posielať  od 

stredy 22. novembra 2017. Župa bude tieto návrhy prijímať až do utorka 22. mája 2018. Po tomto 

termíne bude na webovom sídle kraja spustené verejné hlasovanie, v rámci ktorého si spomedzi 

zaslaných návrhov verejnosť vyberie to meno, ktoré sa jej pre cyklotrasu bude najviac páčiť.   

 

 

 



Mediálna komunikácia - Výročná správa za rok 2017 

15 

 

2.1.6. Kvapka krvi 

Tradícia v spoločnom odbere krvi na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a v troch nemocniciach, ktoré 

zriaďuje – v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, v NsP 

Považská Bystrica a v NsP Myjava – pokračovala aj v roku 

2017. Úrad už tradične zorganizoval jarný odber krvi, 

počas ktorého na Úrade TSK a v troch nemocniciach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK darovalo spoločne 

takmer 40 darcov 16,45 litrov krvi. Cieľom aktivity je 

motivovať nielen župných zamestnancov, ale aj širokú 

verejnosť prispieť svojím vlastným dobrým skutkom 

k záchrane životov iných ľudí. Od vzniku tejto peknej 

tradície sa zamestnancom TSK, ale i zamestnancom 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a širokej 

verejnosti podarilo v priebehu troch rokov darovať viac ako 140 litrov krvi.  

2.1.7. Adventný kalendár 

Aj v roku 2017 Trenčianska župa nadviazala na tradíciu informačného adventného kalendára 

z roku 2015. Každý decembrový deň Trenčiansky samosprávny kraj zverejnil krátku správu 

o tom, aký bol rok 2017 v trenčianskom regióne. Vianočná novinka sa pritom vždy 

vyznačovala číselným súvisom s konkrétnym dňom adventného obdobia. Účelom 

adventného kalendára TSK bolo informovať širokú verejnosť a obyvateľov kraja o dianí, 

živote a úspechoch nášho regiónu a poďakovať všetkým, ktorí sa na ňom v roku 2017 aktívne 

podieľali. 

2.1.8. Vrchárska koruna Trenčianska 

V roku 2017 sa Trenčiansky samosprávny kraj už po 

druhýkrát stal partnerom cykloturistického projektu 

Vrchárska koruna Trenčianska. Ten je v súlade so stratégiou 

projektu Zelená župa robiť kraj atraktívnejším 

a zaujímavejším pre tie skupiny obyvateľstva, ktoré holdujú 

pešej turistike alebo jazde na dvoch kolesách. Vrchárska 

koruna Trenčianska zároveň zvyšuje turistickú atraktivitu 

regiónu propagáciou jeho najzaujímavejších horských 

vrcholov, miest, rozhľadní a pamätníkov. Projekt všetkých 

priaznivcov cyklistiky, turistiky a behu v období od 10. apríla 

do novembra 2017 previedol 20 turisticky atraktívnymi 

vrcholmi kraja. Organizátori VKT vybrali pre rok 2017 

dvadsiatku naozaj zaujímavých kopcov. Boli medzi nimi 
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nielen najvyššie vrcholy kraja, ale aj rozhľadne či hrady. Štyri z nich ponechali organizátori 

z roku 2016, a to Považský Inovec (1 042 m), Veľkú Javorinu (970 m), Panskú Javorinu (942 

m) a Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle (543 m).   K novým vrcholom patril v roku 

2017 napr. vysielač Nad oborou (657 m), kopec Klepáč (575 m), vrchol Makyta (922 m) či 

najvyšší vrch Trenčianskeho kraja Vtáčnik (1346 m).  

2.1.9. Nové nálepky na autobusoch prímestskej dopravy 

 

Trenčiansky samosprávny kraj dbá aj na bezpečnosť 

cestujúcich, a to nielen v autobuse, ale aj mimo neho. Mnoho 

nehôd s účasťou chodca vzniká, keď osoba vbehne na cestu 

spoza stojaceho autobusu. Vodič vozidla idúceho po ceste 

nemá kvôli autobusu dobrý výhľad a neočakáva chodca na 

ceste, čím môže dôjsť k nehode. Trenčiansky samosprávny kraj 

sa preto rozhodol strety vozidiel s chodcami eliminovať formou 

komunikačnej kampane v podobe vizuálneho varovania. 

Verejnosť si tak v roku 2017 mohla na modrých autobusoch 

všimnúť úplne nové nálepky, ktoré majú za úlohu odradiť chodcov od nebezpečného vstupu 

na vozovku spoza autobusu. Cieľom tohto opatrenia je  upozorniť   cestujúcich, ktorí 

vystupujú z  autobusu, aby prechádzali cez vozovku, až keď autobus opustí priestor zastávky. 

Toto pripomenutie je strategicky umiestnené nielen na dverách autobusov, aby ho cestujúci 

brali na vedomie už pri vystupovaní, ale aj na zadnej časti autobusu, kde chodcom znova 

pripomenie obozretnosť pri prechádzaní cez cestu.  

 

2.1.10. Historicky prvá udelená Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Počas slávnostného otvorenia výstavy Záhradkár 2017 

využil trenčiansky župan prítomnosť profesora Ivana 

Hričovského, aby mu prvýkrát v histórii existencie 

Trenčianskej župy odovzdal Cenu predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cenu stvárňuje 

zelený sklený list vyrobený SOŠ sklárskou v Lednických 

Rovniach, ktorý symbolizuje environmentálnu víziu TSK 

ako Zelenej župy. Profesor Ivan Hričovský si ju z rúk 

trenčianskeho župana prevzal za celoživotné akademické 

dielo a popularizáciu záhradkárstva a ovocinárstva medzi 

širokou verejnosťou v kraji. Cena predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja je jedným z dvoch verejných 

uznaní, ku ktorých udeľovaniu pristúpila Trenčianska župa 

prvýkrát v roku 2017 na základe Štatútu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, schváleného v roku 2016.  
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2.1.11. Národná kampaň Do práce na bicykli 

Trenčiansky samosprávny kraj je už tradičným 

účastníkom národnej cyklistickej kampane a projektu 

zároveň Do práce na bicykli. Tú vyhlasuje národný 

cyklokoordinátor v spolupráci s Ministerstvom dopravy 

Slovenskej republiky. Zamestnanci Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sa tak už štvrtým rokom po sebe 

podujali počas mesiaca máj nechať autá doma a do 

práce dochádzať na dvoch kolesách. Aj táto aktivita je 

totiž v súlade s projektom Zelená župa, ale aj so samotnými cieľmi kampane, ku ktorým patrí 

zlepšenie stavu životného prostredia či podmienok pre zamestnancov, ktorí by do práce 

chceli na bicykli dochádzať nielen v máji, ale každodenne počas roka.  V celkovo piatich 

tímoch do práce na bicykli dochádzala dvadsiatka župných zamestnancov.  

3. PUBLIKÁCIE, PROPAGAČNÉ MATERIÁLY A REKLAMNÉ PREDMETY 

Propagačné materiály predstavujú ďalšiu z možností, ako kraj a jeho kompetencie možno 

priblížiť bližšie ku všetkým generáciám obyvateľov kraja.  Propagačné materiály a reklamné 

predmety sú dôležité nosiče informácií. Po stránke obsahovej a estetickej musia zahŕňať 

informácie o administratívnych, geografických, demografických a hospodárskych údajoch, o 

prírodnom a historickom potenciáli a celkovom imidži kraja. Po stránke estetickej musia byť 

na vysokej úrovni, musia spĺňať kritériá meniacich sa trendov v oblasti polygrafie, fotografie 

a pod., musia byť teda cyklicky aktualizované. Je potrebné distribuovať ich v závislosti od 

toho, aké segmenty verejnosti chce župa cielene osloviť. Príležitosti, ktoré sú vhodné na 

distribúcii a využitie propagačných materiálov a reklamných predmetov, sú predovšetkým 

výstavy, veľtrhy a ďalšie verejné podujatia s predpokladanou bohatou účasťou návštevníkov. 

Sprostredkovane sú materiály o Trenčianskom samosprávnom kraji poskytované oficiálnym 

návštevám a tiež všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.  

 

 

3.1. REKLAMNÉ PREDMETY 

V  roku 2017 sa celkovo obstaralo 18 rôznych druhov reklamných predmetov s korporátnou 

identitou TSK a/alebo s logom Zelená župa.  K nim patria napr. igelitové i papierové tašky, 

tričká s erbom Trenčianskeho samosprávneho kraja a farebným vyobrazením Trenčianskeho 

hradu, praktický drevený školský set pasteliek a pravítka, odznaky, diáre a dosky s erbom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, pexeso J. M. Hurbana k 200. výročiu jeho narodenia, 

cyklodresy Trenčianskeho samosprávneho kraja, šatka na krk s logom Zelená župa, 

informačné nálepky Trenčianskeho samosprávneho kraja, zamerané na zvýšenie bezpečnosti 

cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou či drobné vecné predmety s erbom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
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3.2. PROPAGAČNÉ MATERIÁLY 

V tejto oblasti za rok 2017 dominuje 

stolový i nástenný kalendár 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na rok 2018. Kalendáre Trenčianskej 

župy bývajú pravidelne ohodnotené 

ako tie najkrajšie či najkreatívnejšie 

v rámci slovenskej súťaže Najkrajší 

kalendár Slovenska, ktorú 

každoročne vyhlasuje Klub 

fotopublicistov Slovenského 

syndikátu novinárov v spolupráci so 

Štátnou vedeckou knižnicou Banská 

Bystrica. Inak tomu nebolo ani 

v prípade kalendárov na rok 2018, keby si obidva, nástenný aj stolový kalendár zo súťaže 

odniesli medailové umiestnenie.  Nástenný kalendár Kultúrne bohatstvo Trenčianskeho 

kraja, vydaný Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) v spolupráci s krajskou organizáciou 

cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región pri príležitosti Európskeho roku kultúrneho 

dedičstva, si v kategórii Nástenné viaclistové kalendáre v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska 

2018 vyslúžil striebro. Jeho jednotlivé stránky prezentujú známe i menej známe pamiatky v 

kraji. Vďaka nemu majú nielen obyvatelia župy možnosť spoznať aj také zákutia 

trenčianskeho regiónu, o ktorých doposiaľ možno ani nepočuli. Na umeleckých fotografiách 

je zachytená napríklad národná kultúrna pamiatka hrad Beckov, najstaršie pútnické miesto 

na Slovensku Skalka nad Váhom, jeden z najkrajších zámkov v strednej Európe – Bojnický 

zámok či malebný kostolík v Haluziciach.    

Stolový kalendár Trenčianskeho samosprávneho kraja tradične prezentuje environmentálne 

ladený projekt TSK s názvom Zelená župa. Na jeho listoch sa nachádzajú obrázky súvisiace s 

jednotlivými oblasťami projektu a zo života obyvateľov kraja, župných organizácií i 

samotného úradu. Ich poradie reprezentuje tradičný ročný cyklus Trenčianskeho kraja ako 

Zelenej župy. Porotcov zaujala aj novinka 

v podobe hry puzzle, ktorá je súčasťou 

kalendára. V kategórii Stolové kalendáre 

vybojoval tento zástupca TSK bronz.     

3.3. PUBLIKÁCIE 

 

Hneď v úvode roku 2017 Trenčiansky 

samosprávny kraj vydal publikáciu 

o dobrovoľných hasičských zboroch 

v Trenčianskom kraji. Knižka vznikla 
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spoluprácou Trenčianskeho samosprávneho kraja a jednotlivých dobrovoľných hasičských 

zborov v kraji. Výsledkom je 370–stranová publikácia, ktorá zachytáva nielen históriu, ale aj 

prvú techniku a prvých členov DHZ. Prináša informácie aj o aktivitách a úspechoch súčasných 

členov a technike, ktorú využívajú pri zásahoch. Knižka sa krstila malým hasičským prístrojom 

v Trenčíne v rámci slávnostného večera k otvoreniu 13. ročníka výstavy a konferencie FirEco 

2017. K jej pokrsteniu pristúpil predseda TSK Jaroslav Baška, krajský predseda DPO SR Jozef 

Smolinský a generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth. Ten sa stal krstným otcom 

publikácie.  Knižka vyšla v náklade 1500 kusov, prioritne určenom pre jednotlivé dobrovoľné 

hasičské zbory, ako aj jednotlivé obecné a mestské samosprávy Trenčianskeho kraja.    

 

4. VÝSTAVY, VEĽTRHY A PODUJATIA 

Komunikácia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja smerom k verejnosti sa uskutočňuje aj 

prostredníctvom prezentácie na výstavách 

a veľtrhoch regionálneho i celonárodného 

charakteru. Veľtrhy a výstavy sú kľúčové 

príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť 

región, prezentovať ho širokej verejnosti 

a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi 

odbornej verejnosti a médií.  

V roku 2017 bola prezentácia kraja realizovaná v spolupráci  s krajskou organizáciou 

cestovného ruchu Trenčín región na výstave cestovného ruchu regiónov „Región Tour Expo 

2017“, ktorá sa uskutočňuje v areáli výstaviska EXPO CENTER, a. s., Trenčín. Trenčianska župa 

sa ďalej prezentovala aj počas Dňa Trenčianskeho kraja v českom Kuřimi, Národnej slávnosti 

na Devíne 2017, podujatia ITF Slovakiatour, výstavy Region Tour Brno či ďalších  verejných 

podujatí s masovou účasťou, akými sú napr. najväčší bicyklový festival na Slovensku  

BIKEFEST v Kálnici, či medzinárodný multižánrový, svetovo známy festival POHODA. Už 

tradične ste mohli Trenčiansky samosprávny kraj v zastúpení inštitúcií, ktoré zriaďuje, 

stretnúť  tiež na farmárskom jarmoku 

Mňamfest v Bánovciach nad Bebravou či na 

výstave Stredoškolák.   

Trenčiansky samosprávny kraj mal na rok 2017 

naplánovanú účasť na celkovo ôsmich 

veľtrhoch a výstavách, a tento plán splnil na 

viac ako 100%, nakoľko sa v roku 2017 

prezentoval až na 13 veľtrhoch a výstavách.  
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5. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

 

Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so 

siedmimi partnerskými regiónmi, a to na 

základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z 

minulých rokov: so Zlínskym krajom a 

Juhomoravským krajom v Českej republike, s 

regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom 

Sor - Trondelag v Nórsku, s Volgogradskou 

administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s 

Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s 

Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne 

intenzívnejšie však prebieha spolupráca s 

regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a TSK s 

nimi spája viac spoločných záujmov a rovnaké 

podmienky pre spoluprácu v rámci EÚ. 

Na rok 2017 bolo v rozpočte celkovo 

naplánovaných 5 vzájomných návštev 

s partnerskými regiónmi. Z týchto 5 návštev sa 

v skutočnosti zrealizovali štyri vzájomné 

návštevy. Trenčiansky župan Jaroslav Baška 

privítal na pôde Úradu TSK 24. februára 2017 

novozvoleného hejtmana Juhomoravského kraja 

Bohumila Šimeka. Návštevu spriateleného 

Trenčianskeho kraja absolvoval nový hejtman 

prvýkrát. V utorok 23. mája 2017 zavítala do Trenčianskeho samosprávneho kraja zahraničná 

delegácia z Juhomoravského kraja. Zástupcovia oboch krajov diskutovali v teréne na témy 

duálneho vzdelávania a prírodných záhrad v rámci environmentálneho projektu Zelená župa. 

Spoločne navštívili vybrané školy a firmy zapojené do systému duálneho vzdelávania, 

neobišli ani prírodné záhrady v kraji.  

Tretia zo vzájomných návštev s partnerskými regiónmi Trenčianskeho samosprávneho kraja 

sa uskutočnila piatok 2. júna 2017, keď sa v areáli Golf Rezortu Kaskáda v Kuřimi 

(Juhomoravský kraj) konal Deň Trenčianskeho kraja pod hlavičkou krajskej organizácie 

cestovného ruchu Trenčín región. Pre návštevníkov golfového rezortu, ale aj pre zástupcov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja bola pripravená prezentácia  

salašníctva, myjavského folklóru, ochutnávka gastronómie a tradičných slovenských 

výrobkov. Atmosféru dokonale dopĺňalo vystúpenie folklórneho súboru Kycer z Turej Lúky. 

Súčasťou Dňa Trenčianskeho kraja bolo aj pracovné stretnutie podpredsedu TSK Richarda 

Takáča s hejtmanom JMK Bohumilom Šimekom spoločne s ďalšími členmi delegácie TSK 
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a JMK. Prezentované boli úspešne rozbehnuté projekty Trenčianskeho samosprávneho  kraja 

ako napríklad systém duálneho vzdelávania, v ktorom je TSK na Slovensku už tretí rok lídrom, 

environmentálny projekt Zelená župa a cezhraničné projekty INTERREG V-A. Štvoricu 

vzájomných návštev uzatvorila  22. augusta 2017 návšteva Trenčianskeho kraja delegácie zo 

Zlínskeho kraja na čele s novozvoleným hejtmanom Jiřím Čunekom, pre ktorého to bola 

vôbec prvá návšteva Trenčianskeho kraja. Rokovanie bolo venované spolupráci 

Trenčianskeho a Zlínskeho kraja, ale aj prezentácii spoločných projektov oboch krajov. 

K úspešným spoločným projektom patrí napríklad rekonštrukcia cesty Lazy pod Makytou, 

Čertov – Javorníky, ktorá zlepšila prístup k turistickému centru Kohútka z oboch strán hranice 

či projekt Hvezdárne v Partizánskom a Hvezdárne Valašské Mezířící s názvom Obloha na 

dlani.  

Celkovo Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja zabezpečilo v priebehu roku 2017 prijatie siedmich zahraničných hostí 

a delegácií.  K nim patrí návšteva viceguvernérky Rozvojovej banky Rady Európy Rosy Maríe 

Sánchez-Yebra Alonso, ktorá Trenčiansky samosprávny kraj navštívila v apríli 2017 pri 

príležitosti podpisu zmluvy o poskytnutí úveru s Rozvojovou bankou Rady Európy. V máji 

2017 privítal trenčiansky župan na pôde Úradu TSK izraelského veľvyslanca Zvi Aviner Vapni. 

Obe strany počas rokovania vyzdvihli súčasné dobré vzťahy medzi Slovenskom a Izraelom 

a diskutovali o oblastiach možnej spolupráce. V tom istom mesiaci Trenčiansky samosprávny 

kraj v rámci jednodňovej návštevy hostil veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska na Slovensku Andrewa Gartha. Veľvyslanec zavítal na Úrad TSK vôbec po 

prvýkrát. Témami rozhovoru boli systém duálneho vzdelávania, rozvoj infraštruktúry v kraji, 

investície a rozvoj turizmu. Rovnako v máji 2017 Trenčianska župa prijala mimoriadneho 

a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexeja Leonidoviča 

Fedotova, ktorý zavítal na pôdu Úradu TSK už po tretíkrát. Po viac ako roku sa opäť stretol s 

trenčianskym županom Jaroslavom Baškom. Veľvyslanca sprevádzala prvá tajomníčka 

veľvyslanectva Natalia Mareeva. Trenčiansky župan v informoval ruského veľvyslanca o 

projekte TSK, ktorým sa župa rozhodla podporiť zážitkové vzdelávanie študentov stredných 

škôl formou návštev rôznych múzeí, koncentračných táborov či vedecko-technických parkov. 

Predseda TSK na stretnutí ruského veľvyslanca informoval aj o systéme duálneho 

vzdelávania. Ďalšou oblasťou, ktorej sa na stretnutí venovala pozornosť, bola spolupráca 

s partnerskými regiónmi. V Ruskej federácii ich má TSK dva, Volgogradskú oblasť a Čuvašskú 

republiku. Májové zahraničné návštevy na Trenčianskej župe uzatvorilo prijatie gruzínskej 

delegácie. Trenčiansky župan informoval členov delegácie nielen o systéme duálneho 

vzdelávania, ale aj o projekte Hrdina remesla. Ďalšou oblasťou, ktorej sa predseda TSK 

a členovia delegácie venovali, bol projekt Zelená župa. Prítomní sa dozvedeli o hlavných 

oblastiach tohto environmentálne ladeného projektu TSK, ktorý má prispieť k ochrane 

životného prostredia. K témam stretnutia patril aj turistický potenciál Trenčianskeho kraja. 

Členovia gruzínskej delegácie predstavili región Samegrelo – Svaneti, ktorý sa nachádza 

v západnej časti Gruzínska. Región je charakteristický množstvom vodných zdrojov 

a obrovským potenciálom v rozvoji cestovného ruchu. Na stretnutí sa tak hovorilo aj 



Mediálna komunikácia - Výročná správa za rok 2017 

22 

 

o možnosti nadviazania 

spolupráce medzi Trenčianskym 

samosprávnym krajom 

a gruzínskym regiónom Samegrelo 

– Svaneti.       

V rámci spolupráce s City 

University of Seattle v Trenčíne 

navštívili v stredu 21. júna 2017 

Úrad Trenčianskeho 

samosprávneho kraja aj americkí 

študenti z Washington 

University. Do nášho kraja zavítali vďaka Európskemu poznávaciemu zájazdu. Návšteva TSK 

študentov spoza veľkej mláky je už každoročnou tradíciou. Delegáciu z ďalekej Ameriky prijal 

podpredseda TSK Jozef Trstenský v Kongresovej sále Úradu TSK, kde sa konajú aj zasadnutia 

Zastupiteľstva TSK. Spolu s ním privítala nadšených študentov odborov podnikanie, 

marketing a IT aj Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu 

Trenčín región. Hlavným cieľom tejto každoročnej návštevy je oboznámiť študentov 

s kultúrou, fungovaním samospráv a firiem na Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku 

a Rakúsku. Veľkým prínosom programu je pozitívna odozva od študentov, ktorí ho sami 

odporúčajú mladším spolužiakom. Okrem návštevy Úradu TSK zahraniční hostia absolvovali 

výlet na Trenčiansky hrad a exkurziu do firiem DEL a Eset. Okrem študentov však Trenčiansky 

samosprávny kraj hostil aj päťdesiatku seniorov z poľského mesta Lubliniec v rámci 

dvojdňového programu, ktorý pre nich pripravilo mesto Bánovce nad Bebravou. V auguste 

roku 2016 podpísalo mesto Bánovce nad Bebravou s poľským mestom Lubliniec Zmluvu 

o partnerskej spolupráci. Oblasťami spolupráce sa stala najmä kultúra, ale aj šport a rozvoj 

cestovného ruchu či kooperácia v oblasti vzdelávania a spolupráce medzi združeniami 

a organizáciami.        

V decembri 2017 na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja zavítala delegácia z Čínskej 

ľudovej republiky. Jej členovia sa stretli s riaditeľom Úradu TSK Michalom Žitňanským, kde 

spoločne prebrali možnosti budúcej spolupráce. Veľkou témou stretnutia bol turistický 

potenciál Trenčianskeho kraja. Členovia čínskej delegácie na oplátku predstavili provinciu 

Fujian, ktorej silnou stránkou je tiež turizmus, ktorému bezpochyby napomáha aj 

vybudovaná sieť železničnej infraštruktúry.    
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6. TRANSPARENTNOSŤ 

V aktuálnom hodnotení rebríčka 

Transparency International Slovensko (TIS) 

zo septembra 2017 sa Trenčianska župa stala 

absolútnym rekordmanom, vyšvihla sa na 

prvé miesto rebríčka a stala sa 

najtransparentnejším samosprávnym krajom 

na Slovensku.  V rebríčku transparentnosti 

žúp 2017 TSK získal až 74,8% skóre. Od 

druhého miesta si pritom TSK udržal náskok 

takmer až 20%. V porovnaní s posledným 

hodnotením TIS v roku 2015 TSK poskočil 

v tabuľke až o 7 miest a v percentuálnych 

bodoch sa zlepšil až o 34,1%.   TSK vďaka 

svojmu obrovskému zlepšeniu pozdvihol 

celkový priemer transparentnosti všetkých 

žúp na Slovensku. Kým podľa TIS ostatné 

kraje vo zvyšovaní svojej transparentnosti 

stagnujú, TSK sa verejnosti otvára čoraz 

viac. Robí tak aj vďaka projektu Otvorená 

župa, v rámci ktorého takpovediac pod jednou strechou zverejňuje množstvo materiálov, 

ktoré verejnosti umožňujú jednoducho sledovať a kontrolovať ako hospodárenie, tak aj 

rozhodovanie župy. Ktokoľvek a kedykoľvek sa pár kliknutiami ľahko dostane k zápisniciam 

z komisií, registrom investičných akcií, priebehu a výsledkom verejných obchodných súťaží či 

prenájmom majetku. Za Otvorenou župou stojí projektové riadenie a tím ľudí, ktorí sa 

pravidelne podieľa na napĺňaní cieľov projektu - v tomto prípade na zvyšovaní 

informovanosti verejnosti. Na webovom sídle TSK sú ďalej zverejnené majetkové priznania 

politikov aj zoznam pridelených dotácií, samozrejmosťou sú videozáznamy a zápisnice 

z rokovaní zastupiteľstiev, ktoré župa navyše počas rokovania vysiela naživo on-line.  

Jednu z najväčších pochvál dostala Trenčianska župa za elektronickú úradnú tabuľu. Podľa 

TIS je jasne kategorizovaná, prehľadná a intuitívna. Pozitívne hodnotený bol aj systém 

zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok TSK, ktorý je prehľadný a užívateľovi umožňuje 

veľmi rýchlo nahliadnuť do danej faktúry a zistiť, na základe akej zmluvy a podmienok bola 

vystavená. Pri zostavovaní rebríčka transparentnosti žúp TIS vychádzala z hodnotenia 11 

oblastí na základe 117 indikátorov, pochádzajúcich z 10 typov zdrojov dát. K oblastiam, ktoré 

mali pri hodnotení najväčšiu váhu, patrí prístup k informáciám a financie vrátane verejného 

obstarávania. TSK od hodnotenia z roku 2013 dosiahol progres až o 47 percentuálnych 

bodov. 

https://www.tsk.sk/otvorena-zupa.html?page_id=370953
https://www.tsk.sk/otvorena-zupa.html?page_id=370953
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Komunikačná politika Trenčianskeho samosprávneho kraja stojí na otvorenosti, ochote 

a flexibilite poskytnúť informácie a reagovať na každý jeden podnet, ktorý župa zaeviduje. 

Zamestnanci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa od roku 2016 riadia prijatým 

Etickým kódexom, ktorý stanovuje základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca TSK 

s cieľom posilňovať dôveru verejnosti v odborný a nestranný výkon verejnej správy, t.j. konať 

vždy vo verejnom záujme, nezúčastňovať sa žiadnej činnosti, ktorá je v rozpore s plnením 

jeho pracovných povinností, postupovať pri plnení úloh odborne, objektívne, nestranne 

a transparentne. Etický kódex je súčasťou Pracovného poriadku Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a pre zamestnancov Úradu TSK je záväzným dokumentom. Etický 

kódex zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja je zverejnený na webovom sídle 

Trenčianskej župy, v sekcii Samospráva, Úrad TSK. 

 

 

 

V Trenčíne, 9. mája 2018 Vypracovala: Mgr. Veronika Rezáková 

Oddelenie komunikácie   a medzinárodných 

vzťahov 

 

https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/eticky-kodex-zamestnanca-tsk.html?page_id=298636

