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Z činnosti sekcie Regionálneho rozvoja TTSK

Trnavský samospráv-
ny kraj sa od 1. októbra 
2016 stal členom združe-
nia Evropská kulturní stez-
ka sv. Cyrila a Metoděje. 

Združenie spája part-
nerov z krajín, ktorých 
územie je späté s misiou 
Cyrila a Metoda a usiluje sa 
o zachovanie ich historic-

kého a duchovného odkazu 
v súčasnosti realizáciou akti-
vít, ktoré sú zamerané najmä 
na kultúrnu a pútnickú turis-
tiku. Vstup Trnavského samo-
správneho kraja do združenia 
je spojený aj s projektovými 
aktivitami kraja súvisiacimi 
s tematikou Cyrila a Metoda, 
v rámci ktorých sa predpokla-
dá spolupráca s Nitrianskym, 
Trenčianskym a Žilinským sa-
mosprávnym krajom a s part-
nermi z Českej republiky.

 Roman Tašký

Vstup TTSK do združenia 
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Počas obdobia rokov 2014, 
2015 a 2016 Odbor stratégie a progra-
movania TTSK koordinoval a v spolu-
práci s mestom Trnava, vecne prísluš-
nými rezortmi štátnej správy, vecne 
príslušnými odbormi TTSK a odbor-
nými poradnými skupinami zabezpe-
čil spracovanie Regionálnej integro-
vanej územnej stratégie Trnavského 
kraja na roky 2014 – 2020 a Integrova-
nej územnej stratégie udržateľného 
mestského rozvoja mestskej funkč-
nej oblasti krajského mesta Trnava na 
roky 2014 – 2020 (ďalej len „RIÚS TTK 
a IÚS UMR MFO Trnava“), ktorá bola 
dňa 3. októbra 2016 schválená Minis-
terstvom pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka Slovenskej republiky. 

RIÚS TTK a IÚS UMR MFO Trna-
va je strategický dokument, ktorý 
programovo vychádza z Integro-
vaného regionálneho operačného 
programu 2014 – 2020 (ďalej len 
„IROP“), a ktorého cieľom je zlepše-
nie kvality života hlavne v oblastiach 
dopravy, životného prostredia a po-
skytovania verejných služieb v so-
ciálnej, zdravotníckej, vzdelávacej 
a kultúrnej oblasti na území Trnav-
ského samosprávneho kraja.

Existencia strategického doku-
mentu RIÚS TTK a IÚS UMR MFO Tr-
nava, ako implementačného mecha-
nizmu, je základnou podmienkou pre 
úspešné čerpanie finančných zdrojov 
z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) cez IROP pre progra-
mové obdobie 2014 – 2020. 

Schválením strategického doku-
mentu sa týmto vytvorili podmienky 
k vyhláseniu výziev na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný prí-
spevok, resp. výziev na predklada-
nie projektových zámerov všetkými 
oprávnenými žiadateľmi, ktorých 
snahou je získať možnosť spolufinan-
covania svojich projektov z finanč-
ných zdrojov EÚ. Miroslav Strehár

Schválenie RIÚS 
TTK a IÚS UMR 

MFO Trnava

V rámci projektu Slovensko hrdý člen 
Európskej únie pripravil Klaster regio-
nálneho rozvoja – západné Slovensko 
sériu populárno-náučných seminárov 
organizovaných na vybraných stredných 
školách naprieč Trnavským krajom. 

Cieľom projektu je propagácia predsed-
níctva a princípov fungovania Európskej únie 
v podmienkach nášho regiónu. Prvý seminár sa 
uskutočnil 7.10.2016 na Strednej odbornej škole 
záhradníckej v Piešťanoch. Prvá časť seminára 
bola zameraná na priblíženie histórie a súčasnosti 
Európskej únie a prebiehajúceho predsedníctva 
SR v Rade Európskej únie a priblížením tém týka-
júcich sa Európskej únie a TTSK ako jedného z jej 
regiónov. V druhej časti seminára je študentom 
predstavená vedomostno-vzdelávacia hra Tvoj 

región v rámci EÚ. Počas podujatia majú študenti 
možnosť si zasúťažiť v dvoch trojčlenných tímoch 
a otestovať si tak vedomosti nielen o Európskej 
únii, ale aj o atraktivitách v Trnavskom kraji. Dňa 
13.10.2016 sa uskutočnil seminár na Obchodnej 
akadémii v Hlohovci a v priebehu mesiaca októ-

ber a november predstavíme projekt na Strednej 
priemyselnej škole v Trnave, Strednej odbor-
nej škole technickej - Műszaki Szakkőzépiskola 
v Galante, Strednej odbornej škole rozvoja vidieka 
s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesz-
tési Szakkőzépiskola v Dunajskej Strede, Obchod-
nej akadémii v Senici a Strednej zdravotníckej ško-
le v Skalici. Samostatným podujatím bol seminár 
určený pre seniorov, ktorý sa uskutočnil v rámci 
konferencie Reumatologický deň dňa 12. októbra 
v kine Hviezda v Trnave. Projekt je realizovaný 
s finančnou podporou Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsed-
níctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného 
programu v oblasti medzinárodných vzťahov 
a zahraničnej politiky. Kódové označenie projektu 
MVZP-SK PRES/2016/19.   Alena Morvayová

Slovensko, hrdý člen Európskej únie
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Seminár pre seniorov v trnavskom Kine Hviezda.

V areáli Športového klubu Trnava – Modranka sa 7. októbra pri príležitosti Dňa TTSK konal 6. 
ročník kolkárskeho turnaja o Pohár predsedu TTSK, ktorého víťazom sa stal Eduard Šturdík.

Kolkársky turnaj 
o Pohár predsedu TTSK©
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