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Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce TSK a zmlúv  

s partnerskými regiónmi 

 
 

Trenčiansky samosprávny kraj aktuálne eviduje ako partnerské nasledovné regióny: 

1. Zlínský kraj, Česká republika - Dohoda o spolupráci medzi Trenčianskym 

samosprávnym krajom a Zlínskym krajom, podpísaná v roku 2003, obnovená  

na jeseň 2005. Hlavné oblasti spolupráce sú cezhraničná spolupráca, investičná 

príprava a realizácia spoločného cestného pripojenia medzi krajinami (vybudovanie 

rýchlostných ciest R2 a R6), kultúra a cestovný ruch. (len vďaka Programu 

cezhraničnej spolupráce sa v program. obdobiach 2004-2006 a 2007-2013 

zrealizovalo 83 projektov a 167 mikroprojektov) – v auguste 2017 sa uskutočnila 

návšteva delegácie zo Zlínskeho kraja na Úrade TSK, v roku 2018 sa v rámci  

5. ročníka Dňa otvorených dverí uskutočnila návšteva hejtmana Zlínskeho kraja. 

Spolupráca naďalej aktívne pokračuje najmä v oblasti spoločných cezhraničných 

projektov a to na celom území oboch krajov, na formálnej i neformálnej úrovni. 

Spolupráca s krajom je aktívna aj v rámci SK8, kde sa pripravuje vytvorenie 

Európskeho združenia územnej spolupráce spoločne s Trnavským samosprávnym 

krajom a Jihomoravským krajom. 

2. Jihomoravský kraj, Česká republika – Dohoda o spolupráci bola podpísaná  

v januári 2015. Hlavné oblasti spolupráce sú vzdelávanie, šport, cestovný ruch či 

kultúrne dedičstvo. (v rámci operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 

2007-2013 bolo realizovaných 19 projektov za viac ako 5 mil. €) – návšteva 

juhomoravskej delegácie na pôde Úradu TSK sa uskutočnila vo februári 2017  

a delegácia TSK navštívila Juhomoravský kraj začiatkom júna 2017. Spolupráca 

naďalej aktívne pokračuje najmä v oblasti spoločných cezhraničných projektov a to 

na celom území oboch krajov, na formálnej i neformálnej úrovni. 

Spolupráca s krajom je aktívna aj v rámci SK8, kde sa pripravuje vytvorenie 

Európskeho združenia územnej spolupráce spoločne s Trnavským samosprávnym 

krajom a Jihomoravským krajom. 

3. Volgogradská administratívna oblasť, Ruská federácia - Dohoda o trhovo-

ekonomickej, vedecko-technickej a kultúrnej spolupráci medzi TSK a Volgogradskou 

oblasťou bola podpísaná v októbri 2005. Hlavné oblasti spolupráce sú ekonomická 

spolupráca, školstvo, kultúra, cestovný ruch. (v oblasti cestovného ruchu sa  

s Volgogradskou oblasťou komunikuje kvôli záujmu usporiadať na Úrade TSK 

telemost komunikáciu medzi TSK a Volgogradom kvôli možnej spolupráci medzi 

volgogradskými podnikateľmi a Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, a tiež bol 

záujem zorganizovať na Trenčianskom hrade Deň ruskej kultúry, na pôde Úradu sa 

taktiež zorganizovala výstava Slovensko očami ruských umelcov, v máji 2017 

vystúpili po dohode s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku na Gymnáziu 

Ľudovíta Štúra v Trenčíne 6 členovia svetoznámeho ruského armádneho zboru 

Alexandrovci. Priame aktivity na podporu spolupráce či vzájomnú propagáciu 

regiónov sa nerealizujú. Vo februári 2020 deklaroval región prostredníctvom 
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Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike záujem o rozšírenie 

spolupráce formou účasti na medzinárodných podujatiach, organizovaných  

vo Volgogradskej oblasti. 

4. Čuvašská republika, Ruská federácia - Protokol o zámeroch medzi TSK  

a Čuvašskou republikou bol podpísaný v apríli 2005.  Hlavné oblasti spolupráce sú 

poľnohospodárska výroba, podnikanie, veda, vzdelávanie, kultúra, ochrana životného 

prostredia, cestovného ruchu a športu. – v roku 2007 prišla na návštevu 

Trenčianskeho kraja päťčlenná oficiálna delegácia z Čuvašskej republiky, bolo to 

tretie spoločné rokovanie zmiešanej slovensko-čuvašskej komisie. Od tohto 

rokovania sa ďalšie spoločné aktivity ani aktivity na vzájomnú propagáciu regiónov 

nerealizovali. 

5. Región Picardia, Francúzska republika - Dohoda o partnerstve a spolupráci 

bola podpísaná v júni 2005. Hlavné oblasti spolupráce sú školstvo a sociálna 

starostlivosť. Na začiatku spolupráce bol tiež záujem o výmenu skúseností  

a študentov medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a Univerzitou 

Julesa Verna v Amiens. - zástupcovia TSK prijali pozvanie Regionálnej rady Pikardie,  

v dňoch 6. - 8. apríla 2014 navštívili francúzsky partnerský región a zúčastnili sa 

podujatia Priemyselná jar v Pikardii. Od tejto návštevy sa neuskutočnili žiadne 

spoločné aktivity ani aktivity na vzájomnú propagáciu regiónov. 

6. Región Istria, Chorvátska republika - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi 

TSK a regiónom Istria bola podpísaná v júli 2006. Hlavné oblasti spolupráce sú 

cestovný ruch, kultúra, vzdelávanie, záujem je prednostne o vytvorenie kontaktov 

medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a Univerzitou v Pule. – 

vzájomné návštevy delegácií sa uskutočnili v roku 2012. Od tejto návštevy sa 

neuskutočnili žiadne spoločné aktivity ani aktivity na vzájomnú propagáciu regiónov. 

7. Región Sor – Trondelag, Nórske kráľovstvo - Deklarácia o partnerstve medzi 

TSK a regiónom Sor Trondelag bola podpísaná v októbri 2004. Hlavné oblasti 

spolupráce sú školstvo, predovšetkým zdravotnícke školy a pomoc pri obnove, 

ochrane a novom využití kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad. – návšteva delegácie 

TSK v nórskom partnerskom regióne Sør Trøndelag sa uskutočnila v roku 2008. 

Deklarácia o partnerstve bola podpísaná účelovo pre preukázanie bilatelárnej 

spolupráce pri spracovaní projektu obnovy južného opevnenia Trenčianskeho hradu, 

ktorého financovanie bolo plánované z Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt 

však nebol podporený a spolupráca sa ďalej nerozvíjala. 

 

Z uzatvorených dohôd nevyplývajú Trenčianskemu samosprávnemu kraju žiadne 

finančné ani právne záväzky. 

Spolupráca je vo väčšine prípadov čisto formálna, s výnimkou partnerských regiónov 

v Českej republike. 

 

 


