
Dôvodová správa 
 
 
 Založenie Zastúpenia PSK v Bruseli bolo strategickým krokom. Už rok pred vstupom SR 
do EÚ sa dalo predpokladať, že európska centrála bude pre budúcnosť regiónu významná. 
Z tohto dôvodu bolo dôležité začať budovať zázemie PSK v Bruseli čo najskôr. Po dvojročnom 
členstve v EÚ bezpochyby možno včasné otvorenie Zastúpenia PSK v Bruseli vnímať ako 
pozitívne. 
  
 
 Zastúpenie PSK v Bruseli bolo oficiálne otvorené 22. mája 2003 pod názvom PREŠOV 
REGION BRUSSELS OFFICE. Otvorenie zastúpenia v danom čase bolo kritickým s ohľadom 
na významné udalosti, ktoré Slovensko spájal vstup do EÚ o necelý rok. Daný čas poskytol 
priestor na identifikovanie európskych politík a inštitúcií významných pre regionálny rozvoj. 
Ďalej bolo možné zmapovať európsku komunitu v Bruseli, vytvoriť kontakty a zabezpečiť 
nevyhnutné administratívne náležitosti pre belgické úrady.   
 Nasledoval kľúčový rok 2004, ktorý bol priaznivý pre úspešné etablovanie Zastúpenia 
PSK v Bruseli. Vďaka najväčšiemu rozšíreniu v histórii EÚ sa pozornosť európskej komunity 
a médií v danom roku orientovala na nové krajiny a regióny. V skutočnosti dopyt po 
informáciách a spoznávaní nových regiónov bol enormný. Uvedený stav umožnil PSK efektívne 
využiť svoje zdroje na zviditeľnenie a etablovanie kraja v Bruseli. V roku 2004 sa teda podarilo 
úspešne etablovať Zastúpenie PSK v Bruseli.  
 Pozícia Zastúpenia v Bruseli sa posilňovala každým rokom. Prelomovým bolo otvorenie 
Domu slovenských regiónov v Bruseli 26. mája 2005, ktorým sa význam slovenských regiónov 
v Bruseli značne umocnil. Zastúpenie bolo taktiež schopné zintenzívniť svoje pôsobenie 
v Bruseli vďaka posilneniu ľudských kapacít. Bolo vytvorená pozícia priameho spolupracovníka 
pre európske záležitosti v PSK a miesto stážistu PSK v Bruseli. 
 Pôsobenie Zastúpenia PSK v Bruseli počas ostatných rokov pozitítívne vplývalo na 
rozvoj PSK. Stanovené priority sa darilo napĺňať, čím sa vytvoril pevný základ pre ďalšiu 
činnosť PSK v Bruseli. Súčasný vývoj naznačuje, že význam Zastúpenia PSK v Bruseli bude 
naďalej narastať. 
 
 
 Od roku 2005 sa môže Zastúpenie PSK v Bruseli plne koncentrovať na priority 
najväčšieho záujmu. Zastúpenie v Bruseli sústreďuje svoju činnosť na päť hlavných priorít:  
 
1. Prezentácia a propagácia PSK  
2. Presadzovanie záujmov PSK a efektívne ovplyvňovanie politík EÚ 
3. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o európskych politikách a poradenstvo  

k európskym podporným programom a grantom 
4. Zapojenie PSK a jeho subjektov do projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev na 

medziregionálnej a nadnárodnej úrovni 
5. Zázemie PSK v Bruseli. 
 
 
 Prehľad aktivít, ktoré boli vykonané s cieľom naplniť stanovené priority sú poskytnuté 
v tomto dokumente. Správa ponúka tiež hodnotenie a prínos zastúpenia pre PSK, mestá a obce, 
partnerské inštitúcie v PSK. V stručnosti sa dá uplynulý rok hodnotiť ako veľmi intenzívny 
a priaznivý pre rozvoj PSK. V závere je ponúknutý prehľad aktivít Zastúpenia PSK v Bruseli za 
II. polrok 2005 a I. polrok 2006. (tabuľka) 
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Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli 
za II. polrok 2005 a I. polrok 2006 

  
 
 Zastúpenie PSK v Bruseli pokračovalo v smerovaní nastolenom v predchádzajúcom 
období. Činnosť zastúpenia bola zameraná na päť hlavných priorít: 
  

1. Prezentácia a propagácia PSK  
2. Presadzovanie záujmov PSK a efektívne ovplyvňovanie politík EÚ 
3. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o európskych politikách a poradenstvo  

k európskym podporným programom a grantom 
4. Zapojenie PSK a jeho subjektov do projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev na 

medziregionálnej a nadnárodnej úrovni 
5. Zázemie PSK v Bruseli. 

 
 
 
 
PRIORITA 1 
 
Prezentácia a propagácia PSK  

 
 V roku 2004 sa podarilo etablovať Prešovský samosprávny kraj v Bruseli. Európska 
komunita a Brusel predstavujú konkurenčné a zároveň jedinečné prostredie, v ktorom je dôležité 
konzistentne zviditeľňovať PSK. Preto je aj naďalej nutné budovať a udržať imidž PSK ako 
aktívneho – atraktívneho regiónu.  
 Prezentácie a propagácia PSK boli zabezpečené počas celého uplynulého roku. 
Cieľovými skupinami boli: európske inštitúcie, regionálne zastúpenia pôsobiace v Bruseli, 
regionálne a lokálne samosprávy a médiá. 
 
 
Aktivity 
 
OPEN DAYS 2005 v Bruseli – 10. - 13. októbra 2005 
 
 Prešovský samosprávny kraj sa aj po druhý krát úspešne 
uchádzal o partnerstvo na prestížnom podujatí OPEN DAYS. Európsky 
týždeň regiónov a miest - OPEN DAYS 2005 – bol organizovaný 
Výborom regiónov a Európskou komisiou v partnerstve so 106 európskymi regiónmi a mestami 
a Európskym parlamentom. Prešovský samosprávny kraj bol partnerom v konglomeráte 
španielskeho regiónu Valencia spolu s ďalšími regiónmi z Veľkej Británie, Írska a Grécka.  
 Cieľom tohto európskeho podujatia bola pomoc členským štátom a regiónom pri ich 
príprave na nové programy a nástroje štrukturálnych fondov pre obdobie 2007-2013. Všetci partneri 
sa podieľali na 66 workshopoch a seminároch, na ktorých sa zúčastnilo 2500 expertov.  
 Prešovský samosprávny kraj bol na tomto prestížnom podujatí aktívne zastúpený                   
8 odborníkmi Úradu PSK a 6 predstaviteľmi ARR PSK. Účasť ôsmych regionálnych expertov 
bola podporená projektom podaným cez technickú asistenciu MVRR z Európskeho fondu pre 
regionálny rozvoj. Tento projekt bol schválený 7.10.2005 v hodnote 300 000 Sk. Avšak projekt 
nie je doposiaľ prefinancovaný, nakoľko MVRR zmenilo svoje rozhodnutie a neustále vyžaduje 
doplňujúce dokumenty. 
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 PSK bude oficiálnym partnerom OPEN DAYS 2006, keďže kandidatúra bola úspešne 
prijatá vo februári. Táto už tretia aktívna účasť PSK na OPEN DAYS je veľmi pozitívne 
vnímaná medzi európskymi inštitúciami a regiónmi a podporuje imidž aktívneho regiónu. 
 
 
Založenie siete NEEBOR a úvodná konferencia v Bruseli - 7. - 8. decembra 2005 
 
 V Bruseli 7. decembra bola oficiálne založená nová sieť regiónov na 
vonkajšej východnej hranici EÚ pod názvom NEEBOR (Network of Eastern 
External Border Regions). Nová sieť regiónov vznikla na základe iniciatívy 
predstaviteľov 11 regionálnych zastúpení v Bruseli. Spoluzakladateľom siete 
NEEBOR je Prešovský samosprávny kraj, ktorý spolu s ostatnými 
partnermi pripravil deklaráciu o založení siete NEEBOR. Nová sieť 
NEEBOR vzbudila veľký záujem v európskej komunite a zviditeľnila 
zakladajúce regióny.  
 NEEBOR iniciuje spoluprácu medzi viac ako 40 regiónmi, ktoré sa nachádzajú na 
východnej hranici EÚ v dĺžke 5 500 km. Ide najmä o regióny Fínska, Estónska, Lotyšska, Litvy, 
Poľska, Slovenska, Maďarska, Grécka, Cyprusu. Cieľom NEEBOR je zviditeľniť tieto regióny 
a podporiť ich rozvoj. Táto sieť uľahčí regiónom na východnej hranici nájsť partnerov a  
realizovať spoločné projekty aj so susednými regiónmi Ruska, Ukrajiny, Rumunska a ďalšími.  
 Prvou verejnou aktivitou NEEBOR bola úvodná konferencia 8. decembra vo Výbore 
regiónov v Bruseli. S hlavným prejavom na seminári vystúpila európska komisárka pre 
regionálnu politiku D. Hübner, ako aj ďalší vrcholní predstavitelia európskych inštitúcií, 
členských krajín, regiónov a miest. Prešovský samosprávny kraj bol zastúpený expertkou na 
cezhraničnú spoluprácu P. Hnátovou z Úradu PSK a generálnym riaditeľom ARR PSK                  
A. Benesom.  
 
 
Prvá spoločná návšteva predsedov VÚC v Bruseli - 15. - 17. februára 2006 
 
 Osem najvyšších predstaviteľov samosprávnych krajov sa zúčastnilo na dvojdňovej 
spoločnej návšteve v Bruseli: V. Bajan, M. Belica, J. Blanár, P. Chudík, T. Mikuš, P. Sedláček, 
Z. Trebuľa a D. Švantner. Hlavným cieľom návštevy bolo poukázať na kontinuitu 
regionálnej politiky na Slovensku po regionálnych voľbách 2005 a deklarovať záujem 
o európske záležitosti v období, ktoré je rozhodujúce pre programovanie štrukturálnych 
fondov na sedemročné obdobie 2007-
2013. 
 Najdôležitejšie rokovania sa 
uskutočnili s komisárkou pre regionálnu 
politiku D. Hübner,  komisárom pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a 
viacjazyčnosť J. Figeľom, komisárom pre 
zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť 
príležitostí V. Špidlom a generálnym 
tajomníkom Výboru regiónov G. Stahlom. 
Súčasťou programu bolo stretnutie 
predsedov samosprávnych krajov so 
zástupcami slovenských médií v Bruseli. 
 Po prvýkrát sa zišla nová Národná delegácia SR pri Výbore regiónov (VR), ktorej 
plnoprávnymi členmi sú piati predsedovia samosprávnych krajov a ďalší traja sú náhradníkmi. 
Predsedovia sa v novom zložení zúčastnili na 63. plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, ktorým 
sa začal nový 4-ročný mandát VR. 

  3 



Dni Slovenska v Bruseli - 24. apríla -12. mája 2006 
  
 Jedinečný projekt “Dni Slovenska v Bruseli” sa uskutočnil pri príležitosti druhého 
výročia členstva Slovenskej republiky v EÚ a NATO a prvého výročia otvorenia Domu  
slovenských regiónov v Bruseli. 
 Hlavným cieľom projektu „Dni Slovenska v Bruseli“ bolo prostredníctvom 
odborných a kultúrnych podujatí predstaviť rozvoj a významný potenciál Slovenska a jeho 
regiónov. Projekt zároveň prispel k získaniu pozornosti európskych inštitúcií, regionálnych 
zastúpení a partnerov v kľúčovom období programovania štrukturálnych fondov na 
obdobie 2007 - 2013. 
 Na Dňoch Slovenska v Bruseli 
zastupovali PSK traja poslanci zastupiteľstva: 
A. Aftanasová, D. Hruška a V. Ledecký. 
Aktívna účasť poslancov na akciách 
a stretnutiach prispela k úspešnej prezentácii 
a podpore PSK. Na tomto jedinečnom 
projekte sa mohol zúčastniť aj regionálny 
novinár z PSK. Vďaka podpore z Výboru 
regiónov, ktorý hradil náklady spojené 
s pobytom, mediálne podujatie pokrýval M. 
Šimkulič – týždenník Pod Vihorlatom. 
 Odborná medzinárodná konferencia 
“Slovenské regióny – ich perspektívy, možnosti a potenciál pre rast a zamestnanosť – súčasný 
stav” ponúkla priestor na priamu diskusiu s predstaviteľmi Európskej komisie, vlády Slovenskej 
republiky a slovenských regiónov o vyhliadkach a potenciáloch slovenských krajov. Na 
konferencii za PSK vystúpil generálny riaditeľ ARR PSK A. Benes s prezentáciou 
o implementácii nástrojov susedstva na podporu cezhraničnej spolupráce.  Konferencia 
vyvrcholila slávnostným otvorením výstavy umeleckých diel „Slovenské umenie z regiónov,“ 
kde boli okrem iného vystavené umelecké diela z PSK a obrazy z Tatranskej galérie v Poprade 
„Tatry ďakujú za pomoc.“ 
 Slovensko a jeho regióny boli predstavené v troch informačných stánkoch, ktoré boli 
v priestoroch budov európskych inštitúcií: Výbor regiónov, Rada EÚ a Európska komisia. 
Dostatočné množstvo propagačných materiálov PSK, ktoré boli včas doručené prostredníctvom 
SAD Prešov, umožnilo osloviť veľký počet záujemcov. 
 Slovenská kultúra bola prezentovaná aj 
cez akapelové kvarteto JORS z Prešova, ktoré 
vystúpilo na oficiálnej recepcii vo Výbore 
regiónov a počas osláv pri bruselskej soške 
chlapčeka Manneken Pis, ktorý bol oblečený do 
slovenského kroja. Zastúpenie PSK v Bruseli 
dohodlo výstavu fotografií TASR „Slovensko 
na ceste do EÚ,“ ktorá bola vystavená vo 
Výbore regiónov počas Dní Slovenska. Táto 
výstava TASR bude natrvalo v Dome 
slovenských regiónov v Bruseli bezodplatne. 
 Projekt „Dni Slovenska v Bruseli“ bol 
iniciatívou samosprávnych krajov, ktoré sa 
spoločne podieľali na väčšine aktivít. Toto partnerstvo všetkých regiónov bolo mimoriadne 
vysoko hodnotené európskou komunitou, keďže zriedka sa konajú podujatia takého 
charakteru. Záujem o know-how tohto podujatia prejavilo mnoho nových členských 
krajín. Projekt významne prispel k zviditeľneniu slovenských krajov a ich jednotného 
pôsobenia za hranicami Slovenska. 
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Návšteva víťazov súťaže stredných škôl v Bruseli - 13.-15. júna 2006 
 
  
 Stredoškolská súťaž Výboru 
regiónov bola pilotnou súťažou určenou 
pre študentov vo veku od 16 rokov. Jej 
cieľom bolo povzbudiť mladých ľudí, 
aby sa naučili niečo viac o Európskej 
únii, Výbore regiónov a ďalších 
inštitúciách EÚ. V tomto roku sa na 
súťaži zúčastnilo po jednej strednej 
škole z Estónska, Írska, Poľska, 
Slovenska a Spojeného kráľovstva. Za 
Slovensko bolo do pilotného projektu 
zapojené Gymnázium v Sabinove. 
  
 Víťazi súťaže – po dvoch z každej krajiny - sa ako pozorovatelia zúčastnili na júnovom 
plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a na stretnutí politickej skupiny UEN-EA, ktorá súťaž 
pripravila. Študenti z piatich krajín a zástupcovia médií v rámci programu navštívili aj 
Dom slovenských regiónov v Bruseli, kde im bola predstavená činnosť Zastúpenia PSK 
v Bruseli. Študenti Gymnázia v Sabinove boli skvelými veľvyslancami PSK v Bruseli 
a prispeli k zviditeľneniu PSK svojou prezentáciou a aktívnym zapojením do odborných 
diskusií. 
 
 
 Propagácia PSK prebiehala taktiež cez aktívnu účasť na seminároch, workshopoch 
a konferenciách. Významným bol seminár o Finančných mechanizmoch EHS a Nórskeho 
kráľovstva 16.1.2006 v Bruseli. Na seminári odznel príspevok PSK – ako jediný za celé 
Slovensko, v ktorom P. Hnátová Ú PSK predstavila aktívnu prípravu PSK na čerpanie 
prostriedkov z finančných mechanizmov a upozornila na nedostatky pri definovaní priorít – 
najmä cestový ruch - a zapojení VÚC do procesov. 
 Ďalej prezentácia prebiehala iniciovaním stretnutí s cieľovými skupinami – pravidelné 
stretnutia s predstaviteľmi DG REGIO a ďalších generálnych riaditeľstiev Európskej komisie, 
europoslancami, partnermi siete NEEBOR a regionálnymi zastúpeniami v Bruseli. Priebežne 
boli podávané rozhovory pre európske, národné a regionálne médiá.   
 K zviditeľneniu PSK prispeje aj účasť PSK na monitoringu Výboru regiónov 
zameraného na hodnotenie implementácie Lisabonskej stratégie. Na základe prihlášky 
a vyplneného dotazníka, ktorý bol zaslaný 30.6. bude vybraných 50 regionálnych a lokálnych 
samospráv, kde prebehne hodnotenie. Táto sieť regiónov a miest bude taktiež základňou pre 
stupnicu porovnania pokroku, problémov a potrieb regiónov a miest pri dosahovaní cieľov 
Lisabonskej stratégie. 
 K propagácii PSK významne prispievajú pravidelné cesty predstaviteľov PSK do 
Bruselu - predseda PSK, poslanci Zastupiteľstva PSK, primátori a starostovia z PSK, regionálni 
experti, zástupcovia inštitúcii PSK a regionálni novinári. V tomto zmysle bude významnou účasť 
regionálnych expertov PSK na OPEN DAYS 2006 a dve návštevy poslancov zo všetkých VÚC, 
ktoré sa v Bruseli uskutočnia 10. - 12. októbra a 21. - 23. novembra 2006. Dve návštevy pre 50 
regionálnych poslancov vybavilo Zastúpenie PSK v Bruseli cez Európsku komisiu DG EAC, 
ktorá pobyt financuje. 
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Hodnotenie 
 
 Vďaka všetkým aktivitám od roku 2004 môžeme sledovať pozitívny trend v budovaní 
imidžu PSK na európskej scéne. PSK má dobré meno v európskej komunite a stáva sa stále 
známejším európskym regiónom. PSK si vytvoril profil aktívneho regiónu a je zároveň 
považovaný za dôveryhodného partnera, čo je kľúčové pre rozvíjanie profesionálnych 
vzťahov v európskej komunite. 
 Prezentačné a propagačné aktivity boli úspešne a profesionálne zrealizované v uplynulom 
roku, k čomu prispela podpora kancelárie predsedu PSK, tlačového oddelenia, odborov Úradu 
PSK a partnerských subjektov v PSK. Na úspech jednotlivých aktivít mala pozitívny vplyv aj 
osobná účasť a aktívny prístup predsedu PSK, poslancov PSK, predstaviteľov Úradu PSK 
a Agentúry regionálneho rozvoja PSK, expertov z PSK a regionálnych médií. 
 Pridanou hodnotou je spoločné vystupovanie samosprávnych krajov v rámci Domu 
slovenských regiónov. Dom slovenských regiónov dáva samosprávnym krajom spoločnú 
a jedinečnú identitu. Aktivity regiónov sú koordinované a propagácia je efektívnejšia. Takto sa 
maximalizuje zviditeľnenie jednotlivých samosprávnych krajov v európskej komunite.  
 
 
 
PRIORITA 2 
 
Presadzovanie záujmov PSK a efektívne ovplyvňovanie politík EÚ 
 
 Presadzovanie záujmov PSK na európskom poli sa stáva najvýznamnejšou úlohou 
zastúpenia v Bruseli. Viac ako polovica politík EÚ sa priamo dotýka regiónov, miest, obcí a ich 
socio-ekonomických partnerov. V záujme čo najefektívnejšieho rozvoja regiónu je nevyhnutné 
ovplyvňovať tvorbu legislatívy EÚ a vstupovať do rozhodovacieho procesu, ktorý prebieha 
v Bruseli. Preto je permanentný kontakt s európskymi inštitúciami a partnermi v európskej 
komunite rozhodujúci.  
 Pre PSK bolo dôležité včas vstúpiť do rokovaní o príprave štrukturálnych fondov na 
obdobie 2007-13, ktoré budú znamenať 10,2 mld. EUR na rozvoj slovenských regiónov. Ďalšie 
významné možnosti pre rozvoj menej rozvinutých regiónov predstavujú zdroje európskych 
finančných inštitúcií a finančné mechanizmy EHP a Nórska, kde participácia PSK je 
najintenzívnejšou spomedzi všetkých slovenských krajov. 
 

 
Aktivity 
 
Rokovania o regionálnom operačnom programe a NSRR 
 
 Obdobie od roku 2004 sa nesie v znení príprav štrukturálnych fondov na obdobie             
2007-13. PSK sa včas zapojil do príprav a programovania európskych fondov na 2007-13, keďže 
skúsenosti s prebiehajúcou implementáciou na Slovensku neboli priaznivé pre PSK. Alokácia 
štrukturálnych fondov bola dokonca v neprospech najzaostalejších regiónov. Dobré skúsenosti 
z čerpania štrukturálnych fondov na regionálnom prístupe v krajinách ako napr. Španielsko 
a Írsko, utvrdili PSK v správnom smerovaní a presadzovaní Regionálneho operačného programu 
na obdobie 2007-13. 
 Zastúpenie PSK v Bruseli naďalej pokračovalo v rokovaniach s Európskou komisiou           
DG REGIO – Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku a presadzovalo vytvorenie 
Regionálneho operačného programu (ROP) pre obdobie 2007-2013. Viac ako dvojročný lobing 
sa vyplatil, keďže v januári 2006 MVRR navrhlo zaradiť ROP medzi operačné programy 
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do NSRR. Návrh NSRR, v ktorom bol zaradený aj ROP s finančnou alokáciou 1,67 mld. EUR, 
schválila vláda 17.5.2006. 
 
 
Európska komisia 
 
 Počas uplynulého roka sa uskutočnil počet významných stretnutí s najvyššími 
predstaviteľmi DG REGIO, ktorých cieľom bola podpora ROP a väčšie zapojenie VÚC do 
programovania, riadenia a implementácie štrukturálnych fondov v období 2007-13.  
 Išlo o rokovanie predsedov PSK a KSK s komisárkou pre regionálnu politiku D. Hübner 
v 17.10. v Bratislave. Komisárka vyjadrila jednoznačnú podporu ROP a ponúkla pomoc 
najvyšším predstaviteľom Východného Slovenska.  Významným bolo stretnutie predsedov          
8 VÚC s komisárkou D. Hübner 15.2., riaditeľom J. P. Andres na DG REGIO a tímom 
zodpovedným za Slovensko. Išlo o obdobie po regionálnych voľbách a preto bolo nutné 
deklarovať kontinuitu jednotného postupu VÚC pri príprave ROP. Predsedovia vyjadrili záujem 
aktívne zapojiť VÚC do programovania štrukturálnych fondov, keďže práce na NSRR sa 
zintenzívnili po schválení Finančnej perspektívy EÚ na obdobie 2007-13.   
 Ďalej zastúpenie priebežne rokovalo so zástupcami DG REGIO zodpovednými za 
Slovensko a konzultovalo postup PSK pri príprave kľúčového dokumentu, ktorý regiónom 
zabezpečí významnejšiu úlohu pri riadení a implementovaní štrukturálnych fondov. Okrem ROP 
PSK presadzuje finančné predalokácie na územia VÚC. Finančné zdroje by mali byť jasne 
nasmerované do najzaostalejších regiónov aj cez sektorové operačné programy.  
 
  
Európsky parlament 
 
 Stretnutia so 14 slovenskými poslancami Európskeho parlamentu ohľadne ROP a úlohy 
VÚC pri využití štrukturálnych fondov prebiehali pravidelne. Zastúpenie PSK priebežne 
poskytovalo informácie o vývoji ROP a pripravovalo stanoviská, ktoré europoslanci mohli 
využívať pri osobných rokovaniach s najvyššími predstaviteľmi Európskej komisie, ako aj 
národnej úrovne. 
 Významnou bola jednotná podpora europoslancov, ktorí otvoreným listom predsedovi 
vlády v októbri vyjadrili priamu podporu úsiliu samosprávnych krajov vytvoriť ROP. Toto 
stanovisko prezentovali europoslanci aj na stretnutiach s podpredsedom vlády P. Csákym 
a zodpovednými ministrami. 
 Spolupráca v tejto záležitosti bola najintenzívnejšia s europoslancami z Prešovského 
kraja – Z. Pleštinská, M. Gaľa a J. Hudacký a s poslancom M. Kotercom, ktorý je členom výboru 
Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj. 
 
 
Národná úroveň 
 Významnými sú pravidelné stretnutia so zástupcami Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, 
s ktorými sa rokuje o ROP a konkrétnom zapojení VÚC do procesov. Zastúpenie PSK iniciovalo 
stretnutia s podpredsedom P. Csákym, ministrom L. Gyurovszkym a štátnym tajomníkom                
V. Tvaroškom v Bruseli, na ktorých tlmočilo pozíciu PSK. K presadzovaniu ROP významne 
prispeli pravidelné stretnutia s celoslovenskými médiami v Bruseli, ktoré danú tematiku so 
záujmom pokrývali. 
 Zastúpenie PSK sa aktívne zapájalo do projektu POKER, ktorý je úzko prepojený 
s prípravou ROP. Zastúpenie poskytovalo súvisiace dokumenty a stanoviská, zabezpečilo účasť 
zástupcov Európskej komisie na úvodnej konferencii a informovalo europoslancov o projekte. 
Podpornou bola tiež účasť regionálneho zastúpenia na stretnutiach partnerstva NSRR v 
Bratislave. 
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Rokovania s Európskou investičnou bankou 
 
 Od januára 2005 zastúpenie PSK zabezpečuje rokovania a priebežnú komunikáciu 
s Európskou investičnou bankou (EIB). Cieľom rokovaní bolo získať výhodný dlhodobý úver 
EIB, ktorým sa podporí rozvoj PSK. Spolupráca medzi PSK a EIB sa rozvíjala počas celého 
uplynulého roka. Uskutočnili sa dve misie predstaviteľov EIB v PSK a tri rokovania 
v Luxemburgu. Popritom prebiehala neustála komunikácia a príprava dokumentov.  
 V júni Zastupiteľstvo PSK schválilo návrh zmluvy s EIB, ktorá umožňuje PSK 
využiť  1,3 mld. Sk na rozvojové aktivity. Spolupráca EIB a PSK je vnímaná ako pilotná, 
keďže zatiaľ ani jeden samosprávny kraj nezískal úver od EIB. Z tohto hľadiska bola 
významná účasť predsedu PSK na medzinárodnej konferencii 30. mája v Brne, kde ako jediný 
zástupca zo Slovenska mohol prezentovať spoluprácu PSK s EIB. 
 
 
Finančné mechanizmy EHP a Nórskeho kráľovstva 
 
 Už od roku 2004 zastúpenie PSK vstupuje do prípravy finančných mechanizmov EHP 
a Nórska v záujme väčšieho zapojenia samosprávnych krajov. V presadzovaní záujmov PSK 
bola významná spolupráca s nórskymi partnermi, ktorí sprostredkovali užitočné kontakty, ako aj 
zapojili PSK do verejných aktivít. Preto sa v januári zástupca PSK mohol zúčastniť na seminári 
nórskych regiónov pre nové členské krajiny. PSK prezentoval skúsenosť s prípravou a upozornil 
na nedostatočné vytýčenie priorít – špeciálne cestovný ruch a na smerovanie finančných 
prostriedkov. Nórski partneri a zástupcovia finančných mechanizmov vyjadrili podporu 
PSK a pomoc na národnej úrovni. Posledný vývoj nasvedčuje, že aj lobing z Bruselu 
napomohol záujmom PSK. 
 
 Ďalšie rokovanie pokračovali s írskou nízko-nákladovou leteckou spoločnosťou 
Ryanair, ktorých cieľom je spustenie pravidelnej linky Poprad Tatry - Londýn a späť. 
Zastúpenie v Bruseli koordinovalo komunikáciu medzi leteckou spoločnosťou 
a zainteresovanými subjektami. Na základe rozhodnutí leteckej spoločnosti na jar tohto roku je 
najbližší možný termín pre danú linku jeseň 2006 - jar 2007. 
 
 
Hodnotenie 
 
 Niekoľko ročné aktívne pôsobenie regionálneho zastúpenia v Bruseli vytvorilo priaznivé 
podmienky pre lobing v prospech PSK. Základom lobingu sa stala sieť kontaktov na 
inštitúciách, imidž dôveryhodného partnera, včasná komunikácia a funkčná súčinnosť 
s najvyššími predstaviteľmi a odborníkmi PSK. 
 Uplynulé obdobie prinieslo konkrétne výsledky, ktorými sú: navrhnutý ROP vo 
výške viac ako 60 mld. Sk pre 7 VÚC; úver EIB vo výške 1,3 mld. Sk; zohľadnenie 
záujmov PSK pri čerpaní finančných mechanizmov EHP a Nórska. Na základe 
dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že doterajší lobing a podpora z Bruselu pôsobili 
v prospech záujmov PSK.  
 Jednotné vystupovanie samosprávnych krajov prispieva k silnejšiemu lobingu 
a významnejšej úlohe VÚC. Názor samosprávnych krajov je pozorne sledovaný v Bruseli 
a prispieva k tomu aj pôsobenie Domu slovenských regiónov. 
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PRIORITA 3 
 
Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o európskych politikách a poradenstvo 
k európskym programom a grantom 
 
 Všeobecný vplyv politík EÚ na regióny, miest, obcí a socio-ekonomických partnerov je 
značný. Preto je v záujme regiónu, aby jeho inštitúcie a partneri boli uzrozumení s politikami EÚ 
a sledovali vývoj na európskej scéne. To im umožní nielen sa včas prispôsobiť rozhodnutiam 
v Bruseli, ale aj ovplyvňovať legislatívu EÚ. 
 Z tohto dôvodu sa Zastúpenie PSK v Bruseli snaží zabezpečovať pravidelný a aktuálny 
prísun informácií v prioritných oblastiach. Prináša „včasné varovania“ z diania v EÚ, ktoré má 
priamy dopad na regionálne a lokálne samosprávy. Dáva do pozornosti príležitosti vyplývajúce 
z európskych programov a grantov. 
 
 
Aktivity 
 
Monitorovanie politík EÚ  
 
 Monitorovanie sa aj naďalej sústreďovalo na rozhodnutia a legislatívu v oblasti 
regionálneho rozvoja, kohéznej politiky EÚ a finančnej perspektívy EÚ na obdobie 2007-2013. 
Intenzívne bolo sledované programovanie štrukturálnych fondov – finančné alokácie, 
nariadenia, príprava implementácie. 
 Pre ďalší rozvoj PSK je dôležitá cezhraničná spolupráca na vonkajšej hranici EÚ, 
preto bola monitorovaná politika susedstva EÚ (ENPI). Poskytnuté informácie napomáhali 
PSK a ARR PSK pri vyjednávaniach s národnou úrovňou o implementácii ENPI na Slovensku. 
Nakoľko Východné Slovensko je oprávneným územím pre ENPI a PSK má inštitucionálne 
kapacity a skúsenosti s implementáciou programu susedstva, záujem je presadiť významnejšiu 
úlohu PSK v ENPI. Rokovania o programovaní ENPI prebiehali so zástupcami Európskej 
komisie – DG RELEX, DG AIDCO, DG REGIO, ktorí pripravujú ENPI na obdobie 2007-13. 
Výmena informácii sa uskutočnila aj s národnou úrovňou cez Stále zastúpenie SR pri EÚ, ktoré 
vstupuje do rokovaní o ENPI v rámci Európskej rady. Sledovaniu vývoja ENPI významne 
prispieva spolupráca partnerov siete NEEBOR. 
 Politikou záujmu PSK je rozvoj vidieka v rámci politiky poľnohospodárstva. V tejto 
oblasti sú slovenské regióny veľmi nepatrne zapojené a preto informácie o vývoji programovania 
na európskej úrovni sú veľmi prospešné. Slovensko by malo získať 1,5 mld. EUR na 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka počas obdobia 2007-13. V tejto oblasti je nutné vstúpiť do 
rokovaní, nakoľko navrhnutý Národný strategický plán rozvoja vidieka orientuje najväčšie 
finančné prostriedky na poľnohospodárstvo a na rozvoj vidieka pripadá len 16% alokácii. 
Dokonca v navrhnutom NSRR podpora rozvoja vidieka v malých obciach a mikroregiónoch nie 
je prioritou. Informácie o vývoji v tejto oblasti boli konzultované s Európskou komisiou – DG 
AGRI a Stálym zastúpením SR pri EÚ, ktoré za Slovensko vedie rokovania s Európskou 
komisiou. 
 Sledovanou bola aj politika zamestnanosti a príprava ESF. V tejto oblasti bolo 
prínosom stretnutie poslancov Zastupiteľstva PSK v apríli so zástupcami kabinetu V. Špidlu 
a Európskej komisie – DG EMPLOY. Poslanci poukázali na doterajšie skúsenosti so  Fondom 
sociálneho rozvoja a vyjadrili podporu decentralizovanejšieho prístupu ESF. Zástupcovia EK 
predstavili záujem pripraviť globálny grant, ktorý by bol implementovaný na regionálnej úrovni. 
K poznaniu predstavy politiky zamestnanosti prispelo aj stretnutie predsedov VÚC s komisárom 
V. Špidlom vo februári. 
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 V rámci Domu slovenských regiónov sa darí sledovať omnoho viac politík EÚ. 
Zástupcovia si medzi sebou podelili politiky EÚ, ktorých vývoj pravidelne mapujú 
a vymieňajú si navzájom informácie. Prínos domu je v tejto oblasti výrazný, keďže 
zástupcovia sa môžu plne odborne venovať jednej - dvom európskym politikám, ale zároveň pre 
vlastný región získavajú informácie aj o ďalších oblastiach EÚ. 
 Mapovanie vývoja politík EÚ prebieha prostredníctvom stretnutí so zástupcami 
Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Ďalej sú sledované 
zasadnutia pracovných skupín, komisií a výborov Európskeho parlamentu a Výboru regiónov. 
Informácie o aktuálnom vývoji na európskej úrovni ponúkajú semináre a konferencie pre 
regionálnych zástupcov v Bruseli, s ktorými sa európske inštitúcie snažia byť v neustálom 
kontakte.  
 
 
Poskytovanie a sprostredkovanie informácií 
 
 Získané informácie sú aktuálne posúvané na Úrad PSK, ARR PSK, mestám a odborným 
organizáciám podľa tematiky a ďalej rozposielané subjektom, ktoré môžu danú informáciu 
využiť. 
 K pravidelnej informovanosti slúži mesačník INFLOW, ktorý od októbra 
pravidelne vydávajú zástupcovia krajov v Bruseli pod hlavičkou Domu slovenských 
regiónov. INFLOW nadviazal na informačné periodikum EURONEWS, ktoré vydávalo 
Zastúpenie PSK v Bruseli s pozitívnou odozvou. Od októbra 2005 bolo vydaných 8 čísiel 
INFLOW. Mesačník INFLOW je distribuovaný poslancom zastupiteľstiev, primátorom 
a starostom, odborom úradov VÚC, zariadeniam VÚC, ministerstvám, médiám a tým, ktorí 
prejavia oň záujem. INFLOW je tiež k dispozícii na webstránke PSK: EUROAKTUALITY 
INFLOW 
 
 
Medzi aktivity, ktoré zvýšili informovanosť v uplynulom roku patrili: 
 
 Informačné stretnutie k Iniciatíve Európskej komisie Town Twinning (partnerstvo 
miest) sa uskutočnilo 3. októbra 2005 v Prešove. PSK pripravil stretnutie v spolupráci s 
Európskou komisiou - Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru. Stretnutie bolo 
unikátnou príležitosťou pre zástupcov lokálnych samospráv dozvedieť sa o aktuálnych 
výzvach Town Twinningu priamo od zástupcu Európskej komisie, ktorý je zodpovedný za 
danú iniciatívu v Bruseli. Iniciatíva Town Twinning umožňuje mestám, obciam a združeniam 
získať finančné prostriedky na podporu nových alebo už vytvorených partnerstiev v rámci EÚ. 
Na rok 2006 bolo vyčlenených 10 mil. EUR na partnerstvo miest. V rámci Iniciatívy Town 
Twinning je možné žiadať finančné prostriedky na konferencie, školenia a informačné kampane 
na podporu partnerstiev miest a na stretnutia občanov partnerských miest. 
 
 OPEN DAYS - Európsky týždeň regiónov a miest - pravidelnými účastníkmi sa stali 
odborníci PSK. OPEN DAYS ponúka desiatky seminárov, workshopov a konferencií, ktoré sa 
v rámci 4 dní uskutočňujú v európskej štvrti Bruselu. Počet zúčastnených odborníkov 
z európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovne každým rokom narastá. V roku 2005 
prilákali OPEN DAYS 2500 expertov, rok 2006 počíta s 5000 účastníkmi. Ide o jedinečnú 
príležitosť získať odborné znalosti a skúsenosti v oblasti regionálnej politiky, oboznámiť sa 
s úspešnými projektmi, zapojiť sa do networkingu a získať kontakty na expertov európskych 
inštitúcii a regiónov.  
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 Pre zvýšenie informovanosti o politikách EÚ a dianí na európskej scéne slúžia 
pravidelné návštevy pracovníkov Úradu PSK, ARR PSK, poslancov PSK a zástupcov 
médií. Prínosom sú návštevy rôznych skupín z regiónov,  ktoré organizujú europoslanci. 
V tejto súvislosti sa spolupráca najviac rozvinula s europoslancom J. Hudackým, ktorého 
skupiny majú z pravidla v programe návštevu Domu slovenských regiónov a stretnutie so 
zástupcom PSK. V záujme rozšíriť poznanie politík EÚ by mala byť prospešnou pripravovaná 
návšteva 50 poslancov VÚC v Bruseli počas mesiacov október a november 2006. Túto návštevu 
schválila Európska komisia DG EAC v rámci svojho programu prioritných návštev, ktorých 
náklady financuje EK. 
 
 
Informovanie a poradenstvo k európskym programom a grantom 
 
 Centrom záujmu sa postupne stávajú informácie o programoch a grantoch EÚ. 
Programy a granty EÚ ponúkajú finančnú alternatívu k štrukturálnym fondom. Momentálne 
existuje viac ako 300 podporných grantov, ktoré sú riadené Európskou komisiou. Hlavnou črtou 
týchto grantov je nadnárodné partnerstvo subjektov v rámci projektov.  
 Subjekty PSK sa čoraz viac obracajú na regionálne zastúpenia v Bruseli so žiadosťou 
o poskytnutie informácií k jednotlivým európskym programom resp. žiadajú o poradenstvo 
k získaniu európskych zdrojov na individuálne projekty. Zastúpenie v tejto súvislosti podávalo 
informácie a poradenstvo najmä k programom: Kultúra 2000-06 a 2007-13, iniciatíva Town 
Twinning, Interreg 3B – C, 6. a 7. rámcový program pre výskum a vývoj, program Regions 
of knowledge (znalostné regióny), iniciatíva Rok mobility pracujúcich. 
 V záujme priblížiť možnosti získania zdrojov z európskych programov čo najširšej 
verejnosti sú aktuálne výzvy európskych programov a grantov zverejňované na webstránke PSK. 
Aktuálne výzvy taktiež tvoria pravidelnú rubriku mesačníka INFLOW. 
 
 
Hodnotenie 
 
 Poskytovanie informácií, monitoring európskych záležitostí a poradenstvo k európskym 
programom je základnou úlohou regionálneho zastúpenia. Počas uplynulého roku boli 
prioritne mapované európske politiky EÚ, ktoré sa v tomto období programujú. PSK sa 
týmto vytvára priestor na včasné reakcie a intervencie do rozhodovacieho procesu. 
K rozšírenému rozsahu monitoringu európskych politík prispela aj súčinnosť zástupcov krajov 
v Bruseli, ktorí si v rámci Domu slovenských regiónov podelili politiky EÚ. 
 Vydávanie spoločného mesačníka INFLOW je vnímané ako účinný prostriedok na 
zvyšovanie informovanosti o európskych záležitostiach. Databáza záujemcov o odoberanie  
INFLOW narastá. Aktuálnosť poskytovaných informácií v INFLOW je zabezpečená 
elektronickým rozposielaním do emailových schránok, ako aj zverejnením na webstránkach 
jednotlivých VÚC. 
 K väčšej informovanosti o európskych politikách prispievajú návštevy 
predstaviteľov PSK do Bruselu, organizovanie informačných stretnutí v PSK a mediálne 
pokrytie diania v EÚ.  Postupne sa zvyšujúci záujem o aktuálne informácie a poradenstvo k 
európskych programov a grantov naznačujú, že čoraz viac subjektov PSK využíva na realizáciu 
projektov finančné zdroje riadené priamo v Bruseli. 
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PRIORITA 4 
 
Zapojenie PSK a jeho subjektov do projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev na 
medziregionálnej a nadnárodnej úrovni 
 
 Lokalita regionálneho zastúpenia vytvára ideálne podmienky na rozvíjanie spolupráce, 
zapájanie sa do európskych projektov, hľadanie partnerov pre projekty, výmenu skúseností, 
expertízy a know-how, získavanie kontaktov a networking. V centre EÚ je sústredená v podstate 
„celá Európa“. V Bruseli sa nachádzajú subjekty a organizácie pôsobiace na európskej, národnej, 
regionálnej a lokálnej úrovni. Preto nadviazanie spolupráce, vyhľadanie potenciálneho partnera 
či priama komunikácia sú v bruselskej komunite jednoduchšie ako kdekoľvek inde. 
 
 
Aktivity 
 
Participácia PSK v sieti NEEBOR – regióny na vonkajšej východnej hranici EÚ 
 
  Nová sieť regiónov pod názvom NEEBOR vznikla na základe iniciatívy predstaviteľov 
11 regionálnych zastúpení v Bruseli. Spoluzakladateľom siete NEEBOR bol Prešovský 
samosprávny kraj. NEEBOR iniciuje spoluprácu medzi viac ako 40 regiónmi, ktoré sa 
nachádzajú na východnej hranici EÚ v dĺžke 5 500 km. Ide najmä o regióny Fínska, Estónska, 
Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska, Maďarska, Grécka, Cyprusu.  
 Cieľom NEEBOR je zviditeľniť tieto regióny a podporiť ich rozvoj. Pracovná skupina 
NEEBOR, ktorá je zložená z regionálnych zástupcov v Bruseli sa stretáva pravidelne. Pracovná 
skupina navrhuje aktivity na daný rok, sleduje politiky EÚ a vytvára priestor pre nové 
partnerstvá a spoločné projekty.  
 Hlavnou aktivitou NEEBOR v roku 2006 bude konferencia o politike susedstva, ktorá je 
plánovaná na november v Debrecíne. Cieľom konferencie je predstaviť aktuálny vývoj 
v príprave ENPI, výmena skúsenosti z realizácie projektov na medziregionálnej úrovni 
a samozrejme networking. 
 
 
Vyhľadávanie partnerov do európskych projektov a sieti 
 
 Ponuky na možnosti zapojenia do európskych projektov, sieti a partnerstiev 
prichádzajú každodenne na zastúpenie v Bruseli. Ide o široké spektrum ponúk, ktoré len do 
istej miery môžu nájsť odozvu v regióne. Ponuky sú posúvané priebežne do regiónu, 
distribuované ďalej a zverejnené na webstránke PSK. Vyhľadávanie partnerov zo strany 
subjektov PSK sa doposiaľ neujalo napriek tomu, že zastúpenie v Bruseli má vytvorenú 
širokú databázu a výborné osobné kontakty. Vyhľadávanie partnerov je veľmi pozitívne 
vnímané v európskej komunite, keďže je to dôkaz akčnosti regiónu a znalosti ponúkaných 
možností EÚ. 
 Do nadnárodného projektu zameraného na partnerstvo miest a obcí v rámci 
iniciatívy  Town Twinning sa podarilo úspešne zapojiť mesto Levoču. Hlavným partnerom 
projektu je sieť Partenalia, ktorá združuje 23 samospráv zo šiestich krajín. Do projektu je 
celkovo zapojených 50 samospráv z EÚ. Cieľom projektu je jednodňové európske fórum 
v Španielsku, na ktorom sa partneri budú mať možnosť spoznať a nadviazať spoluprácu. Projekt 
bol podaný v januári a schválený Európskou komisiou v júni.  Ďalej sa podarilo nájsť partnerov 
z PSK pre sieť ERLAI, ktorá v septembri organizovala dvojdennú konferenciu na tému: 
Európska politika imigrácie a azylu.  
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 PSK sa tiež prihlásil do monitoringu Výboru regiónov zameraného na hodnotenie 
implementácie Lisabonskej stratégie. Táto sieť vybraných 50 regiónov a miest bude základňou 
pre stupnicu porovnania pokroku, problémov a potrieb regiónov a miest pri dosahovaní cieľov 
Lisabonskej stratégie. 
  
 
Podpora projektov podávaných v rámci európskych programov a grantov 
  
 Zastúpenie v Bruseli má výnimočnú pozíciu, keďže európske projekty sú 
schvaľované na európskej úrovni. Zastúpenie môže pomôcť podaným projektom, ak sú 
vyžiadané  dodatočné informácie alebo dokumenty. Zastúpenie môže tiež osloviť partnerov 
a požiadať o podporu projektov podaných v rámci európskych programov a grantov. Zatiaľ 
podávanie projektov na európskej úrovni zo strany subjektov PSK je minimálne a kontaktovanie 
regionálneho zastúpenia v týchto prípadoch je zriedkavé. 
  
 
Hodnotenie 
 
 Pozitívne možno hodnotiť sieť kontaktov, ktoré si zastúpenie v Bruseli vytvorilo 
a naďalej rozširuje. V tomto smere je vytvorenie siete NEEBOR prínosom pre PSK, keďže sieť 
ponúka nespočetné kontakty na viac ako 40 regiónov a ich subjekty. Sieť NEEBOR je vo svojich 
začiatkoch, no už dnes prináša pozitívny efekt na činnosť zastúpenia. V blízkej budúcnosti sa dá 
očakávať prínos pre PSK v podobe vytvorenia medziregionálnych partnerstiev a spoločných 
projektov s členmi NEEBOR. 
 Vo všeobecnosti je zapojenie subjektov PSK do európskych projektov, sieti 
a partnerstiev aj naďalej nedostatočné. Je však možné sledovať postupný záujem z regiónu na 
sprostredkované ponuky či spoluprácu. Avšak dopyt z PSK je značne pod ponukou existujúcich 
možností. Jednou z najväčších prekážok je jazyková bariéra. Medziregionálna a nadnárodná 
spolupráca, ako aj účasť na európskych projektoch si vyžaduje znalosť cudzích jazykov. 
 Ďalej rezervy je možné sledovať pri využívaní zastúpenia v Bruseli ako 
sprostredkovateľa pre získanie podpory projektov podaných v rámci európskych 
programov a grantov, o ktorých sa rozhoduje v Bruseli. Tu sa situácia začína zlepšovať 
a preto sa dá predpokladať, že zvýšením informovanosti o možnostiach čerpania európskych 
prostriedkov priamo cez európske inštitúcie, budú subjekty PSK vyhľadávať podporu zastúpenia 
v Bruseli.  
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PRIORITA 5 
 
Zázemie PSK v Bruseli 

 Zázemie je dôležité pre kontinuálne a profesionálne pôsobenie PSK v Bruseli.                  
Od vytvorenia Domu slovenských regiónov 26. mája 2005 ponúka Zastúpenie PSK stabilné 
zázemie v Bruseli. Zastúpenie pomáha pri získaní kontaktov, sprostredkovaní stretnutí, podpore 
pre európske projektov, prijíma návštevy zo slovenských a zahraničných regiónov a umožňuje 
využívať priestory na pracovné účely. Predstaviteľom z PSK je dispozícii rokovacia miestnosť, 
prístup k emailu, internetu, telefónu, faxu, tlačiarni a kopírovaciemu zariadeniu. Taktiež boli 
vytvorené podmienky pre pôsobenie stážistov. 
 
 
 
Aktivity 
 
Stáže na Zastúpení PSK v Bruseli  
 
 Zastúpenie PSK v Bruseli mohlo svoju činnosť zintenzívniť od októbra 2005 vďaka 
prijatiu stážistu na 5 mesiacov. Stážista sa okrem spracovaní odborných podkladov podieľal na 
príprave návštevy predsedov samosprávnych krajov v Bruseli, participoval na prípravných 
stretnutiach projektu Dni Slovenska v Bruseli a pomáhal so stretnutiami a aktivitami 
regionálneho zastúpenia. Prvé 3 - mesiace stáže finančne podporila europoslankyňa                  
Z. Pleštinská, s ktorou zastúpenie veľmi úzko spolupracuje.  
 V záujme rozvíjania medziregionálnej spolupráce sa Prešovský a Pardubický kraj dohodli 
na stáži pre pracovníkov Pardubického kraja na Zastúpení PSK v Bruseli. Na základe dohody 
medzi oboma krajmi budú mať dvaja pracovníci Pardubického kraja možnosť absolvovať stáž 
v Bruseli počas mesiacov september a október 2006. 
 
 
Fungovanie Domu slovenských regiónov v Bruseli 
 
 Na vytvorení Domu slovenských regiónov sa aktívne podieľali zástupcovia 
samosprávnych krajov – Bratislava, Košice a Prešov, ktorí dlhšie pôsobili v Bruseli. 
V septembri svoje zastúpenie otvoril Banskobystrický kraj, ktorý nasledovali Nitriansky 
a Trenčiansky samosprávny kraj. Doposiaľ neobsadili svoje priestory Trnavský a Žilinský kraj. 
Do júna 2006 pôsobilo v spoločnom zastúpení samosprávnych krajom 6 zástupcov VÚC,                  
2 manažéri a 7 stážistov absolvovalo niekoľko mesačné stáže na zastúpeniach samosprávnych 
krajov. 
 V marci 2005 bol prijatý spoločný pracovník na post informačného a komunikačného 
manažéra Domu slovenských regiónov (zamestnaný KSK). V novembri bol tento post rozdelený 
na dve pracovné pozície. Manažér domu zabezpečuje koordináciu a prevádzku Domu 
slovenských regiónov. Komunikačný manažér koordinuje komunikáciu smerom k európskym 
inštitúciám, regionálnym zastúpeniam v Bruseli a médiám. Na tieto miesta bol v máji 2006 
vypísaný konkurz, v rámci ktorého bolo tiež vytvorené miesto stážistu pre Dom slovenských 
regiónov.  
 Osem samosprávnych krajov sa rovnakým dielom podieľa na nákladoch Domu 
slovenských regiónov. Každý VÚC platí mesačne za prenájom priestorov 1000 EUR a za 
spoločne poskytované služby (vrátane platov dvoch manažérov, telefónov, internetu, 
upratovacích služieb, poistenia a IT servisu) okolo 950 EUR mesačne. Vstupné celkové náklady 
na prispôsobenie priestorov pre 8 samosprávnych krajov boli  3,6 mil. Sk. 
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 Dvere Domu slovenských regiónov sú otvorené zástupcom z regiónov, miest a obcí, 
verejných a súkromných organizácií. Dom sa nachádza v modernej administratívnej 
budove na troch poschodiach v európskej štvrti (okruh Schuman) v tesnej blízkosti Stáleho 
zastúpenia SR pri EÚ.  
 
 
Adresa: Prešov Region Brussels Office        
  Avenue de Cortenbergh 89, Box 8         PREŠOV REGION                     
  B-1000 Brussels              BRUSSELS OFFICE 
  GSM: +32 495 26 12 73 
  Tel: +32 2 741 82 73   
  Fax: +32 2 742 07 91       
  Email: tarasovovan@vucpo.sk 
  http://www.vucpo.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  House of Slovak Regions   
  Avenue de Cortenbergh 89 
  B-1000 Brussels 
  Tel: +32 2 741 82 70 
  Fax: +32 2 742 07 91 
               Email: slovakregions@skynet.be 

 http://slovakdays.slovensko.org/ 
 
 
 
Hodnotenie 
 
 Zastúpenie PSK v Bruseli slúži ako základňa pre zástupcov z PSK. Zastúpenie sa snaží 
vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre predstaviteľov PSK, ktorí prichádzajú za 
pracovnými povinnosťami do Bruselu. K tomu podstatne prispievala práca stážistu a fungovanie 
Domu slovenských regiónov. PSK má k dispozícii reprezentatívne priestory v centre EÚ a plne 
využíva služby domu.  
 Dom slovenských regiónov vytvára samosprávnym krajom priaznivé prostredie pre 
ich pôsobenie v Bruseli. Pod jednou strechou sa podarilo vytvoriť spoločné zázemie 
samosprávnych krajov v Bruseli. Zázemie v Dome slovenských regiónov pozitívne vplýva 
na prácu jednotlivých zástupcov a je oceňované predstaviteľmi regiónov a návštami zo 
Slovenska. 
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Záver 
 
 Počas uplynulého roku sa Zastúpeniu PSK v Bruseli darilo napĺňať stanovené priority. 
Zvolené aktivity boli realizované profesionálne so žiadaným efektom. Výsledky tohto obdobia 
sú pozitívne pre rozvoj PSK.  
 Zviditeľňovanie PSK bolo intenzívne. Udržať si získaný imidž bude náročné, ale dôležité 
pre ďalšie pôsobenie PSK v Bruseli. Preto bude nutné pokračovať v propagácii PSK a upevnení 
dobrého imidžu, ktorý si PSK v Bruseli vybudoval za ostatné roky. Pridanou hodnotou bude 
zviditeľňovanie samosprávnych prostredníctvom spoločných aktivít pod hlavičkou Domu 
slovenských regiónov. 
 Nepretržité presadzovanie záujmov PSK prinieslo konkrétne výsledky. Úspešné 
presadenie ROP, úver EIB, ako aj lepšie nastavenie finančných mechanizmov EHP a Nórska 
prinesú podstatné finančné zdroje do PSK v najbližšom období. 
 Informovanosť o európskych politikách v regióne narastá aj vďaka poskytovaným 
službám z Bruselu – monitoring politík EÚ, mesačník INFLOW, informačné stretnutia. Zvyšuje 
sa aj záujem o účasť na európskych programoch, projektoch, sieťach a partnerstvách. Ide 
o možnosti získať doplnkové finančné zdroje pre realizáciu rozvojových projektov. Tu však je 
možné sledovať rezervu a preto bude nutné sa upriamiť na výraznejšie zviditeľnenie týchto 
príležitostí. 
 Zázemie PSK v Bruseli je stabilné a je silnou oporou pre ostatné činnosti. Toto zázemie 
je umocnené fungovaním samosprávnych krajov pod jednou strechou. Okrem zázemia Dom 
slovenských regiónov v Bruseli prispieva k významnejšej pozícii samosprávnym krajom 
v Bruseli. 
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli - 2. polrok 2005 
 

Júl 6.-7.7. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 6.-7.7. Rokovania so zástupcami regiónov Škótska a Yorkshire 
a predstaviteľmi DG REGIO 
Téma: Regionálny operačný program Slovensko - Východ 

 6.7. Prezentácia komisárky D. Hübner, Brusel 
Téma: Prijatie Strategických pokynov EK pre kohéznu politiku 
2007-2013 

 7.7. Rokovanie s riaditeľom J. P. Andres a slovenským tímom na DG 
REGIO 
Téma: Regionálny operačný program  

 8.7. Seminár DG EMPLOYMENT, Brusel 
Téma: Európsky rok mobility pracovníkov – výzva na rok 2006 

 14.7. Stretnutie s europoslancom M. Kotercom 
Téma: Správa EP o štátnej pomoci na regionálne účely, 
predstavenie iniciatívy Východného Slovenska – ROP 

 26.7. Rozhovor pre TASR 
Téma: Činnosť Domu slovenských regiónov a iniciatíva 
Východného Slovenska – ROP 

August 3.8. Účasť na stretnutí EMS Slovensko - Východ, Sigord 
Téma: regionálne priority a opatrenia pre NSRR 

 9.8. Účasť na Zastupiteľstve PSK, Prešov 
Téma: Informatívna správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za 
I. polrok 2005 

 10.8. Účasť na stretnutí EMS Slovensko - Východ, Sigord 
Téma: regionálne priority a opatrenia pre NSRR 

September 5.-6.9. Hodnotiaca misia zástupcov Európskej investičnej banky v PSK 
Téma: Ohodnotenie PSK za účelom získania výhodného 
dlhodobého úveru od EIB 

 19.9. Rokovanie so zástupcami DG REGIO  
Téma: Návšteva J. P. Andres, riaditeľa na DG REGIO Európska 
komisia na Slovensku 

 26.9. Úvodná konferencia projektu POKER, Prešov 
Zabezpečenie účasti zástupcu Európskej komisie 
Informovanie slovenských poslancov Európskeho parlamentu 

 26.9. Stretnutie so zástupcom DG REGIO zodpovedným za SOP 
Priemysel a služby pre Slovensko 

 26.9. Prijatie skupiny regionálnych expertov z Prešova, Brusel 
Téma: Účasť na seminári o európskej politike azylu a imigrácii a 
ich financovaniu – zapojenie do siete ERLAI 

 27.9. Stretnutie so zástupcami AEM – Asociácii horských regiónov 
Téma: Príprava konferencie v Tatrách 27.-28.10.2005 

 30.9. Účasť na zasadnutí komisie pre územný rozvoj (COTER) Výboru 
regiónov 

Október 3.10. Seminár pre zástupcov miest a obcí PSK, Prešov 
Téma: Nové výzvy iniciatívy EÚ Town Twinning 
Zabezpečený prednášateľ priamo z Európskej komisie  
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 4.10. Rokovanie zástupcov regiónov, europoslancov a zástupcu Stáleho 
zastúpenia SR pri EÚ  
Téma: Vývoj v regionálnej politike, NSRR, ROP 

 5.10. Zasadnutie výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj 

 10.-13.10. OPEN DAYS 2005 v Bruseli „Európsky týždeň regiónov a miest“ – 
PSK oficiálny partner po druhý krát 
Účasť 8 odborných pracovníkov Ú PSK a 6 predstaviteľov ARR 
PSK v Bruseli 

 12.10. Stretnutie so slovenskými médiami v Bruseli 
Téma: ROP 2007-2013 

 12.-13.10. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 12.10. Stretnutie Národnej delegácie pri Výbore regiónov 
s europoslancami 
Téma: podpora stanoviska županov k NSRR z Nitry 21.9.2005 

 13.10. Prijatie 1. námestníka hajtmana Pardubického kraja R. Línka 
Téma: Spolupráca oboch krajov na stáži pracovníkov 
Pardubického kraja na Zastúpení PSK v Bruseli počas roku 2006 

 17.10. Návšteva D. Hübner komisárky Európskej komisie na Slovensku – 
stretnutie s predsedami P. Chudíkom a R. Bauerom 
Téma: rokovanie o ROP a rozvoji Východného Slovenska 

 17.10. Účasť na konferencii: Regionálna politika a trvalo-udržateľný 
rozvoj, Bratislava 

 27.10. Rokovanie predsedov samosprávnych krajov s ministrom L. 
Gyurovszkým, Vysoké Tatry 
Téma: ROP 

 27.10. Účasť na európskej konferencii horských regiónov organizovanej 
AEM, Vysoké Tatry 

November  1. číslo elektronického mesačníka I N FLOW – október 2005, 
ktorý nahrádza EURONEWS  

 7.11. Rokovanie s EIB, Luxemburg 
Téma: prezentácia projektov a dohodnutie ďalšieho postupu 
získania úveru z EIB 

 9.11. Rokovanie zástupcov regiónov, europoslancov, zástupcov Stáleho 
zastúpenia SR pri EÚ a DG REGIO 
Téma: Vývoj v regionálnej politike, NSRR, ROP 

 11.11. Rozhovor pre ČTK 
Téma: čerpanie štrukturálnych fondov a ROP 

 16.-17.11. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
Zasadnutie politickej frakcie Výboru regiónov UEN-EA  

 16.11. Rokovanie členov Výboru regiónov z krajín V4 
Téma: spolupráca národných delegácií V4 

 17.11. Rokovanie so zástupcami DG REGIO 
Téma: vývoj ohľadne ROP a monitorovací výbor CSF 30.11. vo 
Vyšných Ružbachoch 

 21.11. Stretnutie so zástupcami Regionálnej rozvojovej agentúry West 
Pannon z Maďarska 
Téma: príprava ROP v Maďarsku 

 21.11. Zasadnutie výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj 
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 22.11. Stretnutie so slovenskými europoslancami 
Téma: Slovenský týždeň v Bruseli – apríl 2006 

 24.11. Účasť na konferencii organizovanej Európskou komisiou 
Téma: Spolupráca DG REGIO a skupiny EIB – nové nástroje 
financovania podpory pre členské štáty a regióny 

 25.11. Prijatie zástupcov zo Spišského Podhradia – primátor a 
predstavitelia MVO 
Téma: Možnosti pre projekty s rómskou otázkou  

 28.11. Stretnutie s podpredsedom vlády P. Csákym 
Téma: Činnosť Domu slovenských regiónov a ROP 

December  2. číslo elektronického mesačníka I N FLOW – november 2005 
 

 2.12. Zasadnutie komisie pre územný rozvoj (COTER) Výboru 
regiónov 

 5.12.  Stretnutie s riaditeľom bruselského zastúpenia regiónu Ligúria 
Téma: Projekt Robinwood a možnosti ďalšej spolupráce 

 7.12. Stretnutie s riaditeľom bruselskej kancelárie Západného Nórska 
Téma: Využívanie nórskej pomoci na Slovensku a pripravované 
projekty PSK 

 7.12. Založenie siete NEEBOR, kde sa zakladajúcim členom stal PSK 
Prijatie zakladajúcej deklarácie NEEBOR 

 7.12. Vianočné stretnutie so zástupcami DG REGIO, kabinetu komisára 
J. Figeľa, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, veľvyslanectva SR 
v Belgicku, slovenskými médiámi 

 8.12. Úvodná konferencia siete NEEBOR vo Výbore regiónov 
 

 12.12. Účasť na stretnutí starostov obcí organizovanom ARR PSK na 
Domaši 
Téma: Rozvoj vidieka cez štrukturálne fondy – 2007-13 

 16.12. Účasť na stretnutí EMS Slovensko - Východ, Košice 
Téma: Rozvojový plán Východné Slovensko a programovacie 
obdobie 2007-2013 

   3. číslo elektronického mesačníka I N FLOW – december 2005 
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli - 1. polrok 2006 
 
Január 11.1. Novoročné stretnutie s europoslancami a ich asistentmi v Dome 

slovenských regiónov 
 16.1. Seminár Finančné mechanizmy EHS a Nórskeho kráľovstva 

Príspevok PSK za Slovensko  
 16.1. Rokovanie so zástupcom bruselského centra Finančných 

mechanizmov Nórska a EHP zodpovedným za Slovensko 
Téma: Situácia implementácie finančných mechanizmov na 
Slovensku 

 20.1. Stretnutie s členom kabinetu J. Figeľa 
Téma: Pripravovaný program Kultúra na obdobie 2007-2013 
a program Európske mesto kultúry 

 24.1. Rokovanie so zástupcami maďarských regiónov  
Téma: Programovanie štrukturálnych fondov na 2007-13 

 27.1. Podanie kandidatúry PSK na OPEN DAYS 2006 
 

 Január Mesačník INFLOW - január 2006 
 

Február 1.2. Mimoriadne zasadnutie politickej skupiny UEN-EA Výboru 
regiónov 

 2.2. Stretnutie regionálnych zástupcov v Bruseli s komisárkou pre 
regionálnu politiku D. Hübner  
Téma: Prijatie Finančnej perspektívy 2007-13 

 6.2. Stretnutie s vedúcim jednotky pre Slovensko a Rakúsko, DG 
REGIO, Európska komisia  
Téma: Príprava stretnutia županov s komisárkou Hübner – 15.2.  

 9.2. Konferencia „Horizonty 2020 – Energia“ na zastúpení Bavorska 
Téma: Energetická politika EÚ 

 10.2. Stretnutie s veľvyslancom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: Príprava a koordinácia Dní Slovenska v Bruseli 

 13.-14.2. Misia zástupcov Európskej investičnej banky v PSK 
Téma: Zoznam projektov a podmienky úveru EIB 

 14.2. Stretnutie pracovnej skupiny siete NEEBOR so zástupcom DG 
RELEX 
Téma: Programovanie politiky susedstva 2007-13 

 15.-17.2. Prvá spoločná návšteva predsedov VÚC v Bruseli 
15.2. Stretnutie predsedov VÚC s komisárkou Hübner a tímom 
DG REGIO zodpovedným za Slovenskom 
16.2. Stretnutie predsedov VÚC s komisárom J. Figeľom 
16.2. Stretnutie predsedov VÚC s komisárom V. Špidlom 
16.2. Tlačová konferencia predsedov VÚC pre slovenské médiá 
v Bruseli 

 15.-16.2.  
 

Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
Zasadnutie Národnej delegácie SR pri Výbore regiónov 
Zasadnutie politickej frakcie UEN-EA 

 16.2. Stretnutie predsedu PSK P. Chudíka 1. námestníkom hajtmana 
Pardubického kraja R. Línka a prezidentom regiónu Abruzzo 
Ottaviano Del Turco 
Téma: Pokračovanie v trilaterálnej spolupráci  
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 22.2. Stretnutie s riaditeľkou Zastúpenia regiónu Oslo v Bruseli 
Téma: Finančné mechanizmy Nórska a EHP 

 27.2. Účasť na partnerstve k príprave NSRR, Bratislava 
Téma: Pripomienkové konanie NSRR 

 28.2. Účasť na konferencii MVRR, Košice 
Téma: Pripomienkové konanie NSRR 

 Február Mesačník INFLOW -  február 2006 
 

Marec 15.3. Účasť na konferencii POKER, Prešov 
Téma: ROP 

 22.3. Rokovanie pracovnej skupiny siete NEEBOR so zástupcom DG 
AIDCO 
Téma: Riadenie politiky susedstva 2007-13 

 27.3. Rokovanie regionálnych zástupcov Slovenska, Českej republiky 
a Maďarska v Bruseli 
Téma: Príprava programovacieho obdobia 2007-13 a ROP 

 30.3. Účasti predsedu PSK – hlavný rečník za Slovensko na 
konferencii EIB v Brne 

 31.3. Rokovanie s tajomníčkou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
zodpovednou za vonkajšie vzťahy 
Téma: Stav programovania politiky susedstva EÚ 2007-13 

 Marec Mesačník INFLOW -  marec 2006 
 

Apríl 5.4. Účasť na seminári INTERREG organizovanom regiónom 
Valencia a Výborom regiónov 
Téma: Skúsenosti s riadením a implementáciou INTERREGu 
v európskych regiónoch a programovacie obdobie 2007-13 

 6.4. Stretnutie s projektovým pracovníkom DG a priemysel 
Téma: realizácia projektu RIS - PSK 

 7.4. Seminár DG REGIO 
Téma: Znalostná spoločnosť, ICT, regionálna politika - 2007-13 

 24.-28.4. Dni Slovenska v Bruseli 
24.4. Oficiálne otvorenie – koncert 
25.4. Odborná konferencia slovenských regiónov 
25.4. Otvorenie výstavy umeleckých diel z krajov 
26.4. Oficiálna recepcia vo Výbore regiónov 
28.4. Oslavy Slovenska pri soške chlapčeka – symbolu Bruselu 
oblečeného do slovenského kroja 

 24.-26.4. Účasť troch poslancov Zastupiteľstva PSK a šéfredaktora Pod 
Vihorlatom na Dňoch Slovenska v Bruseli 

 27.4. Prijatie skupiny školských pracovníkov z Východného 
Slovenska – skupina pozvaná poslancom J. Hudackým 

Máj 2.5. Zasadnutie komisie RELEX Výboru regiónov 
Zasadnutie pracovnej skupiny pre Západný Balkán 

 6.5. Deň otvorených dverí na európskych inštitúciách 
Prezentácia PSK v rámci Domu slovenských regiónov vo 
Výbore regiónov 

 11.5. Stretnutie so zástupcom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ pre 
politiku poľnohospodárstva 
Téma: Rozvoj vidieka a NSPRV 

 11.5. Rokovanie so zástupcom DG AGRI zodpovedným za SR 
Téma: Rozvoj vidieka a NSPRV 

  21 



 
 12.5. Konferencia Znalostné regióny 

Téma: Príprava regiónov na programe „Regions of Knowledge“ 
v období 2007-13 

 12.5. Stretnutie so vedúcou Zastúpenia regiónu Abruzzo v Bruseli 
Téma: Návrh spoločných aktivít na rok 2006 

 25.5. Komisia medzinárodnej spolupráce a propagácie PSK 
Téma: Prezentácia činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli 

 Máj Dvojčíslo mesačníka INFLOW -  apríl - máj 2006 
 

Jún 2.6. Prihlásenie PSK do monitoringu Výboru regiónov 
Téma: Implementácia Lisabonskej stratégie 

 7.-8.6. Účasť na Slovensko - poľskej konferencii v Ľubovnianskych 
kúpeľoch 
Prezentácia Zastúpenia PSK v Bruseli, čerpanie štrukturálnych 
fondov a zabezpečenie rečníka z Európskej komisie DG REGIO 

 13.-15.6. Návšteva 2 študentov gymnázia Sabinov v Bruseli 
- víťazi súťaže škôl UEN-EA Výbor regiónov 

 14.6. Zasadnutie politickej skupiny Výboru regiónov UEN-EA 
Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 

 15.6. Prijatie skupiny študentov zo Slovenska, Walesu, Írska, 
Estónska a Poľska 
Téma: Prezentácia Domu slovenských regiónov a Zastúpenia 
PSK v Bruseli 

 19.6. Stretnutie so zástupkyňou asociácie miest a obcí Estónska 
v Bruseli 
Téma: Projekt Dni Slovenska v Bruseli 

 21.6. Zasadnutie komisie RELEX Výboru regiónov 
 

 22.6. Zasadnutie pracovnej skupiny pre Západný Balkán 
 

 26.6. Účasť na seminári francúzskych regiónov vo Výbore regiónov 
Téma: Inovačné centrá, výskum a vývoj, FP7 

 28.6. Pracovné raňajky so slovenskými europoslancami 
Téma: NSRR a ROP 

 29.6. Prijatie skupiny pracovníkov zdravotníckych zariadení a obcí 
z Východného Slovenska – skupina pozvaná poslancom J. 
Hudackým 

 29.6. Rokovanie s europoslancom M. Kotercom 
Téma: NSRR, ROP a úloha VÚC 

 30.6. Stretnutie so zástupcami DG REGIO pre územnú spoluprácu 
Téma: prezentácia siete NEEBOR a pozvanie zástupcov 
jednotky pre územnú spoluprácu na konferenciu NEEBOR v 
novembri 

 Jún Mesačník INFLOW -  jún 2006 
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