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Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli 
(rok 2004) 

 
 
Rok 2004 bol rokom etablovania PSK v EÚ. Úspešné etablovanie PSK je základom pre 
činnosť zastúpenia a to najmä pre lobing a networking. PSK je predstavený ako aktívny 
a spoľahlivý partner v EÚ a zároveň si získava dôveru tých, ktorí ovplyvňujú rozhodnutia 
v sektoroch prioritného záujmu PSK. Ide o dlhodobejší proces, ktorého prínosy bude možné 
pocítiť až po niekoľkých rokoch pôsobenia, avšak prvotné a čiastočné výsledky je možné 
sledovať už aj dnes. PSK už nie je neznámy pojem na európskej úrovni, existencia 
regionálneho zastúpenia v Bruseli je pozitívne vnímaná bruselskou komunitou a záujem 
o spoluprácu a partnerstvo s PSK stále narastá. 
 
Činnosť zastúpenia v Bruseli má tiež v úmysle mobilizovať subjekty v PSK, podnietiť ich 
aktívny záujem o európske záležitosti, ktoré stále viac ovplyvňujú chod verejného 
a súkromného sektora, nevynímajúc občana ako takého. V tejto oblasti je dôležité na jednej 
strane získavať užitočné informácie a na druhej strane úspešne využiť poskytnuté informácie, 
kontakty a ponuky na spoluprácu subjektami PSK. Zvýšením informovanosti o dianí v Bruseli 
a najmä o možnostiach získania zdrojov, expertíz, know-how a kontaktov môže región PSK 
profitovať z pôsobenia regionálneho zastúpenia v Bruseli.  
 
Činnosť regionálneho zastúpenia v Bruseli v tomto roku vytvorila pevný základ pre pôsobenie 
PSK v Bruseli v nasledujúcich rokoch, v rámci ktorých budú aktivity viac špecifikované a 
intenzívnejšie.  
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Úvod 
 

Vstup SR do EÚ a ďalších deviatich štátov zvýšil záujem bruselskej komunity o nové členské 
krajiny a regióny. Do rozširovania EÚ bola všeobecná vedomosť a informovanosť o nových 
krajinách a regiónoch nepatrná až nulová. Vďaka najväčšiemu rozšíreniu EÚ v histórii záujem 
o poznanie nových regiónov a najmä tých, ktoré sú zastúpené v Bruseli stúpol (momentálne je 
v Bruseli vytvorených okolo 300 regionálnych a miestnych zastúpení). Tento trend bude 
pravdepodobne pokračovať v nasledujúcich rokoch, avšak po lete 2004 nastalo ustálenie 
záujmu, nakoľko jeseň 2004 priniesla nový vývoj do európskych inštitúcií.  
 
Na jeseň začal fungovať nový Európsky parlament, kde má zastúpenie aj Slovensko po 
prvýkrát (zo 14 europoslancov sú traja z Prešovského kraja). Koncom novembra bola 
schválená nová Európska komisia, čím došlo k zmene kabinetov komisárov a očakáva sa 
posun v ich smerovaní. Ďalšou veľkou témou roku 2004 bolo rokovanie, podpis a 
ratifikácia ústavnej zmluvy EÚ, v návrhu ktorej majú svoje postavenie aj regióny, ako aj 
Výbor regiónov.  
 
Kohéznu politiku EÚ po roku 2006 načrtlo zverejnenie tretej kohéznej správy, ktorá navrhuje 
politiku Európskej komisie na budúce programovacie obdobie. Zverejnením správy sa 
otvorila diskusia na národných a regionálnych úrovniach k návrhu rámcov kohéznej politiky 
na roky 2007-2013, ako aj finančnej perspektívy /rozpočet EÚ/ pre dané obdobie. V júli boli 
zverejnené prvé regulácie, ktoré tvoria základ návrhu na budúce obdobie. V tejto súvislosti je 
dôležité pripomenúť, že nie všetky štáty zdieľajú názor Európskej komisie /väčší rozpočet 
a podpora najzaostalejším regiónov najmä z nových členských štátov/ a preto sa snažia znížiť 
finančných zdrojov na štrukturálnu politiku, resp. zmeniť podiel zdrojov na priority. 
 
Januárom 2004 sa Slovensko stalo investične atraktívnym. 19% rovná daň zviditeľnila 
Slovensko a napomohla zviditeľneniu PSK ako atraktívnej lokality na hranici s Poľskom 
a Ukrajinou, vhodnej pre investície.  
 
Stratégia činnosti regionálneho zastúpenia vychádzala z očakávaného vývoja v EÚ a na 
základe toho boli stanovené ciele a priority na rok 2004. Tie jasne určili smerovanie 
regionálneho zastúpenia, ktoré do maximálnej miery využilo vývoj v EÚ v prospech aktivít 
PSK a účinne naložilo s kapacitami a zdrojmi. Hore uvedené okolnosti preto priaznivo 
vplývali na činnosť zastúpenia v Bruseli počas celého roku. Sled aktivít zastúpenia PSK 
v Bruseli ponúka prehľad činnosti zastúpenia za celý rok v závere tohto dokumentu (tabuľka).  
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Ciele, priority a aktivity v roku 2004  
 
Činnosť zastúpenia PSK v Bruseli na rok 2004 sa sústredila na dosiahnutie stanovených 
cieľov a priorít. Týmto spôsobom sa predišlo rôznorodému smerovaniu bez konkrétnych 
výsledkov, nakoľko spektrum možných aktivít zastúpenia v Bruseli je tak povediac 
bezhraničné t.j. mnoho oblastí záujmu a príležitostí. Pritom ciele zastúpenia boli stanovené na 
reálnych základoch, aby ich naplnenie bolo možné v rámci kapacít (jeden pracovník) 
a možnosti zastúpenia (finančná náročnosť, vybavenie). Z tohto dôvodu boli dôležité priority, 
ktoré umožnili jasné smerovanie činnosti zastúpenia za daných podmienok a zároveň slúžili 
ako ukazovatele pre priebežné hodnotenie činnosti zastúpenia.   
 
 
Cieľ 1 
 
Zviditeľniť a etablovať PSK v bruselskej komunite ako nový aktívny región s jasnou víziou 
rozvoja, región s úspešnými projektmi a partnerstvami. Vytvoriť imidž proaktívneho – 
príťažlivého regiónu, ktorý je otvorený spolupráci, ponúka mnoho príležitostí a ktorý sa oplatí 
spoznať.  
 
Pozornosť bruselskej komunity a médií sa v tomto roku orientovala na nové krajiny a regióny. 
V skutočnosti dopyt po informáciách a spoznávaní nových regiónov bol enormný a už sa 
pravdepodobne nebude opakovať. Uvedený stav umožnil PSK efektívne využiť disponibilné 
zdroje na zviditeľnenie a etablovanie kraja v Bruseli.  
 
Ide o jasné identifikovanie kraja v rámci EÚ, nakoľko nových a nepoznaných regiónov je po 
rozšírení mnoho. Ide o predstavenie kraja  - jeho danosti, aktivity, príležitosti, smerovanie 
a vízia. Ide o vytvorenie imidžu, ktorý je kľúčový pre výkon ďalších podstatných činnosti 
zastúpenia v Bruseli a je hlavnou podmienkou pre rozvíjanie profesionálnych vzťahov 
v bruselskej komunite aj mimo nej.  
 
 
Priorita  
 
Permanentne prezentovať a propagovať PSK v bruselskej komunite so zameraním na:  
 

• PSK ako nový región – charakteristika a vízia kraja, prírodné, kultúrno-historické 
bohatstvo a sociálno-ekonomický potenciál, spolupráca s partnerskými regiónmi a 
projekty PSK 

• Ekonomický potenciál PSK, atraktivita, poloha (Ukrajina), investičné a podnikateľské 
príležitosti PSK  

• Potenciál cestovného ruchu v PSK   
 

 
Aktivity 
 
Prezentácie PSK a propagácia 
 
Cielená propagácia a prezentácie v roku 2004 boli kľúčové pre ďalšie pôsobenie zastúpenia. 
Prezentácie a propagácia PSK prebiehali počas celého roku, aby subjekty v Bruseli mali 
možnosť sústavne získavať informácie o PSK a možnosť sa stretávať so zástupcami PSK.  
Prezentácie PSK oslovili regionálne zastúpenia v Bruseli a funkcionárov európskych 
inštitúcií. V tomto prípade išlo väčšinou o prvotnú informáciu o PSK, nakoľko región bol 



  4 

v týchto kruhoch neznámy. Prezentáciami boli oslovení okrem iného zástupcovia veľkých 
regiónov ako Badensko-Wurtembersko, Valencia, Lazio, Flámsko, ale aj nórske regióny 
a mestá, či euroúradníkov. 
 
Ďalej sa prezentácia PSK sústredila na odbornú verejnosť ako sú predstavitelia Generálneho 
riaditeľstva pre regionálnu politiku (DG REGIO), ktorí majú na starosti agendu Slovenska 
a členovia Výboru regiónov. V tejto súvislosti bolo cieľom predstaviť vývoj v rozvoji PSK, 
prezentovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, informovať o projektoch 
a partnerstvách PSK. Prezentácia sa napríklad uskutočnila v rámci seminára na                            
DG REGIO „Regionálna politika - Slovenské regióny v rozšírenej EÚ“, ktorý PSK 
zorganizoval, ďalej PSK bol prezentovaný v priebehu prestížneho štvordňového podujatia 
OPEN DAYS venované regionálnej politike, počas 55. plenárneho zasadnutia Výboru 
regiónov a na stretnutí s primátorom Dublina počas zasadnutia politickej skupiny UEN-EA. 
 
Veľké prezentácie sa realizovali v spolupráci s partnerskými regiónmi, v rámci čoho bolo 
možné demonštrovať úspešnosť vytvorených partnerstiev, prezentovať spoločné projekty, 
ale aj zredukovať náklady na prezentácie, ktoré sú inak finančne náročné. Takto sa 
uskutočnila úspešná prezentácia PSK spolu s Pardubickým krajom a regiónom Abruzzo na 
bruselskom zastúpení spolkovej krajiny Badensko-Wurtembersko. Na prezentácii sa zúčastnili 
predseda PSK Peter Chudík, hajtman Pardubického kraja Roman Línek, prezident regiónu 
Abruzzo Giovanni Pace, prezident Výboru regiónov P. Straub,  komisár P. Balázs, komisár           
J. Figeľ, predseda vlády SR M. Dzurinda a minister E. Kukan. 
 
Ďalšou cieľovou skupinou boli belgické a zahraničné podnikateľské subjekty a cestovné 
kancelárie, ale aj veľvyslanectvá. V tomto prípade išlo o informatívne prezentácie, v rámci 
ktorých bol predstavený potenciál PSK, atraktivita kraja, výhodná poloha a príležitostí, ktoré 
PSK ponúka. Cieľom bolo vzbudiť záujem o PSK, priblížiť podmienky v kraji a nabádať na 
organizovanie obchodných misií do PSK. V tomto duchu sa nieslo stretnutie honorárnym 
konzulom SR v Gente, s veľvyslancom SR pre Belgicko a bruselskými podnikateľmi. 
V oblasti cestovného ruchu bol nadviazaný kontakt s belgickou cestovnou kanceláriou, ktorá 
sa orientuje na Strednú Európu, veľvyslancom SR pre Írsko a zástupkyňou SACR 
v Holandsku. 
 
Propagácia PSK sa realizovala prostredníctvom akcií prezentujúcich Slovensko ako bol 
napríklad Slovenský týždeň pri príležitosti vstupu SR do EÚ, na ktorom sa PSK podieľal vo 
veľkej miere. Propagácia prebiehala taktiež cez účasť na seminároch, konferenciách, 
iniciovaním stretnutí s cieľovými skupinami, rozhovormi pre zahraničné, národné 
a regionálne médiá, informovaním o PSK a jeho stanovísk, poskytovaním propagačných 
a informačných materiálov o PSK. 
 
 
Hodnotenie 
 
Prezentácie a propagačné aktivity v roku 2004 sa uskutočňovali pravidelne, boli rôzneho 
rozsahu, oslovovali požadované cieľové skupiny. Jednotlivé prezentácie sa vo všetkých 
prípadoch stretli s pozitívnou reakciou. Kvalita a forma informačných, prezentačných a 
propagačných materiálov PSK boli vysoko ohodnotené. Pri stretnutiach s podnikateľmi 
pomohlo promptné vyhotovenie dokumentu o investičných príležitostiach PSK a ľudských 
zdrojoch v PSK. Tieto dokumenty boli vyhotovené v troch jazykových verziách /francúzsky, 
anglický a nemecký jazyk/ v spolupráci s Odborom RRaCR. Počíta sa s maximálnym 
využitím týchto materiálov v nasledujúcom roku. 
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Propagácia napomohla etablovaniu PSK v Bruseli. Avšak etablovanie Prešovského regiónu 
bolo komplikované faktom, že znalosť a poznanie Slovenska ako krajiny je veľmi minimálne 
až žiadne. Práve z tohto dôvodu bolo dôležité jasne lokalizovať PSK v rámci EÚ – hranica 
s Poľskom a Ukrajinou, budúca Schengenská hranica, čím niekoľkonásobne vzrástol záujem 
o región ako taký.  
 
PSK už nie je neznámym región pre bruselskú komunitu (európske inštitúcie, regionálne 
zastúpenia, asociácie a ostatné subjekty v Bruseli). Tomu napomohli taktiež pravidelné cesty 
predsedu PSK do Bruselu, jeho verejné príspevky a vystúpenia, účasť predstaviteľov z PSK – 
poslancov zastupiteľstva, riaditeľa Ú PSK, riaditeľa RAPSK a pracovníkov Odboru RRaCR 
na akciách organizovaných PSK a jeho partnermi.  
 
Zastúpenie PSK sa nachádza v rôznych databázach a je vyhľadávaným partnerom. Napriek 
tomuto pozitívnemu vývoju bude nutné v budúcom roku pokračovať v daných aktivitách, 
nakoľko dostatočné zviditeľnenie kraja na európskej úrovni si vyžaduje cielenú dlhodobú 
propagáciu. 
 
 
 
Cieľ 2  
 
Zefektívniť informačný tok z Bruselu do PSK 
 
Získanie správnej a aktuálnej informácie včas je základom úspechu. Regionálne zastúpenie  sa 
nachádza priamo pri zdroji informácií, ktorých hodnota sa nedá vyčísliť, ale bez ktorých sa 
správne rozhodnutia prijímajú ťažko, kvantita a kvalita príležitostí sa podstatne redukuje. 
Doposiaľ informácie z Bruselu mierili najprv do Bratislavy a odtiaľ sa postupne (ak vôbec) 
dostávali do ostatných častí Slovenska. Tým však informácie strácali na hodnote, nakoľko ich 
aktuálnosť bola minimálna, obsah väčšinou modifikovaný a adresát „neznámy“.  
 
Cieľom regionálneho zastúpenia je zefektívniť informačný tok z Bruselu do PSK a z kraja do 
Bruselu. Vstupom SR do EÚ sa vytvoril manévrovací priestor aj pre regióny, ktoré boli 
doposiaľ závislé od prísunu informácií z centrálnej úrovni. Rýchly prenos aktuálnych 
informácií ku správnemu adresátom znásobuje možnosti a príležitosti na realizáciu dobrých 
myšlienok, zámerov a projektov.   
 
 
Priorita  
 
Pravidelný monitoring a poskytovanie informácií o aktuálnom vývoji a rozhodnutiach 
inštitúcií EÚ 
 
Dianie a politika EÚ sa už priamo dotýka subjektov v regióne PSK a preto je nevyhnutné 
zabezpečovať pravidelný prísun aktuálnych informácií. Týmto spôsobom sa zvyšuje 
informovanosť odbornej, ale aj širokej verejnosti o politikách a vplyve EÚ na rôzne oblasti, 
umožňuje sa tak včasne pripraviť na pripravovanú legislatívu a dokonca vytvára priestor na 
včasný lobing. Zvýšená informovanosť o možnostiach a príležitostiach ponúkaných z centra 
EÚ umožní subjektom v regióne zrealizovať zámery, získať potrebné informácie, alebo 
kontakty, resp. nadviazať úspešnú spoluprácu. 
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Aktivity 
 
Monitorovanie diania v EÚ a poskytovanie informácií  
 
Monitorovanie bolo sústredené na prijímané rozhodnutí a legislatívu v oblasti regionálneho 
rozvoja, kohézneho a štrukturálnych fondov, na informácie o výzvach, programoch 
a iniciatívach EÚ a na vývoj v kohéznej politike EÚ. Monitorovaná bola aj legislatíva 
v sektoroch ako napr. podnikanie, technologický vývoj, výskum, cestovný ruch a regionálne 
letiská. 
 
Informácie boli získavané priamo zo stretnutí so zástupcami DG REGIO, pracovných skupín, 
Výboru regiónov, regionálnych zastúpení, stáleho zastúpenia SR pri EÚ a europoslancami. 
Ďalej pre získavanie informácií slúžila účasť na seminároch, konferenciách, komisiách 
a odborných debatách. Zdrojom informácií bolo aj pravidelné sledovanie webstránok 
európskych inštitúcii, online diskusií a elektronická komunikácia. Získané informácie boli 
pravidelne, ale aj priebežne zasielané na Ú PSK – jednotlivé odbory podľa oblastí, ďalej 
rozvojovým agentúram, mestám, obciam a odborným organizáciám podľa tematiky.  
 
K pravidelnej informovanosti slúži informačné periodikum EURONEWS, ktoré regionálne 
zastúpenie pripravuje a je distribuované poslancom PSK, primátorom a starostom, odborom  
Ú PSK, zariadeniam PSK, médiám a ostatným, ktorý prejavia oň záujem. EURONEWS je 
k dispozícii aj na webstránke PSK. EURONEWS je prostriedkom na odovzdávanie informácií 
o jednotlivých oblastiach, ktorým sa EÚ venuje, novej legislatíve, štúdiách a manuáloch, 
odovzdávaní skúseností, príkladoch úspešných projektov, nadviazaní spolupráce, o 
aktuálnych výzvach a udalostiach v EÚ.  
 
 
Hodnotenie 
 
Poskytovanie informácií a monitoring európskych záležitostí je základnou úlohou 
regionálneho zastúpenia. Vytvorením periodika Euronews, ktorého piate číslo vychádza 
v týchto dňoch, sú pravidelne a aktuálne informované subjekty v PSK. V tejto súvislosti je 
dôležité spomenúť významnú úlohu Tlačového oddelenia, ktoré vytvorilo databázu 
a elektronicky distribuuje EURONEWS, sprístupňuje ho na webstránke a upovedomuje naň 
regionálne a lokálne médiá. K väčšej informovanosti o dianí v EÚ prispievali tiež informácie 
a rozhovory pre médiá.  
 
V budúcom roku bude záujmom regionálneho zastúpenia získať bližšie požiadavky z regiónu, 
aby monitoring a informácie pokrývali oblasti prioritného záujmu PSK a jeho subjektov. 
 
 
 
Cieľ 3 
 
Prezentovať, podporovať a presadzovať záujmy PSK 
 
Vstupom SR do EÚ mnoho rozhodnutí prijímaných na európskej úrovni priamo alebo 
nepriamo ovplyvňuje fungovanie subjektov v PSK. Nariadenia, direktívy a regulácie, ako aj 
finančná perspektíva a samotný rozpočet EÚ sa dotknú subjektov v regiónoch. Rok 2004 je 
prvým rokom, keď slovenské regióny môžu priamo rokovať s Európskymi inštitúciami. 
Týmto sa ich pozícia posilnila a sú partnerom pre jednotlivé Generálne riaditeľstvá Komisie a 
Európsky parlament.  
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Preto regionálne zastúpenia v Bruseli prezentujú stanoviská na pripravované kroky a zmeny 
v politike EÚ, podporujú pozície a presadzujú záujmy svojich regiónov v dôležitých 
oblastiach pre regionálny rozvoj. Zastúpenie v Bruseli vysvetľuje pozíciu regiónu v otázkach 
spojených s prijímaním rozhodnutí, ktoré majú priamy dopad na vývoj v danom regióne. Ide 
najmä o rozhodovanie v Európskej komisii a Európskom parlamente. Taktiež spolupracuje pri 
príprave stanovísk Výboru regiónov a jeho komisií, pri budovaní konzorcií regiónov 
a asociácií, ktoré majú rovnaký záujem a podporujú stanoviská a priority regiónu. 
 
 
Priorita  
 
Presadzovať záujmy PSK v regionálnej politike EÚ 
 
Kohézna politika je nosným pilierom politiky EÚ, ktorá je postavená na princípe solidarity 
a so vstupom nových 10 štátov je kohézna politika kľúčová pre rozvoj EÚ. Prioritou kohéznej 
politiky je vyrovnávanie regionálnych rozdielov. To znamená, že najviac podpory získavajú 
menej rozvinuté regióny v Cieli 1, v ktorom sa nachádza celý Prešovský kraj. Princíp 
subsidiarity, ktorým sa riadi Európske spoločenstvo prenáša zodpovednosť na miestne 
a regionálne samosprávy, ktoré sú vnímané ako hlavní aktéri regionálnej politiky. Nakoľko 
miestne a regionálne samosprávy v skutočnosti realizujú rozhodnutia Európskej komisie, 
Parlamentu a Rady, zohrávajú stále väčšiu úlohu. Štrukturálna politika na obdobie 2004-2006 
je daná, avšak kohézna politika na programovacie obdobie 2007-2013 sa v roku 2004 
formuje, čo vytvára priestor pre regióny, aby intervenovali a lobovali za vlastné záujmy, ktoré 
sa prenesú do finálnej verzie Kohéznej správy pre nasledujúce obdobie. V tomto roku bolo 
dôležité sústrediť sa na: 
 

A) Operačný program Základná infraštruktúra - Lokálna infraštruktúra opatrenie 3.4 
Obnova vidieka – kde pre obdobie 2004-2006, kde sa rámec implementácie len 
formoval 

B) Budúce programovacie obdobie, v rámci ktorého slovenské regióny majú možnosť 
získať viac kompetencií a priamo riadiť opatrenia. 

C) Fond Solidarity – získanie prostriedkov na škody spôsobené letnými povodňami 
v PSK a prírodnou katastrofou v Tatrách 

 
 

Aktivity 
 
Lobing - podporiť a presadiť záujmy PSK  
 
Pre lobing v prioritných oblastiach záujmu je dôležité rozvíjanie vzťahov so zástupcami 
Európskej Komisie a to najmä Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku (DG REGIO), 
výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, Výboru regiónov a jeho komisie 
COTER – Komisia pre územný rozvoj a nie menej so zástupcami Stálej misie SR pri EÚ.  
 
DG REGIO - S predstaviteľmi zodpovednými za Slovensko sa viedli rokovania priebežne 
počas celého roka. Najprv sa vyjednával spôsob implementácie opatrenia 3.4. v záujme 
zapojiť regióny, čo sa v ostatných týždňoch prenieslo do praxe.  
V júli začali rokovania s DG REGIO na tému úlohy regiónov NUTS2 v budúcom 
programovacom období. Priebežným výsledkom rokovaní bola návšteva PSK riaditeľom 
Direktorátu D /Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Veľká Británia, Slovensko 
a Švédsko/ DG REGIO, Palma Andres začiatkom októbra. Počas návštevy Palma Andres 
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podporil úsilie PSK a KSK pri ich spoločnom úsilí pripraviť spoločne Regionálny operačný 
program a vytvoriť štruktúry NUTS2 Východné Slovensko. V týchto dňoch sa pripravuje 
ďalšie stretnutie s riaditeľom Palma Andres, vedúcim jednotky pre Slovensko a Rakúsko, 
Colinom Wolfom, najvyššími predstaviteľmi MVRR a predsedami VÚC na 15. decembra 
v Tatrách. Odprezentovaná bude spolupráca PSK a KSK na úrovni NUTS2, ako model pre 
ostatné VÚC a diskutovať sa bude o príprave regionálnych operačných programov a úlohe 
regiónov NUTS2 v budúcom programovacom období.  
Momentálne rokovania prebiehajú o možnosti získania prostriedkov z Fondu Solidarity, avšak 
v tejto veci je situácia komplikovaná kvôli striktným kritériám a nejasnej koordinácií na 
Slovensku. Regionálne zastúpenie upozorňuje na fakt, že obe prírodné katastrofy zasiahli 
najviac Prešovský kraj a preto by vyjednaná pomoc mala smerovať pre PSK. 
 
Ďalej sa uskutočnili informatívne stretnutia s europoslancami z Prešovského kraja, ako aj 
s europoslancom z výboru EP pre regionálny rozvoj. Podpora záujmov PSK bola tlmočená aj 
cez Stále zastúpenie SR pri EÚ, ktoré priamo komunikuje s jednotlivými ministerstvami. 
 
 
Hodnotenie 
 
Úspešnosť lobingu priamo závisí od poskytovania aktuálnych informácií o vývoji v PSK, 
príprave projektov, rozvojových plánoch, ako aj o pozíciách a stanoviskách na aktuálne 
otázky. Z tohto dôvodu bola nevyhnutná pravidelná komunikácia regionálneho zastúpenia 
a predsedu PSK, riaditeľa Ú PSK, odboru RRaCR, RAPSK, ktorá s ohľadom na dosiahnuté 
priebežné výsledky bola efektívna. Do budúcna je potrebné upevňovať vzájomnú 
informovanosť, vďaka ktorej môže byť lobing v prospech záujmov PSK úspešný.  
 
V tejto oblasti regionálne zastúpenie môže taktiež využiť svoje pôsobenie na lobing za 
projekty v rámci Európskych programov podaných PSK priamo na európske inštitúcie 
v Bruseli. Avšak úspešnosť takého lobingu si vyžaduje informovať zastúpenie o zámere 
podať takýto projekt, podať informáciu o partneroch projektu, dátume podania projektu 
a následnom vývoji. 
 
 

 
Cieľ 4 
 
Zapojiť PSK a jeho subjekty do európskych programov, iniciatív, sieti (networks) 
a partnerstiev,  aktívne participovať na interregionálnej a transnárodnej úrovni. 
 
V Bruseli sa nachádza momentálne okolo 200 regionálnych zastúpení, ďalej sú tu zastúpené 
lokálne samosprávy, asociácie, združenia, zastúpenia medzinárodných firiem 
a podnikateľských subjektov, záujmové skupiny, atď. Brusel ponúka širokú sieť kontaktov na 
rôznych partnerov a zároveň je zdrojom informácií o európskych programoch a iniciatívach. 
To znamená, že Brusel ponúka príležitosti pre získanie podporných zdrojov na projekty, 
nadviazanie spolupráce, nájdenie partnerov pre európske projekty, či nadviazanie kontaktu 
s inštitúciami, záujmovými skupinami a asociáciami. Networking, partnerstvá a spolupráca na 
tejto úrovni môžu spojiť európske regióny, subjekty z regiónov (mestá, obce, univerzity, 
školy, podnikateľov, cestovné kancelárie, výskumné centrá, združenia a iných) a umožniť tak 
výmenu hodnotných skúseností a know-how, možnosti odborných stáži a výmenných pobytov 
a samozrejme spoluprácu na spoločných projektoch.  
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Priorita  
 
A) Rozvíjať interregionálnu spoluprácu s partnerskými regiónmi, budovať vzťahy 
s európskymi regiónmi, získavať partnerov pre projekty, spolupracovať pri vytváraní 
konzorcií regiónov pre európske projekty a informovať subjekty PSK o možnostiach 
zapojenia do programov, projektov a partnerstiev.  
 
B) Rozvíjať vzťahy s belgickými a inými zahraničnými podnikateľskými subjektami 
a cestovnými kanceláriami za účelom predstavenia príležitostí na trhu PSK a v záujme 
priviesť podnikateľov na návštevu PSK.   
 
 
Aktivity 
 
Networking - budovanie kontaktov, rozvíjanie vzťahov a vytváranie partnerstiev 
 
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 obtiažne získať. Networking v Bruseli znamená: 

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

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

• zapájanie sa do tematických skupín, networks, konzorcií regiónov, politických skupín;  
• sprostredkovanie získaných kontaktov a informácií pre subjekty v PSK.  

 
V rámci networkingu dochádza k výmene obrovského množstva informácií, kontaktov, ponúk 
a nápadov. Aktívny networking otvára dvere pre spoluprácu, partnerstvá, realizáciu 
spoločných projektov, zapojenie sa do programov a iniciatív, získanie zdrojov na projekty, 
výmenu know-how a najlepších skúseností (best practice). 
 
 
V skutočnosti záujem o spoluprácu a vytváranie partnerstiev s novými regiónmi je vysoký. Je 
to vďaka dvom hlavným faktorom. Mnoho programov vyžaduje účasť nových regiónov 
na projektoch, čo pre „staré“ regióny znamená aktívne vyhľadávanie partnerov pre hotové 
projekty. Zároveň sa však „staré“ regióny snažia osloviť nové regióny za účelom etablovania 
sa a získania si určitej pôsobnosti v nových regiónoch.  
 
Zastúpenie v Bruseli sa preto sústredilo na nadviazanie spolupráce s európskymi regiónmi, 
informovanie o možnostiach  spolupráce pre subjekty z verejného a súkromného sektora 
a poskytovanie ponúk na vytváranie partnerstiev pre európske projekty. Ponuky na spoluprácu 
boli zväčša určené pre regionálne a miestne samosprávy, univerzity a školy, výskumné centrá 
so záujmom spolupracovať na projektoch v rámci iniciatív INTERREG, INTERACT, 
EQUAL, URBAN, TOWN TWINNING, a iných európskych programov.  
 

 
Hodnotenie 
 
Pozitívne možno hodnotiť sieť kontaktov, ktoré si za rok pôsobenia regionálne zastúpenie 
vytvorilo. Ide o kontakty na európske inštitúcie, regionálne zastúpenia, belgické úrady, 
podnikateľský sektor, atď. Pozitívne možno hodnotiť networking a nadviazanie spolupráce 
s nórskymi regiónmi, vďaka čomu PSK presadil svoje záujmy na národnej úrovni počas 
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prípravy implementácie finančných mechanizmov EHS a Nórska. PSK má k dispozícii 
kontakty na nórske inštitúcie, priame informácie a je pripravený na čerpanie pomoci z nórskej 
pomoci.  
 
Avšak zapojenie subjektov PSK do európskych programov a projektov, či nadviazanie 
spolupráce medzi subjektami má v súčasnosti veľké rezervy. Na ponúkané vytváranie 
partnerstiev a spoluprácu zriedka príde odozva či záujem. Mnoho krát ide o hotové projekty, 
kde je potrebné rýchlo reagovať. To však nebolo v silách zastúpenia PSK v Bruseli v tomto 
roku. Pôsobenie regionálneho zastúpenia musí byť v tejto oblasti cielenejšie a efektívnejšie. 
To je možné dosiahnuť, ak budú známe požiadavky z regiónu, aby záujem vychádzal od 
subjektov z PSK, čo zaručí väčšiu pravdepodobnosť stretu záujmov. Aj za týmto účelom bude 
od januára 2005 na Ú PSK vytvorené pracovné miesto pre európske záležitosti, pracovník, 
ktorého bude okrem iného zabezpečovať adresnosť „európskych“ informácií, zlepší vzájomnú 
komunikáciu (nevyhnutná spätná väzba), zviditeľní ponúkané príležitostí sprostredkované 
zastúpením v Bruseli a ich maximálne využitie, čo zabezpečí efektívnejšie využitie činnosti 
a zdrojov zastúpenia v Bruseli. 
 
 
 
 
Záver 
 
Činnosť regionálneho zastúpenia v Bruseli v tomto roku vytvorila pevný základ pre pôsobenie 
PSK v Bruseli v nasledujúcich rokoch. Počas roku 2004 sa podarilo naplniť vytýčené ciele 
a priority. Preto je stratégia činnosti zastúpenia PSK v Bruseli na rok 2005 postavená na 
dosiahnutých výsledkoch a bude sa orientovať na nasledujúce priority. 
 
 
Priority na rok 2005 
 
v Naďalej pokračovať v prezentácii a propagácii PSK v bruselskej komunite 
 
v Pravidelný monitoring a poskytovanie informácií o aktuálnom vývoji a rozhodnutiach 

inštitúcií EÚ s ohľadom na požiadavky z PSK 
 
v Vyjednávanie s Európskou komisiou a lobing pre Regionálny operačný program 

NUTS2 Východné Slovensko 
 
v Lobing pre projekty podávané v rámci EEA a nórskej pomoci, presadzovanie  

projektov podaných z PSK v rámci Európskych programov a iniciatív 
 
v Nadviazanie spolupráce a vytváranie partnerstiev pre projekty 

 
v Iniciovať návštevy podnikateľov a potenciálnych investorov do PSK 

 
v Oslovovať zahraničných expertov za účelom účasti na školeniach a konferenciách 

v PSK 
 
v Zorganizovať niekoľko návštev predstaviteľov PSK v Bruseli 

 
v Participácia na aktivitách Slovenského domu, ktorý začne svoju činnosť vo februári 

2005  
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Prehľad činnosti regionálneho zastúpenia v roku 2004 
 

Mesiac 
 

Dátum Aktivita 

Február 11.-12.2.  
 

Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
Zasadnutie politickej skupiny Európska aliancia 
- za účasti predsedu PSK 

 15.-17.2. 
 

Nadviazanie kontaktu s predstaviteľmi regiónu Shannon – 
Írsko, návšteva úspešnej „rozvojovej agentúry“ Shannon 
Development a prezentácia úspešných projektov ako 
technologický park pri Univerzite v Limericku 
a najznámejšia turistická atrakcia Shannon Heritage. 
 - za účasti predsedu PSK 

 18.2. Účasť na zverejnení Tretej kohéznej správy, ktorú prijala 
Európska komisia – Prvotný dokument pre programovacie 
obdobie 2007-2013 
 

Marec 9.3. 
 

Účasť na seminári k EHS a nórskej pomoci – finančné 
mechanizmy podpory novým členským štátom EÚ 
 

 11.-20.3. Kultúrno-prezentačné podujatie „Nová Európa s novými 
kultúrami“ v belgických mestách Antwerpy, Gent, Bruggy, 
Oostende, Dilbeek. Projekt pozostával zo sérii vystúpení 
divadelného súboru Romathanom, výstavy výtvarných prác 
detí zo základnej školy v Jarovniciach a prezentácie PSK.  
 

Apríl 19.-24.4. Prezentácia PSK v rámci Slovakia Week v Bruseli 
- prezentácia PSK v Európskej komisii 
- prezentačná výstava PSK na DG REGIO 
- výstava fotografií Vysokých Tatier 
- príspevok do interných novín EK „Slovaquie en 

direct“ plus mediálne pokrytie prezentácie PSK 
- za účasti predsedu PSK a pracovníkov Odboru RRaCR 

 21.4. Seminár na DG REGIO „Regionálna politika - Slovenské 
regióny v rozšírenej EÚ“ – PSK organizátor seminára 
- za účasti predsedu PSK 

 21.-22.4. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
- za účasti predsedu PSK 

 24.4. Týždeň Slovenska vyvrcholil na námestí Manneken Pis 
oblečením symbolu Bruselu – chlapčeka „Julien“ do 
slovenského kroja - PSK bol jedným z hlavných 
organizátorov podujatia 
 

Máj 1.-5.5. Výstupy pre národné a regionálne médiá k vstupu SR do EÚ 
a úlohe regiónov v novej Únii 
 

 10.-11.5. Účasť na Európskom kohéznom fóre – diskusia k návrhom 
kohéznej politiky na nasledujúce obdobie 
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14.5. 
 

 

Mimoriadne rokovania politickej skupiny Výboru regiónov 
UEN - EA v Dubline  
Prezentácia PSK v rezidencii primátora Dublinu 
- za účasti predsedu PSK 

 27.-28.5. Účasť na  konferencii „Európa posilňuje mestá“ v 
Maastrichte a Heerlen /Holandsko/, ktorej témou bola 
podpora mestám a obciam v rámci európskych programov 
a budúcnosť urbanistickej politiky EÚ - počas konferencie 
prezentácia PSK 
 

 Máj Prvé číslo informačného periodika EURONEWS 
 

Jún 2.6. Prezentácia PSK na zastúpení regiónu Valencia v Bruseli 
 

 11.6. Prezentácia PSK na zastúpení regiónu Lazio v Bruseli 
 

 17.6. Prezentácia PSK spolu s Pardubickým krajom a regiónom 
Abruzzo na bruselskom zastúpení spolkovej krajiny Badensko-
Wurtembersko. Na prezentácii sa zúčastnili predseda PSK 
Peter Chudík, hajtman Pardubického kraja Roman Línek, 
prezident regiónu Abruzzo Giovanni Pace, prezident Výboru 
regiónov P. Straub,  komisár P. Balázs, komisár J. Figeľ, 
predseda vlády SR M. Dzurinda a minister E. Kukan. 
- za účasti poslancov J. Makaturu a E. Vokála a pracovníka 
Odboru RRaCR 

 16.-17.6. Prezentácia PSK počas plenárneho zasadnutia Výboru 
regiónov  
- za účasti predsedu PSK 

 Jún Druhé číslo informačného periodika EURONEWS 
 

Júl 7.7. Účasť na zasadnutí komisie pre územný rozvoj (COTER) 
Výboru regiónov 
- za účasti predsedu PSK 

 7.7. Rokovanie s riaditeľom na DG REGIO, Palma Andres 
a šéfom jednotky pre Rakúsko a Slovensko, Colinom 
Wolfeom. Téma: Riadenie štrukturálnych fondov na 
regionálnej úrovni a vytvorenie štruktúr na NUTS2 úrovni 
pre budúce obdobie 
- za účasti predsedu PSK 

August 18.8. Rozhovor pre Eurokompas – odborné periodikum vydávané 
MVRR – rozhovor vydaný v Eurokompase č. 2 v októbri 
 

 Júl - August Druhé číslo informačného periodika EURONEWS 
 

September 10.9. 
 

Prezentácia PSK pre zástupcov nórskych miestnych 
a regionálnych samospráv 
 

 17.9. 
 

Prezentácia PSK pre podnikateľov z bruselskej komunity – 
Watermael-Boitsfort - akcia pripravovaná v spolupráci 
s veľvyslanectvom SR v Belgicku 

 24.9. 
 

Účasť na zasadnutí komisie pre územný rozvoj (COTER) 
Výboru regiónov a okrúhlom stole na tému „Úloha  nízko-
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nákladových leteckých spoločností v regionálnom rozvoji“ vo 
Valladolid, Španielsko 
 

 29.-30.9. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
- za účasti predsedu PSK 

 27.-30.9. Open Days – Regionálna politika - akcia organizovaná 
Výborom regiónov a DG REGIO spolu so 70 zastúpeniami – 
PSK partner akcie 
-za účasti riaditeľa RAPSK A. Beneša a I. Gregu 

Október 7.-8.10. Návšteva riaditeľa na Generálnom direktoráte pre regionálnu 
politiku Palma Andres v PSK, ktorý sa oboznámil s víziou 
nášho kraja po roku 2006, pripravovanými projektmi 
a rómskou problematikou.  
 

 20.10. Účasť na otvorení novej budovy zastúpenia regiónu Abruzzo 
- za účasti riaditeľa Ú PSK 

 September -
Október 

Štvrté číslo informačného periodika  EURONEWS 
 
 

November 16.11. 
 

Účasť na stretnutí pracovnej skupiny Výboru regiónov, ktorá 
pripravuje stanovisko k pripravovanej finančnej perspektíve na 
obdobie 2007-2013 
 

 17.-18.11. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
- za účasti predsedu PSK 

 19.11. 
 

Prezentácia PSK pre zástupcov nórskych miestnych 
a regionálnych samospráv 
 

 23.11. Informačné stretnutie zástupcov Prešovského, Košického 
a Bratislavského samosprávneho kraja s honorárnym konzulom 
SR v Gente, Arnoldom Vanhaecke, vzdelávacou organizáciou 
pre podnikateľov SYNTRA a Hospodárskou radou 
Východného Flámska. 
 

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

December November – 
December 
 

Piate číslo informačného periodika EURONEWS 

 8.-22.12. Prezentácia PSK v rámci výstavy o Slovensku v Gente počas 
vianočných trhov 
 

 14.12. 
 

Prezentácia a diskusia k spolupráci samosprávnych krajov na 
úrovni NUTS2, príprave regionálnych operačných 
programov a úlohe regiónov NUTS2 v budúcom 
programovacom období za účasti predsedov samosprávnych 
krajov, najvyšších predstaviteľov MVRR a Európskej 
komisie - DG REGIO – riaditeľ Palma Andres a Colin 
Wolfe. /Rada vlády SR pre regionálny rozvoj - Tatry/ 
 

 


