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Vážení čitatelia, 
 
Zastúpenie Prešovského samosprávneho 
kraja v Bruseli Vám prináša vydanie 
dvojmesačníka EURONEWS aj v roku 
2010. V aktuálnom vydaní EURONEWS 
1/10 nájdete: 
 
· Predstavujeme 
Európsky rok boja proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu; 
Slovenská delegácia vo Výbore regiónov; 
Európa 2020 - Stratégia pre rozumný, 
trvalo-udržateľný a inkluzívny rast; 
Konzultácia Výboru regiónov –  
Názor regiónov, miest a obcí na stratégiu 
Európa 2020; 
Verejná konzultácia o novej stratégii EÚ 
do roku 2020; 
Informačné portály EÚ: štúdium v EÚ, 
riešenie problémov v súvislosti s amini-
stratívnymi prekážkami, navigačná služba 
pre občanov, podpora podnikania. 
 
· Udalosti 
Portréty predstaviteľov EÚ z Vranova 
 
· Výzvy a ponuka partnerstiev 
 
Všetky informácie a aktuálne 
vydanie EURONEWS môžete nájsť na 
webovej stránke Prešovského 
samosprávneho kraja: http://www.po-kraj.sk/ 
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/medzinarodna-
spolupraca/zastupenie-psk-v-bruseli/in-flow-mesacnik-z-bruselu/ 

 
Predstavujeme: 

Európsky rok boja proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu 

Napriek tomu, že Európska únia patrí k 
najbohatším oblastiam sveta, vyše 16 % 
Európanov si nemôže dovoliť základné 
potraviny. 78 miliónov Európanov je 
priamo ohrozených chudobou. 
Chudobu si zvyčajne spájame s 
rozvíjajúcimi sa krajinami, kde sú javy ako 
podvýživa, hladovanie a nedostatok čistej 
vody na dennom poriadku. Ale chudoba a 
sociálne vylúčenie sa vyskytujú takisto v 
Európe. Napriek tomu, že jej prejavy nie sú 
v Európe natoľko závažné, situácia z nich 
vyplývajúca nie je prijateľná. Chudoba a 
sociálne vylúčenie jednotlivca sa v 
konečnom dôsledku odráža v celej 
spoločnosti. Európa dokáže byť silná len 
vtedy, ak bude realizovateľný potenciál 
každého jedného človeka. 
Nejestvuje však žiadne zázračné riešenie 
na ukončenie chudoby a sociálneho 
vylúčenia. Do tohto boja sa by sa mal preto 
zapojiť každý. Práve z tohto dôvodu bol 
vyhlásený rok 2010 za Európsky rok 
boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu. 
Kľúčovou hodnotou Európskej únie je 
solidarita. Obzvlášť v čase, kedy Európa 
čelí kríze, solidarita predstavuje záchrannú 
sieť pre každého z nás. 
Boj proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu vyúsťuje k vytvoreniu 
spoločných záväzkov: 
• Podpora účasti a politickej 

angažovanosti všetkých častí 
spoločnosti, aby spolu viedli boj proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu: 
rovnako z európskej a miestnej úrovne, 
rovnako z verejných, ako aj 
súkromných spoločností; 

• Povzbudzovanie všetkých občanov 
Európy k účasti na boji proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu; 

• Zhmotnenie a zviditeľnenie obavy a 
potreby ľudí, ktorí zažívajú chudobu a 
sociálne vylúčenie; 



   EURONEWS  
  
               číslo 1/10                         Brusel               január  - február  2010 
 
 

Prešov Region Brussels Office  2 
 

• Spolupráca s občianskou spoločnosťou 
a mimovládnymi organizáciami, ktoré 
sa venujú boju proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu; 

• Pomoc s odstraňovaním stereotypov a 
poznávacích znamení chudoby a 
sociálneho vylúčenia; 

• Podpora takej spoločnosti, ktorá 
zachováva a ďalej rozvíja kvality 
sociálneho spoločenstva a rovnaké 
príležitosti pre všetkých; 

• Vyzdvihnutie solidarity medzi národmi 
a zachovanie udržateľného vývoja. 

 
Viac informácií: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1
905&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=en 
 
Viac o národných programoch:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=808&langId=sk 
 
Fond sociálneho rozvoja SR:  
http://www.fsr.gov.sk/sk/EY2010/ 
 
 

* * * 
 

Európa 2020 - Stratégia pre rozumný, 
trvalo-udržateľný a inkluzívny rast 

3. marca 2009 
Európska komisia 
predstavila návrh 
stratégie Európa 2020, 
ktorou chce vyjsť z 
krízy a pripraviť 
ekonomiku Európskej 

únie pre nasledujúcu dekádu. 
Komisia identifikovala tri hlavné 
motory pre rast, ktoré budú 
implementované cez konkrétne aktivity 
na európskej a národnej úrovni: 
• Rozumný rast – posilnenie znalostí, 
inovácií, vzdelávania a digitálnej 
spoločnosti; 
• Trvalo-udržateľný rast – 
zabezpečiť, aby bola produkcia zdrojovo 
efektívnejšia a zároveň podporiť 
konkurencieschopnosť; 

• Inkluzívny rast – zvyšovanie účasti 
na trhu práce, získavanie schopností a boj 
proti chudobe. 
Vytýčených bolo päť cieľov, ktoré 
definujú, kde sa EÚ chce nachádzať v 
roku 2020. Pokrok bude meraný 
napĺňaním týchto cieľov, ktoré si členské 
štáty prenesú do národných cieľov. 
1. Zvýšiť mieru zamestnanosti populácie 
vo veku 20-64 zo súčasných 69% na 
najmenej 75%. 
2. Dosiahnuť cieľ investovania 3% HDP 
do výskumu a vývoja, najmä zlepšením 
podmienok pre investície do výskumu a 
vývoja súkromným sektorom, rozvoj 
nových indikátorov pre sledovanie 
inovácie. 
3. Zníženie emisií skleníkových plynov o 
najmenej 20% v porovnaní s úrovňou v 
roku 1990 alebo o 30% ak podmienky sú 
priaznivé, zvýšiť podiel obnoviteľnej 
energie v konečnej spotrebe energie, 
dosiahnuť 20% zvýšenie energetickej 
účinnosti. 
4. Znížiť podiel predčasne odchádzajúcich 
absolventov škôl na 10% zo súčasných 
15% a zvýšiť podiel populácie vo veku 30-
34, ktorá ukončí štúdium tretieho stupňa z 
31% na 40%. 
5. Znížiť počet Európanov žijúcich pod 
národnou úrovňou chudoby o 25%, dostať 
20 miliónov ľudí z chudoby. 
 
Viac informácií: 
http://ec.europa.eu/eu2020 
 

Konzultácia Výboru regiónov –  
Názor regiónov, miest a obcí na stratégiu 

Európa 2020: 
 
Výbor regiónov spustil celoeurópsku 
konzultáciu o návrhu Európa 2020 - 
Stratégia pre rozumný, trvalý a inkluzívny 
rast, ktorá je následníkom Lisabonskej 
stratégie. Európa 2020 bola zverejnená 
Európskou komisiou a je rad na Európskej 
rade, aby odsúhlasila celkový prístup 
stratégie a jej hlavné ciele. Schválenie 
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stratégie Európa 2020 sa uskutoční na 
júnovom samite EÚ. 
Niektoré dôležité body relevantné pre 
miestne a regionálne samosprávy sú však 
zatiaľ otvorené v stratégii. Ide napríklad o 
nutnosť diferencovať ciele na územné 
úrovne. Je tiež potrebné využiť viac 
indikátorov ako len HDP. Presná úloha 
miestnej a regionálnej samosprávy pri 
tvorbe a implementovaní tejto novej 
stratégie nie je definovaná. Vzťah medzi 
Európa 2020, kohéznou politikou a 
rozpočtom EÚ nie je jasný. Nová stratégia 
musí byť odkomunikovaná všetkým 
občanom EÚ. 
Výbor regiónov zameral túto 
konzultáciu na miestne a regionálne 
samosprávy. Príspevok vo forme 
vyplneného dotazníka, ktorý pokrýva hore 
uvedené oblasti, je možné zaslať v 
ktoromkoľvek jazyku EÚ. Termín na 
zaslanie vyplneného dotazníka je 12. 
Apríl 2010. 
 
Viac informácii a dotazník: 
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/YourVoiceonEurope2020.aspx 

Verejná konzultácia o novej stratégii EÚ 
do roku 2020 

Dňa 24. novembra 2009 spustila EK 
verejnú konzultáciu o novej stratégii do 
roku 2020, ktorá bude nástupkyňou 
Lisabonskej stratégie – európskej stratégie 
pre rast a zamestnanosť. Predseda EK 
Barroso verí, že východiskom zo súčasnej 
krízy by mal byť vstup do novej 
udržateľnej sociálnej trhovej ekonomiky, 
„rozumnejšej a zelenšej“ ekonomiky, v 
ktorej rozvoj bude vychádzať z inovácie, 
lepšieho využívania zdrojov a znalosť bude 
kľúčovou. Táto transformácia vyžaduje, 
aby Európa mala spoločnú agendu a tou je 
stratégia EU2020.  
Stratégia EU2020 má umožniť EÚ, aby sa 
úplne zotavila z krízy a zároveň smerovala 
k rozumnej a zelenej ekonomike. Stratégia 
EU2020 sa zameriava na tieto oblasti: 

• vytváranie hodnôt prostredníctvom 
znalostí; 

• posilnenie postavenia občanov v 
inkluzívnych spoločnostiach; 

• vytváranie konkurencieschopnej, 
prepojenej a ekologickejšej ekonomiky. 
Verejná konzultácia bola otvorená do 15. 
januára 2010. Prešovský samosprávny 
prezentoval svoj pohľad na budúcu 
stratégiu EÚ 2020 v príspevku, ktorý bol 
zaslaný EK. 
 
Príspevok PSK: 
 http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/medzinarodna-spolupraca/aktuality/aktualne-z-
eu/verejna-konzultacia-buduca-strategia-eu-2020-prispevok-psk.html 
 
 
 

* * * 
 
Slovenská delegácia vo Výbore regiónov 

 

Počas nasledujúcich rokov bude záujmy 
slovenských regiónov a miest v Bruseli 
zastupovať deväť volených predstaviteľov. 
Dňa 9. februára sa ujali svojej funkcie 
členovia Výboru regiónov (VR), 
zhromaždenia EÚ združujúceho 
regionálnych a miestnych zástupcov. 
Členom Výboru regiónov je od roku 2004 
aj predseda PSK Peter Chudík. 
Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí 
Výboru regiónov v rámci funkčného 
obdobia 2010 – 2015 sa regionálni a 
miestni zástupcovia zaviazali, že budú 
využívať svoje nové právomoci 
vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy na to, 
aby Európu viac priblížili občanom. 
Okrem toho, že zmluva rozširuje oblasti 
povinnej konzultácie počas procesu 
prijímania právnych predpisov EÚ, VR má 
právo podať žalobu na Európskom súdnom 



   EURONEWS  
  
               číslo 1/10                         Brusel               január  - február  2010 
 
 

Prešov Region Brussels Office  4 
 

dvore v záujme obhajovania právomocí 
európskych regiónov a miest. 
Podmienkou členstva vo Výbore regiónov 
je podľa Zmluvy o EÚ volená funkcia 
regionálneho alebo miestneho územného 
celku alebo politická zodpovednosť voči 
volenému zhromaždeniu. 
Celkový počet 344 členov výboru a 
rovnaký počet náhradníkov vymenúva 
Rada ministrov EÚ na návrh členských 
štátov na obdobie piatich rokov. Môžu byť 
vymenovaní znova. Členstvo vo VR sa 
automaticky končí uplynutím alebo stratou 
miestneho alebo regionálneho mandátu, na 
základe ktorého boli príslušní členovia 
Výboru regiónov navrhnutí. Na zvyšný čas 
funkčného obdobia ich nahradia noví 
členovia. Členovia výboru nemôžu byť 
zároveň členmi Európskeho parlamentu. 
Slovenská delegácia pozostáva z 
deviatich členov a rovnakého počtu 
náhradníkov. V súčasnosti sú miesta pre 
slovenských členov a náhradníkov vo VR 
rozdelené tak, že regionálnym orgánom 
(samosprávnym krajom) prislúcha päť 
kresiel a miestnym orgánom (mestám a 
obciam) prislúchajú štyri kreslá. 
 
Viac informácií: 
http://www.cor.europa.eu/pages/DecentralizedDetailTemplate.as
px?view=detail&id=98f74f3a-c325-4e74-a312-9396f1f979c7 
Viac informácií o Výbore regiónov: 
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/medzinarodna-spolupraca/zastupenie-psk-v-
bruseli/institucie-eu-vybor-regionov-dg-regio-ine/vybor-regionov.html 
 

 
* * * 

 
Informačné portály EÚ 

 
Portál „Vaša Európa – Občania“ 

Portál „Vaša Európa – Občania“ poskytuje 
podrobné praktické informácie právach a 
možnostiach v EÚ a na jej vnútornom trhu, 
ako aj rady, ako tieto práva uplatňovať v 
praxi. Portál poskytuje praktické 

informácie o živote, práci a štúdiu v inej 
krajine EÚ. 
Dostupné informácie na jednom mieste: 
Všeobecné európske príručky 
Príručky poskytujú všeobecný prehľad o 
právach a možnostiach v EÚ a návod, ako 
ich efektívne využívať. Informácie sú 
sprístupnené v časti: „Služby pre občanov“ 
pod možnosťou: „Všeobecné európske 
príručky“.  
Praktické európske informácie a infor-
mácie z jednotlivých štátov 
Viac ako 90 individuálnych informačných 
materiálov poskytuje podrobný prehľad a 
praktické informácie o uplatňovaní práv na 
úrovni EÚ a v jednotlivých krajinách EÚ, 
ako aj o konkrétnych situáciách, v ktorých 
sa občan EÚ môže ocitnúť.  
Užitočné odkazy a adresy 
Konkrétne informácie pre celú EÚ a 
jednotlivé štáty je možné získať aj 
prostredníctvom užitočných odkazov a 
adries, spolu s príslušnými poštovými 
adresami, telefónnymi číslami, webovými 
stránkami a e-mailovými adresami.  
Služby dostupné pre občanov 
Na užitočných stránkach so službami pre 
občanov možno požiadať o radu, či o 
tlačené verzie akejkoľvek informácie 
dostupnej na tejto stránke. 
Viac informácií: 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/index.html 

 
 

Navigačná služba pre občanov (NSO) 
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Rozhodnutie pre štúdium, prácu, život, 
alebo dôchodok v jednej z krajín Európskej 
únie prináša množstvo najrôznejších typov 
otázok. Pri ich zodpovedaní môže byť 
veľmi nápomocná Navigačná služba pre 
občanov (NSO). 
Navigačná služba pre občanov je zložená z 
tímu nezávislých právnych expertov 
poskytujúcich bezplatné a personalizované 
poradenstvo o zákonných právach v EÚ. 
Odpovede na prípustné otázky sú 
poskytnuté bezplatne v jazyku žiadateľa do 
jedného týždňa od doručenia žiadosti. 
 
Funkcie NSO: 

• pomáha objasniť ustanovenia európskeho 
práva, ktoré sa uplatňujú v konkrétnych 
prípadoch; 

• vysvetľuje, ako vymôcť práva občana EÚ a 
dosiahnuť nápravu; 

• odporučí subjekt, ktorý vám v prípade 
potreby môže poskytnúť ďalšiu pomoc; 

• poskytuje poradenstvo pri riešení 
problémov spotrebiteľov. 
 
Viac informácií: 
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end
/index_sk.htm 
 

Ploteus –portál o štúdiu v Európe 
 

Ploteus predstavuje 
európsky portál 

o možnostiach 
vzdelávania. Portál 
si kladie za cieľ  

pomôcť študentom, uchádzačom o 
zamestnanie, zamestnancom, rodičom, 
kariérnym poradcom a učiteľom pri 
hľadaní informácií o štúdiu v Európe. 
Ploteus poskytuje poradenstvo a navigáciu 
v oblasti: študijných príležitostí, stáží 
a grantov, vzdelávacích systémov 
a informácií ohľadne života v inej krajine. 
 
Viac informácií: 
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=sk 

Solvit – portál na riešenie problémov 

Vnútorný 
trh 

Európskej 
únie 

predstavuje pre občanom a podniky 
množstvo príležitostí pre štúdium, prácu 
a podnikanie v niektorej z krajín EÚ. Pri 
uplatňovaní zákonných práv však občas 
môžu nastať chyby. Môže ísť napríklad o 
problémy súvisiace so získavaním 
povolenia na pobyt, so zamietnutím 
uznania diplomu alebo odbornej 
kvalifikácie, či s registráciou motorového 
vozidla, so zamestnaneckými právami, 
sociálnym zabezpečením, s daňami z 
príjmov alebo hlasovacími právami. Pri 
čelení s rôznym typom administratívnych 
prekážok slúži na pomoc aj sieť SOLVIT. 

SOLVIT je online sieť na riešenie 
problémov. Členské štáty v nej spoločne 
pracujú na odstránení praktických 
problémov, ktoré vznikajú pri 
nesprávnom uplatňovaní pravidiel 
vnútorného trhu orgánmi verejnej správy. 
Centrá SOLVIT existujú vo všetkých 
členských štátoch Európskej únie (ako aj 
v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande). 
Pomáhajú pri riešení sťažností od 
jednotlivcov a podnikov. Centrá SOLVIT 
sú súčasťou vnútroštátnej verejnej správy 
a ich úlohou je poskytovať skutočné 
riešenia na skutočné problémy v krátkej 
lehote desiatich týždňov. Svoje služby 
poskytujú zdarma. Kontakt na SOLVIT 
na Slovensku:  

Barbora Šikutová  
Úrad vlády SR  
Sekcia vládnej legislatívy,  
odbor technickej podpory  
Nám. slobody 1/29,  
81370 Bratislava  
Tel. +421 2 572 95 610  
Fax. +421 2 5441 3909  
solvit@vlada.gov.sk 
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SOLVIT v princípe rieši akýkoľvek 
cezhraničný problém medzi podnikom 
alebo jednotlivcom na jednej strane a 
vnútroštátnym verejným orgánom 
niektorého členského štátu na strane 
druhej, ktorý sa týka možného porušenia 
práva EÚ.  

Oblasti problematík riešené sieťou 
SOLVIT: 

 uznávanie odborných kvalifikácií a 
diplomov  

 prístup ku vzdelávaniu  
 povolenia na pobyt  
 hlasovacie práva  
 sociálne zabezpečenie  
 zamestnanecké práva  
 vodičské preukazy  
 registrácia motorových vozidiel  
 hraničné kontroly  
 prístup výrobkov a služieb na trh  
 právo podnikať ako samostatne 

zárobkovo činná osoba  
 verejné obstarávanie  
 dane  
 voľný pohyb kapitálu a platieb  
 iné.  

 
Viac informácií: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_sk.htm 

 

 

Podpora podnikania na dosah ruky 

 
Enterprise Europe Network poskytuje 
komplexné a ľahko dostupné poradenstvo 
pre podnikateľov a podporu v oblasti 
podnikania, inovácií a výskumu.  
 

Na portáli nájdete informácie a podporu 
pre nasledujúce oblasti: 
Podnikanie: fungovanie a príležitosti 
vnútorného trhu výrobkov a služieb v EÚ, 
iniciatívy, politiky a programy EÚ pre 
firmy, legislatíva EÚ a jej dopad na firmy, 
vyjadrenie názoru a zapojenie sa do 
príprav nových politík EÚ, rozvoj 
cezhraničných a medzinárodných 
podnikateľských aktivít, hľadanie 
relevantných partnerov z verejného alebo 
súkromného sektora. 
Inovácie: informácie o politikách, 
legislatíve a programoch EÚ v oblasti 
inovácií, rozširovanie a komerčné 
využívanie výsledkov výskumu a vývoja, 
hľadanie partnerov na transfer technológií 
a know-how, technologická diagnostika 
firmy, nákup a predaj inovatívnych 
technológií, ochrana práv duševného 
vlastníctva, riadenie inovácií a iné. 
Výskum: Informácie o možnostiach účasti 
v 7. rámcovom programe pre výskum, 
vývoj technológií a demonštračné aktivity, 
príprava návrhov projektov, hľadanie 
partnerov pre projekty, špeciálne 
poradenstvo pre implementáciu a 
manažment projektov, financovanie 
projektov a komercionalizácia výsledkov 
projektov, ochrana práv duševného 
vlastníctva. 
 
Viac informácií:  
http://www.enterprise-europe-network.sk/index.php 
 

 
* * * 
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Udalosti: 
 

Portréty predstaviteľov EÚ z Vranova 

 
Vranovskí študenti namaľovali portréty 
predstaviteľov Európskej únie. Do 
minuloročného podujatia Open Days 2009 
v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) 
sa aktívne zapojila aj Stredná odborná 
škola A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. 
Okrem tradičných špecialít kraja a Európy, 
študenti pripravili veľmi zaujímavý 
program a upravili triedy školy tak, aby sa 
návštevník cítil ako v Európe. Súčasťou 
boli aj portréty vrcholných predstaviteľov 
Európskej únie - medzi inými predseda 
Európskej komisie Jose Manuel Barroso, 
komisári Maroš Šefčovič a Pawel Samecki. 
„Je to veľmi netradičná a zaujímavá 
prezentácia Európskej únie, akú sme ešte 
nikde nevideli. Portréty sú veľmi 
vydarené,“ skonštatovala vtedy vedúca 
Zastúpenia PSK v Bruseli, Natália 
Tarasovová. Maľby vzala do Bruselu s 
prísľubom, že ich určite využijú. 
Začiatkom februára zástupcovia PSK v 
Bruseli osobne odovzdali portrét 
komisárovi pre regionálnu politiku 
Pawelovi Sameckemu (Poľsko). Autorom 
portrétu komisára je mladý študent Boris 
Kovalík, ktorý verne vystihol tvár 
komisára. Sám Pawel Samecki 
skonštatoval, že podobnosť je úžasná a že 
na obrázku vyzerá lepšie. Komisár sa 
veľmi potešil tomuto osobnému, 

mimoriadne výnimočnému a netradičnému 
daru. Na oplátku venoval vranovskému 
študentovi svoju fotografiu s venovaním a 
podpisom. 

Viac informácií a fotogaléria:  
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/posobnost-psk/medialna-komunikacia/tlacove-
spravy/portrety-predstavitelov-eu-z-vranova.html 

 
V dňoch 25. a 26. februára sa v Bruseli 
uskutočnila informatívna návšteva 
samosprávnych krajov v európskych 
inštitúciách, ktorú organizovala Európska 
komisia. Prešovský samosprávny kraj 
reprezentovali poslanci Zastupiteľstva 
PSK; poslankyňa Nadežda Sirková a 
poslanci Emil Chlapeček a Miroslav Daňo. 
Počas stretnutia s podpredsedom EK 
Marošom Šefčovičom poslanci PSK 
odovzdali portrét pána komisára 
namaľovaný študentkou Viktóriou 
Kiserovou zo Strednej odbornej školy vo 
Vranove nad Topľou. Pán komisár sa 
portrétu veľmi potešil a nakoľko sa mu 
vlastný portrét veľmi páčil, so smiechom 
vyslovil dúfanie, že ho študentka 
nemaľovala za trest. Škole a autorovi 
zároveň prisľúbil poďakovanie. 
Maľbu budovy Európskeho parlamentu v 
Štrasburgu od študentky Márie Girovskej 
odovzdali zástupcovia PSK europoslankyni 
Monike Smolkovej, počas svojej návštevy 
Európskeho parlamentu v Bruseli. Pani 
poslankyňa vyjadrila k maľbe svoj obdiv. 
Viac informácií a fotogaléria: 
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/medzinarodna-spolupraca/aktuality/aktualne-z-eu/portrety-
predstavitelov-eu-z-vranova.html 
 

 
* * * 
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Výzvy a ponuka partnerstiev: 
 

Výzvy: 
 

Verejná konzultácia o Dunajskej stratégii 
 
Od 2. februára 2010 je pre širokú verejnosť 
otvorená konzultácia o Dunajskej stratégii. 
Zapojiť sa môžu členské štáty, orgány 
miestnej a regionálnej samosprávy, 
organizácie, podniky, občania. 
Cieľom konzultácie je zozbierať myšlienky 
a uistiť sa, že stratégia EÚ pre Podunajský 
región je realistická vo svojich základoch, 
primeraná vo svojich cieľoch a zodpovedá 
reálnym potrebám obyvateľov. Príspevok 
je potrebné zaslať prostredníctvom  
e-mailu, ktorý bude obsahovať odpovede 
na otázky obsiahnuté v texte európskej 
stratégii pre Dunajský región. 
Konzultácia je otvorená do 12. apríla 
2010. 
Viac informácii: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/danube/consultation_en.htm 

 
Projekty pre vzdelávanie Rómov 

 
Prospechové štipendium z Roma 
Memorial University Scholarship 

Program (RMUSP): 
 

Rómski vysokoškoláci, ktorí čelia 
finančným ťažkostiam môžu využiť 
prospechové štipendium z Roma Memorial 
University Scholarship Program 
(RMUSP). Prospechové štipendium je 
určené pre rómskych vysokoškolských 
študentov denného bakalárskeho, alebo 
magisterského štúdia, alebo pre 
maturantov, ktorí plánujú študovať formou 
denného štúdia na vysokej škole. 
Štipendium je udelené na nadchádzajúci 
školský rok.  
Viac informácií: 
http://www.osf.sk/Default.aspx?CatID=82&GrantyId=39 
Termín uzávierky prihlášok je 30. apríl 
2010. 

Rómsky vzdelávací fond  
(Roma Education fund): 

Cieľom RVF je prispieť k zmene rozdielov 
vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a ne-
Rómov prostredníctvom programov a 
krokov, ktoré podporujú kvalitné 
vzdelávanie Rómov a to aj 
prostredníctvom rozvoja a implementácie 
vzdelávacích politík, ktoré prispievajú 
k začleňovaniu Rómov do vzdelávacích 
systémov. 
Viac informácií: 
http://www.romaeducationfund.hu/index.php?doc_id=76 
OSI and Soros Foundation: 
http://www.soros.org/ 
 

* * * 
 
 

Partnerstvá: 
 

Aktuálnu ponuku partner-search nájdete na 
webovej stránke PSK: 
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-
granty/programygranty- 
eu/partneri-pre-projekty/partner-search.html 
 

* * * 
 

 
Kontakt: 

 
Zastúpenie PSK v Bruseli 
Natália Tarasovová 
Tomáš Hruška 
Prešov Region Brussels Office 
Avenue de Cortenbergh 89 
B-1000 Brussels 
Belgium 
Tel: +32 2 741 82 73 
Fax: +32 2 742 07 91 
email: presov@skregions.eu 
web: www.po-kraj.sk 
 
V prípade Vášho záujmu o zasielanie 
EURONEWS do Vašej e-mailovej stránky 
nás kontaktujte na: presov@skregions.eu 
 

* * * 


