
Podpora tvorby nástrojov na tvorbu efektívnych verejných 
politík TTSK 
 
 
Dňa 27.9.2019 sa na Úrade TTSK v rokovacích priestoroch 
Kongresovej sály konal seminár občianskeho združenia  - 
Asociácie pre občiansku spoločnosť (APOS) a spoločnosti Social 
Progress Imperative (SPI) za účasti pracovníkov samosprávneho 
kraja pôsobiacich v odboroch úradu samosprávneho kraja 
zastrešujúcich vybrané oblasti výkonu jeho kompetencií – 
regionálny rozvoj, životné prostredie a cestovný ruch, 
zdravotníctvo, sociálna pomoc.  

 

TTSK nadviazal  v roku 2018 s APOS spoluprácu  pri realizácii 
projektu s názvom „Výpočet Social Progress Index pre tvorbu 
lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji“ 
spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu v 
rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 
 
Spolupráca prebieha v oblasti poskytovania informácií a konzultácií 
pri monitorovaní aktuálneho sociálneho pokroku v Trnavskom 
samosprávnom kraji v rámci možností TTSK ako spolupracujúceho 
subjektu, ako aj v oblasti poskytovania konzultácií pri navrhovaní 

konkrétnych opatrení sociálneho pokroku v Trnavskom samosprávnom kraji. Súčasťou 
spolupráce je aj zapojenie TTSK do prezentácie výsledkov projektu a do podpory publicity 
a informovanosti.  
 
Zástupcovia uvedených spoločností prezentovali možnosti aplikácie medzinárodne 
rešpektovaného a všeobecne prijatého index sociálneho pokroku (SPI) (TED talk v AJ zde) 
v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja. Odborné vstupy v oblasti analýzy dát 
okrem Petry Krylovej (SPI) ponúkli aj Mgr. Miroslav Syrovátka, PhD. a Ing. Mgr. Jaromír 
Harmáček, PhD. z Katedry rozvojových a environmentálnych štúdií Palackého univerzity 
v Olomouci. V spolupráci so zástupcami z APOS a SPI bude mať TTSK možnosť podieľať 
sa na spracovaní a uplatňovaní indexu pre potreby kraja. SPI je ukazovateľ sociálneho 
pokroku nezávislý od ekonomických ukazovateľov,  poskytuje inovatívny spôsob 
identifikácie, prijímania opatrení a sledovania pokroku v sociálnych a environmentálnych 
oblastiach, ktoré sú dôležité pre ľudí v celom TTSK. 
   
Seminár poskytol účastníkom príležitosť dozvedieť sa 
viac o SPI, o tom, ako sa používa na medzinárodnej 
úrovni, v iných krajinách a ako bude možné tento nástroj 
využívať na regionálnej platforme.  
 
V rámci workshopu boli diskutované o príležitosti a výzvy 
v rámci TTSK k možnostiam rozvoja a využívania tohto 
indexu aj inými zainteresovanými stranami (vrátane 
aktérov z prostredia celého regiónu, podnikov, 
sociálneho sektora a miestnych komunít a pod.). 
  
Podobný seminár bude pripravený aj pre ďalších 
účastníkov z územia TTSK – zástupcov pre miestny 
rozvoj, vzdelávanie, zdravotníctvo, dopravu, 
bezpečnosť, ale samozrejme vítaní sú aj všetci ďalší 
relevantní zástupcovia kraja. Predpokladaný termín jeho  realizácie je január 2020. 
 

http://www.socialprogress.org/
https://www.ted.com/talks/michael_green_what_the_social_progress_index_can_reveal_about_your_country?language=en


 


