SMART REGION

SMART REGION – DEFINÍCIA
Funkčný a dlhodobo udržateľný región, s dlhodobou
víziou a filozofiou, so zameraním na človeka.

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
1. ČSR – vytvorenie multinárodnostného regiónu (Česi, Moravania, Slezania, Slováci, Rusíni,
Nemci, Maďari, Židia,...) na základe demokratických princípov, ktorý v 20-tych rokoch 20.
storočia nebol vôbec v strednej Európe prirodzený a priam SMART,
T.G.Masaryk: „Demokracie má své chyby, protože občané mají chyby.....Jaký pán, takový krám.
Má li naše demokracie nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale né překonávat
demokracii. Nejhlubší argument pro demokracii – víra v člověka. Demokracie je názor na život.
Spočíva na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry.
Rekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé
navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými. Přemýšlení
svobodních občanů před celou veřejností.

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Veľká Morava – v oblasti silného záujmu Franskej ríše, vznikla 1. slovanská ríša s ucelenou
filozofiou vytvorenou na základe príkladov dobrej praxe z „centra SMART regiónu“ Byzantskej
ríše. Implementovanie napr. právneho a vzdelávacieho systému, prijatie filozofia kresťanstva a
vytvorenie písma, ktoré prijali a neskôr modifikovali všetci Slovania.

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Biblia – v 1. kapitole sa hovorí „SMART SVETE“ o stvorení sveta a človeka: „27 Boh stvoril
človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Boh ich
požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad
morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!“ 29
Potom Boh povedal: „Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce
ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. 30 No všetkým suchozemským živočíchom,
všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za
potravu všetky zelené byliny.“ Tak sa aj stalo. 31 Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi
dobré.“

GEOGRAFICKÁ POLOHA
TTSK hraničí s tromi štátmi:

Českou republikou
Rakúskom

cca 45 km,

cca 12 km,

Maďarskom cca 48 km,
TTSK hraničí samosprávnymi krajmi:
Bratislavským,
Nitrianskym,
Trenčianskym,
Juhomoravským krajom, Dolným Rakúskom a
Rábsko-mošonsko-šopronskou župou.

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE
1. OBLASTI
Sever:
Senica
Skalica
Stred:
Trnava
Hlohovec
Piešťany
Juh:
Dunajská Streda
Galanta

(31 obcí z toho 2 majú štatút mesta)
(21 obcí z toho 3 majú štatút mesta)
(45 obcí z toho 1 má štatút mesta)
(24 obcí z toho 2 majú štatút mesta)
(27 obcí z toho 2 majú štatút mesta)
(66 obcí z toho 4 majú štatút mesta)
(35 obcí z toho 3 majú štatút mesta)

Z 251 obcí kraja má 17 štatút mesta

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE
1. OKRESY
POČET OBYVATEĽOV TTSK: 563 591
Okres Dunajská Streda: 121891
Okres Galanta: 94 005
Okres Hlohovec: 45 082
Okres Piešťany: 62 879
Okres Senica: 60 473
Okres Skalica: 47 131
Okres Trnava:132 130

ŠTATISTIKA
Doprava: Dopravná infraštruktúra: 1600 km ciest, o ktoré sa stará vyše 300
zamestnancov Autobusová doprava: 20.000.000 km/rok
Školstvo: 77 škôl, 1500 študentov
Zdravotníctvo: 4 nemocnice, 1506 ambulancií s 1850 lekármi, 3261 sestričiek
Sociálne veci: 20 zariadení, 1709 klientov
Kultúra: 18 zariadení
Eurofondy: viac ako 100 mil. Eur

•
•

TTSK – rozpočet takmer 180 mil. Eur
TTSK - počet zamestnancov viac ako 5.000

SMART REGION V PRAXI ZA 18 MESIACOV
 Inštitút rozvoja TTSK – návrh 02/2019
 Investičný plán TTSK – návrh 06/2019 len investície TTSK, ambícia o rozšírenie aj o mestá 2020 a obce 2021
 Investičná stratégia budovania cyklotrás A4 vs. 400 str. dokument Stratégie rozvoja cyklotrás 2018-2022
 Investičná stratégia rekonštrukcie cestnej infraštruktúry A4

 Smart verejné obstavanie
 Harmonizácia strategických dokumentov a vytvorenie SMART stratégie pre každú kompetenciu a úrad TTSK (PHSR,
ÚP, RIUS) – 2020/2022

 Elektronický objednávací systém - ambulancie od 01.06.2019
 Nízkouhlíková stratégia – 07.2019/06.2021
 Deinštitucionalizácia ZSS – 05.2019/04.2022
 IKT vzdelávanie zamestnancov úradu – 05/2019
 Integrovaný dopravný systém a Plán udržateľnej mobility

Ďakujem za pozornosť.
Miroslav Knap
Odbor stratégií a projektov

