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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNE PROSTREDIE Oddelenie štátnej 

správy vôd a vybranýeh zložiek životného prostredia 

kraja 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

Podľa rozdeľovníka 
Vec 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 - 

2027" 

- výzva na zverejnenie 

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja 

Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 19.08.2021 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Stratégia rozvoja zdravotníctva na 

území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 - 2027“. 

Na základe tejto skutočnosti Vás vyzývame, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto 

výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do 

oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Stanoviská 

verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 

02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí 

bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ 

Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v 

mieste obvyklým. 

Ing. Rudolf Kormúth 

vedúci odboru 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

mailto:oszp.tt@minv.sk
http://www.minv.sk/
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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

Podľa rozdeľovníka 

Vec 

Zaslanie Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 - 

2027" 

- výzva na zrejnenie 

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. 

Jozefom Viskupičom, dňa 19.08.2021 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") Oznámenie o 

strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie") „Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v 

rokoch 2023 - 2027". 

Na základe tejto skutočnosti Vás vyzývame, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto výzvy o ňom 

Informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. 

Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. 

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu; Okresný úrad Trnava, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude 

oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil 

aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým. 

Ing. Rudolf Kormúth 

vedúci odboru 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky 
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II. ZÁKLADNE ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

1. Názov 

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 

- 2027 

2. Charakter 

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027, ako nový strednodobý 

regionálny strategický rozvojový dokument, sa spracováva v súlade s Plánom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja TTSK 2022 - 2030 v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), podľa Metodiky a 

inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR 

č. 197/2017 z 26. apríla 2017, podľa Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík 

spracovaných Ministerstvom vnútra SR - Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky 

pre rozvoj občianskej spoločnosti v roku 2014, v súlade s internou Smernicou riadenia Úradu 

TTSK č. 10/2020 - Tvorba strategicko - plánovacích dokumentov v podmienkach Trnavského 

samosprávneho kraja zo dňa 22.12. 2020 a v súlade s prílohou č. 9 výzvy OP EVS DOP-POl-

SCl.1-2019- 1. 

V nadväznosti na reformné zámery MZ SR, ale najmä s ohľadom na potreby obyvateľov TTSK 

je žiadúce na regionálnej úrovni vytvoriť koncepčný strategický dokument pre oblasť 

zdravotníctva, ktorý prispeje k efektívnejšiemu riadeniu verejných služieb, k optimalizácii 

procesov, k zlepšeniu poskytovaných služieb, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na 

zvýšenej účinnosti opatrení financovaných z verejných zdrojov, ako aj v lepšej kvalite života 

samotných obyvateľov v regióne. Zo strany TTSK je záujem podporiť oblasť poskytovania 

kvalitnej zdravotnej starostlivosti v ambulantnej sfére, poskytovanie dlhodobej starostlivosti, 

starostlivosti v domácom prostredí, starostlivosti o duševné zdravie, ako aj vytvorenie 

optimálnej siete zdravotníckych zariadení v území kraja vrátane nastavenia dostatočných 

kapacít v centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti. V nadväznosti na potreby obyvateľov 

TTSK a nové výzvy v spoločnosti je potrebné na regionálnej úrovni vytvoriť koncepčný 

strategický dokument pre oblasť zdravotníctva, ktorý prispeje k efektívnejšiemu riadeniu 

verejných služieb, k optimalizácii procesov, k zlepšeniu poskytovaných služieb. Čo sa v 

konečnom dôsledku odzrkadlí na zvýšenej účinnosti opatrení financovaných z verejných 

zdrojov a v lepšej kvalite života samotných obyvateľov - odberateľov služieb v regióne. 

Aktuálne nastavenie systémových opatrení na podporu zabezpečenia kvalitnej a dostupnej 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej starostlivosti sa ukazuje ako 

nepostačujúce, z tohto dôvodu je potrebné analyzovať jestvujúci stav a pripraviť návrhy na 

jeho zlepšenie.
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- Spôsob zapracovania existujúcich dotknutých koncepcií a stratégií 

Prehľad východiskových koncepčných dokumentov a informačných zdrojov Chronológia 

prípravy dokumentu a spôsob zapojenia partnerov v riešenom území Inštitucionálne 

zabezpečenie prípravy strategického dokumentu vrátane mechanizmu spolupráce s 

partnermi 

2. Analytická časť (založená na databáze informácií a ukazovateľov, ktorá bude obsahovať 

komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie VÚC v oblasti zdravotníctva, odhad jej 

budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a využívanie 

vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia TTSK) a SWOT analýza riešení 

3. Strategická časť (bude obsahovať stratégiu rozvoja TTSK v oblasti zdravotníctva pri zohľadnení 

vnútorných špecifík regiónu. Určí globálny cieľ, strategické priority rozvoja TTSK v oblasti 

zdravotníctva pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého 

udržateľného rozvoja územia a zlepšenia poskytovania pri dodržaní princípov rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácie), špecifické ciele, opatrenia 

' V tejto časti bude popísaný aktuálny stav a budú identifikované interné a externé vplyvy 

navrhnutých opatrení, ako aj popis synergií a komplementarít s ďalšími investičnými 

opatreniami/stratégiami na úrovni VÚC, prípadne inými programami Popis navrhnutých 

opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

4. Vykonávacia časť (bude obsahovať najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 

stratégie rozvoja VÚC v oblasti zdravotníctva) 

4.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie strategického dokumentu 

4.2. Indikatívny časový a finančný harmonogram realizácie stratégie 

• Indikatívny zoznam projektových zámerov/návrhov pre účel realizácie stratégie (kľúčové 

projekty a Integrované investičné balíčky s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti) 

4.3. Monitorovanie strategického dokumentu 

4.4. Hodnotenie strategického dokumentu 

5. Záver 

6. Prílohy 

5. Uvažované variantné riešenia 

Vzhľadom na charakter dokumentu a proces jeho spracovania bude výsledný strategický dokument 

riešený len v jednom variante, ako výsledok dohody všetkých zainteresovaných subjektov z oblasti 

verejnej správy, dotknutej verejnosti a socio- ekonomických partnerov. 

G, Vecný a časový harmonogram schvaľovania 

Predloženie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu SRZ TTSK 2023 - 2027-07/2021 

Určenie rozsahu hodnotenia príslušným orgánom - 08/2021 

Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a verejné prerokovanie - 

04 až 06/2022
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III. ZÁKLADNE ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO 

DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

1. Požiadavky na vstupy 

Počas tvorby Vstupnej správy k Stratégii rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 

- 2027 boli stanovené 4 priority, a to zabezpečenie optimálnej a funkčnej siete ambulancií, 

efektívne manažovanie a poskytovanie dlhodobej zdravotno - sociálnej starostlivosti, 

zabezpečenie modernej a dostupnej zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, bezpečný región 

(najmä s ohľadom na pandemickú situáciu spôsobenú koronavírusom COVID-19). 

2. Údaje o výstupoch 

Výstupom Stratégie rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023-2027 by malo byť 

zabezpečenie aplikácie cieľavedomého strategického plánovania v území TTSK s účasťou 

relevantných partnerov (národná úroveň, regionálna a lokálna úroveň) v oblasti poskytovania 

lekárskej a lekárenskej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti. 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 

Počas implementácie Stratégie rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 - 2027 

možno predpokladať dopady na životné prostredie jednak pozitívneho, ako aj negatívneho 

charakteru, ktoré budú podrobnejšie popísané v správe o hodnotení strategického 

dokumentu. 

Predpokladané pozitívne vplyvy sú zníženie znečistenia ovzdušia, zníženie zaťaženia 

prostredia hlukom, optimalizácia produkcie odpadov a zvýšenie podielu zhodnocovaných 

odpadov, zvýšenie energetickej efektívnosti budov, zvýšenie efektivity dopravy počas 

poskytovania zdravotnej a lekárenskej zdravotnej starostlivosti a s tým spojené zníženie 

vplyvu dopravy na životné prostredie, podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie. 

Negatívne vplyvy na životné prostredie sa počas implementácie stratégie nepredpokladajú. 

Pri rozvoji akýchkoľvek ľudských aktivít je potrebné v prvom rade prihliadať na celkovú 

únosnosť územia. Prekročenie limitných hodnôt (často ešte exaktne nestanovených) môže 

viesť k narušeniu štruktúry krajinných systémov alebo dokonca k ich nevratnej deštrukcii. 

Preto je potrebné rešpektovať prírodné zákonitosti, štruktúru a dynamiku priestorových 

krajinných systémov a antropickú činnosť usmerňovať tak, aby sa neprekročili limity 

únosnosti. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 - 

2027 má vzhľadom na jej charakter v rámci podpory prioritných oblastí zámer dosiahnuť 

špecifické ciele navrhnuté vo Vstupnej správe k spracovaniu strategického dokumentu, a to 

najmä: 

A. Kvalitnú a dostupnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
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SKUEV0175- ^ 

SKUEV0315- 

SKUEV0220- 

SKUEV0226- ^4 

SKUEV0171' 

územia európskeho významu 

Bahno Biele Hory 

Severný Bodícky kanál 

Brezovské Karpaty Buková 

Cigiát 

Červený rybník Číčovské 

luhy Čiližské močiare 

■Čupák Dlhé lúky Dubník 

■ Dunajské luhy Eliášový les 

■ Gajarské alúvium Moravy 

■ Gazárka ■Grgáš 

■ Jasenácke •Kačenky 

• Karáb 

■ Klátovské rameno 

■ Kľúčovské rameno 

■ Konopiská 

■ Kotlina 

■ Kútsky les 

■ Margitin háj 

■ Nad vinicami 

■ Rieka Morava ■Rudava -

Sedliská 

■Skalické alúvium Moravy 

■ Šaštínsky potok 

■ Vanišovec -Zelienka 

Realizáciou činností zameraných na dosahovanie hlavného 

cieľa, priorít, či špecifických cieľov Stratégie rozvoja 

zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v 

rokoch 2023 - 2027 sa neočakáva negatívny vplyv na vyššie 

uvedené chránené územia v regióne Trnavského 

samosprávneho kraja.
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IV. 
DOTKNUTE SUBJEKTY 

8. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 

Všetci občania, ktorí prejavia záujem o proces posudzovania tohto strategického 

dokumentu v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie, 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v regióne. 

Občianske iniciatívy, občianske združenia a organizácie podporujúce ochranu 

životného prostredia. 

9. Zoznam dotknutých subjektov 

1. Ministerstvo zdravotníctva SR 

2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

3. Ministerstvo financií SR 

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

5. Okresný úrad Trnava 

6. Okresný úrad Dunajská Streda 

7. Okresný úrad Galanta 

8. Okresný úrad Hlohovec 

9. Okresný úrad Piešťany 

10. Okresný úrad Senica 

11. Okresný úrad Skalica 

12. Bratislavský samosprávny kraj 

13. Nitriansky samosprávny kraj 

14. Trenčiansky samosprávny kraj 

15. Obce a mestá v okrese Dunajská Streda: Obce a mestá v okrese Dunajská Streda: 

Dunajská Streda, Gabčíkovo, Šamorín, Veľký Meder, Báč, Baka, Baloň, Bellova Ves, 

Blahová, Blatná na ostrove, Bodíky, Boheľov, Čakany, Čenkovce, Čiližská Radvaň, 

Dobrohošť, Dolný Bar, Dolný Stál, Dunajský Klátov, Holice, Horná Potôň, Horné Mýto, Horný 

Bar, Hubice, Hviezdoslavov, Jahodná, Janíky, Jurová, Kľúčovec, Kostolné Kračany, 

Kráľovičove Kračany, Kútniky, Kvetoslavov, Kyselica, Lehnice, Lúčna na Ostrove, Macov, 

Mad, Malé Dvorníky, Medveďov, Mierovo, Michal na Ostrove, Ňárad, Nový Život, Ohrady, 

Okoč, Oľdza, Orechová Potôň, Padáň, Pataš, Potônske Lúky, Povoda, Rohovce, Sap, 

Štvrtok na Ostrove, Topoľníky, Trhová Hradská, Trnávka, Trstená na Ostrove, Veľká Paka, 

Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Vieska, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Vydrany, Zlaté Klasy 

16. Obce a mestá v okrese Galanta: 

Galanta, Sereď, Sládkovičovo, Abrahám, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Dolné 

Saliby, Dolný Chotár, Galanta, Gáň, Horné Saliby, Hoste, Jánovce, Jelka, Kajal, Košúty,



Strana 13 z 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. DOPLŇUJÚCE 
ÚDAJE 

Mapová dokumentácia a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších 

vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu) 

Mapová dokumentácia nie je súčasťou strategického dokumentu. 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 

Názov 
dokumentu 

Subjekt, ktorý Časové 

dokument zameranie 

obstaral/schvaľoval 

Relevantnosť k 

spracovávanému 

dokumentu 

Agenda 2030 OSN pre udržateľný OSN 

rozvoj 

2016-2030 

Národné priority 

implementácie Agendy 2030 
MIRfíl SR 2018-2030 

Vízia a stratégia rozvoja 

Slovenska do roku 2030 (zároveň 

aj v pozícii Národnej stratégie 

regionálneho a územného rozvoja 

v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja v 

znení neskorších predpisov.) 

MIRRISR 2021 - 2030 

Plán obnovy a odolnosti 
SR 

MFSR 2021-2026 

Dokument 

koordinujúci 

spoločný postup 

členských štátov 

OSN pre 

udržateľný rozvoj, 

priorita 3 Kvalita 

zdravia 

a života/vysoká 

miera 

Integrácia Agendy 

2030 pre 

udržateľný rozvoj 

do všetkých 

verejných politík - 

priorita Dobré 

zdravie/vysoká 

implementačný 

dokument plnenia 

národných priorít 

Agendy 2030 pre 

udržateľný rozvoj v 

SR zohľadňujúci aj 

problematiku 

dopadu 

koronavirusu 

COVID-19- 

rozvojové 

programy/vysoká 

miera 

Podpora 

opatrení pre 

zefektívnenie 

verejnej správy a 

digitalizácie aj v 

rámci priority 

Zdravý život pre 
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Aktualizácia Stratégie dlhodobej 

sociálno-zdravotnej starostlivosti 

v Slovenskej republike 

Úrad 

splnomocnenca 

vlády SR pre 

rozvoj občianskej 

spaločnosti v 

spolupráci s MZ 

SRaMPSVRSR 

2019 

Program sociálneho ! 

TTSK 

a hospodárskeho rozvoja TTSK na 

, roky 2016-2023 

2016-2023 

Implementačná stratégia - 

systém integrovaného 

poskytovania zdravotnej 

starostlivosti: Modernizácia 

zdravotníckej infrastruktúry a 

zlepšenie dostupnosti 

kvalitných služieb v primárnej a 

akútnej lôžkovej zdravotnej 

starostlivosti 

MZSR 2018 - 2030 

trend ovplyvní 

európske 

hospodárstvo a 

spoločnosť a 

identifikuje otázky, 

na ktoré je 

potrebné sa pri 

reakcii na 

demografické 

zmeny zamerať 

Dokument otvára 

otázky nastavenia 

a implementácie 

opatrení, ktoré 

budú nosnými 

piliermi 

systémového 

zabezpečenia 

dlhodobej 

sociálno- 

zdravotnej 

starostlivosti pre 

všetkých 

občanov/vysoká 

miera Regionálny 

strednodobý 

plánovací 

dokument určujúci 

nasmerovanie 

rozvoja územia 

TTSK/vysoká 

miera Návrh 

opatrení na 

podporu 

štrukturálnej 

reformy 

zdravotníctva v 

SR/vysoká miera 

Národná stratégia očkovania proti 

ochoreniu COVID-19 v 

podmienkach Slovenskej 

republiky 

MZSR 2020+ Štátna stratégia 

pre oblasť 

prevencie, osobnej 

ochrany a 

vybudovanie 

kolektívnej 

ochrany pred 

ochorením 

COVID- 19 v 

podmienkach 

SR/vysoká miera 
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Národný akčný plán prechodu MPSVRSR z 

inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v 

systéme sociálnych i služieb na roky 2016 - 

2020 

2016-2020 

Stratégia deinštitucionalizácie MPSVRSR 

systému sociálnych služieb a I náhradnej 

starostlivosti ! 

2011 - 2020 

Koncepcia rozvoja občianskej ' MV SR 

spoločnosti na Slovensku - akčný i plán 

2019 - 2020 

Plán postupu a opatrení 

Trnavského samosprávneho kraja 

pre prípad pandémie 

TTSK 2020+ 

SMART stratégia 

TTSK 

rozvoja regiónu 

Koncepcia rozvoja sociálnych 

služieb na území TTSK na roky 

2021 - 2023 

TTSK 
Pripravovaný 
dokument 

TTSK 2021 - 2023 

rovnakého a 

dostupného 

prístupu k 

zdravotníckym 

službám a 

zariadeniam (aj 

pre duševné 

zdravie)/vysoká 

miera 

Prepojenie cieľov 

štátnej 

a regionálnej 

verejnej 

politiky/vysoká 

miera 

Prepojenie cieľov 

štátnej a 

regionálnej 

verejnej 

politiky/vysoká 

miera  _____  

Prepojenie cieľov 

štátnej 

a regionálnej 

verejnej politiky, 

uplatňovanie 

participatívneho 

prístupu v tvorbe 

verejných 

politík/vysoká 

miera 

Adaptácia a 

doplnenie 

vládneho plánu pre 

potreby 

kraja/vysoká miera 

Spracovanie 

komplexných 

inovatívnych a 

SMART riešení pre 

výkon kompetencií 

regionálnej 

samosprávy a 

rozvoj 

regiónu/vysoká 

miera 

Obsahové prieniky 

v oblasti 

poskytovania 

sociálnych služieb 
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VI. MIESTO A DATUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA 

V Trnave dňa 2021 

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. Meno spracovateľa oznámenia 
Mgr. Mária Málek, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka 

Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja 

 

 

 


