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Informatívna správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli 
za I. polrok 2005 

  
 
 Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli v I. polroku 2005 pokračovala v smerovaní 
nastolenom v minulom roku. Vďaka dobrému základu z roku 2004 a posilnením ľudských 
zdrojov – vytvorením priameho spolupracovníka pre európske záležitosti v PSK mohlo 
zastúpenie v Bruseli zintenzívniť svoju činnosť v oblastiach záujmu. Činnosť zastúpenia bola 
zameraná na päť hlavných priorít. Konkrétne aktivity a hodnotenie sú zhrnuté v tomto 
dokumente. 
 
 
Priority: 
 

1. Aktívna prezentácia a propagácia PSK 
2. Aktívne presadzovať záujmy PSK a efektívne ovplyvňovať politiku EÚ 
3. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií a poradenstvo o európskych politikách, 

európskych podporných programoch a možnostiach 
4. Zapojiť PSK a jeho subjekty do európskych programov, iniciatív, sieti a partnerstiev,  

aktívne participovať na interregionálnej a nadnárodnej úrovni 
5. Vytvoriť zázemie PSK v Bruseli 

 
 
 
PRIORITA 1 
 
Aktívna prezentácia a propagácia PSK  

 
 Prezentačné a propagačné aktivity v minulom roku výraznou mierou prispeli 
k etablovaniu Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli. Rok 2004 vytvoril dobrý základ, na 
ktorom bolo možné pokračovať vo zviditeľňovaní PSK v tak náročnom, ale zároveň jedinečnom 
prostredí ako je Brusel a Európske Spoločenstvo.  
 Naďalej je nutné budovať a udržať imidž PSK ako proaktívneho – atraktívneho regiónu. 
Región, ktorý je otvorený spolupráci, ponúka mnoho príležitostí a ktorý sa oplatí spoznať. To je 
možné dosiahnuť aktívnou a konzistentnou prezentáciou a propagáciou PSK v Bruseli 
a okolitých krajinách, ako aj zahraničnými návštevami priamo v PSK. 
 Prezentácie a propagácia PSK boli priebežne zabezpečované počas prvého polroku 2005 
v Bruseli, na európskych podujatiach, ako aj v PSK. Aktivity PSK boli cielené na zástupcov 
európskych regionálnych a lokálnych samospráv, regionálne zastúpenia pôsobiace v Bruseli, 
zástupcov európskych inštitúcií, belgických podnikateľov, médiá a belgickú verejnosť. 
 
 
Aktivity 
 
Prezentácia a propagácia PSK v zahraničí 
 
Deň otvorených dverí na európskych inštitúciách – 30. apríla, Brusel 
 
 Pri príležitosti Otvorení dverí na inštitúciách Európskej únie otvoril dvere do svojej novej 
budovy aj Výbor regiónov. Počas 8 hodín sa vo Výbore regiónov prezentovalo 26 európskych 
regiónov, medzi ktorými nechýbal Prešovský samosprávny kraj. PSK sa prezentoval svojím 
prezentačným stánkom, informačnými a propagačnými materiálmi. V daný deň Výbor regiónov 



  3 

navštívilo viac ako 6 000 návštevníkov z Belgicka a okolitých krajín. PSK bol jediným 
zástupcom zo Slovenska nielen vo Výbore regiónov, ale vôbec v rámci celej akcie Otvorených 
dverí na Európskych inštitúciách. Podarilo sa nám zviditeľniť Prešovský samosprávny kraj na 
európskej úrovni a poukázať na aktívne pôsobenie PSK v Bruseli. 
 
 
Európsky summit regiónov a miest - 19.-20. mája, Wroclaw 

 
 PSK sa zviditeľnil a prezentoval na Európskom summite regiónov a miest, ktorý 
zorganizoval Výbor regiónov. Hlavnými rečníkmi summitu boli zväčša prezidenti veľkých 
regiónov /Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie/ a primátori hlavných európskych metropol. 
Medzi nimi vystúpil s príhovorom ako jediný hlavný rečník zo Slovenska predseda PSK. 
Predseda PSK prezentoval názor PSK na decentralizáciu, konkurencieschopnosť a kohéziu v 
rámci prvého panelu, ktorý uviedla komisárka pre regionálnu politiku Danuta  Hübner.  
 Na významnom summite sa zúčastnilo viac ako 300 prezidentov regiónov a primátorov 
miest EÚ. Summit bol pokrytý národnými a regionálnymi médiami. Išlo o jedinečnú príležitosť 
prezentovať PSK na tak prestížnom a odbornom podujatí. Summit sa konal v čase, ktorý bol pre 
budúcnosť EÚ rozhodujúci, keďže členské štáty mali rozhodnúť o budúcom financovaní Únie. 
 
 
Oficiálne otvorenie Domu slovenských regiónov v Bruseli – 26. mája, Brusel 
 
 Po viac ako ročnej príprave otvorili predsedovia samosprávnych krajov spoločné 
zastúpenie 8 slovenských krajov pod názvom „Dom slovenských regiónov“. Unikátnu udalosť 
sledovali pozorne funkcionári európskych inštitúcii, zástupcovia regionálnych zastúpení 
a domáce a zahraničné médiá. Na oficiálnom otvorení sa zúčastnili významní hostia z inštitúcií 
EÚ, NATO, národných, regionálnych a miestnych samospráv. V rámci tejto prestížnej udalosti 
bola významnou osobná účasť 15 poslancov Zastupiteľstva PSK. Poslanci PSK zviditeľnili náš 
kraj a dali do pozornosti záujem PSK aktívne sa podieľať na európskych záležitostiach. 
 Dom slovenských regiónov je výnimočný projekt. O podobný projekt sa v Bruseli 
pokúšalo viacero členských krajín EÚ, avšak Dom slovenských regiónov je po holandskom 
projekte len druhým svojho druhu. Postup slovenských regiónov je vnímaný ako veľmi 
pozitívny signál smerom k európskym inštitúciám. Umocňuje to fakt, že spoločné zastúpenie je 
budované „zdola nahor“ a je iniciatívou samotných regiónov.  
 Slovenské regióny získali týmto projektom svoje miesto v bruselskej komunite. 
Samosprávne kraje naplnili vzájomné partnerstvo a vytvorili identitu slovenských regiónov 
v Bruseli. Tento krok pridal slovenským samosprávnym krajom na významnosti 
a poukázal na zvyšujúci sa vplyv a právomoci regiónov. 
  
 
OPEN DAYS 2005 – 10.-13. októbra, Brusel 
 
 Prešovský samosprávny kraj sa aj po druhý krát úspešne uchádzal o partnerstvo 
na prestížnom podujatí OPEN DAYS. OPEN DAYS 2005 je organizované Výborom regiónov 
a Európskou komisiou – DG REGIO v spolupráci s európskymi regiónmi. Prešovský samosprávny 
kraj je partnerom tejto aktivity v partnerstve španielskeho regiónu Valencia spolu s ďalšími 
regiónmi z Veľkej Británie, Írska a Grécka. 
 Cieľom tohto európskeho podujatia je pomoc členským štátom a regiónom pri ich príprave 
na nové programy a nástroje štrukturálnych fondov pre 2007-2013. Všetci partneri sa podieľajú na 
viac ako 60 workshopoch a seminároch, na ktorých sa zúčastní okolo 2000 expertov na regionálnu 
politiku.  
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 OPEN DAYS 2004 bol nad očakávania úspešný. Byť opätovne partnerom aj v druhom 
ročníku OPEN DAYS, stavia PSK medzi stále a aktívne regióny na európskej úrovni. Táto 
aktívna účasť PSK je veľmi pozitívne vnímaná medzi európskymi regiónmi. PSK sa dostáva do 
pozície priameho a skúseného aktéra. 
 
 
Zahraničné návštevy v PSK 
 
Výjazdové zasadnutie členov Výboru regiónov frakcie UEN-EA – 2.-3. júna, Levoča 
 
 Členovia Výboru regiónov sa zišli na výjazdovom zasadnutí frakcie Únie za Európu 
národov – Európska aliancia (UEN - EA) v Levoči. Výjazdové zasadnutie UEN – EA sa konalo 
v Prešovskom kraji na základe pozvania predsedom PSK, ktorý je členom predsedníctva tejto 
frakcie Výboru regiónov. Išlo vôbec o prvé zasadnutie politickej frakcie Výboru regiónov na 
Slovensku. Výjazdové rokovania frakcií Výboru regiónov sa konajú raz ročne mimo Bruselu. 
Minulý rok UEN – EA zasadala v Dubline. 
 Výjazdové zasadnutiu v Levoči bolo venované výmene skúseností s využitím 
štrukturálnych fondov v Írsku a na Slovensku. Riaditeľ Úradu PSK informoval delegátov o 
nedostatočnom zapojení slovenských regiónov do procesov využitia štrukturálnych fondov. 
Členom Výboru regiónov bola predstavená iniciatíva Prešovského a Košického samosprávneho 
kraja, ktorá by mala priniesť väčšie zapojenie Východného Slovenska do procesov 
štrukturálnych fondov pre obdobie 2007-2013 v podobe Regionálneho operačného programu 
NUTS2 Slovensko-Východ. 
 Cieľom výjazdového zasadnutia bolo tiež priblížiť zúčastneným delegátom Prešovský 
samosprávny kraj, jeho kultúrne a prírodné krásy, ako aj ekonomický potenciál. Vďaka podpore 
primátora Levoče si 10 regionálnych a lokálnych zástupcov z Írska, Veľkej Británie, Poľska, 
Estónska a írsky europoslanec mohli pozrieť a zakúsiť krásnu atmosféru Levoče a jej okolia. 
Táto návšteva prispela k propagácii PSK a mesta Levoče. O pozitívnej skúsenosti sa delegáti 
zmienili nielen vo svojich regiónoch a mestách, ale aj na európskej úrovni, kde sa o výjazdovom 
zasadnutí v Levoči hovorilo. 
 
 
Návšteva honorárneho konzula SR v Belgicku – 2.-3. máj, Prešovský samosprávny kraj 
 
 Na svoju prvú návštevu do Prešovského samosprávneho kraja prišiel honorárny 
konzul SR v Belgicku Arnold Vanhaecke. Honorárneho konzula sprevádzal riaditeľ organizácie 
podporujúcej malých a stredných podnikateľov Flámska UNIZO Ronald Waeyaert. Návšteva sa 
uskutočnila po viac ako polročnej spolupráci so Zastúpením PSK v Bruseli.  
 Cieľom návštevy bolo predstaviť podnikateľské prostredie PSK, poukázať na potenciál 
cestovného ruchu a priemyselných parkov v PSK. Honorárny konzul sa stretol s predsedom PSK 
a rokoval so zástupcami Regionálneho poradenského a informačného centra, Prešovskej 
regionálnej komory SOPK, Združenia podnikateľov, Slovenskej živnostenskej komory, ako aj 
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. Návšteva tak iniciovala spoluprácu medzi 
podnikateľskými združeniami v PSK a Flámsku.  
 Honorárny konzul si počas návštevy prezrel pozemky a výrobné haly v okolí Prešova 
a Sabinova. Ďalej navšívil AquaCity v Poprade a atrakcie cestovného ruchu v regióne. Na 
základe tejto návštevy hodnorárny konzul zhodnotil, že PSK má ohromný ekonomický 
a turistický potenciál. Navrhol preto, aby sa o rok zorganizovala misia novinárov 
a cestovných kancelárií z Belgicka do PSK, ktorá by mala prispieť k zviditeľneniu PSK. 
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 Propagácia PSK prebiehala taktiež cez účasť na seminároch, workshopoch 
a konferenciách. Ďalej iniciovaním stretnutí s cieľovými skupinami, rozhovormi pre európske, 
národné a regionálne médiá. K zviditeľneniu PSK prispelo prezentovanie stanovísk PSK na 
aktuálne témy, ako aj účasť na rôznych prieskumoch venovaných úlohe regionálnych zastúpení v 
Bruseli a regionálnemu rozvoju. K propagácii PSK významne prispievajú pravidelné cesty 
predstaviteľov PSK do Bruselu - predseda PSK, poslanci Zastupiteľstva PSK, primátori 
a starostovia z PSK, regionálni experti, zástupcovia záujmových organizácií a novinári.  
 
 
Hodnotenie 
 
 Imidž PSK a jeho zastúpenia v Bruseli je kľúčový pre rozvíjanie profesionálnych 
vzťahov v európskej komunite. Vybudovanie imidžu aktívneho a zároveň dôveryhodného 
partnera je nevyhnutné pre výkon ďalších podstatných činností zastúpenia v Bruseli. Ide 
o dlhoročný proces, v ktorom bude nutné pokračovať neustále. Však vďaka aktivitám v minulom 
roku a v prvej polovici tohto roka môžeme sledovať pozitívny trend. PSK si získal dobré meno 
v európskej komunite a stáva sa známejším európskym regiónom. 
 Prezentačné a propagačné aktivity v prvom polroku využili do maximálnej miery 
priaznivé udalosti na európskej scéne a konali sa v dobrom načasovaní. Aktivity sa realizovali 
v jednom slede, čo bolo možné zabezpečiť iba vďaka vytvoreniu priameho spolupracovníka, 
ktorý je „pravou rukou Bruselu“ v PSK. Podpora z „domu“ (kancelária predsedu PSK, tlačové 
oddelenie, odbory Úradu PSK, ďalšie zainteresované subjekty v PSK) prispela 
k profesionálnemu zabezpečeniu a priebehu všetkých aktivít. K úspešnosti jednotlivých aktivít 
prispela osobná účasť a aktívny prístup predsedu PSK, poslancov PSK, primátora Levoče, 
riaditeľa a ďalších zástupcov Úradu PSK, expertov z PSK a médií. 
 
 
 
PRIORITA 2 
 
Aktívne presadzovať záujmy PSK a efektívne ovplyvňovať politiku EÚ 
 
 
 Presadzovanie záujmov PSK na európskom poli sa stáva jednou z významných úloh 
zastúpenia v Bruseli. Na jednej strane európska politika a rozhodnutia na európskej úrovni čoraz 
viac ovplyvňujú činnosť subjektov na regionálnej a miestnej úrovni. Na druhej strane sa 
postupne zvyšuje informovanosť o možnostiach realizovať projekty z európskych programov. 
Postavenie a lokalita zastúpenia v Bruseli umožňuje aktívne a intenzívne lobovať v prospech 
záujmov PSK, ako aj v záujme subjektov PSK.  
 Na docielenie úspešného lobingu je okrem dobrých kontaktov a imidžu zastúpenia 
v Bruseli ako dôveryhodného partnera, nevyhnutná včasná a presná informovanosť z regiónu, 
poznanie celkového stavu a priama komunikácia s tými, ktorí rozhodujú v danej veci v regióne. 
Okrem priameho lobingu zastúpenie v Bruseli je podporou pre regionálnych a lokálnych  
predstaviteľov, ktorí prichádzajú do Bruselu lobovať. Zastúpenie PSK môže vytvoriť zázemie 
pre vyjednávanie, sprostredkovať kontakt resp. stretnutie, získať a posunúť žiadanú informáciu 
určenej inštitúcii. 
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Aktivity 
 
Rokovania o Regionálnom operačnom programe Slovensko-Východ 2007-2013 
 
 Zastúpenie PSK v Bruseli priamo rokuje s Európskou komisiou – DG REGIO 
a presadzuje vytvorenie Regionálneho operačného programu NUTS2 Východné Slovensko 
(ROP) pre obdobie 2007-2013. Ide už o viac ako ročný lobing, ktorý sa v ostatných 
mesiacoch vystupňoval. Nakoľko rozhodnutie o štruktúre operačných programov na Slovensku 
bude musieť byť prijaté v najbližších mesiacoch. 
 Zastúpenie okrem intenzívnej a priamej diskusii s DG REGIO zabezpečilo stretnutie 
koordinačnej a expertno-metodologickej skupiny tvorby ROP s predstaviteľmi z DG REGIO 
zodpovednými za Slovensko. Dané stretnutie sa uskutočnilo na Regetovke a pomohlo expertom 
skonkretizovať nevyhnutné kroky pre úspešnosť daného projektu.  
 Začiatkom júla sa uskutočnili významné stretnutia s vysokými predstaviteľmi                       
DG REGIO, ktorých cieľom bolo získať podporu pre myšlienku ROP Východné Slovensko 
(resp. jeho alternatívu). Išlo o stretnutia s členom kabinetu komisárky Hübner s Ericom Von 
Breskom, riaditeľkou na DG REGIO Katarínou Mathernovou a veľvyslancom SR pri EÚ 
Marošom Šefčovičom. Na všetkých stretnutiach bola vyjadrená podpora pre iniciatívu 
Východného Slovenska a prisľúbená pomoc. 
 V danom čase sa taktiež uskutočnilo rokovanie s riaditeľom na DG REGIO José Palma 
Andres a tímom zodpovedným za Slovensko. Na stretnutí predsedovia PSK a KSK prezentovali 
predstavu zapojenia Východného Slovenska do čerpania štrukturálnych fondov po roku 2006. 
Stretnutie poskytlo priestor pre intenzívnu a veľmi konkrétnu diskusiu. Výsledkom bola zhoda 
oboch strán na prijateľnej alternatíve. Dôležitou bola vyslovená podpora zo strany                     
DG REGIO v danej veci a akceptovateľnosť navrhovaného modelu, ktorý je potrebné 
v týchto týždňoch rozpracovať. Riaditeľ Palma Andres privítal, že mu navrhovaný model bude 
doručený ešte pred jeho návštevou na Slovensku (23.9.). S tým, že model bude tiež predstavený 
na národnej úrovni SR. 
 Stretnutie tiež  riešilo pomalosť systému v opatrení 3.3. OPZI, kde v čase konania 
stretnutia neboli projekty ešte schválené. DG REGIO bolo rozčarované nad touto informáciou, 
keďže dané opatrenie je určené na rok 2005. Účelom tohto opatrenia je pomôcť regiónom 
s prípravou na nasledujúce programovacie obdobie. Riaditeľ Palma Andres vyjadril 
nespokojnosť a prisľúbil urgentné zaslanie listu na MVRR v tejto veci. Na základe tejto 
intervencie bola odpoveď z MVRR o schválení projektu POKER – spolupráca PSK a KSK 
na príprave ROP Východné Slovensko - opatrenie 3.3. OPZI – doručená na Úrad PSK          
19. júla.  
 V priebehu stretnutí bolo vyjadrené osobné pozvanie pre komisárku Hübner, aby počas 
oficiálnej návštevy na  Slovensku v polovici októbra zavítala aj na Východne Slovensko. 
 Ďalej zastúpenie v Bruseli pre prípravu ROP poskytuje informácie z európskej úrovne, 
dokumenty relevantného charakteru, sprostredkováva kontakty a stretnutia s európskymi 
expertmi v danej záležitosti. 
 
 
Vyjednávanie objektívnych kritérií pre finančné alokácie opatrenia 3.4 OPZI 
 
 Zastúpenie v Bruseli od jesene 2003 tlmočilo DG REGIO záujem maximálne zapojiť 
regióny do implementácie opatrenia 3.4. OPZI. To sa stalo realitou v minulom roku. Začiatkom 
roka nastali komplikácie s implementáciou daného opatrenia. Dokonca bola navrhnutá zmena 
kritérií pre indikatívne alokácie na jednotlivé regióny. Tento návrh z MVRR vo veľkej miere 
znevýhodnil alokácie pre PSK. Zastúpenie v Bruseli promptne upozornilo DG REGIO na daný 
fakt. Do dnešného dňa rozhodnutie nebolo ešte prijaté, avšak na názor PSK sa prihliada. 
DG REGIO priebežne komunikuje so zastúpením v Bruseli v tejto veci.  
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Rokovania s Európskou investičnou bankou 
 
 Začiatkom roka Zastúpenie PSK v Bruseli nadviazalo kontakt s Európskou investičnou 
bankou (EIB) v záujme rozvinúť spoluprácu medzi PSK a EIB. EIB je finančnou inštitúciou 
Európskej únie s ratingom AAA. Preto EIB môže ponúkať úvery za výhodných 
podmienok. Primárnou úlohou EIB je prispievať k redukcii nerovnováh medzi regiónmi. 
Slovensko je podľa kritérií EIB kvalifikované za oprávnenú oblasť. Do roku 2006 budú 
subjektom zo Slovenska uplatňované nižšie požiadavky na oprávnenosť úveru. Aj Európska 
komisia – DG REGIO intenzívne rozvíja spoluprácu s EIB. Nakoľko DG REGIO začalo 
presadzovať financovanie kombináciou grantov a úverov. To znamená, že úvery EIB majú 
doplniť spolufinancovanie k štrukturálnych fondom. Zdroje EIB sú určené aj pre regionálne 
samosprávy, ktorým môžu pomôcť s financovaním a implementáciou regionálnych 
operačných programov, individuálnych kapitálovo náročných projektov (20-30 mil. EUR), 
alebo viac-schémových operácií (viac menších projektov). 
 Zastúpenie v Bruseli zabezpečuje rokovania a priebežnú komunikáciu s EIB. V máji sa 
uskutočnilo stretnutie predsedu PSK s viceprezidentom EIB Ivanom Pilipom a tímom 
zodpovedným za Slovensko. Výsledkom rokovania bol obojstranný záujem prehĺbiť vzájomnú 
spoluprácu. EIB taktiež vyjadrila žiadosť o možnosť osobného stretnutia s ostatnými predsedami 
krajov. Preto zastúpenie v Bruseli zorganizovalo stretnutie predsedov 8 samosprávnych krajov 
s viceprezidentom EIB a jeho tímom v Bruseli. PSK iniciovaním tohto stretnutia ukázal aktívny 
prístup a záujem spolupracovať s EIB. Ďalšie rokovania medzi PSK a EIB prebehnú koncom 
augusta. Predstavitelia EIB prídu na misiu do PSK, aby ohodnotili vývoj v PSK a prerokovali 
konkrétne možnosti využitia zdrojov EIB. Spolupráca EIB a PSK je vnímaná ako pilotná, 
keďže zatiaľ ani jeden samosprávny kraj nerokoval priamo s EIB. 
 
 
Rokovania s írskou nízko-nákladovou leteckou spoločnosťou Ryanair 
 
 Cieľom rokovaní s nízko-nákladovou leteckou spoločnosťou Ryanair je prevádzkovanie 
pravidelnej linky Poprad Tatry - Londýn a späť. Zastúpenie v Bruseli koordinuje 
komunikáciu medzi leteckou spoločnosťou a zainteresovanými subjektami a zároveň organizuje 
stretnutia. V súčasnej dobe letecká spoločnosť posudzuje linku Poprad Tatry - Londýn 
a technické vybavenie letiska Poprad-Tatry. 
 
 
 Záujmy PSK a iniciatíva ROP Slovensko-Východ boli tlmočené aj na osobných 
stretnutiach s europoslancami – M. Gaľa, J. Hudacký, Z. Pleštinská, M. Mikolášik, M. Koterec, 
P. Baco, M. Beňová a so zástupcami Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Názory z regiónov sú 
v týchto kruhoch vítané, či už sa to týka ROP Slovensko-Východ, kohéznej politiky, finančnej 
perspektívy 2007-2013, alebo štátnej pomoci pre regionálne účely. Podpornými sú vždy 
rokovania s ostatnými európskymi regiónmi, ktoré zastávajú názor a pozíciu ako PSK. 
 Ďalej záujmy a stanoviská PSK sú presadzované cez podujatia európskeho rozmeru akým 
rozhodne bol Európsky summit regiónov a miest v máji vo Wroclawi. Tu postoj PSK priamo 
prezentoval predseda PSK. Výjazdové zasadnutie členov Výboru regiónov v Levoči tiež 
podporilo záujmy PSK. Na zasadnutí bolo prijaté zásadné stanovisko k budúcnosti kohéznej 
politiky EÚ po roku 2006, len niekoľko dní pred summitom Rady EÚ. V stanovisku frakcia 
UEN – EA poukázala na nevyhnutnosť vyčlenenia dostatočných prostriedkov na podporu 
zaostalým regiónom, ktorých konkurencieschopnosť je závislá od štrukturálnej pomoci EÚ. 
Pozícia PSK a ostatných regiónov Slovenska k štrukturálnej pomoci EÚ bola prezentovaná 
prezidentovi Výboru regiónov P. Straubovi. Prezident Straub sa počas dvojdňovej návštevy v 
Bratislave stretol s národnou delegáciou pri Výbore regiónov. Na toto stretnutie pripravilo 
Zastúpenie PSK v Bruseli stanovisko slovenských regiónov. Stanovisko bolo doručené 
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prezidentovi Straubovi pred návštevou Slovenska za účelom objektívneho spoznania situácie 
v regionálnom rozvoji na Slovensku.  
 
 
Hodnotenie 
 
 Zastúpenie v Bruseli je iba jednou zložkou, ktorá vplýva na presadzovanie záujmov PSK 
a preto úspešnosť nie je závislá len od úspešnosti lobingu v Bruseli. Veľkú úlohu zohrávajú 
kroky a rozhodnutia vykonané priamo na regionálnej úrovni resp. v regióne. Kritickým faktorom 
je tiež efektívna vzájomná informovanosť. Je však možné skonštatovať, že doterajší lobing 
a podpora z Bruselu pôsobili v prospech záujmov PSK. Vo všetkých spomenutých aktivitách 
je nutné pokračovať naďalej a intenzívne, nakoľko nastávajúce mesiace budú kľúčové pre 
prijatie finálnych rozhodnutí. 
 Rezervy je možné sledovať pri (ne)využití zastúpenia PSK v Bruseli pre lobing, 
podporu resp. informovanosť o projektoch podaných v rámci európskych programov a 
iniciatív, o ktorých sa rozhoduje v Bruseli /napr. INTERREG IIIB – C, 6FP, LIFE, Town 
Twinning a pod./ Tu sa dá predpokladať, že zvýšením informovanosti o možnostiach čerpania 
európskych prostriedkov priamo cez európske inštitúcie, budú subjekty PSK vyhľadávať 
podporu zastúpenia v Bruseli. Ďalší lobing a priamy kontakt sa očakáva po spustení finančného 
mechanizmu EEA a nórskej pomoci, keďže v Bruseli bude prebiehať finálne rozhodovanie 
o výbere projektov. 
 
 
 
PRIORITA 3 
 
Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií a poradenstvo o európskych politikách, 
európskych podporných programoch a možnostiach 
 
 Dianie a politika EÚ sa priamo dotýka subjektov v regióne PSK a preto je nevyhnutné 
zabezpečovať pravidelný a aktuálny prísun informácií. Takto je možné zvýšiť informovanosť 
odbornej a širokej verejnosti o politikách a vplyve EÚ na rôzne oblasti. Včas je možné sa 
prispôsobiť na pripravovanú legislatívu alebo realizovať lobing. Zvýšená informovanosť 
o možnostiach a príležitostiach ponúkaných z centra EÚ umožňuje subjektom v regióne 
realizovať zámery, získavať potrebné informácie a kontakty, resp. nadviazať spoluprácu. 
 
 
Aktivity 
 
Monitorovanie diania v EÚ  
 
 Monitorovanie sa aj naďalej sústreďuje na prijímanie rozhodnutí a legislatívu 
v oblasti regionálneho rozvoja, kohéznej politiky EÚ a finančnú perspektívu EÚ na 
obdobie 2007-2013. Ďalej centrom záujmu sú informácie o výzvach, programoch 
a iniciatívach EÚ. Monitorovaná bola aj legislatíva a programy na podporu vzdelávania, 
podnikanie, technologický vývoj a výskum. 
 Monitoring vývoja v oblastiach záujmu prebieha prostredníctvom stretnutí so zástupcami 
Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Ďalšími zdrojmi sú 
pracovne skupiny a regionálne zastúpenia v Bruseli. Aktuálny vývoj na európskej úrovni je 
možné zachytiť na seminároch, konferenciách, komisiách a odborných debatách konaných v 
Bruseli. Trvalým zdrojom informácií sú webstránky európskych inštitúcii, online diskusie a 
elektronická komunikácia.  
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Poskytovanie a sprostredkovanie informácií 
 
 Získané informácie sú priebežne posúvané na Úrad PSK, ďalej Agentúre regionálneho 
rozvoja PSK, mestám, obciam a odborným organizáciám podľa tematiky. Mnohokrát 
s informáciou je zaslaná žiadosť o rozposlanie subjektom, ktoré môžu danú informáciu využiť. 
 K pravidelnej informovanosti slúži aj naďalej informačné periodikum 
EURONEWS. V tomto polroku zastúpenie v Bruseli pripravilo dve čísla. Euronews je 
distribuovaný poslancom PSK, primátorom a starostom, odborom Úradu PSK, zariadeniam PSK, 
médiám a ostatným, ktorí prejavia oň záujem. EURONEWS je tiež k dispozícii na webstránke 
PSK.  
 
 
Medzi aktivity, ktoré zvyšujú informovanosť patrili v tomto polroku: 
 
 
Európske informačné stretnutia - 5. - 6. apríla, Prešov 
 
Išlo o sériu prezentácií predstaviteľov Európskej komisie na tému „Regionálna politika EÚ 
a Lisabonská stratéga“. Cieľom tejto aktivity bolo osloviť regionálnych politikov, expertov na 
regionálnu politiku, podnikateľov, študentov, ako aj verejnosť s témou kohéznej politiky 
Európskej únie. Súčasťou dvojdennej akcie bola výstava určená pre verejnosť v priestoroch 
Divadla J. Záborského. Aktivity tohto charakteru prebehli v nových členských krajinách EÚ, na 
Slovensku však to bolo po prvýkrát. Akciu pripravilo Zastúpenie PSK v Bruseli s Európskou 
komisiou Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku. 
 
 
Dvojdňová návšteva skupiny poslancov Zastupiteľstva PSK v Bruseli - 25.-27. mája 
 
Dvojdňový pracovný pobyt v centre EÚ bol pre poslancov PSK pripravený v spolupráci s 
Európskou komisiou, ktorá časť pobytu financovala (cca 5000 EUR). Počas svojho pobytu sa 
poslanci oboznámili s fungovaním európskych inštitúcií a s rozhodovacím procesom v EÚ. 
Navštívili Výbor regiónov a Európsky parlament, kde sa stretli so slovenskými europoslancami 
a mali možnosť sledovať plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu.  
Počas návštevy európskych inštitúcií poslanci veľmi aktívne diskutovali o možnostiach 
Prešovského kraja v súvislosti s čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Poslanci upozorňovali na poddimenzovaný sociálno-ekonomický vývoj v kraji. Poukazovali tiež 
na nefunkčnosť súčasného systému štyroch sektorových operačných programov, ktoré nedokážu 
podporiť rozvoj regiónov. Na osobitnom stretnutí s poslancami EP Milanom Gaľom, Zitou 
Pleštinskou a Jánom Hudackým sa hovorilo o ich možnostiach pri presadzovaní záujmov kraja.  
Predstavitelia krajského parlamentu navštívili bruselské zastúpenie regiónu Valencia 
(Španielsko), kde s jeho zástupcami hovorili o význame a možnostiach regionálnych zastúpení v 
Bruseli. Záver návštevy patril oficiálnemu otvoreniu Domu slovenských regiónov. 
 
 
 K lepšiemu pochopeniu politík EÚ a vyššej informovanosti prispievajú osobné stretnutia 
aktérov z regionálnej a európskej úrovni. Môžeme spomenúť stretnutie expertno-metodologickej 
skupiny Východné Slovensko s predstaviteľmi z DG REGIO na Regetovke a rokovania priamo 
na Európskej komisii DG REGIO. K informovanosti prispievajú osobné stretnutia so zástupcami 
regiónov z EÚ, kde sa doposiaľ osvedčila spolupráca s regiónmi zo Španielska, Talianska, 
Veľkej Británie a Írska.  
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Poradenstvo a vybavovanie žiadostí 
 
 Zastúpenie v Bruseli je využívané na poradenstvo o európskych politikách, programoch 
a výzvach. Doteraz poskytnuté konzultácie a vybavené žiadosti, ktoré sú riešené na dennej báze 
sa týkali najmä oblastí: 

- regionálneho rozvoja, dopravy, vzdelávania, sociálnej sféry, životného prostredia, 
rómskej problematiky, výskumu 

- podporných zdrojov EÚ, relevantných adries a kontaktov, Town Twinningu, Open Days. 
 
 
Hodnotenie 
 
 Poskytovanie informácií, monitoring európskych záležitostí a poradenstvo je základnou 
úlohou regionálneho zastúpenia. Efektívnosť a rozsah týchto aktivít je plne závislý od 
ľudských kapacít a funkčnosti komunikačných kanálov. Preto k zlepšeniu informovanosti  
prispieva priamy spolupracovník zastúpenia v PSK, ktorý zabezpečuje priamy kontakt so 
subjektami v PSK. K rozšíreniu rozsahu monitoringu európskych politík by mal prispievať aj 
Dom slovenských regiónov.  
 Elektronická komunikácia a vydávanie periodika Euronews sú vnímané ako účinné 
prostriedky. Tu je však potrebné poukázať na nevyhnutnosť budovania aktuálnych a funkčných 
databáz, ktoré sú doteraz využívané cez Tlačové oddelenie. Vybudovanie systému distribúcie 
relevantných informácii si však vyžiada istý čas. Preto iniciatíva zo strany subjektov v regióne je 
vítaná, nakoľko zjednodušuje komunikáciu a presun relevantných informácií.  
 K väčšej informovanosti o dianí v EÚ prispievajú vo veľkej miere médiá. Preto je snaha 
o maximálne poskytovanie informácii prostredníctvom regionálnych médií. Tiež sa snažíme 
zapájať regionálnych novinárov do diania EÚ prostredníctvom ich návštev v Bruseli. Pracovné 
pobyty regionálnych politikov a expertov v Bruseli sa osvedčili. Preto sa úsilie sústredí na 
pravidelné návštevy v Bruseli, čo samozrejme do veľkej miery závisí od možností pokrytia 
nákladov. Ako efektívne sú vnímané aj návštevy a stretnutia európskych expertov priamo v PSK. 
Zastúpenie PSK v Bruseli sa bude preto aj naďalej snažiť zabezpečiť alebo sprostredkovať takéto 
stretnutia. 
  
 
 
PRIORITA 4 
 
Zapojiť PSK a jeho subjekty do európskych programov, iniciatív, sietí (networks) 
a partnerstiev,  aktívne participovať na interregionálnej a nadnárodnej úrovni 
 
 Postavenie a lokalita Zastúpenia PSK v Bruseli 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“. To poskytuje neuveriteľné množstvo možností, ktoré sú 
časovo a finančne nenáročné. 
 Na jednej strane sú v Bruseli sústredené subjekty a organizácie pôsobiace na európskej, 
národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Vyhľadanie potrebného kontaktu, nadviazanie 
spolupráce, či priama komunikácia sú v bruselskej komunite jednoduchšie ako kdekoľvek inde. 
Na druhej strane pôsobenie v Bruseli ponúka široký priestor na spoluprácu a partnertsvo 
s belgickými subjektami ako sú podnikatelia, organizácie cestovného ruchu, kultúrne 
a vzdelávacie inštitúcie, médiá. 
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Aktivity 
 
Networking - budovanie kontaktov, rozvíjanie vzťahov a spolupráce 
 
 Networking je každodenná aktivita regionálneho zastúpenia, ktorá podporuje všetky tri 
horeuvedené priority a zároveň prináša pridanú hodnotu v podobe nových príležitostí a 
informácií, ktoré je inak náročné získať.  
 Networking v Bruseli prebieha cez: 

• pravidelné kontaktovanie predstaviteľov európskych inštitúcií, regionálnych zastúpení, 
subjektov v Bruseli;  

• rozvíjanie kontaktov a vzťahov na stretnutiach, seminároch, workshopoch, 
konferenciách, zasadnutiach a spoločenských podujatiach; 

• zapájanie sa do tematických skupín (cestovný ruch, rómska problematika), sieti 
(NEEBOR, ERLAI), konzorcií regiónov (konzorcium regiónu Valencie pre OPEN 
DAYS), politických skupín (frakcia UEN-EA vo Výbore regiónov).  

 
 
Hľadanie partnerov pre subjekty PSK a využívanie grantov z európskych programov 
 
 Takýchto žiadostí je z regiónu PSK doposiaľ málo, ale je možné sledovať zvyšujúcu 
sa tendenciu. Na vyhľadávanie partnerov zastúpenie v Bruseli má vytvorenú databázu a využíva 
tiež osobné kontakty. Vyhľadávanie partnerov je veľmi pozitívne vnímané v európskej 
komunite, keďže je to dôkaz aktívneho prístupu a akčnosti regiónu. 
 Žiadosti sa v tomto polroku týkali vyhľadania relevantného partnera pre SAD Prešov, 
prostredníctvom ktorého bolo možné zriadiť zastávku SAD Prešov v Bruseli. Ďalej boli 
vyhľadaní potenciálni partneri pre projekt Agentúry regionálneho rozvoja PSK v rámci iniciatívy 
INTERREG IIIB. Úsilie bolo vyvinuté tiež na získanie záujemcov zo zahraničia participovať na 
Fragaria Cupe v Prešove. 
  
 
Vyhľadávanie partnerov pre zahraničné subjekty a participácia na európskych projektoch 
 
 Ponuky na možnosti zapojenia do európskych projektov, partnerstiev, alebo 
nadviazanie spolupráce 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.  
 Žiadosti o vyhľadanie partnerov sa najmä týkali:  

• európskych programov ako INTERREG, EQUAL, 6. rámcový program, e-Learning, 
INTI a LIFE 

• zapojenia do rôznych európskych sietí (ERIS, ERLAI,...) 
• podnikateľských subjektov. 

 
 
Hodnotenie 
 
 Pozitívne možno hodnotiť sieť kontaktov, ktoré si zastúpenie v Bruseli vytvorilo 
a naďalej rozširuje. Ide o kontakty na európske inštitúcie, regionálne zastúpenia, belgické 
úrady, podnikateľský sektor a pod. Avšak naďalej zapojenie subjektov PSK do európskych 
programov a projektov, či nadviazanie spolupráce medzi subjektami má veľké rezervy. 
Síce je možné sledovať zvyšujúci sa záujem z regiónu, na sprostredkované ponuky či spoluprácu 
zriedka príde odozva od subjektov z PSK.  
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 Jazykovú bariéru možno hodnotiť ako najväčšiu prekážku. Nadnárodná, 
medziregionálna a akákoľvek spolupráca prekračujúca hranice SR si čoraz viac vyžaduje 
schopnosť dorozumieť sa cudzím jazykom. Európske programy a iniciatívy sú z veľkej miery 
pripravované v angličtine alebo francúzštine. Vyhľadávanie partnerov i následná komunikácia sa 
odohráva taktiež v cudzom jazyku. Tento nedostatok umocňuje neznalosť a nedostatočná 
informovanosť o európskych programoch a iniciatívach v regióne. Ďalším faktorom je aj 
urgentnosť ponuky, na ktorú je potrebné rýchlo reagovať. Distribúcia informácie trvá istý čas 
a potenciálny partner sa môže k informácii dostať neskoro. 
 Pre zefektívnenie využitia možností ponúkaných cez Brusel sa snažíme rozšíriť databázy 
subjektov PSK, ktorých by sme radi informovali a zapojili do ponúkaných partnerstiev 
a projektov. Priamy spolupracovník v PSK sa snaží o lepšiu adresnosť „európskych“ informácií, 
zabezpečuje vzájomnú komunikáciu (nevyhnutná spätná väzba) a zviditeľňuje ponúkané 
príležitostí sprostredkované zastúpením v Bruseli. 
 

 

PRIORITA 5 
 
Vytvoriť zázemie PSK v Bruseli 

 Otvorením Domu slovenských regiónov môže zastúpenie v Bruseli poskytnúť 
zástupcom z PSK zázemie v Bruseli. Zastúpenie môže pomôcť pri získaní kontaktu, zariadení 
stretnutia, podpore pri lobingu, ako aj vytvorením podmienok pre pracovné potreby. 
Predstaviteľom z PSK je dispozícii rokovacia miestnosť, prístup k emailu, internetu, telefónu, 
faxu, tlačiarni a kopírovaciemu zariadeniu. Otvára sa taktiež možnosť vytvoriť miesta pre 
stážistov na zastúpení v Bruseli, ktoré by boli nápomocné a posilnili by zastúpenie v Bruseli. 
 
 
Aktivity 
 
 Zastúpenie v Bruseli sa podieľalo na: výbere budovy, príprave a realizácii projektu 
Domu slovenských regiónov, oficiálnom otvorení Domu, výbere informačného 
a komunikačného manažéra. V mesiaci máj zastúpenie zabezpečilo v spolupráci s Úradom 
PSK plné zariadenie kancelárie PSK v Bruseli. 
 Od 1. marca 2005 bol prijatý spoločný pracovník na post informačného a komunikačného 
manažéra (zamestnaný KSK). Manažér zabezpečuje okrem technickej prevádzky Domu 
slovenských regiónov, aj koordináciu vnútorných a vonkajších informačných tokov. Na 
nákladoch Domu slovenských regiónov sa 8 samosprávnych krajov podieľa rovnakým dielom. 
Každý kraj zaplatí mesačne za prenájom priestorov 1000 EUR a za spoločne poskytované služby 
(vrátane služieb manažéra Domu, telefónov, internetu, upratovacích služieb, poistenia a IT 
servisu) cca 500 EUR mesačne. Vstupné náklady projektu dosiahli výšku 3,7 mil. Sk.  
 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: 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 

mailto:slovakregions@skynet.be
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Hodnotenie 
 
 Dom slovenských regiónov a zastúpenie PSK v Bruseli slúžia ako základňa pre 
zástupcov z PSK, ktorí prichádzajú za pracovnými povinnosťami do Bruselu. Preto sa 
zastúpenie snaží vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky. Zastúpenie v Bruseli sa aktívne 
podieľa na fungovaní Domu slovenských regiónov a tiež využíva výstupy, ktoré Dom poskytuje. 
 
 
 
 
Záver 
 
 Zastúpenie PSK v Bruseli hodnotí uplynulý polrok ako veľmi intenzívny a priaznivý pre 
ďalšie pôsobenie PSK v Bruseli. Naďalej bude pokračovať v napĺňaní stanovených priorít, bude 
sa snažiť o efektívne využívanie ponúkaných možností v prospech PSK a vytváraní stáleho 
zázemia v Bruseli. 
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2005 
 
 

Mesiac 
 

Dátum Aktivita 

Január 27.-28.1. Rokovanie PSK, KSK so zástupcami DG REGIO /Colin Wolfe, 
Joe Buckley/, Regetovka 
Téma: Regionálny operačný program Slovensko - Východ 

 31.1. Podanie kandidatúry PSK na OPEN DAYS 2005 
 

Február 4.2. Účasť na zasadnutí komisie pre územný rozvoj (COTER) 
Výboru regiónov 

 15.2. Rokovanie Európskej komisie a SR v Bruseli 
Téma: Priority SR na obdobie 2007-13 

 23.-24.2.  
 

Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
Zasadnutie politickej frakcie UEN-EA 

 28.2. Rokovanie s ministrom L. Gyurovským, štát. tajomníkom Z. 
Lukáčom, koordinátorkou L. Sabadošovou, riaditeľom J. 
Slovákom a generálnou riaditeľkou Javorkovou MVRR, Brusel  
Téma: Budúce programovacie obdobie a úloha regiónov, 
implementácia opatrenia 3.4 OPZI 

 28.2. Účasť na workshope DG REGIO, Brusel 
Téma: Rómska problematika – výmena skúsenosti 

 Február 6. číslo informačného periodika EURONEWS 
 

Marec 2.-10.3. Vybavenie zastávky SAD Prešov v Bruseli 
 

 3.3. Konferencia organizovaná DG REGIO za účasti predsedu EK 
Barossa a komisárky Hübner 
Téma: Kohézia a Lisabonská agenda: úloha regiónov 

 22.3. 
 

Stretnutie prezidenta Výboru regiónov P. Strauba s národnou 
delegáciou pri Výbore regiónov, Bratislava 

 23.3. Tlačová konferencia k Európskym informačným stretnutiam, 
Prešov 
 

Apríl 5.-6.4. Európske informačné stretnutia v spolupráci s Európskou 
komisiou - DG REGIO  
Informačná výstava v Divadle J. Záborského 
Téma: Regionálna politika EÚ a Lisabonská stratégia 

 13.-14.4. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 14.4. Workshop EIB v Pražskom dome, Brusel 
Téma: Úverové produkty EIB na podporu regionálneho rozvoja 
a príklady z Pardubického a Libereckého kraja 

 21.4. Prednáška pre zástupcov Vidieckeho parlamentu SR, Brusel 
Téma: Úloha regionálneho zastúpenia v Bruseli - príklad PSK 

 28.4. Prípravné stretnutie k spusteniu networku NEEBOR, Brusel 
Téma: Iniciatíva NEEBOR – nadviazanie spolupráce medzi 
regiónmi na východnej hranici EÚ  

 29.4. Účasť na zasadnutí komisie pre územný rozvoj (COTER) 
Výboru regiónov 
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 30.4. 

 
Prezentácia PSK na Výbore regiónov v rámci Otvorených dní 
európskych inštitúcií, Brusel 
 

Máj 2.-3.5. Návšteva Arnolda Vanhaeckeho honorárneho konzula SR 
v Gentu, Belgicko v Prešovskom samosprávnom kraji 

 12.5. Rokovanie s Európskou investičnou bankou, Luxemburg 
Téma: Možnosti dlhodobého úveru pre PSK 

 17.5. Rokovanie s nízko-nákladovou leteckou spoločnosťou Ryanair, 
Londýn 
Téma: linka Poprad-Tatry-Londýn 

 19.-20.5. Európsky summit Výboru regiónov vo Wroclawe, Poľsko 
Vystúpenie predsedu PSK v panelovej diskusii: Kohézia a 
decentralizácia 

 25.-27.5. Návšteva skupiny poslancov Zastupiteľstva PSK v Bruseli 
 

 26.5. Rokovanie predsedov samosprávnych krajov s viceprezidentom 
EIB Pilipom v Bruseli 
- iniciatíva zastúpenia PSK v Bruseli 

 26.5.  Oficiálne otvorenie Slovenského domu v Bruseli 
 

Jún 2. - 3.6. Zasadnutie frakcie Výboru regiónov UEN-EA, Levoča 
 

 23.6. Prijatie skupiny primátorov a starostov z PSK a KSK v Dome 
slovenských regiónov, Brusel 

 29.6. Účasť na seminári DG EDUC, Brusel 
Téma: Výzva Town Twinning 2006 a Program Town Twinning 
na obdobie 2007-2013 

 Jún 7. číslo informačného periodika EURONEWS 
 

Júl 6.-7.7. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 6.-7.7. Rokovania so zástupcami regiónov Škótska a Yorkshire, 
predstaviteľmi DG REGIO a veľvyslancom SR pri EÚ 
Téma: Regionálny operačný program Slovensko – Východ 

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

 7.7. Rokovanie s riaditeľom José Palma Andres a slovenským tímom 
na DG REGIO 
Téma: Regionálny operačný program Slovensko – Východ 

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

 
 


