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1. SPÔSOBY A FORMY KOMUNIKÁCIE 

Trenčiansky samosprávny kraj realizuje vonkajšiu mediálnu komunikáciu smerom k obyvateľom v súlade so 

zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 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 č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode 

informácií) a zákonom č. 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 regióne 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. Web župy sa 

vyznačuje čistými líniami, reflektujúcimi aktuálne trendy, zjednodušenou farebnosťou a prehľadnými ikonami. 

Hlavné menu, prístupné z každej stránky, návštevníkov privádza priamo k podstránkam o kompetenciách kraja. 

 

Vyhľadávač na webovom sídle si môže vybrať až zo 700 tisíc stránok, čo zaručuje presné výsledky pri hľadaní. 

Webové sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja je súčasťou rozsiahlejšieho projektu, do ktorého spadá 66 

webov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a stránky Vážskej cyklomagistrály či projektu Hrdina 

remesla. 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 získala aj cenu GRAND PRIX za najvyššie hodnotenia od všetkých porotcov či dlhodobé 

umiestňovanie sa na popredných priečkach v súťaži. Svoju pevnú pozíciu v prvej trojke ocenených v súťaži 

Zlatý erb Trenčianska župa potvrdila aj v rokoch 2019, 2020 a 2021, kedy sa umiestnila na druhej priečke. 

http://www.tsk.sk/
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Medzi hodnotenými kritériami, ktoré každoročne rozhodujú o víťazovi, bolo ovládanie webu, navigácia, 

prehľadnosť a grafické spracovanie stránky, dodržiavanie štandardov funkčnosti webových stránok, ale aj pre 

občana dôležité či odporúčané informácie a služby.  

 

O užívateľskej obľúbenosti webového sídla TSK svedčia aj štatistiky návštevnosti, ktorá každoročne stúpa. V 

priebehu roku 2021 ho navštívilo viac ako 860 tis. používateľov, čo je približne o 110 tisíc návštev viac ako 

v roku 2020. Zobrazenie webu presiahlo hranicu 3,6 milióna. Návštevnosť stránky z mobilných zariadení tvorí 

viac ako 69%-ný podiel, čo potvrdzuje opodstatnenie responzívneho dizajnu webového sídla, ktorý župa už 

šiestym rokom používa (prispôsobenie webového sídla zariadeniu, na ktorom si obsah prezeráte – počítač, mobil, 

tablet).  
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Web TSK patrí medzi najdôležitejšie prostriedky komunikácie s obyvateľmi kraja. Je pomyselnou 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, ponuky práce, 

výberové konania či transparentne zverejnené zmluvy, objednávky, oznámenia a dokumenty. Rovnako ako 

po 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 v roku 2021 najčastejšie hľadali informácie 

o vakcinácii v Trenčianskom kraji, o ambulantných zdravotných zariadeniach aj lekároch vo svojich zdravotných 

obvodoch. Verejnosť si môže zistiť napríklad aj aktuálny stav poradia na prijatie klienta do zariadení sociálnych 

služieb či ordinačné hodiny svojich lekárov. 

Web krajskej samosprávy ponúka návštevníkom aj možnosť odoberať 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.  

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, 

video 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.  

 

 

 

file:///C:/Users/Kristína/Downloads/www.tsk.sk
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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 2021 

ukázala sociálna sieť Facebook. Aktivity župy týmto spôsobom ku 

koncu roka 2021 sledovalo približne 7 401 fanúšikov, čo predstavuje 

medziročný nárast o 980 fanúšikov a sledovateľov bez využitia platenej 

propagácie príspevkov či samotnej fanpage. K jej devíze patria najmä 

užívateľsky atraktívne súťaže, do ktorých sa fanúšikovia môžu aktívne 

zapájať, a aktuálny obsah fotografiou či videom reflektujúci udalosti 

v regióne. „Naj“ príspevok na župnej fanpage v roku 2021 bol ten, 

v ktorom sme informovali verejnosť o otvorení mostu v Podvaží. 

Príspevok mal organický dosah 50 000 ľudí. 

 

Medziročne prebehli na facebookovej fanpage župy 4 súťaže. Vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom 

sa súťažilo najmä o darčekové balíčky, ktoré ľudia mohli získať za svoje fotky z výletov do prírody v rámci 

kraja, prípadne z cyklotrás Trenčianskej župy. 

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 dostať krajské 

kompetencie viac do povedomia širokej verejnosti. 

 

 

 

http://www.facebook.com/trencianskazupa
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1.3.  ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ 

V roku 2021 Trenčiansky samosprávny kraj spolupracoval aj s on-line regionálnym spravodajským portálom 

Impulz.press, zameraným na spravodajstvo a udalosti v mestách a obciach v regióne Považia. 

 

1.4. PRINTOVÉ (TLAČENÉ) MÉDIÁ 

 

1.4.1. Vlastné printové médium 

 

Od mája 2016 Trenčianska župa informuje obyvateľov kraja 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 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 a inšpiratívne miesta, atraktívne zákutia, 

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. 

 

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 spoločnosti Petit Press, a. s. v sieti regionálnych týždenníkov MY na celom území Trenčianskeho kraja 1 

inzertná strana formátu A3 v plnofarebnom grafickom prevedení. MY Noviny Stredného Považia, MY 

Trenčianske noviny a My Hornonitrianske noviny sú v Trenčianskom kraji bezkonkurenčnými médiami, 

ktoré prinášajú aktuálne spravodajstvo. Ako jediné regionálne tituly s takmer 60-ročnou tradíciou majú 

spravodajské weby, ktoré čitateľom prinášajú okamžité správy z udalostí v regióne. Svojim klientom v rámci 

titulov zabezpečujú exkluzivitu v podobe umiestnenia a informovanosti o aktivitách, a to 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, 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 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 1 plnofarebnú novinovú stranu. 

 

Prostredníctvom novín TEMPO  (prevádzkovateľ Vydavateľstvo TEMPO, s. r. o.) informuje župa o svojich 

aktivitách aj meste Partizánske.  Noviny s 80-ročnou tradíciou sú v súčasnosti predávané vo viac než 70 

stánkoch, predajniach a stánkových kanceláriách v mestách a obciach v okresoch Partizánske a Bánovce nad 

Bebravou. 
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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 piatom vydaní mesačníka BIKER v roku 2021 bol uverejnený 2-stranový PR článok o spoločnom 

cezhraničnom projekte TreBuChET – Trenčín – Bučovice, Chránime Európske Tradície, v rámci ktorého sa 

podarilo obnoviť zašlú slávu štyroch historicky významných lokalít – Južného opevnenia Trenčianskeho hradu 

a priľahlého Čerešňového sadu a lesoparku Kalvária s časťou Hradisko v Bučoviciach (CZ). 

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. 

 

Prostredníctvom pravidelnej rozhlasovej relácie „Trenčianska župa“  kraj minimálne raz za týždeň pravidelne 

informuje občanov v pravidelných informačných blokoch o aktivitách, činnosti a rozhodnutiach regionálnej 

samosprávy a organizácií 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 siedmich regionálnych televízií s významnou územnou pôsobnosťou. V regióne hornej Nitry 
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(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 je 

Videoštúdio RIS, spol. s. r. o.).  

 
Obyvatelia severnejšej časti kraja informácie zo župnej samosprávy sledujú vo vysielaní regionálnej TV 

Považie, a to 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. Od roku 2018 Trenčianska župa spolupracuje 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. 

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 podobne. 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.  

 

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 2021 

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 2021 realizoval prostredníctvom webového portálu 
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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). Od septembra 2019 je 

živé sledovanie možné aj na youtube a od roku 2020 je rokovanie župného parlamentu tlmočené do posunkovej 

reči. Kraj takýmto spôsobom vychádza v ústrety aj občanom so zdravotným znevýhodnením. 

 

2. MEDIÁLNE VÝSTUPY 

Mediálne výstupy prostredníctvom uvedených komunikačných kanálov zabezpečuje Oddelenie komunikácie 

a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2021 odoslalo do lokálnych i 

celoslovenských médií a tlačových agentúr 511 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 150 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, úspechoch stredoškolákov, stretnutiach Jednoty dôchodcov 

Slovenska a pod.). Dovedna tak bolo za rok 2021 na webovom sídle Trenčianskej župy uverejnených 661 

článkov (tlačové správy, aktuality, pozvánky, výzvy), čo v priemere predstavuje približne dva zverejnené 

články na webovom sídle kraja denne, spracované Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu 

TSK. Celkovo bolo mediálne pokrytých (tlačovou správou, fotografickým a televíznym výstupom) cca 140 

podujatí, ktoré organizovali mestá, obce a organizácie na území všetkých deviatich okresov kraja. Negatívne 

situáciu v roku 2021 ovplyvnila aj pokračujúca pandémia koronavírusu, čo sa opäť podpísalo aj pod menší počet 

organizovaných podujatí oproti rokom pred pandémiou. 

Zamestnanci Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja za 

rok 2021 odpovedali spolu na 246 novinárskych otázok týkajúcich sa krajských kompetencií. Kraj pritom 

reaguje na každú jednu prijatú otázku jej zodpovedaním alebo postúpením kompetentnému orgánu, inštitúcii.  

2.1. MEDIÁLNE KAMPANE 

2.1.1. Zelená župa  

Projekt Zelená župa vstúpil v roku 2021 do svojho siedmeho 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 Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov venovalo aj 

v roku 2021 formou tlačových správ, prípravou podujatí či videí. Župa sa za 7 rokov vyprofilovala ako 

samospráva naklonená životnému prostrediu, ktorá znižuje svoju environmentálnu stopu. 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 či elektromobilita.  

http://www.zastupiteľstvo.sk/
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2.1.2. Vakcinácia v Trenčianskom kraji  

Župa v roku 2021 zabezpečovala vakcináciu obyvateľstva proti ochoreniu COVID – 19 prostredníctvom troch 

nemocníc, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská 

Bystrica a NsP Myjava. Každá z nemocníc disponovala aj jednou výjazdovou očkovacou službou. Počas 

minulého roka TSK otvoril a prevádzkoval aj dve veľkokapacitné krajské očkovacie centrá v Trenčíne 

a Prievidzi, kde bolo podaných viac ako 100 tisíc dávok vakcín. 
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2.1.3. 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka 

Celý minulý rok sa niesol v znamení stého výročia narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských politikov, 

vrcholného predstaviteľa obrodného procesu v ČSSR a zároveň čestného člena Matice slovenskej – Alexandra 

Dubčeka. Pamiatku tohto veľkého človeka a rodáka z Trenčianskeho kraja sme si pripomínali rôznymi 

kultúrnymi podujatiami, súťažami či výstavami. V auguste sa uskutočnilo aj slávnostné zhromaždenie v Uhrovci 

za prítomnosti poslancov Zastupiteľstva TSK a predsedu TSK.  
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2.1.4. Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

Vďaka národnému projektu TSK Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra si zamestnanci 

Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP, a. s.), prostredníctvom 13 tútorov z Elokovaného pracoviska TSK 

v Novákoch, zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na trhu práce. Trenčianska župa tak pomáha baníkom už viac 

ako rok s adaptovaním sa na prebiehajúce zmeny a s prípravou na vstup na trh práce. Do projektu sa zapojilo už 

viac ako 204 ľudí, najväčší záujem je o počítačový či SBS kurz. 

 

2.1.5. Vážska cyklomagistrála a TreBuChET 

Od júna minulého roka je pre cyklistickú verejnosť sprístupnený najdlhší úsek Vážskej cyklomagistrály, ktorý 

prepája Nové Mesto nad Váhom s krajským mestom Trenčín.  Úsek má dĺžku viac ako 21 kilometrov a jeho 

výstavba bola financovaná z IROP za takmer 4,2 mil. eur. Zaujímavosťou je, že cyklotrasa bola vybudovaná 

s využitím recyklátu, použiteľné odpady zo stavby sa zrecyklovali na 100%. Pridanou hodnotou je podpora 

ekologickej a bezpečnej dopravy, zdravotného životného štýlu i tvorba nových pracovných miest popri 

cyklotrase. Z celkovej dĺžky 100 km tak už má TSK vybudovaných 39 km. 
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Vďaka úspešne zrealizovanému projektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície je 

Trenčiansky hrad od minulého roku druhým najväčším hradom na Slovensku, čo sa týka sprístupnenej plochy. 

V rámci projektu sa podarilo obnoviť zašlú slávu štyroch historicky významných lokalít – Južného opevnenia 

Trenčianskeho hradu, priľahlého Čerešňového sadu a lesoparku Kalvária s časťou Hradisko u našich susedov 

v Bučoviciach. Na Trenčiansky hrad tak návštevníci chodia už aj vstupom od lesoparku Brezina. Projekt bol 

podporený v rámci OP Interreg V-A SK-CZ 2014-2015, pričom išlo o najlepšie hodnotený projekt v rámci 

Interregu. Celkové oprávnené náklady dosiahli takmer 3 milióny eur, Trenčiansky samosprávny kraj do svojej 

časti investoval 670 tis. eur z vlastného rozpočtu a približne 1,5 mil. z eurofondov. Symbolom projektu sa stal 

funkčný model trebuchetu – stredovekého katapultu z dielne župnej SOŠ v Považskej Bystrici. 
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2.1.6. Verejné uznania Trenčianskeho samosprávneho kraja 

V rámci štvrtého ročníka Verejných uznaní TSK si ocenenie odniesli štyria laureáti, a to za výnimočné zásluhy, 

ktorými sa pričinili o šírenie dobrého mena župy. K 12 držiteľom najvyššieho ocenenia kraja tak pribudli 2 

laureáti Ceny predsedu TSK a 2 laureáti Ceny TSK. 

Prvým z nich bol duchovný evanjelickej cirkvi, Ľubomír Marcina, ktorý si z rúk trenčianskeho župana prevzal 

Cenu predsedu TSK za dlhoročné pôsobenie a celoživotné zásluhy v duchovnej a sociálnej oblasti a pri 

príležitosti okrúhleho životného jubilea. Za neúnavnú prácu v oblasti podpory vedy a vzdelávania v Púchovskom 

okrese a významný prínos pri rozvoji Fakulty priemyselných technológií v Púchove získal rovnaké ocenenie 

Štefan Rosina, ktorého meno sa neodmysliteľne spája s gumárenským výrobným podnikom Matador.  
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Zastupiteľstvo TSK rozhodlo o ocenení dlhoročnej vedúcej Detského folklórneho súboru Radosť, Emílie 

Šteiningerovej Cenou TSK, ktorú si vyslúžila za uchovávanie regionálnych tradícií a šírenie kultúrneho 

dedičstva Trenčianskeho kraja na Slovensku aj v zahraničí. Výnimočnú štvoricu doplnil predseda Jaskyniarskeho 

klubu Strážovské vrchy a neúnavný propagátor jaskyniarstva Bohuslav Kortman. Z rúk predsedu Komisie pre 

udeľovanie Ceny TSK Richarda Takáča si prevzal ocenenie za celoživotnú náučno-ekologickú prácu v oblasti 

jaskyniarstva a turistiky. 

2.1.7. Participatívny-komunitný rozpočet TSK 2021 

O hlasy verejnosti bojovalo v minulom roku v rámci PaKR TSK 80 projektov, pričom podmienkou na úspešnú 

realizáciu bolo minimálne 150 sms hlasov. Po verejnom hlasovaní sa realizácie dočkalo 53 projektov zo 

všetkých 9 okresov Trenčianskeho kraja. V rámci hlasovania prišlo rekordných viac ako 19 tisíc hlasov. Ľudia 

najviac hlasovali za projekty voľno-časových aktivít. 
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2.1.8. 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 a výstavby 

Slovenskej republiky. Zamestnanci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa tak už ôsmym rokom po sebe 

podujali, tentokrát počas mesiaca jún, nechať autá doma a do práce dochádzať na dvoch kolesách.  

Počas celého júna 2021 jazdilo do práce na bicykli rekordných 40 župných zamestnancov rozdelených do 10 

tímov. Spoločne ušetrili počas jedného mesiaca približne 2,6 tony emisií CO2. 



Mediálna komunikácia - Výročná správa za rok 2021 

19 

 

 

2.1.9. Piaty ročník cykloautobusov a Vrchárska koruna Trenčianska 

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

verejnosť možnosť piaty rok po sebe spoznávať prírodné krásy Trenčianskeho kraja zo sedla svojho bicykla. 

Ďalší ročník jázd autobusov so zapriahnutým vozíkom na prepravu až 24 bicyklov priniesol už tradične 

možnosť vyhrať cyklistický balíček Zelenej župy. Počas letnej sezóny 2021 sa cyklobusy rozhodlo využiť 

viac ako 200 cyklistických nadšencov. Už tradične mohli cyklisti využívať dve linky, a to z Trenčína cez 

Dubodiel až do Bánoviec nad Bebravou a z Trenčína do Nitrianskeho Rudna. Trenčiansky samosprávny kraj 

zaviedol jazdy cykloautobusov s cieľom rozvíjať cyklistickú infraštruktúru a turizmus v kraji. Tí, ktorí sa 

cyklobusom odviezli a poslali na facebookovú fanpage TSK fotografiu z tohto zážitku, boli odmenení balíčkom 

od Trenčianskej župy.  

Vrchárska koruna Trenčianska už šiestym rokom spája profesionálnych i amatérskych športovcov a bezpochyby 

patrí medzi najúspešnejšie športové podujatia nielen v rámci kraja, ale aj Slovenska. Na jej začiatku bola 

myšlienka priblížiť cyklistom i turistom rozmanitosť Trenčianskeho kraja, jeho najväčšie atrakcie a miesta, ktoré 

majú svoj vlastný príbeh. S pribúdajúcimi ročníkmi organizátori túto myšlienku rozvíjajú a rozširujú 

a každoročne pripravia aj novinky, ktoré lákajú zapojiť sa čoraz viac účastníkov. 

Pokoriť výzvu 20 vopred predpísaných vrcholov stojí na začiatku každého ročníka Vrchárskej koruny 

Trenčianska. Organizátori pri výbere vrcholov myslia aj na vekové rozhranie športovcov. Výzvami sú napriek 

tomu nielen pre ostrieľaných bikerov, ale aj turistov, rodiny s deťmi či štvornohými miláčikmi. Od roku 2019 je 

k dispozícii aj kategória handicap pre športových nadšencov, ktorí pre akýkoľvek druh znevýhodnenia nemôžu 

vyjsť na všetkých 20 vrcholov. 

Do spoznávania krás Trenčianskeho kraja sa v minulom roku zapojilo 99 bikerov, 55 turistov a 1 účastník 

v kategórii VKT handicap. Celý projekt od začiatku podporuje a hrdým generálnym partnerom je Trenčiansky 

samosprávny kraj a rovnako aj krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región. 
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2.1.10. Spoločné majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike a Okolo Slovenska 

V poradí už 22. ročník Spoločných majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike sa v júni 

minulého roka uskutočnil v Bánovciach nad Bebravou. Organizátorom preteku bolo združenie XRoad Bánovce 

nad Bebravou a jedným z hlavných partnerov Trenčiansky samosprávny kraj. V hlavnej kategórii Muži Elite sa 

na podujatí predstavili aj také hviezdy cyklistiky ako Peter a Juraj Saganovci či české esá Roman Kreuziger 

a Zdeněk Štybar. 
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Druhým veľkým cyklistickým podujatím v Trenčianskom kraji bol v minulom roku 65. ročník Medzinárodných 

cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Na území Trenčianskeho kraja sa konali dve etapy. Opäť nechýbala 

najväčšia hviezda slovenskej cyklistiky Peter Sagan. Preteky sa konali aj vďaka finančnej podpore Trenčianskej 

župy a krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región. 
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2.1.11. Kvapka krvi 

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

zriaďuje – v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava, pokračovala aj v roku 

2021. Úrad už tradične zorganizoval dva odbery krvi (v júli a decembri).  Pandémia koronavírusu nedovolila 

zrealizovať spoločný odber krvi v priestoroch župného úradu, preto sa oba odbery uskutočnili v 

považskobystrickej nemocnici priamo na Hematologicko-transfúznom oddelení. Župa tak pomohla 

nemocničným pacientom. 

 

Cieľom župnej Kvapky krvi je motivovať nielen zamestnancov Úradu TSK, ale aj širokú verejnosť prispieť 

svojím vlastným dobrým skutkom k záchrane životov iných ľudí. Od vzniku tejto peknej tradície sa 

zamestnancom Úradu TSK, ale aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a širokej verejnosti podarilo od 

roku 2014 darovať viac ako 300 litrov krvi.  

2.1.12. EHMK Trenčín 2026 

Historický úspech sa v roku 2021 podaril krajskému mestu Trenčín, ktoré sa úspešne uchádzalo o titul Európske 

hlavné mesto kultúry 2026. Kandidatúra Trenčína spojila celý región, podporu a súčinnosť vyjadrovali 

starostovia, primátori, študenti, umelci i široká verejnosť naprieč celým Trenčianskym krajom. Hrdým partnerom 

mesta Trenčín je aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý od začiatku kandidatúry deklaroval spoluprácu pri 

plnení výziev, ktoré s tým súviseli a ďalej súvisia.  Trenčianska župa sa bude až do roku 2026 podieľať na tom, 

aby bol Trenčín dôstojným Európskym hlavným mestom kultúry, a to finančne aj prostredníctvom organizácií vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
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2.1.13. Mesiac v obrazoch 

 

Po skončení každého kalendárneho mesiaca pripraví Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu 

TSK koláž fotiek z najdôležitejších udalostí, ktoré sa za predchádzajúci mesiac v kraji udiali. Nechýba ani krátky 

popis a prelink na uverejnenú správu. 
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3. PUBLIKÁCIE, PROPAGAČNÉ MATERIÁLY A REKLAMNÉ PREDMETY 

Propagačné materiály predstavujú ďalšiu z možností ako kraj a jeho kompetencie možno priblížiť 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 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 2021 sa celkovo obstaralo 22 rôznych druhov reklamných predmetov s korporátnou identitou TSK 

alebo s logom Zelená župa. K nim patria napr. reklamné bannery, ocenenia Cena predsedu TSK a Cena 

Zastupiteľstva TSK, obraz „Skalka“ od regionálneho maliara Jozefa Vydrnáka, odznaky v tvare erbu TSK, 

respirátory s potlačou TSK a Zelenej župy, batoh s erbom TSK, ponožky, pumpa a náradie na bicykel, šatky, 

sklenené fľašky s puzdrom, interiérové a exteriérové roll-upy, diár TSK, stolový a nástenný kalendár a ďaľšie. 

 

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 obyčajným ľuďom a nadviazať 

kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií.  

Podpora cestovného ruchu v TSK je zabezpečovaná najmä prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie 

cestovného ruchu Trenčín región, s ktorou župa úzko spolupracuje. V roku 2021 sa KOCR Trenčín región 
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nezúčastnila na žiadnom z veľtrhov cestovného ruchu, nakoľko situácia ovplyvnená protipandemickými 

opatreniami nedovoľovala realizáciu prezenčných podujatí. Prevažná časť prezentačných aktivít organizácie bola 

smerovaná do online priestoru. 

V prvom polroku sa podarilo spustiť dlho pripravovanú AR (rozšírená realita) aplikáciu "Hrady 3D". 

Prostredníctvom nej môže návštevník Trenčianskeho hradu nahliadnuť na niekdajšie vyobrazenie Barborinho 

paláca (priamo v jeho priestoroch), jeho historické zariadenie a virtuálne postavy či spustiť audio stopy alebo 

skúsiť mini hry, ktoré sú súčasťou virtuálnej prehliadky. V prvej polovici roku 2021 (so štartom na konci roku 

2020) KOCR opäť realizovala anketu TOP v cestovnom ruchu v Trenčianskom kraji. V druhom polroku 

pripravila letnú turisticko-poznávaciu hru Matúšova zem, ktorej cieľom bolo zvýšiť povedomie o atraktivitách 

Trenčianskeho kraja. Hra sa uskutočnila pri príležitosti 700. výročia úmrtia Matúša Čáka. KOCR natočila 

propagačné video mapujúce kúpele v Trenčianskom kraji, zorganizovala 5. ročník súťaže TOP v cestovnom 

ruchu a aktívne sa zapájala do podpory kandidatúry mesta  Trenčín v súťaži  EHMK 2026. 

 

V prvom polroku 2021 sa KOCR Trenčín región, za účelom prezentácie atraktivít cestovného ruchu 

trenčianskeho regiónu, zúčastnila na viacerých podujatiach: 

- otvorenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, Trenčín, 

- Spojené majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike v Bánovciach nad Bebravou, 

- otvorenie úseku Vážskej cyklomagistrály Nové Mesto nad Váhom - Trenčín. 

Na všetkých vyššie uvedených podujatiach boli zástupcovia organizácie spolu s prezentačným stánkom KOCR 

Trenčín región a tlačenými propagačnými materiálmi či reklamnými predmetmi zameranými na 

propagáciu Trenčianskeho kraja a jeho turistických daností. 

Prezentáciu kraja zabezpečovala KOCR Trenčín región aj vo Veľkokapacitnom krajskom očkovacom centre 

v Trenčíne. 
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5. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

 

Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje s 5 partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených 

bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym a Juhomoravským krajom v Českej republike, s 

Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Regiónom Istria v Chorvátsku a Černihivskou 

oblasťou z Ukrajiny. Zastupiteľstvo TSK ešte v roku 2019 schválilo spoluprácu s regiónom – Černihivská 

oblasť na Ukrajine. Spolupráca oficiálne začala podpisom memoranda o spolupráci (memorandum bolo 

podpísané 19. marca 2021). 

 

Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac 

spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ.  

Rok 2021 z pohľadu medzinárodných vzťahov: 

Vzájomné návštevy s partnerskými regiónmi 

Koncom mája Trenčianska župa slávnostne otvorila zrekonštruovanú južnú časť hradieb Trenčianskeho hradu, 

a to v rámci projektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície. Otvorenia sa zúčastnili aj 

zástupcovia a hostia z českého mesta Bučovice (Juhomoravský kraj). 

Trenčiansky samosprávny kraj v pondelok 28. júna oficiálne sprístupnil verejnosti najdlhší úsek Vážskej 

cyklomagistrály. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Brumov-Bylnice (Zlínsky kraj). 

Posledný júlový deň sa na Veľkej Javorine uskutočnili Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov. Počas týchto 

slávností sa stretli zástupcovia Trenčianskeho kraja so zástupcami Zlínskeho a Juhomoravského kraja. 
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Hľadanie spoločných prienikov spolupráce bolo predmetom neformálneho stretnutia na Hrade Brumov v českej 

obci Brumov-Bylnice, a to medzi trenčianskym županom Jaroslavom Baškom, zlínskym hejtmanom Radimom 

Holišom, vedením mesta Brumov-Bylnice, mesta Nemšová, obce Horné Srnie a župnými zamestnancami. 

Medzinárodná cyklotrasa BEVLAVA sa rozrástla o ďalších 10 kilometrov. Slávnostného otvorenia severného 

úseku cyklotrasy vedúceho z Ústí (k. ú. Vsetína) cez Valašskú Polanku až do Lužnej sa zúčastnil aj trenčiansky 

župan. Spoločne s ďalšími pozvanými hosťami bol súčasťou cyklistického pelotónu, ktorý sa novým úsekom 

previezol. 

Vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ sa podarilo zrekonštruovať a zmodernizovať 

spojnicu medzi dvoma mestami, krajmi, ale aj dvoma krajinami. Na slovenskej strane hranice sa vďaka projektu 

Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka motoristi tešia z vynoveného úseku cesty medzi 

Myjavou a Vrbovcami. Zrekonštruovaný bol úsek cesty II/499 v dĺžke takmer 4,5 km, na českej strane to boli 

takmer 3 km. Slávnostného otvorenia zrekonštruovanej cesty sa zúčastnil aj námestník hejtmana 

Juhomoravského kraja Jiří Nantl. 

Zabezpečené zahraničné návštevy 

Začiatkom júna navštívila trenčiansku župu mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Rakúskej republiky 

Margit Bruck-Friedrich. Zdvorilostná návšteva sa niesla v duchu dôležitosti ochrany životného prostredia, ale aj 

spolupráce v oblasti stredného školstva. 

Začiatkom júla prijal trenčiansky župan ukrajinského veľvyslanca. Stretnutie na pôde župného úradu v Trenčíne 

sa nieslo v duchu nadviazania konkrétnej spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a jeho 

najnovším partnerským regiónom Černihivskou regionálnou štátnou správou. 

V polovici júla trenčiansky župan hostil ruského veľvyslanca. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej 

federácie na Slovensku Igor Bratčikov sa s Jaroslavom Baškom stretol po prvýkrát. V rámci celodennej návštevy 

Trenčianskeho kraja absolvoval diplomatický zástupca ruskej ambasády spolu so svojou delegáciou aj 

prehliadku Trenčianskeho hradu.  

V poradí 58. ročník Medzinárodných dní cyklistiky v Trenčianskych Tepliciach odštartoval predseda TSK 

spoločne s americkou veľvyslankyňou Bridget Ann Brink, ktorá prišla podporiť americky súťažný tím. 

Pri príležitosti medzinárodných etapových pretekov Okolo Slovenska, ktoré v roku 2021 viedli aj územím 

Trenčianskeho kraja, navštívila župu veľká osobnosť svetovej cyklistiky – šéf tímu Deceunick-Quick-Step 

Patrick Lefevere. V rámci svojho programu si našiel čas zavítať na župný úrad, Strednú športovú školu 

v Trenčíne aj Trenčiansky hrad. Spoločnosť mu robil trenčiansky župan. 

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja navštívil 14. septembra profesor Duncan Charters, ktorý je predsedom 

Svetového esperantského zväzu. Vzácnu návštevu prijal vedúci Odboru školstva a kultúry župného úradu 

v Trenčíne Richard Hančin, profesora sprevádzal predseda Slovenskej esperantskej federácie a zároveň 

koordinátor združenia „Edukácia@Internet" Peter Baláž.   

Účasti na akciách európskeho charakteru: 

Za účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Ministerstva 

hospodárstva SR, Európskej komisie (EK), verejného a časti súkromného sektora a projektových kapacít 

z územia hornej Nitry sa začiatkom septembra uskutočnilo online zasadnutie tematickej komisie pre Fond na 

spravodlivú transformáciu, zriadenou pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). 

Južné opevnenie Trenčianskeho hradu sa stalo miestom, na ktorom sa stretla medzinárodná porota súťaže 

Európske hlavné mesto kultúry s tímom Trenčín 2026. Na vzácnom mieste ich privítal župan Jaroslav Baška i 

primátor krajského mesta. 
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V novembri hostil župný úrad v Trenčíne zasadnutie Pracovnej skupiny pre digitálnu a zelenú tranzíciu v rámci 

projektu Národný konvent o EÚ, ktorého cieľom bolo preniesť rokovania na aktuálne témy celospoločenského 

záujmu do regiónov. 

6. TRANSPARENTNOSŤ 

V hodnotení rebríčka Transparency International Slovensko (TIS) z mája 2020 Trenčianska župa obsadila prvé 

miesto. V rebríčku transparentnosti žúp 2020 TSK získal až 76,6%-né skóre. Naďalej tak zostáva jediným 

krajom so známkou transparentnosti A. V roku 2021 TIS župy nehodnotila, ďalší rebríček vyjde v roku 2022. 

Transparentnosť žúp v roku 2020 bola meraná pomocou 132 indikátorov, pričom pribudlo 15 nových. Po 

prvýkrát sa v transparentnosti zlepšil každý kraj. Trenčianska župa získala najvyššie skóre v oblastiach 

hodnotenia ako Predaj a prenájom majetku, Prístup k informáciám, Zariadenia sociálnych služieb či 

Personálna politika. Naopak, priestor na zlepšenie ešte vidí v oblasti Mediálnej a Dopravnej politiky či oblasti 

Dotácií a grantov. 

 

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. 

V Trenčíne, 26. apríl 2022 Vypracoval:   Mgr. Matej Plánek  

referent Oddelenie komunikácie   

a medzinárodných vzťahov 

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

