
Informácia k Vyhodnoteniu PHSR TTSK 2016 – 2020 za rok 2018 

 
 

Základnou úlohou Trnavského samosprávneho kraja je zabezpečovanie všestranného 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. V súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja bol v roku 2016 spracovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja TTSK 2016 – 2020 (ďalej PHSR) ako  jeden zo základných strategických dokumentov 

TTSK. Schválený bol uznesením Zastupiteľstva TTSK číslo 280/2016/16 dňa 13. apríla 2016. 

Proces prípravy strategického dokumentu až po jeho schválenie bol priebežne publikovaný - 

zverejnením príslušných dokumentov na web stránke TTSK. Strategický dokument spolu so 

súvisiacimi dokumentmi sa nachádza na webovej stránke TTSK – www.trnava-vuc.sk. 

 

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja 2016 – 2020 bolo realizované  v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého samosprávny kraj vo svojej pôsobnosti 

zabezpečuje realizáciu a vyhodnotenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja za rok 2018 bol vyhodnocovaný 

v troch prioritných oblastiach – Hospodárska prioritná oblasť, Sociálna prioritná oblasť, 

Environmentálna prioritná oblasť, a v 21 špecifických cieľoch, deklarovaných v strategickom 

dokumente kraja. Prioritné oblasti a špecifické ciele boli vyhodnocované textovo, graficky 

i tabuľkovo po jednotlivých špecifických cieľoch, v prípade aktivít, realizovaných obcami 

a mestami aj po okresoch.  

 

V apríli 2019 boli oslovené obce a mestá s požiadavkou o zaslanie zrealizovaných aktivít 

všetkých obcí a miest kraja v roku 2018, v júni 2019 boli písomne žiadané podklady do 

vyhodnotenia špecifických cieľov a opatrení od všetkých odborných útvarov TTSK. Súčasne, 

v priebehu vyhodnocovania aktivít obcí a miest boli o súčinnosť pri získavaní podkladov do 

vyhodnotenia oslovené ďalšie inštitúcie, a to: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Národná 

diaľničná spoločnosť, Železnice Slovenskej republiky, Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

Trnavská vodárenská spoločnosť, Západoslovenská vodárenská spoločnosť. 

 

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja za rok 2018 je k dispozícii na nahliadnutie na oddelení stratégií 

a cezhraničnej spolupráce. 

 

 

http://www.trnava-vus.sk/

