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Regionálna stratégia 
TTSK

Strategické dokumenty
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK

     Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý región schopný efektívne 
využívať všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických 
hodnôt, pamiatok regiónu a životného prostredia. 

     Mobilizácia vnútorných zdrojov regiónu a získanie mimoregionálnych 
zdrojov nevyhnutných pre financovanie rozvojových zámerov. 

Územný plán veľkého územného celku 
Akčný plán zamestnanosti TTSK



Regionálne stratégie 
TTSK

 Stratégia rozvoja školstva a vzdelávania na území TTSK
 Stratégia rozvoja vidieka na území TTSK
 Stratégia rozvoja infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych 

aktivít na území TTSK
 Stratégia rozvoja priemyslu na území TTSK
 Stratégia rozvoja sociálnych služieb vo väzbe na územie TTSK
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu 



Akčné plány TTSK
 Akčný plán rozvoja školstva a vzdelávania na území TTSK
 Akčný plán – stratégia rozvoja vidieka na území TTSK
 Akčný plán rozvoja infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a

     kultúrnych aktivít na území TTSK
 Akčný plán rozvoja priemyslu na území TTSK
 Akčný plán rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí 
a 

     sociálnej kurately na území TTSK
 Akčný plán rozvoja cestovného ruchu vo väzbe na územie TTSK



Hospodárska rada kraja

 poradným orgánom predsedu TTSK 
 jej zámerom je hľadať vecne dobré riešenia hospodárskych a sociálnych 

problémov
 účastníci sú si vedomí, že neexistuje recept na okamžité východisko z 

krízy, ale chápu nezanedbateľný význam spoločných rokovaní, spoločných 
väzieb a nápadov 

Členovia:  
zástupcovia TTSK, mesto Trnava, Hlohovec, Dunajská Streda, mesto Senica, 
Galanta, Skalica, Piešťany, Jaslovské Bohunice, Slovenská obchodná a 
priemyselná komora, Slovenský živnostenský zväz, Železničné opravovne a 
strojárne a.s.



Rada pre odborné 
vzdelávanie kraja

 pomôže lepšie rozhodovať o potrebách trhu práce a o kvalite 
    odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách v
    územnej pôsobnosti samosprávneho kraja
 príprava návrhu na tvorbu Regionálnej stratégie odborného
     vzdelávania a prípravy TTSK



KLASTRE

Vzdelávací 
klaster – 
západné 

Slovensko



Automobilový klaster – 
západné Slovensko

Cieľ:
 medzinárodná spolupráca – prepojenie EU na Rusko
 informatika pre členov klastra
 aktívne využívanie štrukturálnych fondov EU
 rozvoj výskumno-vývojovej spolupráce, medzi podnikmi a univerzitami a 

výskumnými inštitúciami v oblasti tvárnenia /plasty a kovy/, zvárania a 
montáži

 spolupráca pri plánovaní a realizácii podpory kvalitného, priemyselne 
orientovaného vzdelávania na SOŠ a STU

 marketing a pomoc pri financovaní (najmä pre MSP)
 zvýšenie konkurencieschopnosti členských spoločností hľadaním 

spoločných postupov
 spoločné projekty členov klastra
 vybudovanie Technologického centra na STU MTF



Automobilový klaster – západné 
Slovensko

Schválené projekty
 AC Centrope  - využívanie nástrojov cezhraničného 
benchmarkingu firiem, ako zvyšovanie kvality a presadzovania sa na 
trhu

 AUTOPLAST  – cezhraničná spolupráca SR – ČR – zaoberá sa 
rozvojom podnikateľského a inovačného prostredia so zameraním na 
plasty s cieľom vybudovania laboratórií na STU MTF v Trnave pre 
študijný smer plastové technológie

 AUTOCLUSTERS  – spolupráca 9 regiónov v rámci 
juhovýchodnej Európy. Umožní TTSK a mestu Trnava efektívnejšie 
podporiť rozvoj technologických inovácií založený na partnerstve a 
budovaní kvalitnej spolupráce nosných subjektov v regióne TTSK v 
oblasti automobilového priemyslu



Elektrotechnický klaster – 
západné Slovensko

Cieľ:
 príprava a spolupráca na projektoch zameraných na podporu inovácií v 

elektrotechnickom priemysle a rozvoj služieb spájajúcich priemyselné 
podniky, univerzity, subdodávateľov a potenciálnych slovenských 
dodávateľov

  intenzívne sa podieľa na rozvoji spolupráce s kľúčovým investorom, so 
skupinou firiem spoločnosti Samsung

 projekt pre vzdelávanie zamestnancov - zúčastňuje sa na ňom 350 
zamestnancov firmy Samsung 



Cieľ: 
 vybudovanie laboratórií riadiacich systémov na báze SIMATIC Siemens S 7-
300

Využitie: 
 STU MTF – výučba študentov
 podniky autoklastra – programovanie automatov, softwarové nástroje pre 
     vytvorenie riadiacich programov, hardwarové nastavenia, hardwarové a 
     komunikačné prepojenia pri riadení výrobných liniek a technologických 
     systémov – iba za priame náklady
 ostatné podniky  – za obchodnú cenu

Projekt Simatic
(Príklad spolupráce)



DUO** STARS
Cieľ:
 vytvorenie podmienok pre posilnenie hospodárskeho a
     priemyselného rozvoja
 podpora regionálneho hospodárstva založeného na vedomostiach a
     inováciách – výmena know-how
 nárast atraktivity lokality a konkurencieschopnosti regiónu
 kvalifikácia regionálnych ľudských zdrojov

Využitie:
 zapájanie malých a stredných podnikov do inovačných sietí hodnôt a
     zároveň silnejšiemu prepojeniu susediacich  lokalít
 medzinárodní experti



DUO** STARS
Partneri projektu:

 rakúska strana:
      Hospodárska komora Dolné Rakúsko -  leader projektu
      Spolkové ministerstvo pre zahraničné hospodárske vzťahy 
      Úrad Dolnorakúskej krajinnej vlády 
  slovenská strana:
      Trnavský samosprávny kraj - lead partner 
      Obec Dolný Bar
      RUZ



Inteligentná energia
Cieľ:
 Rozvinutie v rámci bilaterálnej a medziregionálnej  spolupráce 
rakúskych a slovenských regiónov  v sektore trvalého rozvoja 
energií. Dlhodobo bude cieľ projektu nasmerovaný k úplnej 
nezávislosti od dovozu energií (väčšinou fosílnych)

Využitie:
 zriadenie cezhraničného energetického klastra
 energetická efektívnosť
 skladovanie
 výroba energie
 zníženie regionálnej závislosti na dovoze energie
 využívanie obnoviteľných zdrojov



Energetický klaster – západné 
Slovensko

Cieľ:
 dôsledný rozvoj environmentálne bezpečných a obnoviteľných zdrojov
     energií
 z hľadiska zachovania čistoty životného prostredia sa v budúcnosti bude 
     viac využívať jadrová energia s dôrazom na dodržanie podmienok EIA
 vytvoriť podmienky pre vývoj a aplikovaný výskum nielen pre podniky
     trnavského regiónu, ale aj pre celé územie Slovenska v oblasti
     energetického priemyslu
 ovplyvňovanie legislatívnych procesov, procesov prípravy, výstavby,
     bezpečnej prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení, nakladania  
     s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom
 spolupráca na energetickej koncepcii štátu, rozvíjania výskumu v
     energetike a podporiť aplikáciu technológií pre energetické využívanie 
     biopalív a biomasy



Klaster cestovného ruchu – západné 
Slovensko

 svoju činnosť zameriava na rôzne odvetvia medzirezortnej úrovne s cieľom 
zachovať, zviditeľniť, spropagovať a ľudsky priblížiť kultúrne, historické 
a prírodné dedičstvo

 klaster cestovného ruchu spolu s pripravovaným energetickým klastrom 
ukrýva v sebe veľké rezervy pre našu budúcu činnosť

  spoločné prezentácie subjektov CR s TTSK na veľtrhoch a výstavách

  poradenstvo



Ďalšie projekty TTSK
Trnavský samosprávny kraj realizuje aj projekty cezhraničnej spolupráce, 
v rámci ktorých vytvára  inovačné siete:

 RECOM SK-AT – vytvorenie slovensko – rakúskej inovačnej siete

 zameraný na inovačné technológie 
 nárast akceptovania cezhraničných aktivít, prispievať k plneniu
     bilaterálnej spolupráce v prihraničných regiónoch a k zabezpečeniu
     koordinovaného a udržateľného cezhraničného regionálneho rozvoja
 RESPOS – vytvorenie spoločnej inovačnej siete Trnavského
                           samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja

 Inteligentná energia



Ďalšie projekty TTSK
 CENTROPE CAPACITY 

Cieľ:
-vytvorenie efektívnych nástrojov posilňujúcich schopnosť slovenskej 
strany iniciatívy Centrope rovnocenne participovať na cezhraničnej 
spolupráci formou optimálnych organizačných štruktúr

- aktívne rozvíjať tematické oblasti, ktoré sú z pohľadu slovenských 
partnerov predmetom najvyššieho  záujmu

- podporovať udržateľný rozvoj a integráciu v rámci stredoeurópskeho 
regiónu

Partneri: 

- mesto Viedeň, Dolného Rakúska, Burgenland, Juhomoravský kraj, mesto 
Brno, Bratislavský samosprávny kraj, mesto Bratislava, Trnavský 
samosprávny kraj, mesto Trnava, magistrát mesta Györ, magistrát mesta 
Sopron, magistrát mesta Szombathely



Ďalšie projekty TTSK
  CETC

Cieľ: vytvorenie stredoeurópskeho dopravného koridoru, ktorý bude 
dopravne spájať sever s juhom ( od Švédska po Jadran)

Partneri: združenie regiónov zo Švédska, Poľska, Maďarska, Bratislavský 
samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj

 Donauregionen

Cieľ: účelom je spracovanie Stratégie regionálneho rozvoja dunajského 
priestoru a interregionálnych územnoplánovacích podkladov v rámci 
územnoplánovacej štúdie so svojimi sprievodnými aktivitami  

 Partneri: 18 partnerov zo Slovenska (zo samosprávnych krajov BSK 
a NSK), Maďarska, Bulharska, Rumunska, Srbska, Chorvátska a Ukrajiny



Priemyselné parky
Priemyselné parky celoštátneho až medzinárodného významu:

PP - Leopoldov - Červeník - Madunice
PP - Senica - Kaplinské Pole
PP - Madunice - Veľké Kostoľany
PP - Gabčíkovo
PP - Sládkovičovo
PP - Dunajská Streda
PP - Skalica
PP - Trnava Technopol



Priemyselné parky
Priemyselné parky nadregionálneho až celoštátneho významu 

PP - Sereď
PP - Holíč
PP – Zavar A, B, C,

Priemyselné parky regionálneho až nadregionálneho významu 

PP - Šoporňa
PP – Veľký Meder
PP – Kúty



Priemyselné parky
Priemyselné parky lokálneho až regionálneho významu 

PP - Zeleneč
PP - Hlohovec
PP - Častkov
PP - Kostolné Kračany



Medzinárodná regionálna 
spolupráca

MEDZINÁRODNÉ  MEMORANDÁ
 Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi 

Provinciou Pordenone (Talianska republika) a Trnavským 
samosprávnym krajom bolo podpísané v Pordenone dňa 
9.11.2007 uzatvorené na dobu neurčitú.

 Memorandum medzi Akimátom Východo-kazachstanskej 
oblasti (Republika Kazachstan) a Trnavským samosprávnym 
krajom bolo podpísané dňa 27.2.2008 na Úrade TTSK na dobu 
neurčitú. 

 Memorandum medzi Trnavským samosprávnym krajom 
a Zadarskou župou bolo podpísané dňa 17.3.2008. Dňa 
1.10.2008 bola v Zadare podpísaná Dohoda o spolupráci medzi 
TTSK a Zadarskou župou na dobu neurčitú.



 Medzinárodná regionálna 
spolupráca 

MEDZINÁRODNÉ  DOHODY
Medzinárodné dohody o spolupráci:

Dohoda o spolupráci medzi Autonómnou Pokrajinou Vojvodina (Srbská 
republika) a Trnavským samosprávnym krajom a Dodatok k dohode 
o spolupráci. Dohoda bola podpísaná v Trnave dňa 19. apríla 2004 a 
uzatvorená na dobu neurčitú. Dodatok bol podpísaný v Novom Sade dňa 21. 
novembra 2006.
Dohoda o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi Trnavským 
samosprávnym krajom a Juhomoravským krajom (Česká republika). 
Dohoda bola podpísaná v Brne dňa 28.11.2006  na dobu 5 rokov .
 Dohoda o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi Trnavským 
samosprávnym krajom a Župnou samosprávou Győr-Moson-Sopron 
(Maďarská republika). Dohoda bola podpísaná v Budapešti dňa 5.11.2007 
na dobu 5 rokov.



Medzinárodná regionálna 
spolupráca 

MEDZINÁRODNÉ  DOHODY
 Dohoda o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi Trnavským samosprávnym 
krajom a Župnou samosprávou Pešť (Maďarská republika) – slávnostný podpis dohody sa 
uskutočnil dňa  29.9.2008 v Budapešti na dobu 5 rokov.
 Dohoda o spolupráci medzi TTSK a Zadarskou župou podpísaná dňa 1.10.2008 v 
Zadare na dobu neurčitú.
Dohoda medzi Autonómnym regiónom Friuli Venezia Giulia, Talianska republika 
a Trnavským krajom, Slovenská republika o spolupráci v hospodársko-obchodnej, 
vedecko-technickej a kultúrnej oblasti. Podpis dohody sa uskutočnil dňa 9.12.2008 
v meste Terst na dobu 4 roky.
Dohoda o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a Varaždínskou župou. 
Dohoda bola podpísaná 10.2.2009 v Úrade TTSK na dobu neurčitú.
Dohoda medzi Trnavským samosprávnym krajom a Spolkovou krajinou Dolné 
Rakúsko (Rakúska republika). Dohoda bola podpísaná dňa 15.4.2009 v Primaciálnom 
paláci v Bratislave na dobu 4 roky.
Dohoda o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a regiónom Armavir v 
Arménskej republike. Dohoda o spolupráci bola podpísaná dňa 29.5.2009 na dobu 5 
rokov.



Medzinárodná regionálna 
spolupráca 

ROZPRACOVANÉ DOHODY O SPOLUPRÁCI

Rozpracované dohody o spolupráci so zahraničnými partnermi:
s Provinciou Udine (Talianska republika)
so Spolkovou krajinou Burgenland (Rakúska republika)  
s Vojvodstvom Kujawsko-Pomorskie (Poľská  republika) 
so Sverdlovskou oblasťou (Ruská federácia)
 s Provinciou Hainan  (Čínska ľudová republika)
 s Nemecky hovoriacim spoločenstvom Belgicka (Belgicko)
 s Provinciou Jiangsu (Čínska ľudová republika)
 s Prefektúrou Magnesia (Helénska republika)
 s Provinciou Jeruzalem (Izrael)
 s mestom Fujiidera (Japonsko).



Spolupráca s partnermi



Ďakujem za pozornosť.

PaedDr. Marián Cipár

riaditeľ Sekcie regionálneho rozvoja
cipar-marian@trnava-vuc.sk
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