Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) predstavila Návrh
stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK) na roky 2022-2030
Bratislava, 28. júna 2021 – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) dnes
organizovala prezentáciu „Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK) na roky 2022-2030“, ktorá predstavuje súbor odporúčaní na
zlepšenie rozvoja európskej regionálnej agendy VÚC. Tieto zistenia môžu slúžiť ako
inšpirácia pre riadenie vonkajších vzťahov nie len VÚC TTSK, ale aj ďalších slovenských
regiónov.
Toto podujatie je súčasťou projektu „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom
zefektívnenia územnej samosprávy“, ktorý realizuje Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA).
V úvode Alexander Duleba predstavil metodológiu, ktorú sme pre účely vypracovania
stratégie navrhli. Tá zobrazuje model, ako pristupovať k hodnoteniu efektívnosti
spolupráce a návrh, ako posunúť cezhraničnú spoluprácu slovenských regiónov smerom,
ktorý by otvoril možnosti pre VÚC, vrátene TTSK, k vyššiemu čerpaniu finančných zdrojov,
ktoré v súčasnosti nie sú čerpané. Alexander Duleba je presvedčený, že „je vo verejnom
zaujme SR, aby VÚC boli schopné čerpať zdroje z programov EÚ nad rámec eurofondov
alokovaných pre SR v rámci príslušného programového obdobia.“ „Chceli sme docieliť, aby
cezhraničná spolupráca slúžila ako nástroj regionálneho rozvoja kraja, nie ako nástroj
ceremoniálnej diplomacie“ dodal tiež Duleba.
Rozvoj medzinárodnej spolupráce vo výsledku predstavuje okrem finančného prínosu aj
aj nefinančný, ktorý spočíva v zdieľaní skúseností. Podľa Veroniky Oravcovej vedú „obidve
sféry prínosu k tomu, že politiky a služby sú lepšie a krajom sa darí napĺňať svoje vízie.“
Vízia trnavského kraja bola naformulovaná na tri strategické ciele - rozvoj inovačného
potencionálu,

rozvoj

zelenej

infraštruktúry

a rozvoj

sociálnej

a zdravotníckej

infraštruktúry. Na ich základe predstavila Veronika Oravcová päť potencionálnych oblastí
partnerstiev, ktoré majú docieliť úspešné napĺňanie stanovených cieľov a tým celkový
rozvoj TTSK.
Súčasťou Návrhu stratégie sú aj návrhy Akčného plánu a Komunikačnej stratégie kraja,
vychádzajúc z rovnakých strategických priorít TTSK. Ich úlohou, ako uviedol Patrik Kováč,
je „slúžiť ako pomôcka v priebehu času, organizovať prácu a stavať na čiastkové ciele, aby
sa na konci programového obdobia podarilo naplniť celkový strategický cieľ.“
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Naplnenie návrhu tejto stratégie si bude vyžadovať dodatočné investície do personálu a
ich prípravy a samozrejme bude mať dosah aj na systém, akým spôsobom je v rámci úradu
riadená zahraničná spolupráca. „Závisí od ambície úradu TTSK, ako ďaleko a v akej miere
využije tento návrh a prispôsobí tomu rozvoj cezhraničnej spolupráce,“ uzavrel Duleba.
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samosprávy“ je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa,
ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
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O RC SFPA:
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako otvorené
nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej
republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o
zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa
zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chce aktívne prispievať k
začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných
štruktúr. Prostredníctvom svojich programov šíri objektívne informácie o medzinárodných
vzťahoch z pôvodných zdrojov. SFPA združuje občanov rôznej politickej orientácie.
Členstvo v SFPA je otvorené pre každého, kto je presvedčený o dôležitosti diskusií o
problémoch zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.
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