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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 tvorby 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. 

 

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 odkaz na sociálnu sieť 
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Instagram. Webové sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja je súčasťou rozsiahlejšieho 

projektu, do ktorého spadá 66 webových sídiel organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

Za rok 2016 si portál www.tsk.sk odniesol bronz zo súťaže Zlatý erb, a to v kategórii 

„Najlepšia stránka samosprávneho kraja“. Rovnako pozitívne bol hodnotený aj v roku 2017, 

kedy sa umiestnil na druhej priečke spomedzi všetkých samosprávnych krajov. V roku 2018 

webová stránka TSK súťaž Zlatý erb vyhrala, pričom aj získala cenu GRAND PRIX za najvyššie 

hodnotenia od všetkých porotcov či dlhodobé umiestňovanie sa na popredných priečkach 

v súťaži. Medzi hodnotenými kritériami, ktoré rozhodovali o víťazovi bolo 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 návštevnosti, ktorá 

každoročne stúpa. V priebehu roku 2018 ho navštívilo viac ako 525 tis. používateľov. Počet 

jedinečných návštev stránok sa zvýšil z  1,7 mil. na 2,1 mil.. Návštevnosť  stránky z mobilných 

zariadení tvorí viac ako 53%-ný podiel, čo potvrdzuje opodstatnenie responzívneho dizajnu 

webového sídla www.tsk.sk (prispôsobenie webového sídla zariadeniu, na ktorom si obsah 

prezeráte – PC, mobil, tablet).  

Web TSK patrí medzi najdôležitejšie prostriedky komunikácie s obyvateľmi kraja. Je 

pomyslenou vstupnou bránou k dôležitým informáciám či aktuálnym správam z diania 

v Trenčianskom kraji. Verejnosť si po vstupe na webovú stránku www.tsk.sk vie rýchlo 

a intuitívne vyhľadať napríklad kompetencie kraja, výberové konania, ponuky práce či 

transparentne zverejnené zmluvy, objednávky, oznámenia a dokumenty. Rovnako ako po 

http://www.tsk.sk/
https://www.tsk.sk/
www.tsk.sk
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minulé roky využívali ľudia na webe najviac funkciu vyhľadávanie. Vďaka nej po zadaní 

kľúčového slova, prípadne skupiny slov, dokáže návštevník jednoducho a expresne nájsť to, 

čo práve hľadá. Popredné miesta v návštevnosti si stabilne drží sekcia zdravotníctva, kde 

ľudia najčastejšie klikajú na rozpisy ambulantnej pohotovosti či lekárskej služby prvej 

pomoci. Nasleduje elektronická úradná tabuľa, ktorá si vyslúžila pochvalu v hodnotení 

transparentností žúp, či sekcia výberové konania a informácie o kraji. 

Web krajskej samosprávy ponúka návštevníkom tiež možnosť odoberať aj tzv. newsletter. 

Užívateľ po zadaní svojej emailovej adresy v spodnej časti domovskej stránky TSK získa 

pravidelne aktuálne informácie z diania v Trenčianskom kraji, a to priamo do svojej 

elektronickej pošty. V súčasnosti odoberá newsletter viac ako 2 200 odberateľov. 

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 organizácií v pôsobnosti TSK. Jednotlivé tlačové správy a aktuality 

z podujatí zo všetkých 9 okresov kraja sú doplnené aj o citácie zástupcov TSK, 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.  

1.2. KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ 

Sociálne siete ako informačné kanály začala Trenčianska 

župa využívať v druhej polovici roku 2014. Prvá vznikla 

fanpage na sociálnej sieti Facebook, ďalej 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 2018 opäť ukázala sociálna sieť Facebook. Aktivity 

župy týmto spôsobom ku koncu roka 2018 sledovalo 

približne 4 800 fanúšikov, čo predstavuje medziročný 

nárast o takmer 700 fanúšikov a sledovateľov bez využitia 

platenej propagácie príspevkov či samotnej 

fanpage. Facebooková fanpage Trenčianskeho 

samosprávneho kraja ostáva štvrtou najsledovanejšou 

spomedzi samosprávnych krajov. K jej devíze patria 

najmä  užívateľsky atraktívne súťaže, do ktorých sa 

fanúšikovia môžu aktívne zapájať a dozvedieť sa viac aj o kompetenciách župy, a aktuálny 

obsah fotografiou či videom reflektujúci udalosti v regióne.  

http://www.facebook.com/trencianskazupa
http://www.facebook.com/trencianskazupa
http://www.facebook.com/trencianskazupa
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V priebehu roku 2018 Trenčiansky samosprávny kraj na svojom profile vyhlásil niekoľko 

súťaží, najväčší úspech však zožala súťaž o vstupenky na podujatie Preteky automobilov do 

vrchu Autopola Jankov Vŕšok, ktoré finančne podporuje aj TSK. Príspevok mal dosah takmer 

13,5 tisíc používateľov. Do súťaže na facebookovej fanpage sa zapojilo, či už komentárom, 

páčikom alebo zdieľaním príspevku,  takmer 300 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 verejnosti na dennej báze plánuje Trenčianska župa pokračovať aj 

naďalej. Bude tak robiť nielen s cieľom efektívne a rýchlo informovať, ale tiež dostať krajské 

kompetencie viac do povedomia širokej verejnosti. 

 

1.3.  ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ 

V roku 2018 Trenčiansky samosprávny kraj spolupracoval aj s on-line magazínom Hiking.sk, 

zameraným na informácie pre turistických nadšencov. V mesiacoch máj až júl 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 
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orientovaného na cestovný ruch, ktorý vydáva rovnomenná krajská organizácia cestovného 

ruchu. Dvadsaťstranové farebné periodikum vychádza bezplatne s celoplošnou pôsobnosťou 

v náklade 111 300 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 webovom 

sídle KOCR www.trencinregion.sk a webovej stránke TSK www.tsk.sk, môžu svojimi nápadmi 

prispievať aj obyvatelia kraja. 

 

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 (2 inzertné novinové strany) v plnofarebnom prevedení 

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

osobitne pre okres Myjava jedinečný a výnimočný, nakoľko iná spoločnosť regionálny titul 

takéhoto charakteru nevydáva. 

 

Informovanosť  obyvateľov mesta Púchov a púchovského regiónu zabezpečuje spoločnosť 

Púchovská kultúra, s. r. o., ktorá v náklade 8 000 kusov vydáva plnofarebný týždenník 

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

mestských častí a voľne k dispozícii na odber je aj na ďalších distribučných miestach. Na 

základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Púchovská kultúra, 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 na území 

kraja mesačnou inzerciou v rozsahu 1,5 plnofarebnej novinovej strany, a to v novinách 

TAJMS, ktoré vydáva spoločnosť TEOTIHUACAN, s. r. o., v súčasnosti spoločnosť DoubleOne, 

s. r. o.. Noviny sú súčasťou mediálneho projektu ,,Komunikujúci bánovský región“ a ich 

cieľom je zabezpečiť pravidelnú komunikáciu s občanmi, t. j. poskytovať dostupné informácie 

http://www.trencinregion.sk/
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formou 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 časopise BIKER, s ktorým kraj spolupracuje na základe zmluvy 

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

2018 bol uverejnený 2-stranový PR článok o jednom z najúspešnejších cykloturistických 

projektov v Trenčianskom kraji Vrchárskej korune Trenčianska.   

Na rok 2018 bolo v rámci mediálnej komunikácie (zmluvne) naplánovaných 380 

publikovaných printových príspevkov ako inzertného obsahu. Tento počet sa podarilo 

naplniť.  

 

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 MUZIKA. Poslucháčska základňa rádia MUZIKA je vo veku od 18 až 64+ 
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rokov. Vysielanie rádia MUZIKA je zamerané len na Trenčiansky región, doplnené 

o zaujímavosti z miest a obcí. 

 

Prostredníctvom pravidelnej rozhlasovej relácie „Trenčianska župa“ v oboch rádiách 

minimálne raz za týždeň kraj pravidelne informuje občanov v živom vysielaní, resp. 

v pravidelných informačných blokoch o aktivitách, činnosti a rozhodnutiach regionálnej 

samosprávy a 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 obyvateľom 

prináša aj prostredníctvom deviatich 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.), TV Central (prevádzkovateľ CE MEDIA s.r.o.) a Mestskú televíziu 

Partizánske (Vydavateľstvo TEMPO s. r.o.), v ktorých sú súčasťou vysielania 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 či kultúre. 

 

Obyvatelia severnejšej časti kraja informácie zo župnej samosprávy sledujú vo vysielaní 

regionálnej TV Považie na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou MEDIA TV, spol. s. r. 

o., ktorá televíziu prevádzkuje. Tá okrem považskobystrického regiónu od roku 2016 pokrýva 

aj územie okresov Trenčín, Ilava a Púchov. Trenčiansky samosprávny v roku 2018 pokračoval 

aj v spolupráci s agentúrou Peter Peťovský - PEKY PRODUCTION AGENTÚRA, ktorá sa podieľa 

na projekte internetovej televízie Trenčiansky terajšok s pôsobnosťu pre región Trenčína 

a jeho okolia. V roku 2018 začala Trenčianska župa spolupracovať so spravodajským 

a informačným internetovým portálom IMPULZ.press (prevádzkovateľ Považie Company s. r. 

o.), ktorého redaktori sa venujú dianiu najmä v okresoch Trenčín a Ilava. 
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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.  

 

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 formou 

živého vysielania. Rok 2018 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 2018 realizoval prostredníctvom webového 

portálu 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 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).  

http://www.zastupiteľstvo.sk/
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Na rok 2018 bolo prostredníctvom siedmich regionálnych televízií, dvoch internetových 

televízií a dvoch rádií naplánované odvysielanie príspevkov v rozsahu 6520 minút. Plán sa 

v roku 2018 podarilo splniť, nakoľko časy odvysielaných príspevkov sú zakotvené v zmluvách 

s týmito médiami. Televízie viackrát odvysielali dobrovoľne 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 2018 odoslalo do lokálnych i celoslovenských médií a tlačových agentúr 450 

tlačových správ, informujúcich o podujatiach a udalostiach na území kraja, besedách, 

tlačových konferenciách, aktuálnych otázkach spoločenského diania či rozhodnutiach 

krajských poslancov. Na webovom sídle kraja bolo zverejnených približne 111 aktualít zo 

života 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 stretnutiach Jednoty dôchodcov Slovenska a pod.). Dovedna 

tak bolo za rok 2018 na webovom sídle Trenčianskej župy uverejnených 661 článkov (tlačové 

správy, aktuality, pozvánky, výzvy), čo v priemere predstavuje takmer dve aktualizácie 

webového sídla kraja denne v podobe článku, spracovaného Oddelením komunikácie 

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

fotografickým a televíznym výstupom) približne 300 podujatí, ktoré organizovali mestá, obce 

a organizácie na území všetkých deviatich okresov kraja.  

Zamestnanci Oddolenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2018 zodpovedali spolu na 355 novinárskych otázok, týkajúcich 

sa krajských kompetencií, čo v priemere predstavuje 1 otázku na pracovný deň. Kraj pritom 

reaguje na každú jednu prijatú otázku jej zodpovedaním alebo postúpením kompetentnému 

orgánu, inštitúcii.  

2.1. MEDIÁLNE KAMPANE 

2.1.1. Zelená župa - Deň otvorených dverí  

Projekt Zelená župa vstúpil v roku 2018 do svojho štvrtého ročníka. Tento environmentálny 

projekt bol opäť jednou z nosných tém, o ktorých Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne 

informuje. Problematike ekológie a životného prostredia v Trenčianskom kraji sa Oddelenia 

komunikácie a medzinárodných vzťahov venovalo aj v roku 2018 formou tlačových správ na 

týždennej báze. Župa sa za 4 roky vyprofilovala ako samospráva naklonená životnému 

prostrediu, ktorá znižuje 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 
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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 2018 patrilo otvorenie rýchlonabíjacej stanice v Prievidzi či otvoreniu 

historicky prvých dvoch úsekov Vážskej cyklomagistrály.  

Rok 2018 bol piatym 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 širokej verejnosti. V roku 2018 sa Deň 

otvorených dverí niesol v znamení cyklistiky. V priestoroch Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja i pred ním sa na DOD TSK predstavilo celkom 47 vystavovateľov. 

Z celkového počtu bolo najviac stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, a to až 18. 

Remeselný trh pred budovou župného úradu zaplnili šikovné ruky klientov 11 zariadení 

sociálnych služieb. Medzi vystavovateľmi nechýbali ani 3 župné nemocnice, 4 kultúrne 

inštitúcie, dobrovoľní hasiči, SAD Prievidza, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

remeselníci či krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, Informačno-poradenské 

centrum, Europe Direct a stánok personálneho oddelenia Úradu TSK.  

 

Stánky vystavovateľov mohli návštevníci nájsť prakticky vo všetkých priestoroch župného 

úradu, a to v kongresovej a banketovej sále, dvoch zasadacích miestnostiach, na dvoch 

terasách, vo vstupnej hale, výstavných priestoroch, pred vstupom do budovy i na vnútornom 

a vonkajšom parkovisku. 
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V bohatom programe otvoreného dňa župnej samosprávy vystúpilo 21 účinkujúcich, a to 

cyklotrialista Martin Behro, Superstarista Jakub Pružinský, hudobné zoskupenie Trombitáši 

Štefánikovci a Harmoniková akadémia. Počas diskusných blokov a odborných prednášok sa 

k slovu dostalo 18 prednášajúcich.  Na historicky prvom cyklistickom Dni otvorených dverí 

mohli návštevníci vidieť okrem množstva štandardných horských i cestných bicyklov aj 

historický hasičský bicykel, tricykel z dielne Strednej odbornej školy Púchov či zbierku 

bicyklov z povojnového obdobia súkromného zberateľa z Partizánskeho. Bicykel zdobil aj 

chutnú narodeninovú tortu, ktorú pripravila Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Púchov.  

Pod jednou strechou sa opäť stretli všetky generácie; škôlkari, žiaci ZŠ, stredoškoláci, 

pracujúca verejnosť i seniori. Deň otvorených dverí TSK sa teší veľkej obľube verejnosti 

a každoročne ho navštívi takmer 2000 návštevníkov.  

2.1.2. Európsky rok kultúrneho dedičstva 

Pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva sa Trenčiansky samosprávny kraj 

rozhodol vyhlásiť v roku 2018 tvorivú súťaž s názvom Naše dedičstvo – naša múza, ktorej 

cieľom bolo poukázať na rozmanitosť kultúry i pamiatok v regióne. Trenčianska župa sa môže 

pýšiť nielen jedenástimi hradmi a zámkami, ale aj množstvom významných rodákov, 

bohatým folklórom či ľudovými tradíciami. Ako napovedá aj samotný názov súťaže, 

historické dedičstvo kraja  sa stalo múzou pre všetkých súťažiacich. Úlohou súťažiacich bolo 

zvečniť čokoľvek, čo súvisí s kultúrnym dedičstvom Trenčianskeho regiónu. Možnosti boli 

neobmedzené, pretože súťažnými príspevkami mohli byť kresby, maľby, koláže, básne, 

piesne, fotografie alebo keramika či počítačová grafika a iné. O víťazovi rozhodli ľudia na 

facebookovej fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde boli všetky súťažné diela 

zverejnené, a to najväčším počtom klikov na LIKE (páči sa mi to). 
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Zapojiť sa do súťaže mohol jednotlivec aj skupina viacerých súťažiacich, ktorí sa podieľali na 

jednom spoločnom diele. Víťaz získal fotoaparát, ktorý okamžite vyvolá fotografiu. Zároveň 

dostal od Trenčianskeho samosprávneho kraja voľné vstupenky na Trenčiansky hrad, do 

Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Kúrie Ambrovec v Beckove a Hvezdárne v 

Partizánskom, všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Víťaz sa navyše mohol vďaka 

partnerom súťaže pozrieť aj na Bojnický zámok, Čachtický i Beckovský hrad. Tí, ktorí obsadili 

striebornú a bronzovú priečku získali voľné vstupenky do spomenutých inštitúcií, ktoré 

zriaďuje TSK, spoločne so zaujímavou knižkou a vecnými cenami od TSK.  

Svoju výhru si žiaci a študenti prišli prevziať osobne počas piateho ročníka DOD TSK 2018, 

zároveň sa na začiatku vyhodnotenia súťaže krstilo aj pexeso zostavené zo súťažných prác, 

a to tematicky – ľudovými stužkami.    

2.1.3. Druhý ročník cykloautobusov 

Vďaka cykloautobusom Trenčianskej župy mali milovníci cyklistiky, rekreační jazdci, turisti 

i široká verejnosť možnosť druhý rok po sebe spoznávať prírodné krásy Trenčianskeho kraja 

zo sedadla svojho bicykla. Druhý ročník jázd autobusov so zapriahnutým vozíkom na 

prepravu až 24 bicyklov priniesol novinky v podobe upravených autobusových liniek. 

Populárna trasa z Trenčína do Dubodiela bola predĺžená a končila až v Bánovciach nad 

Bebravou. Premiéru si naopak vyskúšala úplne nová linka vedúca  z Trenčína s cieľovou 

zástavkou v Nitrianskom Rudne. Atraktívnosť jednotlivých trás sa odzrkadlila aj na celkovom 

počte prepravených bicyklov. V letnej sezóne trvajúcej od 1. júla 2018 do 2. septembra 2018 

využilo služby cykloautobusov 251 osôb, čo je takmer 70% nárast cestujúcich oproti roku 

2017, v ktorom bola možnosť prepravy bicykla s pomocou špeciálneho vozíka v kraji 

novinkou. Aj v lete 2018 Trenčianska župa v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného 

ruchu Trenčín región odmenila každého, kto sa cykloautobusom odviezol a fotografiu 

z tohto momentu poslal na facebookovú fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/cykloautobusom-sa-tento-rok-dostanete-az-do-banoviec-nad-bebravou-po-ceste-sa-mozete-osviezit-kvalitnou-mineralnou-vodou.html?page_id=529691
https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/spoznajte-vdaka-cykloautobusu-krasy-regionu-hornej-nitry-zo-sedla-bicykla-na-trase-trencin-nitrianske-rudno.html?page_id=528205
https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/spoznajte-vdaka-cykloautobusu-krasy-regionu-hornej-nitry-zo-sedla-bicykla-na-trase-trencin-nitrianske-rudno.html?page_id=528205
https://www.trencinregion.sk/
https://www.trencinregion.sk/
https://www.facebook.com/trencianskazupa/
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2.1.4. Participatívny-komunitný rozpočet 2018 

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. 

Trenčianska župa tak urobila ako prvá spomedzi samosprávnych krajov. V roku 2018 vstúpil 

Participatívny-komunitný rozpočet (PKR) TSK do svojho 2. ročníka. V termíne od apríla do 

mája mala verejnosť možnosť predkladať na Trenčiansky samosprávny kraj pre komunitu 

prospešné nápady, ktorých realizáciu by ocenila vo svojom okolí. V období od januára do 

marca 2018 na župný úrad prišlo celkom 80 projektov z celého kraja. Všetky projekty 

následne prešli procesom verejného zvažovania, z ktorého vzišlo 74 skvelých nápadov. 

Nasledovalo hlasovanie verejnosti, ktorá rozhodla o tom, ktoré z nich sa zo župných financií 

zrealizujú. Viac ako 15 000 hlasujúcich rozhodlo, že v rámci 2. ročníka PKR TSK bude 

podporených 41 projektov. 

 

Oproti prvému ročníku sa v roku 2018 podarilo zrealizovať projekty vo všetkých okresoch 

kraja. V rámci PKR bola vyčlenená zo župnej pokladnice suma v objeme 99 tisíc eur. Medzi 

úspešných žiadateľov sa z tejto sumy prerozdelilo viac ako 86 600 eur. Predložené projekty 

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

a komunikácie a sociálna pomoc a sociálne služby.  

2.1.5.   Nová cyklistická tepna kraja dostala názov Vážska cyklomagistrála 

Participáciu verejnosti sa Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol umožniť obyvateľom kraja 

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.  Slávnostne otvoriť prvé dva úseky tejto 

cyklotrasy (Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom, Púchov – kúpele Nimnica) sa kraju 

historicky podarilo v roku 2018. 

 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/participativny-komunitny-rozpocet-tsk-vstupuje-do-verejneho-zvazovania-sancu-na-realizaciu-ma-takmer-80-projektov.html?page_id=483046
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Cyklotrase v tom čase chýbala jedna dôležitá a podstatná vec, a to oficiálny názov. 

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol do tohto procesu zapojiť širokú verejnosť, ktorá 

mohla svoje návrhy na pomenovanie novej cyklotrasy posielať  od novembra 2017 do mája 

2018. Po tomto termíne bolo na webovom sídle kraja spustené verejné hlasovanie, v rámci 

ktorého si spomedzi vybraných návrhov verejnosť zvolila svojho favorita. Na základe 

výsledkov hlasovania verejnosť rozhodla, že nová cyklistická tepna kraja ponesie názov 

Vážska cyklomagistrála. Tento návrh získal od hlasujúcich bezmála 350 hlasov. 

 
 

Najväčším lákadlom účasti v súťaži Trenčianskeho samosprávneho kraja bola bezpochyby 

hlavná výhra – horský bicykel. Za svoj návrh si prvenstvo a úplne nový horský bicykel od TSK 

vybojoval Marek Braniš z Púchova. Odmenu za kreativitu si výherca prevzal priamo  z rúk 

trenčianskeho župana Jaroslava Bašku, a to počas Dňa otvorených dverí TSK 2018.  

2.1.6. Kvapka krvi 

Tradícia v spoločnom odbere krvi na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja a troch 

nemocniciach, ktoré zriaďuje – v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, v NsP Považská 

Bystrica a v NsP Myjava, pokračovala aj v roku 2018. Úrad už tradične zorganizoval letný 

i jesenný odber krvi, počas ktorých na Úrade TSK a v troch nemocniciach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK darovalo spoločne takmer 170 darcov 77,77 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 
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zamestnancom TSK, ale aj zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

a širokej verejnosti podarilo od roku 2014 darovať viac ako 200 litrov krvi.  

2.1.7. Adventný kalendár 

Aj v roku 2018 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 2018 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 2018 aktívne podieľali. 

2.1.8. Vrchárska koruna Trenčianska 

V roku 2018 sa Trenčiansky samosprávny kraj už po tretíkrát 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. Prvé dva úspešné ročníky projektu doposiaľ 

absolvovalo takmer 300 cyklistov a turistov, ktorí počas prechádzajúcich dvoch rokov poslali 

fotky z celkovo 36 predpísaných súťažných vrcholov. 

Projekt všetkých priaznivcov cyklistiky, turistiky a behu v období od 10. apríla do novembra 

2018 previedol dvadsiatimi turisticky atraktívnymi vrcholmi kraja. Tretí ročník ponúkol oproti 

minulému roku 17 nových vrcholov. Vrcholy boli vyberané dôkladne tak, aby boli zastúpené 

viaceré dych berúce miesta v celkom kraji a jeho blízkom okolí. 

2.1.9. Verejné uznania Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Verejné uznania TSK reprezentuje Cena predsedu TSK a Cena TSK. V máji 2018 v rámci 

slávnostnej časti Zastupiteľstva TSK bola udelená Cena TSK  Michalovi Dobiašovi za 

mimoriadny prínos v oblasti reprezentácie regiónu Prievidza, Rudolfovi Dobiášovi za 

mimoriadny prínos v oblasti literárnej tvorby, Márii Jane Jablonskej za výnimočné a 

dlhoročné pôsobenie na pozícii predsedníčky Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v 

Trenčíne a kolektívu Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v 
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Považskej Bystrici za výnimočné zásluhy v oblasti darcovstva krvi v považskobystrickom 

regióne. 

Začiatkom roku 2019 sa rady ocenených verejným uznaním TSK rozšírili o ďalších laureátov. 

Cenu TSK si za rok 2018 za významné zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou 

a Slovenskou republikou a dlhoročné šírenie dobrého mena SR v zahraničí prebral právnik 

Alexander Károlyi. Nositeľmi Ceny predsedu TSK za rok 2018 sa stali dvaja laureáti; Ján 

Cipov za dlhoročné pôsobenie vo funkcii poslanca Zastupiteľstva TSK, starostu obce Lehota 

pod Vtáčnikom a za celoživotné dielo rozvoja obce i Trenčianskeho samosprávneho kraja vo 

všetkých oblastiach spoločenského života a Ján Zachara za významné športové úspechy na 

olympijskej úrovni a reprezentáciu Slovenska i Trenčianskeho kraja pri príležitosti okrúhleho 

životného jubilea. 

 

Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Cena Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sú najvyšším verejných uznaním TSK, ku ktorých udeľovaniu pristúpila Trenčianska župa 

prvýkrát v roku 2017 na základe Štatútu Trenčianskeho samosprávneho kraja, schváleného 

v roku 2016.  

2.1.10. Slávnostné otvorenie historicky prvých dvoch úsekov Vážskej cyklomagistrály 

Samotnej výstavbe prvých úsekov cyklotrasy predchádzali roky príprav. Dnes sa však už 

cyklisti môžu previesť po 13,4 km úseku medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad 

Váhom, ktorý je prvou z ôsmich častí cyklotrasy. Po lete 2018 už môžu využívať aj ďalšiu časť 

cyklotrasy medzi Púchovom a Nosickou priehradou, ktorá dosahuje unikátnu šírku až 4,5 

metra. Okrem obojsmernej cyklistickej premávky totiž disponuje aj samostatným pruhom 

pre peších. Na príprave výstavby ďalších úsekov kraj intenzívne pracuje. 
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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 s názvom Do práce na bicykli. Tú vyhlasuje národný cyklokoordinátor v spolupráci 

s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky. Zamestnanci Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sa tak už piatym rokom po sebe podujali počas mesiaca máj nechať 

autá doma a do práce dochádzať na dvoch kolesách. Aj táto aktivita je 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. Do projektu sa v minulom roku zapojilo 

rekordných 24 zamestnancov rozdelených do 6 tímov, do práce našliapali viac ako 5000 

kilometrov. 

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.  Ako dôležité nosiče informácií 

musia po stránke obsahovej i estetickej zahŕňať informácie o administratívnych, 

geografických, demografických a hospodárskych údajoch, o prírodnom a historickom 

potenciáli a celkovom imidži kraja. Estetická stránka spĺňa 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 distribúciu a využitie propagačných materiálov a reklamných 



Mediálna komunikácia - Výročná správa za rok 2018 

20 

 

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 2018 sa celkovo obstaralo 31 rôznych druhov reklamných predmetov s korporátnou 

identitou TSK a/alebo s logom Zelená župa.  K nim patria napr. regionálna kuchárka (verzia 

v slovenskom i anglickom jazyku), drevená varecha s erbom TSK, tričká s motívom 

Trenčianskeho hradu, kartičky jázd cykloautobusov, poznámkové bloky s erbom TSK, pero 

s erbom TSK,  bulletin k Cene TSK, pohľadnice s motívom TSK, puzzle s motívom TN hradu, 

ceruzka s erbom TSK, USB v tvare erbu TSK, nálepky s logom cyklistu TSK, šnúrka na krk, 

kovový odznak, kľúčenka s mincou, pexeso, taštička na bicykel, papierové tašky, odznaky 

v tvare erbu TSK, diáre na rok 2019, stolový a nástenný kalendár TSK a cyklodresy. 

 

3.2. PUBLIKÁCIE 

Trenčiansky samosprávny kraj sa po úspechu publikácie o dobrovoľných hasičských zboroch 

v Trenčianskom kraji rozhodol odkryť ďalšie bohatstvo, ktorým disponuje. Priestor na knižnú 

prezentáciu tentokrát dostala kultúra a kultúrne dedičstvo našich predkov, ktoré po 

desaťročia vo svojej tvorbe uchovávajú folklórne súbory, folklórne skupiny, dychové hudby, 

heligonkári či trombitáši. V pripravovanej publikácii Trenčianskeho samosprávneho kraja 

dostane priestor na prezentáciu svojho folklórneho bohatstva každé umelecké zoskupenie, 

ktoré v stanovenom termíne poslalo podkladový materiál, s cieľom poukázať na pestrosť a 

regionálne špecifiká každej oblasti vo všetkých 9 okresov kraja. Samotná publikácia bude 

obsahovať prehľadné informácie o jednotlivých folklórnych skupinách, súboroch a ďalších 

umeleckých zoskupeniach počnúc históriou až po súčasnosť. Pri každom zoskupení nájde 

čitateľ jeho špecifiká, aktivity či ocenenia takpovediac „pod jednou strechou“. Knižná 

publikácia by mala vyjsť v priebehu roka 2019. 

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 nadviazať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti 

a médií.  

Trenčiansky samosprávny kraj sa spoločne s krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín 

región v roku 2018 prezentoval na veľtrhu Regiontour Brno 2018, veľtrhu ITF SLOVAKIA 

TOUR 2018 v Bratislave, medzinárodnom cyklistickom podujatí BIKEFEST v Kálnici, na Region 

tour Expo  2018 v Trenčíne, Holidayworld v Prahe, podujatí pre deti Šašo Beckov deťom, 

hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne, veľtrhu regionálnych producentov potravín 
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s názvom Mňamfest, veľtrhu stredných škôl Stredoškolák Hrdina remesla a na podujatí 

s názvom Európsky týždeň odborných zručností vo Viedni.  

 
 

Trenčiansky samosprávny kraj mal na rok 2018 naplánovanú účasť na celkovo ôsmich 

veľtrhoch a výstavách, tento plán splnil na viac ako 100%, nakoľko sa v roku 2018 

prezentoval až na 10 veľtrhoch a výstavách.  

 

5. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

 

Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na 

základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym 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 2018 bolo v rozpočte celkovo naplánovaných 5 vzájomných návštev s partnerskými 

regiónmi. Z plánovaných piatich sa zrealizovali tri vzájomné návštevy. Koncom septembra sa 

trenčiansky župan Jaroslav Baška, na pozvanie hejtmana Juhomoravského kraja Bohumila 

Šimeka,  zúčastnil Národnej konferencie Venkov 2018 v meste Strážnice na moravskom 

Slovácku.  Spoločne diskutovali o vzájomnej spolupráci krajov.  

Jubilejný 5. ročník Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja 2018 ukončila 

symbolická jazda na bicykli po druhom vybudovanom úseku Vážskej cyklomagistrály. Prvý 

októbrový deň sa predseda TSK spolu s hejtmanom Zlínskeho kraja Jiřím Čunekom 
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v sprievode poslancov a zamestnancov Trenčianskej župy previezli na v poradí 6. z celkovo 8 

úsekov Vážskej cyklomagistrály – spomínaný úsek vedie z Púchova do obce Nimnica.  

 

Sté výročie vzniku spoločnej republiky oslávili spoločne trenčiansky župan Jaroslav Baška 

a hejtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek položením vencov k prvému pamätníku československej 

vzájomnosti na Masarykovom námestí vo Valašských Kloboukoch, a to v sobotu 27. októbra 

2018. 

Celkovo Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja zabezpečilo v priebehu roku 2018 prijatie piatich zahraničných hostí 

a delegácií.  V polovici januára 2018 navštívili zástupcovia Európskej investičnej banky 

priestory Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom stretnutia bolo predstavenie 

projektov TSK či prípadná budúca spolupráca. Predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na stretnutí prezentovali najvýznamnejšie župné projekty, ktoré boli financované 

z fondov Európskej únie i zo župného rozpočtu, či projektové zámery na najbližšie roky.  

Začiatkom februára 2018 na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja diskutovali 

o transformácii a následnom rozvoji hornej Nitry zástupcovia Európskej komisie, vlády, 

ministerstiev, samospráv aj súkromného sektora. Na pracovnom stretnutí mala svoje 

zastúpenie Európska komisia, ktorú reprezentoval jej podpredseda Maroš Šefčovič, vláda 

Slovenskej republiky v zastúpení podpredsedom Petrom Pellegrinim, Zbor poradcov 

predsedu vlády v zastúpení predsedom Vladimírom Faičom, ako aj Trenčiansky samosprávny 

kraj na čele so županom Jaroslavom Baškom, miestne a obecné samosprávy a tiež súkromný 

sektor.   
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V piatok 15. júna 2018 privítal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja na pôde 

župného úradu výkonného predsedu Rádu maltézskych rytierov zo Švajčiarska Guida 

Stöckliho. Ten následne po stretnutí s trenčianskym županom zavítal aj do priestorov 

župných nemocníc v Bojniciach a v Považskej Bystrici, aby si prezrel ich vybavenie.  

V polovici októbra sa na pôde Úradu TSK stretli členovia Pracovnej skupiny pre prípravu 

a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, zástupcovia Slovenskej 

akadémie vied a ďalších zainteresovaných strán, aby nastavili technické podmienky 

spolupráce pri tvorbe akčného plánu prechodu od uhlia na hornej Nitre. Stretnutie sa po 

prvýkrát uskutočnilo za prítomnosti expertov, ktorých vybrala Európska komisia.   

V piatok 14. decembra 2018 sa opäť stretli členovia Pracovnej skupiny pre prípravu 

a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a 

zástupcovia  zainteresovaných strán na pôde župného úradu, aby sa dohodli na ďalšom 

postupe pri tvorbe akčného plánu prechodu od uhlia. Súčasťou rokovania bola aj informácia 

o stave príprav na Akčnom pláne transformácie regiónu horná Nitra, na ktorom od októbra 

tohto roku pracujú odborníci z medzinárodnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers. 

Účasti na podujatiach európskeho charakteru 

Zástupcovia TSK vystúpili na Konferenčnom centre Európskej komisie v Bruseli, kde rokovali 

o regióne hornej Nitry ako súčasti pilotnej schémy Európskej komisie na transformáciu 

uhoľných regiónov. Trenčiansky samosprávny kraj sa spoločne s krajskou organizáciou 

cestovného ruchu Trenčín región zúčastnil na troch podujatiach európskeho charakteru, 

konkrétne na Regiontour Brno 2018, ITF SLOVAKIA TOUR 2018 v Bratislave a na Holidayworld 

v Prahe. Trenčiansky župan Jaroslav Baška v polovici novembra zavítal do Viedne, kde 

zastupoval Slovenskú republiku ako ambasádor Odborného vzdelávania a prípravy v rámci 

Európskeho týždňa odborných zručností vo Viedni.  
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6. Transparentnosť a Spoločenská zodpovednosť 

V hodnotení rebríčka Transparency International Slovensko (TIS) zo septembra 2017 sa 

Trenčianska župa umiestnila na prvom mieste rebríčka, teda aj v roku 2018 

bola  najtransparentnejším samosprávnym krajom na Slovensku, keďže TIS aktualizuje 

rebríček s dvojročnou periodicitou.  V rebríčku transparentnosti žúp 2017 TSK získal až 

74,8% skóre. Od druhého miesta si pritom udržal náskok takmer 20%. V porovnaní 

s posledným hodnotením TIS v roku 2015 TSK poskočil v tabuľke až o 7 miest 

a v percentuálnych bodoch sa zlepšil o 34,1%. 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 najmä 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, 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. 

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, zverejnený 

je na webovom sídle Trenčianskej župy, v sekcii Samospráva, Úrad TSK. 

https://www.tsk.sk/otvorena-zupa.html?page_id=370953
https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/eticky-kodex-zamestnanca-tsk.html?page_id=298636


Mediálna komunikácia - Výročná správa za rok 2018 

25 

 

Trenčiansku župu opäť ocenili za zodpovedný prístup 

Trenčiansky samosprávny kraj po roku opäť získal ocenenie v rámci súťaže Národná cena 

Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť. Ocenenie „Organizácia rozvíjajúca 

spoločenskú zodpovednosť v kategórii C“ (verejný sektor) si zástupcovia župy prevzali v 

novembri 2018. 

Trenčianska župa ako organizácia pôsobiaca vo verejnom sektore má voči svojim 

obyvateľom, zamestnancom, ale aj voči životnému prostrediu morálny záväzok. V rámci 

spoločenskej zodpovednosti sa preto kraj dobrovoľne snaží minimalizovať negatívne vplyvy 

na prostredie, v ktorom pôsobí, a zároveň realizuje také rozhodnutia a aktivity, ktoré sú 

hodnotovo správne pre spoločnosť a okolité prostredie. Piaty ročník súťaže Národná cena SR 

za spoločenskú zodpovednosť vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. 

Trenčiansky samosprávny kraj sa do súťaže zapojil druhý rok po sebe, pričom župa patrí do 

kategórie C – Organizácie verejného sektora bez rozdielu veľkosti. Ziskom ocenenia 

Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť kraj preukázal, že systematicky rozvíja 

princípy a napĺňa ciele spoločenskej zodpovednosti. 

V Trenčíne, 29. marca 2019 Vypracoval: Mgr. Matej Plánek  

referent Oddelenie komunikácie   

a medzinárodných vzťahov 

 


