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Dôvodová správa 
 

 Pôsobenie Prešovského samosprávneho kraja na európskej úrovni v období 2009/2010 
bolo v línii s nastavenými prioritami z predchádzajúcich rokov. Siedmy rok Zastúpenia PSK 
v Bruseli bol do istej miery ovplyvnený politickým vývoj na európskej scéne. Európske 
voľby, nový Európsky parlament, ratifikácia Lisabonskej zmluvy, vymenovanie novej 
Európskej komisie a zavedenie zmenených kompetencií európskych inštitúcií vplývali na 
dianie v centre EÚ.            

V uplynulom roku pokračovalo Zastúpenie PSK v Bruseli v zintenzívnenej forme 
informovania o európskych programoch a grantoch. Pri šírení informácií mali naďalej 
prioritnú úlohu: databáza kontaktov, webová stránka PSK, dvojmesačník EURONEWS 
a kontakt s médiami. Voľba komunikačných kanálov, aktuálnosť, kvalita a relevantnosť 
poskytovaných informácií, ako aj neustále rozširovanie databázy prispievali k zvýšenému 
záujmu o informácie z Bruselu.  

Na jednej strane k vyššej informovanosti prispelo zapojenie stredných a základných 
škôl do európskych akcií. Mimoriadny efekt malo lokálne podujatie OPEN DAYS, ktoré sa 
počas dvoch týždňov v októbri 2009 úspešne realizovalo na 10 stredných školách a Úrade 
PSK pod názvom Tak chutí Európa, tak chutí Prešovský kraj. Na druhej strane vplyv 
ekonomickej krízy sa prejavil v zníženom počte a frekvencii návštev predstaviteľov 
Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli. 

PSK sa naďalej aktívne zapájal do diskusie o budúcnosti kohéznej politiky, ktorú 
zdynamizoval zverejnený návrh novej stratégie Európa 2020 – nástupníčky Lisabonskej 
stratégie. Pozícia Prešovského kraja na tento strategický dokument EÚ bola vyjadrená v rámci 
európskej konzultácie, v národnom stanovisku SR, prostredníctvom stanoviska sieti ROTOPI 
a cez EU2020 monitorovaciu platformu. PSK vstúpil tiež do diskusie o budúcnosti 
teritoriálnej spolupráce vďaka aktívnemu pôsobeniu v sieti regiónov ROTOPI. Názor PSK na 
európsku inovačnú politiku sa podarilo vyjadriť prostredníctvom projektu RAPIDE. Je 
zrejmé, že aktívne zapájanie PSK do európskych partnerstiev prispievalo k presadzovaniu 
záujmov na  európskej úrovni.  

Pravidelná prezentácia PSK na európskej pôde podporovala doterajšiu pozíciu kraja 
v Bruseli. Účasťou PSK na podujatiach európskeho charakteru sa potvrdil pozitívny obraz 
v rámci EÚ a vyslal dobrý signál európskym partnerom. Zastúpenie PSK pôsobí ako 
kontaktný bod v Bruseli pre predstaviteľov a subjekty PSK. Zastúpenie bolo kontaktované 
čoraz častejšie, čo svedčí o väčšej informovanosti o činnosti Prešovského kraja v Bruseli.  

 
 V období júl 2009 – jún 2010 napredovalo Zastúpenie PSK v Bruseli v napĺňaní 
priorít, ktoré boli vytýčené v predchádzajúcom období. Činnosť zastúpenia sa sústredila na 
nasledujúce priority: 
 

1. Informovanie o európskych programoch a grantoch 
2. Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 
3. Zapájanie PSK do európskych projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev 
4. Propagácia PSK a prezentácia úspešných projektov PSK 
5. Zázemie PSK v Bruseli 
 

 Siedma ročná správa ponúka prehľad uskutočnených aktivít v rámci uvedených priorít 
a ich zhodnotenie. V závere je ako tradične poskytnutá súhrnná tabuľka aktivít Zastúpenia 
PSK v Bruseli za  II. polrok 2009 a I. polrok 2010. 
 
 



  2 

Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli 
za II. polrok 2009 a I. polrok 2010 

  
Zastúpenie PSK v Bruseli pokračovalo v napĺňaní vytýčených priorít:  
 

1. Informovanie o európskych programoch a grantoch 
2. Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 
3. Zapájanie PSK do európskych projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev 
4. Propagácia PSK a prezentácia úspešných projektov PSK 
5. Zázemie PSK v Bruseli 
 
 

PRIORITA 1 
 
Informovanie o európskych programoch a grantoch 
 
Vyše 300 podporných európskych programov a grantov v programovacom období 2007 - 
2013 predstavuje možnosť získania finančných prostriedkov pre oblasti, ktoré pokrývajú 
najrôznejšie spektrá aktivít. Zastúpenie PSK v Bruseli si preto kladie za jednu zo svojich 
priorít informovať o európskych programoch a grantoch. Informovanie, pravidelné 
zasielanie aktuálnych informácií a výziev k týmto programom a grantom, ponúkaná 
asistencia zo strany Zastúpenia PSK v Bruseli vytvárajú predpoklady vyššej účasti 
subjektov v PSK na európskych (komunitárnych) programoch s medzinárodnou účasťou. 
  
  
Aktivity 
 
Poskytovanie informácií o európskych programoch a grantoch  
 

Zastúpenie Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli sa snaží informovať subjekty 
PSK prostredníctvom pravidelného zasielania informácií o európskych programoch a 
grantoch. Európske granty sú zamerané na oblasti okrem iných: médiá a komunikácia; 
doprava; energetické zdroje; informačná spoločnosť; konkurencieschopnosť; kultúra; mládež; 
podnikanie; poľnohospodárstvo; rozvoj miest a obcí; verejné zdravotníctvo; vonkajší obchod; 
vzdelávanie; výskum a vývoj; zamestnanosť a sociálne veci; životné prostredie.  
 
Databáza kontaktov 

 
Ako prostriedok pre pravidelné informovanie slúži databáza kontaktov PSK, ktorá 

obsahuje kontakty na Úrad PSK, jednotlivé odbory, zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK, mestá a obce, univerzity, školy, podnikateľské subjekty, právnické a fyzické subjekty. 
Databáza sa neustále rozširuje a momentálne obsahuje kontakty na 330 miest a obcí a vyše 
300 právnických a súkromných osôb.  Za 2. polrok roka 2009 a 1. polrok roka 2010 bolo 
zaslaných 205 informatívnych správ.  

Zastúpenie PSK využíva svoju prítomnosť v centre EÚ na aktívnu účasť na 
konferenciách, informačných stretnutiach a  seminároch. Účasť na týchto podujatiach je 
potrebná na získavanie cenných a praktických informácií o európskych programoch a 
grantoch. Informácie sú triedené a spracované podľa aktuálnosti a relevantnosti a následne 
odosielané na príslušné odbory PSK, zariadenia v pôsobnosti PSK a subjekty v PSK.  
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Webová stránka PSK 
 

Aktuálne informácie sú taktiež zverejnené na webová stránke PSK www.po-kraj.sk a to 
v sekcii granty a výzvy http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-a-granty/ a 
medzinárodná spolupráca http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/medzinarodna-
spolupraca/aktuality/.  

Počas uplynulého roka došlo v spolupráci s 
tlačovým oddelením kancelárie predsedu 
PSK k výraznému sprehľadneniu 
informácií o EÚ a aktualít v oblasti výziev 
a grantov. Na webovej stránke PSK boli 
ďalej doplnené informačné bannery 
zamerané na rôzne oblasti. Táto skutočnosť 
prispela k zjednodušeniu a vyššej 
dostupnosti zverejňovaných informácií a ich 
prelinkovaniu na konkrétne odkazy 
a podrobnejšie informácie. 

 
 
Dvojmesačník EURONEWS 

 
K zvyšovaniu informovanosti prispieva aj dvojmesačník 
EURONEWS. K tomuto formátu sa Zastúpenie PSK 
navrátilo minulý rok, čím obnovilo tradíciu zasielania 
tohto periodika ešte z roku 2005. EURONEWS 
informuje o aktualitách európskeho diania, udalostiach, 
európskych programoch a grantoch, nových výzvach na 
predkladanie návrhov, výzvach na hľadanie partnera pre 
formujúce sa projekty a participácii Zastúpenia PSK 
v Bruseli na európskych podujatiach. Za uplynulý rok 
vyšlo 6 vydaní EURONEWS, ktorý je uverejnený na 
webovej stránke PSK. Dvojmesačník EURONEWS 
predstavuje popri webovej stránke dôležitý komunikačný 
nástroj. 
 
 
 
Zvyšovanie informovanosti o možnostiach EÚ 
  

K šíreniu informácií a zvyšovaniu poznania o európskych politikách a komunitárnych 
programoch prispievajú organizované návštevy do centra EÚ. Priama účasť predstaviteľov na 
seminároch, prezentáciách a stretnutiach prispieva k vyššej informovanosti. V porovnaní 
s minuloročným obdobím sa počet predstaviteľov z PSK, ktorí navštívili európske inštitúcie 
znížil z dôvodu finančnej krízy. 
 
Návštevy predstaviteľov PSK v Bruseli 
 
Návštevy umožňujú získať prehľad o fungovaní európskych inštitúcií, možnostiach získania 
finančných zdrojov z EÚ, ako aj zapojenia sa do partnerstiev pre vznikajúce projekty.  
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V dňoch 24. - 26. februára 2010 
absolvovali  poslanci Zastupiteľstva PSK 
N. Sirková, E. Chlapeček a M. Daňo 
informatívnu návštevu v Bruseli. Traja 
poslanci PSK boli výbornými vyslancami 
kraja, ktorí počas stretnutí s európskymi 
predstaviteľmi aktívne diskutovali 
o aktuálnych otázkach, prezentovali ťažkosti 
v rozvoji kraja a ich možné riešenia. 
Pracovnú cestu predstaviteľov ôsmych 
samosprávnych krajov pripravilo Zastúpenie 
Európskej komisie na Slovensku 
v spolupráci so Zastúpením PSK v Bruseli 
a finančne ju podporila Európska komisia v rámci svojho programu prioritných návštev. 
 
 
 
OPEN DAYS 2009 – Európsky týždeň regiónov a miest 
 
Každoročná účasť predstaviteľov PSK na najväčšom podujatí regionálnej politiky v Bruseli 
OPEN DAYS, ktorého tradičným oficiálnym partnerom je aj PSK, zaručuje väčšiu 
viditeľnosť, prospech a pridanú hodnotu tohto podujatia aj v kraji. Nezanedbateľnou súčasťou 
podujatia sú aj zorganizované stretnutia, počas ktorých majú predstavitelia PSK možnosť 
kontaktu s európskymi politickými aktérmi, zástupcami regiónov a miest, predstaviteľmi 
európskych inštitúcií a nadnárodných spoločností. Stretnutia umožňujú vzájomnú výmenu 
kontaktov, názorov a skúseností v oblasti regionálnej politiky, európskych projektov, 
najlepších príkladov, partnerstiev a možností spolufinancovania projektov. Na podujatí 
OPEN DAYS 2009  aktívne 
participovali dvaja zástupcovia 
Odboru regionálneho rozvoja, 
územného plánu a životného 
prostredia PSK,  po  jednom 
predstaviteľovi Agentúry regio-
nálneho  rozvoja PSK,  Prešov-
skej univerzity, Ministerstva 
hospodárstva SR a Podvihor-
latských novín.  
 
 
 
OPEN DAYS 2009 – Lokálne podujatie v 10 mestách PSK 
 
Oficiálny partner OPEN DAYS sa zaväzuje usporiadať podujatie aj na domácej pôde. 
Súčasťou OPEN DAYS sa stal  Deň otvorených dverí, ktorý sa každoročne koná na 
Úrade Prešovského samosprávneho kraja. Cieľom podujatia je priblížiť Európu občanom 
regiónu. Počas Dňa otvorených dverí sú predstavené aktivity a kompetencie samosprávy, 
medzinárodná spolupráca, činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli a Európska únia. Pridanou 
hodnotou minuloročného podujatia bolo jeho rozšírenie aj do 10 miest Prešovského 
kraja. Európsku úniu sa podarilo priblíži ť vďaka aktívnemu zaangažovaniu                              
11 stredných škôl, ktoré sa zapojili do akcie Ako chutí Prešovský kraj, ako chutí Európa. 
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Zvyšovanie poznatkov o Európskej únii, jej 
inštitúciách, iniciatívach, programoch, 
grantoch a možnostiach financovania sa 
uskutočňuje aj prostredníctvom 
individuálnych a skupinových návštev 
poslancov PSK,  primátorov miest, starostov 
obcí, predstaviteľov univerzít, občianskych 
združení, študentov, či obyvateľov kraja. 
V sledovanom období Zastúpenie PSK 
prijalo 8 skupinových návštev zo 
Slovenska, v ktorých bolo 90 zástupcov z 
Prešovského kraja.  
 
 
Médiá 
 

K vyššej informovanosti prispievajú regionálne médiá, ktoré uverejňujú príspevky 
o dianí v EÚ a aktivitách Zastúpenia PSK v Bruseli. Prospešné sú návštevy regionálnych 
novinárov v Bruseli, ktoré sú organizované európskymi inštitúciami. Zastúpenie PSK 
v Bruseli sprostredkovalo účasť na európskych podujatiach pre dvoch regionálnych 
novinárov, ktorým cestovné náklady hradil Výbor regiónov. Informácie o aktivitách 
a možnostiach EÚ boli verejnosti sprostredkované tiež cez Spravodaj a Magazín PSK.  
 
 
Súťaž 10 Naj 

V záujme zvyšovania poznatkov študentov stredných škôl o Európskej únii 
vyhlásil PSK súťaž 10 Naj – Miesta, ktoré musíte vidieť. Na súťaži 
powerpointových prezentácii, ktorá prebieha od apríla do októbra 2010 
spolupracuje Zastúpenie v Bruseli. 

 
 
Hodnotenie 
 
              

V uplynulom roku pokračovalo Zastúpenie PSK v Bruseli v nastavenej zintenzívnenej 
forme informovania o európskych programoch a grantoch. Pri šírení informácií hrá naďalej 
prioritnú úlohu databáza kontaktov, webová stránka PSK, dvojmesačník EURONEWS 
a kontakt s médiami. Voľba komunikačných kanálov, ich aktuálnosť, zvyšovanie kvality 
a relevantnosti poskytovaných informácií, ako aj neustále rozširovanie databázy prispieva 
k zvýšenému záujmu o informácie z centra EÚ. Táto skutočnosť má nezanedbateľný vplyv na 
zvýšení informovanosti a poznatkov o EÚ v Prešovskom kraji.  

Účinnosť informovania možno označiť ako uspokojujúcu, vzhľadom na spätnú odozvu 
a prejavený záujem, kde však existuje ešte veľký potenciál. Ako negatívum je potrebné 
označiť vplyv ekonomickej krízy, ktorá sa tiež prejavila v zníženom počte a frekvencii 
návštev predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli. 
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PRIORITA 2 
 
Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 
 

Zastúpenie PSK v Bruseli neustále rozvíja svoje kontakty na európskej úrovni. 
V uplynulom roku absolvovali zástupcovia PSK 229 stretnutí v prospech záujmov kraja. 
Stretnutia, zasadnutia, konferencie a podujatia sa uskutočnili s predstaviteľmi európskych, 
národných, regionálnych a lokálnych inštitúcií.  

Išlo najmä o nasledujúce oblasti: implementácia ROP, štrukturálne fondy na 
Slovensku, kohézna politika EÚ po roku 2013, stratégia Európa 2020, teritoriálna spolupráca, 
EZÚS, územná kohézia, ENPI, Východné partnerstvo, podpora podnikania, inovačná politika, 
klastre, vzdelávanie, kultúra, Európsky týždeň regiónov a miest - OPEN DAYS 2010, 
Dohovor primátorov a starostov, výročná konferencia NEEBOR v Prešove, Zelený týždeň. 
 Zastúpenie pokračovalo v rozvíjaní spolupráce na európskej, národnej, regionálnej a 
lokálnej úrovni. V druhej polovici roka 2009 bol politický vývoj na európskej scéne 
ovplyvnený európskymi voľbami a následným formovaním novej Európskej komisie. Nová 
zostava eurokomisárov nastúpila do funkcie vo februári 2010. Novým komisárom pre 
regionálnu politiku sa stal rakúsky politik Johannes Hahn. 

PSK sa naďalej zapájal do diskusie o budúcnosti kohéznej politike EÚ, ktorá sa 
v priebehu roka zintenzívnila. Svoje postoje vyjadril PSK k budúcnosti teritoriálnej 
spolupráce, inovačnej politike a novej stratégii Európskej únie na najbližších 10 rokov - 
Európa 2020. Zastúpenie sledovalo a postupovalo informácie o verejných konzultáciách 
k európskym politikám a programom.  
  

Aktivity 
 
Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 
 

Diskusia o budúcnosti kohéznej politiky EÚ sa počas uplynulého 
roka dynamizovala. V tejto oblasti využíva zastúpenie aktívne 
zapájanie do aktivít, ktoré sú pripravované neformálnou sieťou 
regiónov ROTOPI. V decembri 2009 zorganizovalo ROTOPI 
konferenciu „Európska kohézna politika: jej úspechy a výzvy.“ 
Na konferencii vo Výbore regiónov mal príspevok aj PSK, 
v rámci ktorého boli odprezentovaný stav implementácie 
operačných programov, využitie štrukturálnych fondov v PSK 
a zásadné prvky pre budúcu kohéznu politiku. Prezentácia bola 
pripravená v spolupráci s Odborom regionálneho rozvoja, 

územného plánu a životného prostredia Úradu PSK. Príspevok Prešovského kraja získal 
pozitívnu odozvu. 

Niekoľko stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie a Európskeho parlamentu 
bolo zrealizovaných s cieľom poskytnúť praktické skúsenosti regiónov s implementáciou 
súčasnou generáciou štrukturálnych fondov. Stretnutia zároveň slúžili na výmenu 
argumentov pre udržanie kohéznej politiky ako horizontálnej priority EÚ.  

Po významných dokumentoch pre diskusiu o budúcnosti kohéznej politiky EÚ, 
ktorými boli správa F. Barca „Agenda reformovanej kohéznej politiky,“ 5. a 6. správa o 
ekonomickej a sociálnej kohézii, výhľadový európsky dokument Regióny 2020, bola 
zverejnená orientačná správa vtedajšieho komisára pre regionálnu politiku Pawla Sameckého. 
Následne bola otvorená konzultácie k novej stratégii EU2020, ktorá nastúpila po 
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Lisabonskej stratégii a ktorá určuje smerovanie EÚ na najbližších 10 rokov a má vplyv 
aj na kohéznu politiku ako takú. Kľúčovými dokumentmi pre negociácie bude                     
5. Kohézna správa, revízia rozpočtu EÚ a finančný rámec EÚ. 

V sledovanom období bol sledovaný vývoj a čerpanie ROP. Zastúpenie v Bruseli 
bolo priebežne v kontakte so SORO PSK, Stálym zastúpením SR pri EÚ a DG REGIO. 
V danom čase tiež prebiehalo schvaľovanie druhého balíčka zjednodušenia implementácie 
štrukturálnych fondov. O tomto vývoji Zastúpenie PSK priebežne informovalo zainteresované 
zložky. Viac ako ročný proces sa uzavrel v júni 2010, keď bola úprava implementačného 
nariadenia EK schválená. 
 
 
Stratégia Európa 2020 – nástupníčka Lisabonskej stratégie 
 

Európska komisia spustila dňa 24. novembra 2009 celoeurópsku  
konzultáciu o novej stratégii EÚ do roku 2020, ktorá je 
nástupkyňou Lisabonskej stratégie – európskej stratégie pre rast 
a zamestnanosť. Stratégia Európa 2020 má byť východiskom zo 

súčasnej krízy a vstupom do novej udržateľnej sociálnej trhovej ekonomiky, v ktorej rozvoj 
bude vychádzať z inovácie, lepšieho využívania zdrojov a znalosť bude kľúčovou.  
 Do konzultácie sa zapojil Prešovský samosprávny kraj, ktorý zaslal svoje 
stanovisko k návrhu stratégie. PSK zdôraznil, že nová stratégia musí byť tvorená za účasti 
regionálnej a miestnej samosprávy. Dôležité je, aby viacúrovňové riadenie implementácie 
stratégie Európa 2020 bolo vytvorené, čím sa predíde nedostatkom Lisabonskej stratégie. 
Významnú úlohu má zohrávať kohézna politika, aby sa zabezpečil horizontálny rozvoj 
v regiónoch EÚ. Kľúčové postoje PSK sa podarilo v spolupráci s Úradom vlády 
zakomponované do národného stanoviska SR.  
 Na základe konzultácie Európska komisia predstavila v marci 2010 formálny návrh 
stratégie Európa 2020. Tri ciele stratégie boli na jarnom zasadnutí Európskej rady 
odsúhlasené. Na júnovom zasadnutí Rady bola stratégia odsúhlasená spolu s usmerneniami. 
Týmto sa proces presunul do členských štátov, kde majú byť navrhnuté národné ciele, 
indikátory a národne programy reforiem. Do konca roka 2010 má každý členský štát 
predložiť národný program reforiem. 
 V záujme ovplyvnenia formovania novej stratégie EÚ prispel svojím stanoviskom 
PSK do konzultácie Výboru regiónov o návrhu Európa 2020. Výbor regiónov zameral 
túto konzultáciu na miestne a regionálne samosprávy, do ktorej sa ich zapojilo 90 z 21 
členských krajín. Príspevok vo forme vyplneného dotazníka, ktorý pokrýval kritické oblasti 
stratégie zaslal PSK v apríli 2010. 
 Zastúpenie PSK v Bruseli aktívne prispelo aj k príprave spoločného stanoviska 
ROTOPI. Zastúpenie spracovalo súhrn hlavných bodov stanovísk zaslaných inštitúciami SR. 
Stanovisko ROTOPI bolo odkomunikované na všetky relevantné európske inštitúcie a bolo 
základom pre rokovania s vrcholnými predstaviteľmi EÚ. 
 Aktívny prístup PSK na európskej úrovni bol možný vďaka úzkej súčinnosti 
zastúpenia s Odborom regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia 
Úradu PSK (Odbor RR, ÚP a ŽP), ktorý pripravoval podklady k stanoviskám 
a spolupracoval s expertmi v PSK. K širšiemu informovaniu o stratégií Európa 2020 
prispelo aj vytvorenie linky na webovej stránke PSK, kde sú uverejňované aktuálne 
informácie o vývoji stratégie Európa 2020, stanoviská a dokumenty. 
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Európska inovačná politika 
 
Inovačná politika sa postupne stala kľúčovou záujmovou 
oblasťou EÚ. Inovácia má silný regionálny rozmer. Inovácia by 
mala byť podporená v regiónoch, aby sa umožnil rýchlejší a trvalo 
udržateľný rozvoj. PSK má veľký potenciál v tejto oblasti. Práve 
európsky projekt RAPIDE, kde Prešovský kraj je partnerom sa snaží 
priblížiť inovácie aj do zaostávajúcich regiónov. 

Vďaka projektu RAPIDE sa PSK zapojil do konzultácie o novom smerovaní 
európskej inovačnej politiky.  Konzultácia prebiehala od septembra do novembra 2009. PSK 
pripravil svoj príspevok, ktorý bol zakomponovaný do spoločného stanoviska RAPIDE. EK 
využila konzultačný proces na zistenie nových možností, akými môže európska inovačná 
politika lepšie čeliť výzvam. Konzultácia poskytla spätnú väzbu na inovačný plán EK. 

Inovácie sa stali ťažiskom novej stratégie Európa 2020. Svedčia o tom ciele 
stratégie a hlavné iniciatívy ako Inovačná únia, ktorá má byť predstavená na jeseň 2010. 
Vzhľadom na vývoj v tejto oblasti Zastúpenie PSK v Bruseli spolu s ARR PSK navrhli, 
aby sa nosnou témou výročnej konferencie NEEBOR v Prešove stali inovácie. Vývoj v 
danej oblasti bol podrobne sledovaný s cieľom pripraviť pre sieť NEEBOR deklaráciu, ktorá 
bude v línii s aktuálnym vývojom inovačnej politiky EÚ. Deklarácia sa zameria na inováciu 
v regiónoch na východnej vonkajšej hranici EÚ a poukáže na ich potenciál v tejto oblasti. 
 
 
Budúca teritoriálna spolupráca 

 
Spolu s diskusiou o kohéznej politike EÚ prebieha aj debata ako by 
mala vyzerať teritoriálna spolupráca po roku 2013. Tento cieľ 
Európskej únie má širokú podporu regiónov, miest a obcí. 
Teritoriálna spolupráca je vnímaná ako pridaná hodnota,  ktorou sa 
šíria dobré skúsenosti, know-how a rozvíja sa spolupráca v rámci 
celej EÚ. Z tohto dôvodu ROTOPI pripravilo stanovisko, ktorým 
načrtlo akú štruktúru a implementáciu by mohla mať teritoriálna 
spolupráca od roku 2014. Do stanoviska prispel aj PSK, ktorého 
pozíciu pripravilo zastúpenie v spolupráci s Oddelením 
cezhraničnej spolupráce Úradu PSK. Stanovisko ROTOPI bolo 
prezentované Európskej komisii, europoslancom, Stálym 

zastúpeniam pri EÚ. Na túto tému ROTOPI zorganizoval aj seminár v Bruseli. 
 Cezhraničná spolupráca je najsilnejšou zložkou teritoriálnej spolupráce a pre 
PSK znamená veľký rozvojový potenciál. Preto sa PSK snaží túto oblasť neustále  
podporovať. Cezhraničný program Poľsko - Slovensko je veľmi úspešný v porovnaní 
s ostatnými programami a jeho čerpanie v rámci PSK je plynulé a vysoké. 
 Novými atribútmi teritoriálnej spolupráce sa stali EZÚS (Európske zoskupenia 
územnej spolupráce) a makroregióny. EZÚS nie sú zatiaľ veľmi rozšírené v rámci EÚ, 
vytvorených ich zatiaľ bolo 15. Na Slovensku pôsobia zatiaľ dve EZÚS v spolupráci 
s maďarskými partnermi.  Dva makroregióny sú aktuálne tvorené. Stratégia Baltského mora 
a Dunajská stratégia. Práve Dunajská stratégia bola otvorená európskej konzultácii od 
februára do apríla 2010. Stratégia by mala z európskeho hľadiska pokrývať celé 
Slovensko, zatiaľ však do stratégie boli zapojené len tri slovenské kraje, ktoré majú 
povodie Dunaja. Tendencia týchto stratégií do budúcna je mať vlastné programy rozvoja so 
zámerom riešiť spoločné výzvy. 
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Východné partnerstvo – iniciatíva EÚ smerovaná na Východnú Európu 
 
V uplynulom období sa program Východná Európa konkretizoval. 
Zastúpenie sa priebežne informovalo o aktuálnom vývoji, čo 
následne komunikovalo do PSK. Príručka financovania a kalendár 
aktivít budú uverejnené v septembri 2010.  
Cez iniciatívu Východné partnerstvo je podporené budovanie 
inštitúcií (od r. 2011), pilotné programy regionálneho rozvoja 
(od r. 2012) a multilaterálna dimenzia Východného partnerstva 
(už spustená). Výzvy budú zverejňované na delegáciách EK 

v partnerských krajinách. Je možné spojené financovanie ako aj twinningové projekty. 
V prípade Prešovského kraja bude možné Východné partnerstvo využiť na rozvoj 
spolupráce s ukrajinskými partnermi. Finančná podpora šiestich krajín sa realizuje cez 
Nástroj európskej susedskej politiky (ENPI). Celková alokácia pre Východné partnerstvo je 
600 mil. €. Najväčšia ročná alokácia zdrojov je určená na rok 2013 v hodnote 230 mil. €. 
 
 
Hodnotenie 
 

 
Zastúpenie PSK v Bruseli bolo aktívne na európskej úrovni, o čom svedčí počet 

stretnutí a účastí na európskych aktivitách. Spektrum pokrytých oblastí bol široký. Účinnosť 
stretnutí možno hodnotiť ako vysokú, nakoľko sa vďaka nim darilo napĺňať stanovené 
priority.  

Diskusia o budúcnosti kohéznej politike EÚ sa počas uplynulého roku 
zintenzívňovala. Do tejto diskusie sa aktívne zapájal PSK v rámci ROTOPI. V nasledujúcom 
období sa očakáva zrýchlenie negociácií vzhľadom na pripravované zverejnenie strategických 
dokumentov EÚ. 

Zapájaním sa do európskych konzultácií ovplyvňuje Prešovský samosprávny kraj 
tvorbu európskych strategických dokumentov a legislatívy. Veľmi pozitívne možno hodnotiť 
aktívny prístup PSK k diskusii o novej stratégii Európa 2020, ktorá určí smerovanie EÚ na 
najbližších 10 rokov. V rámci samosprávnych krajov je PSK najaktívnejším regionálnym 
partnerom pre národných koordinátorov. PSK sa snaží presadzovať regionálne priority 
a záujmy do národnej pozície k európskej stratégii. 

V tejto súvislosti bola významným faktorom účinná spolupráca s Odborom RR, ÚP 
a ŽP, ktorý promptne reagoval, priebežne komunikoval s Úradom vlády a podieľal sa na 
príprave stanovísk. Kľúčovým aspektom bolo zaangažovanie expertov z Prešovského kraja do 
celého procesu. Odborné názory partnerov v regióne sú podstatné pri nastavení cieľov, 
indikátorov a národných programov reforiem. V tejto oblasti bol Odbor RR, ÚP a ŽP 
proaktívny, zorganizoval stretnutie s expertmi a udržiaval pravidelnú vzájomnú komunikáciu. 

 Súčinnosť Zastúpenia PSK v Bruseli s Odborom RR, ÚP a ŽP viedla k vyjadreniu 
pozícií PSK k strategickým témam na európskej úrovni. PSK zaslal 4 stanoviská a zapojil sa 
do dvoch európskych konzultácií. V sledovaných oblastiach bude potrebné pokračovať 
v nastolenom trende, keďže zverejnenie strategických dokumentov a negociácie budú 
kulminovať v roku 2011. V tejto fáze bude kľúčové zapojenie regionálnej a miestnej 
samosprávy do procesu, aby implementácia reflektovala regionálne priority a potenciál. 
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PRIORITA 3 
 
Zapájanie PSK do európskych projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev 
 

Zastúpenie pokračovalo v informovaní subjektov v PSK o možnostiach participácie na 
európskych projektoch. V priebehu roka boli preposielané ponuky od európskych 
partnerov, ktorí hľadali partnerov pre pripravované projekty. Uvedené návrhy projektov 
sa snažia získať finančnú podporu cez podanie žiadosti v rámci výziev európskych programov 
a grantov.  

V uplynulom roku Zastúpenie v Bruseli aktívne podporovalo zapojenie PSK v 
štyroch európskych partnerstvách. Išlo o neformálnu sieť regiónov ROTOPI; sieť 
NEEBOR; EU2020 monitorovaciu platformu; európsky projekt RAPIDE.  
 
 
Neformálna sieť regiónov ROTOPI 
 

Zastúpenie PSK aktívne participovalo na aktivitách neformálnej sieti 
regiónov ROTOPI, ktorá spracováva a komunikuje názory regiónov 
na aktuálne otázky v oblasti regionálnej politiky EÚ. Okrem nižšie 
uvedených aktivít sa zastúpenie zúčastnilo na štyroch interných 
stretnutiach neformálnej siete. 
ROTOPI pripravilo vo februári 2010 stanovisko k budúcnosti 

teritoriálnej spolupráce a v marci 2010 stanovisko k návrhu stratégie Európa 2020. Na 
príprave oboch stanovísk sa podieľalo Zastúpenie v Bruseli, ktoré mohlo poskytnúť 
pozíciu Prešovského kraja k obom témam vďaka podpore Odboru RR, ÚP a ŽP 
a Oddelenia cezhraničnej spolupráce Úradu PSK. Na tieto témy ROTOPI usporiadalo tri 
stretnutia s poslancami Európskeho parlamentu a jeden seminár. 
 ROTOPI proaktívne koná s cieľom ovplyvniť formovanie budúcej kohéznej politiky. 
Okrem neformálnych stretnutí s kompetentnými európskymi predstaviteľmi organizuje 
odborné podujatie pre širšiu verejnosť. Takým podujatím bola v decembri 2009 zorganizovalo 
konferencia „Európska kohézna politika: jej úspechy a výzvy.“ Na konferencii vo Výbore 
regiónov mal príspevok aj PSK, ktorý bol pripravený v spolupráci s Odborom RR, ÚP 
a ŽP Úradu PSK.  

 
 

Sieť NEEBOR - Sieť regiónov na východnej vonkajšej hranici EÚ 
 

Zastúpenie v Bruseli pokračovalo v aktívnej účasti v sieti 
NEEBOR a absolvovalo 14 stretnutí počas roka. V druhej 
polovici roka 2009 boli nosnou témou OPEN DAYS. Sieť 
NEEBOR vytvorila 9 členný konglomerát, ktorého partnerom 

bol aj PSK. Konglomerát NEEBOR zorganizoval 6. októbra 2009 seminár „Rozvoj skúseností 
MSP na východnej hranici EÚ“. Prínosom siete boli aj lokálne podujatia OPEN DAYS, ktoré sa 
konali u každého partnera konglomerátu. 
 V prvom polroku 2010 sa sieť zamerala na prípravu výročnej konferencie NEEBOR 
v Prešove, ktorú organizuje ARR PSK v termíne 7.-10. Septembra 2010 v spolupráci so 
Zastúpením v Bruseli. Náklady výročnej konferencie v Prešove budú spolufinancované cez 
ERDF v rámci INTERREG 4C. 
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EU2020 (Lisabonská) monitorovacia platforma 
 

Aktívne zapojenie PSK v EU2020 (Lisabonskej) monitorovacej 
platforme vytvorenej Výborom regiónom bolo priebežne 
koordinované. Monitorovacia platforma zmenila názov v súvislosti 
s novou stratégiou Európa 2020, ktorá je nástupníčkou po Lisabonskej 
stratégii. Platforma má 115 členov, ktorej PSK je aktívnym členom. 
Výbor regiónov reagoval na návrh novej stratégie Európa 2020 
spustením vlastnej konzultácie v marci 2010, do ktorej sa zapojilo 90 
miestnych a regionálnych samospráv z 21 členských krajín. PSK sa 
zapojil do tejto konzultácie formou dotazníka, ktorý vyplnil Odbor 

RR, ÚP a ŽP spolu s expertmi a zastúpením. So zámerom ovplyvniť rokovania samitu EÚ 
plánovaného na 17. júna 2010 poslal Výbor regiónov list s hlavnými zisteniami konzultácie 
vrcholným predstaviteľom EÚ: Herman van Rompuy, predsedovi Európskej rady; José 
Manuel Barroso, predsedovi Európskej komisie, José Luis Rodríguez Zapatero, premiérovi 
Španielska a Jerzy Buzekovi, predsedovi Európskeho parlamentu. 

 
 

Projekt RAPIDE - INTERREG IVC – Fast Track 
 

Zastúpenie PSK v Bruseli podporovalo Odbor RR, ÚP a ŽP pri 
realizácii unikátneho európskeho projektu RAPIDE. V máji 2010 sa 
projekt úspešne dostal do záverečnej fázy. Výstupom projektu bol akčný 
plán, ktorý v prípade PSK sa zameral na využitie inovačných poukazov 
pre podnikateľské subjekty v kraji. Implementácia tohto inovatívneho 
prístupu podpory inovácii je však komplikovaná obmedzeniami 

Operačného programu konkurencieshopnosť a hospodársky rast, cez ktorý má byť akčný plán 
realizovaný. V tejto súvislosti sa zastúpenie získalo a postúpilo kontakty na regióny, kde 
sa inovačné poukazy už realizovali. 
 Nápomocným bolo aj stretnutie v marci 2010 so zástupcami Generálneho riaditeľstva 
pre podnikanie a partnermi projektu v Bruseli. Stretnutie slúžilo na výmenu skúseností 
s inovatívnymi nástrojmi a poskytlo priestor na hľadanie riešení problematických oblastí. 

Vďaka projektu RAPIDE sa PSK zapojil do konzultácie o európskej inovačnej 
politiky, ktorá prebiehala od septembra do novembra 2009. PSK pripravil svoj príspevok, 
ktorý bol zakomponovaný do spoločného stanoviska RAPIDE.  

 
 

Kapitalizačný projekt RAPIDE aj tento rok zapojil PSK do 
iniciatívy „Regióny pre ekonomickú zmenu.“ Na tohto ročnom 
európskom fóre Regióny pre ekonomickú zmenu, ktoré sa 
uskutočnilo v máji 2010 v Bruseli, boli podpísané akčné plány 
všetkých partnerov fast trackových projektov.  

Iniciatíva Regióny pre ekonomickú zmenu poskytuje priestor na diskusiu, na ktorej sa 
každoročne zúčastní okolo 500 politikov a expertov z regiónov EÚ. Súčasťou iniciatívy je 
vyhlásenie ocenenia RegioStars, ktorými sú odmenené inovatívne projekty v regionálnom 
rozvoji. 
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Hodnotenie 
 

 
V priebehu roka Zastúpenie v Bruseli priamo podporovalo štyri európske partnerstvá. 

Zastúpenie bolo aktívnym partnerom siete ROTOPI a podieľalo sa na príprave spoločných 
stanovísk a aktivít. Tento prístup bol možný vďaka podpore Odboru RR, ÚP a ŽP a Oddelenia 
cezhraničnej spolupráce Úradu PSK. V tomto trende je nevyhnutné postupovať, aby sa 
vynaložené úsilie premietlo do finálnych strategických dokumentov a implementácie 
kohéznej politiky po roku 2013.  

Aktivity siete NEEBOR boli počas uplynulého rola podporované zastúpením 
v koordinácii s Agentúrou regionálneho rozvoja PSK. Významným podujatím siete je 
pripravovaná 5. výročná konferencia NEEBOR v Prešove v septembri 2010, na ktorej sa 
zúčastnia partneri od Fínska po Cyprus. Konferencia bude zameraná na aktuálnu tému – 
inovatívne regióny na východnej hranici EÚ. Výročné podujatie bude finančne podporené 
z ERDF v rámci INTERREGu 4C, keďže partnerom projektu NEEBOR je ARR PSK. 

Pozície PSK sa darilo tlmočiť v rámci EU2020 monitorovacej platformy. Prispela k 
tomu pozitívna spolupráca zastúpenia s Odborom RR, ÚP a ŽP a expertov v regióne. 
Výsledky konzultácie Výboru regiónov k návrhu novej stratégie Európa 2020 boli postúpené 
najvyšším predstaviteľom EÚ.  

Projekt RAPIDE bol priebežne podporovaný zastúpením, ktoré využilo svoje kontakty 
v záujme riešenia problematickej časti projektu. Súčinnosť s Odborom RR, ÚP a ŽP sa tiež 
preniesla do aktívnej účasti na konzultácií o európske inovačnej politike ako aj na fóre 
Regióny pre ekonomickú zmenu. Realizácia projektu bola úspešná a mohla by viesť 
k príprave ďalšieho projektu v oblasti inovácií. 

Potenciál je stále pre intenzívnejšie zapojenie subjektov do európskych projektov. Hoc 
finančné zdroje európskych programov a grantov budú sa v nasledujúcom období zmenšovať, 
je stále priestor pre vytvorenie nových partnerstiev a projektov. V tejto súvislosti Zastúpenie 
PSK v Bruseli pravidelne postupuje aktuálne informácie o takýchto ponukách. Zároveň 
zastúpenie ponúka možnosť nájdenia partnerov pre európske projekty v rámci svojej 
databázy. 
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PRIORITA 4 
 
Propagácia PSK a prezentácia úspešných projektov PSK 
 

Za jednu zo svojich priorít si v rámci svojho pôsobenia Zastúpenie PSK v Bruseli 
vytýčilo Propagáciu PSK a prezentáciu jeho úspešných projektov. Najvhodnejšími miestami 
pre zviditeľnenie a propagáciu PSK sú prestížne európske podujatia v Bruseli a 
reprezentačné priestory Európskych inštitúcií; Európskej komisie a Výboru regiónov. 
Jedná sa o miesta, ktoré za rok navštívia tisícky politických činiteľov, reprezentantov 
a zástupcov európskych regiónov a miest, nadnárodných spoločností a občanov zo štátov EÚ 
i mimo nej. Účasti na tomto type podujatí predchádza dlhý rad splnenia dôležitých kritérií 
a úloh, ktoré zaraďujú Prešovský samosprávny kraj medzi aktívne a dynamicky sa 
rozvíjajúce regióny, ktorých význam a dôležitosť z roka na rok narastá. 

Zastúpenie PSK v období 2. polroka 2009 a 1. polroka 2010 zrealizovalo prezentačné 
aktivity, ktoré napomáhajú vytváraniu a šíreniu pozitívneho imidžu Prešovského 
samosprávneho kraja a zvyšujú jeho hodnotenie  na európskej úrovni. Zastúpenie PSK 
ostáva aj napriek silnej konkurencii vyše 300 zastúpení regiónov a miest silným 
a uznávaným partnerom. 
 
 
Aktivity 
 
Európsky týždeň regiónov a miest 2009 

  
Európsky týždeň regiónov a miest - OPEN DAYS 2009 sa 
uskutočnil od 5. do 8. októbra v Bruseli. Hlavnou témou 7. ročníka 
tohto podujatia boli: „Globálne zmeny, európske odpovede“ 
(Global Challenges, European Responses). Prešovský 
samosprávny kraj bol už po šiesty krát oficiálnym partnerom 
na tomto prestížnom podujatí v oblasti regionálnej politiky. 
Podujatie OPEN DAYS 2009 sa nieslo v nasledujúcich podtémach: 

• Obnova rastu: Inovácia v európskych regiónoch a mestách;  
• Regióny a klimatická zmena: Európsky spôsob;  
• Teritoriálna spolupráca: Cezhraničná spolupráca;  
• Hodnotenie a ďalšie smerovanie európskej kohéznej politiky  

Vyše 7000 Európanov; národných a 
regionálnych činiteľov, reprezentantov 
súkromného a verejného sektora, 
mimovládnych organizácií a zástupcov 
univerzít z 213 regiónov a miest z 33 
európskych krajín sa zúčastnilo na 125 
seminároch, workshopoch a sprievodných 
podujatiach v Bruseli. Participanti 
pricestovali z celej Európy, Spojených 
štátov amerických, Indie a Číny. Za 
Prešovský samosprávny kraj sa na 
podujatí zúčastnili reprezentanti úradu 
PSK, Agentúry regionálneho rozvoja PSK 
a Prešovskej univerzity. 
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Cieľom štvordňového podujatia OPEN 
DAYS pre regióny a mestá bolo zdieľanie 
ideí v širokom spektre oblastí. Všetky 
oblasti sa sústredili na ekonomický rozvoj 
a proti krízové opatrenia v súvislosti s 
dlhodobými výzvami v oblasti zmeny 
podnebia. 
Dňa 13. marca podal PSK oficiálnu 
kandidatúru na OPEN DAYS 2009 v 
rámci konglomerátu INNOVATIVE 
GOOD PRACTICES – Inovatívne dobré 
príklady. Konglomerát pozostáva z členov 
Siete na vonkajšej východnej hranici EÚ - 
NEEBOR; ktorí participujú na spoločnom projekte Interreg IVC. Členovia konglomerátu: 
Union of Cyprus Municipalities (Cyprus), Észak-Alföld Region (Maďarsko), Panonska 
Hrvatska (Chorvátsko), Podkarpatské vojvodstvo (Poľsko), Prešovský samosprávny kraj, 
South Transdanubia (Maďarsko), Yalova Belediyesi (Turecko), Vidzeme (Litva), Podlaskie 
vojvodstvo (Poľsko), North Karelia (Fínsko). Konglomerát NEEBOR sa na podujatí OPEN 
DAYS 2009 prezentoval na workshope: Rozvoj malého a stredného podnikania v regiónoch 
na východnej vonkajšej hranici EÚ. Na workshope sa zúčastnil aj slovenský europoslanec 
Miroslav Mikolášik. 
 
 

OPEN DAYS 2009: Miestne podujatie 
Deň otvorených dverí na Prešovskom samosprávnom kraji -  22. október 2009  
 

Súčasťou participácie na podujatí Open 
Days v Bruseli je aj vytvorenie tzv. 
Lokálneho podujatia. Cieľom je 
priblíženie problematiky EÚ bližšie 
k občanovi. Prešovský kraj tejto výzve 
každoročne pripisuje veľkú vážnosť. 
V mesiaci október sa uskutočnil 
tradi čný Deň otvorených dverí na 
Úrade Prešovského samosprávneho 
kraja.  Jednalo sa už o druhý ročník 
podujatia zameraného na objavovanie 
regionálnych a európskych možností 
a špecifík. Tento rok bol venovaný 
špecialitám z európskych regiónov a 
krajín. Ako aj v minulom roku, súčasťou podujatia boli aj prezentácie na tému regionálneho 
rozvoja, kultúry, vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb, financovania, 
medziregionálnej spolupráce a Európskej únie. Prezentácie počas celého dňa účastníkov 
nabádali k diskusii o problematikách, ktoré ich zaujímajú. Podujatiu na Úrade PSK 
predchádzal Týždeň otvorených dverí na stredných školách v Prešove, Poprade, Kežmarku, 
Bardejove, Humennom, Starej Ľubovni, Stropkove, Sabinove, Svidníku a Vranove nad 
Topľou. Študenti si pripravili prezentácie a vyzdobili priestory školy, aby tak poukázali na 
špecifické zvláštnosti a charakteristiky členských krajín EÚ. Ochutnávaním rôznych lahôdok 
mali návštevníci možnosť bližšie spoznať Prešovský kraj i Európu. Zaujímavý program, 
upravené priestory a tradičné špeciality kraja a Európy vytvorili jedinečnú atmosféru. Miestne 
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podujatie 2009 rozptýlilo jednotlivé aktivity po celom kraji, aby sa tak priblížilo obyvateľom 
regiónu do maximálnej možnej miery. 
 
 
Odovzdanie portrétov predstaviteľov Európskej únie 
 
Do podujatia Open Days 2009 
v Prešovskom kraji sa aktívne zapojila aj 
Stredná odborná škola A. Dubčeka vo 
Vranove nad Topľou. Súčasťou boli aj 
portréty vrcholných predstaviteľov 
Európskej únie - medzi inými predseda 
Európskej komisie Jose Manuel Barroso, 
komisári Maroš Šefčovič a Pawel Samecki. 
Nakoľko portréty boli veľmi profesionálne 
a výborne vystihovali európskych predsta-
viteľov, sa Stredná odborná škola vo Vranove 
rozhodla venovať tieto diela. Zastúpenie 
v Bruseli v spolupráci so SAD Prešov  
dopravili portréty do Bruselu so zámerom 
odovzdať ich daným osobnostiam.  
 
Začiatkom februára zástupcovia v Bruseli 
odovzdali vtedajšiemu komisárovi pre 
regionálnu politiku Pawelovi Sameckemu 
netradičný dar - jeho portrét. Portrét bol 
zároveň rozlúčkovým darom od Prešovského 
samosprávneho kraja, keďže komisár Pawel 
Samecki končil svoje pôsobenie v Európskej 
komisii. 
 

Počas informatívnej návštevy v Bruseli 
odovzdali poslanci Zastupiteľstva PSK            
N. Sirková, E. Chlapeček a M. Daňo 
komisárovi Marošovi Šefčovičovi jeho 
portrét z dielne študentov Strednej 
odbornej školy vo Vranove. Portrét slúžil 
zároveň ako gratulácia k aktuálnemu 
vymenovaniu  M. Šefčoviča za podpredsedu 
Európskej komisie pre interinštitucionálne 
vzťahy. Maľbu budovy Európskeho 
parlamentu v Štrasburgu odovzdali traja 
poslanci PSK europoslankyni Monike 
Smolkovej počas svojej návštevy 
Európskeho parlamentu v Bruseli.  
 
Táto nezvyčajná forma prezentácie a oslovenie 
vyrcholných európskych predstaviteľov 
prispela k zviditeľneniu Prešovského samosprávneho kraja na európskej scéne vďaka 
preneseniu výtvarných diel nadaných študentov zo Strednej odbornej školy A. Dubčeka vo 
Vranove nad Topľou. 
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Súťaž základných škôl - Môj región, môj trh 
 
K úspešnej súťaži pre stredné školy sa 
rozhodla skupina Výboru regiónov UEN - 
EA vyhlásiť v roku 2009 aj súťaž pre 
základné školy. Cieľom súťaže bolo 
predstaviť deťom vo veku 7 - 12 rokov 
formou kreslenia Európsku úniu, jej 
kultúrnu rôznorodosť a regionálnu 
identitu. Do tejto súťaže sa v mene PSK 
a Slovenska zapojila Spojená škola, 
Základná škola vo Svidníku. Súťaž 
kresieb pod témou „Môj región, môj 
trh“  žiaci Základnej školy vo Svidníku výborne vystihli. Ich výtvarné diela sa vynímali 
v konkurencii 7 európskych krajín. Víťazné kresby zdobili reprezentačné priestory vo 
Výbore regiónov a boli vydané vo forme pohľadníc a brožúrky. Víťazky súťaže a základná 
škola výnimočne prezentovali Prešovský kraj na európskej pôde. 
 
 
Deň otvorených dverí na inštitúciách EÚ 9. máj 2009 - OPEN DOORS 2010  

 Vo Výbore regiónov mali záujemcovia 9. Mája možnosť objaviť 
regionálne zvláštnosti EÚ. Regióny, mestá a obce z celej Európy sa 
prezentovali informačnými materiálmi, suvenírmi, ľudovou hudbou, 
tancom, turistickými atrakciami, typickým jedlom a zvyklosťami. 
Prešovský samosprávny kraj prezentoval na tomto podujatí 
región plný jedinečných prírodných krás, kultúrnych pamiatok, 
unikátov zo zoznamu UNESCO, región pohostinnosti a 

srdečnosti. O stánok PSK bol na podujatí prejavený vysoký záujem návštevníkov. Stánok 
navštívili účastníci z európskych krajín: Belgicka, Nemecka, Francúzska, Španielska, 
Švédska, Fínska, Islandu, Poľska, Maďarska, Českej Republiky, Rakúska a Ukrajiny; ale aj z 
Japonska, Kórei a Srí Lanky. Záujem návštevníkov sa upriamoval hlavne na horstvo a prírodu 
Vysokých Tatier, ale aj historické centrá našich miest, hlavne Levoče a Bardejova. Veľkú 
pozornosť upútal aj jedinečný unikát 
drevených kostolíkov. Prezentáciu 
vzhliadlo približne 4500 záujemcov. 
Podujatie bolo už tradične oživené 
množstvom sprievodných atrakcií pre 
mladších, ale aj starších návštevníkov. 
Nechýbal vedomostný kvíz, vystúpenia 
hudobných skupín, ukážky ľudových zvykov 
a tradícií. Zastúpenie PSK v Bruseli sa snaží 
o zviditeľnenie a propagáciu PSK na 
európskej úrovni aj prostredníctvom účasti na 
prezentačných podujatiach. Návštevníci sa 
tak majú možnosť oboznámiť s krásami, 
jedinečnosťami, prírodným, kultúrnym a 
historickým dedičstvom nášho kraja. 
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PSK na fóre: Úloha regionálnych a miestnych autorít vo vzťahoch EÚ – Rusko 

Od 7. do 9. júna sa v Bruseli 
uskutočnilo Medzinárodné fórum 
pre efektívnu spoluprácu v Európe: 
Úloha regionálnych a miestnych 
autorít vo vzťahoch EÚ – Rusko. 
Podujatie sa konalo vo Výbore 
regiónov, Európskom parlamente a na 
Generálnom riaditeľstve pre 
regionálnu politiku. Cieľom fóra bola 
prezentácia dobrých príkladov v 
oblasti spolupráce medzi regionálnymi 
a miestnymi autoritami z EÚ a 
Ruskom. Podujatie sa venovalo aj 
témam ako Budúcnosť vzťahov medzi 
EÚ a Ruskom, ako aj EÚ – Rusko – 

Strategické partnerstvo. Na podujatí sa zúčastnili predseda komisie pre občianstvo, riadenie, 
inštitucionálne a vonkajšie záležitosti Výboru regiónov Luc Van den Brande, generálny 
riaditeľ pre regionálnu politiku Dirk Ahner, reprezentanti Ruskej federácie, poslanci 
európskeho parlamentu, pracovníci Európskej komisie a zástupcovia regiónov, univerzít a 
súkromného sektora z celej Európy. Na fóre participoval aj Prešovský samosprávny kraj, 
aby tak využil možnosť prezentácie nášho regiónu a jeho úspešnej spolupráce s Ruskou 
federáciou. Prešovský samosprávny kraj má s Vologodskou oblasťou rozvinutú 
medziregionálnu spoluprácu, ktorá siaha už od roku 1997. V roku 2004 bola medzi PSK a 
Vologdskou oblasťou uzatvorená Dohoda o 
spolupráci. V priebehu času sa táto spolupráca 
prehĺbila na oblasť výstavno-veľtržnej činnosti, 
podpory rozvoja obchodu, malého a stredného 
podnikania, kultúry, vojensko-historickej oblasti a 
iných. Stánok PSK prezentoval aj sieť NEEBOR, 
ktorej je členom. NEEBOR je partnerstvo regiónov 
na východnej vonkajšej hranici EÚ. Cieľom 
NEEBORu je zvýšiť povedomie európskych 
inštitúcií, členských štátov, regiónov, miestnych 
autorít a občianskych organizácií na oboch stranách 
hranice o existencii slabých a silných stránok 
cezhraničnej oblasti. NEEBOR sa má stať platformou 
otvoreného dialógu a koordinácie spoločných akcií a 
iniciatív za účelom šírenia výmeny „best practices“, 
podpory spolupráce a synergií v regióne. Účastníci 
odborného fóra z najrôznejších oblastí sa zaujímali 
hlavne o oblasť spolupráce, potenciál, zaujímavosti a 
krásy nášho regiónu. Účasť na odborných 
podujatiach tohto typu zaraďuje Prešovský samosprávny kraj medzi aktívnych partnerov 
regionálnej politiky na európskej úrovni a vysiela pozitívny signál o PSK. 
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Návšteva víťazov súťaže stredných škôl v Bruseli  
 
Do piateho ročníka súťaže stredných 
škôl, ktorú organizujú členovia Výboru 
regiónov skupiny EA sa tento rok 
zapojila Obchodná akadémia v Poprade. 
Súťaž je už tradične zameraná na 
študentov vo veku 14 – 18, ktorí rozšíria 
svoje znalosti o Európskej únii a Výbore 
regiónov zapojením sa do vedomostného 
kvízu. Druhé kolo súťaže pozostávalo z 
napísania eseje na tému: „ Ako by mala 
podľa Vás Európska únia bojovať proti 
chudobe v regiónoch?“  Víťazkami súťaže 
sa stali dve študentky z Obchodnej 
akadémie v Poprade, ktoré začiatkom júna 
prišli na dvojdňovú návštevu Bruselu. Študentky odprezentovali svoju školu a región na 
zasadnutí skupiny Európska aliancia vo Výbore regiónov. V rámci programu sa zúčastnili na 
plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, navštívili Európsky parlament a spoznávali Brusel. 
Študentky Obchodnej akadémie v Poprade potvrdili opätovne, že mladí ľudia 
z Prešovského kraja sa vedia výborne zhostiť úlohy vyslanca a prezentovať región 
a školu na vysokej úrovni. 
 
 
Hodnotenie 
  
  
 Brusel naďalej ostáva centrom diania Európskej únie, za čo vďačí svojej strategickej 
polohe a koncentrácii veľkého množstva Európskych inštitúcií. Podľa odhadov pôsobí 
v Bruseli 15 000 lobistov z 2500 rôznych organizácií, medzi ktoré patrí aj vyše 300 zastúpení 
Európskych regiónov a miest. Prítomnosť Zastúpenia PSK z roka na rok naberá na význame. 
Propagačné aktivity Zastúpenia PSK hrajú so stále sa zvyšujúcou intenzitou dôležitú úlohu pri 
vytváraní pozitívneho obrazu a zviditeľňovania Prešovského samosprávneho kraja na 
európskej úrovni. Aktívna účasť a pôsobenie kraja na európskej úrovni totiž vysiela pozitívny 
signál nielen pre partnerov PSK, ale aj ostatné európske regióny a mestá. PSK sa tak zaraďuje 
medzi aktívnych partnerov regionálnej politiky. Vo vysokej konkurencii európskych regiónov 
a miest prítomných v Bruseli sa prezentáciou, propagáciou a vytváraním dôležitého PR na 
európskej pôde Prešovský kraj zaraďuje medzi vyspelé európske regióny, ktoré majú čo 
ponúknuť. 
Prezentácia úspešných projektov prispieva k dotváraniu tohto obrazu. Prostredníctvom šírenia 
informácií o know-how a najlepších príkladov z Prešovského kraja sa môže aj odborná 
európska verejnosť dozvedieť o projektoch zrealizovaných PSK. 
Aktivity, ktoré sú určené mladým ľuďom svedčia o vysokom potenciály PSK v oblasti 
vzdelávania. Pravidelná a vysoká angažovanosť škôl v iniciatívach a aktivitách na úrovni EÚ 
obohacuje proces vzdelávania, rozširuje a rozvíja poznatky študentov o EÚ, ako aj ich 
jazykové znalosti a vytvára dobré meno PSK v zahraničí. 
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PRIORITA 5 
 
Zázemie PSK v Bruseli 
 

Zastúpenie PSK v Bruseli sa od svojho vzniku snaží byť kontaktným miestom, na 
ktoré sa môžu predstavitelia a subjekty PSK v prípade potreby obrátiť. Zastúpenie 
v Bruseli sa stalo vyhľadávaným kontaktným bodom pre mestá a obce, zariadenia v  
pôsobnosti PSK, subjekty a jednotlivcov. Zastúpenie PSK prijalo v sledovanom období              
8 skupín v počte 130 osôb.  

V uplynulom roku bolo zastúpenie kontaktované približne 40-krát zo strany 
záujemcov, ktorým bola poskytnutá asistencia. Išlo o zistenie požadovaných informácií, 
vyhľadanie kontaktu, zabezpečenie programu a stretnutí, vybavenie účasti resp. zastúpenia na 
podujatí, odporučenie dopravného spojenia a ubytovania v Bruseli, dovoz prezentačných 
materiálov. Kontaktovanie Zastúpenia v Bruseli bolo v apríli 2010  zjednodušené jeho 
prepojením na IP ústredňu Úradu PSK. Priamy telefonický hovor so zastúpením je 
spoplatňovaný ako v rámci Slovenska.  

Počas roka Zastúpenie PSK v Bruseli poskytlo dve krátkodobé stáže. Dve 
študentky si rozšírili znalosti z oblasti európskych politík a okúsili dianie v centre EÚ. Pozícia 
stážistu ponúka možnosť získania praxe študentom, ktorí zároveň prispievajú k spracovaniu 
aktuálnych tém a zabezpečeniu prezentačných aktivít Zastúpenia PSK v Bruseli. 
 
 
Hodnotenie 
 
 

Zastúpenie PSK pôsobí ako kontaktný bod v Bruseli pre predstaviteľov a subjekty 
PSK. Zastúpenie je kontaktované čoraz častejšie, čo svedčí o väčšej informovanosti o činnosti 
Prešovského kraja v Bruseli. Prispelo k tomu aj IP prepojenie s Úradom PSK, ktoré umožňuje 
realizovať hovory so Zastúpením v Bruseli, akoby bolo umiestnené na Slovensku. 

Vplyvom ekonomickej krízy a formovaním sa európskych inštitúcií po európskych 
voľbách v roku 2009 sa počet návštev prijatých v Dome slovenských regiónov (DSR) znížil. 
Tento trend sa dá predpokladať aj v nasledujúcom období z dôvodu pretrvávajúcej krízy 
a ukončenia spoločného zastúpenia samosprávnych krajov – Domu slovenských regiónov 
v Bruseli. 

Prechodný stav DSR od roku 2008, pretrvávajúce technické ťažkosti, neobsadené 
zastúpenia troch samosprávnych krajov a vplyv finančnej krízy viedli k vypovedaniu 
nájomnej zmluvy zo súčasných spoločných priestorov ku koncu roku 2010. Od januára 2011 
bude Zastúpenie PSK pôsobiť na novej adrese v Bruseli. 
 
 
 
 
      
     PREŠOV REGION                                               
               BRUSSELS OFFICE 
 
 
 
 



  20 

Záver 
 

Zastúpenie PSK si za sedem rokov svojej činnosti vybudovalo medzi vyše 300 
zastúpeniami miest a regiónov v Bruseli uznávané a stabilné postavenie. Významne k tomu 
prispievajú faktory ako kontinuita zastúpenia, aktívne zapájanie do aktuálnych diskusií 
a konzultácií, stabilná spolupráca v rámci partnerstiev, pravidelné stretnutia a účasť na 
európskych konferenciách, seminároch a podujatiach. 

Súčasnú pozíciu bolo možné nadobudnúť jedine s podporou vnútorných štruktúr PSK. 
Súčinnosť sa prejavila vo vyššej informovanosti subjektov v PSK o Zastúpení v Bruseli a to: 
spoluprácou s tlačovým oddelením, rozšírením databázy kontaktov, sprehľadnením 
a aktualizovaním webovej stránky, kontaktom s médiami a zaangažovaním stredných 
a základných škôl do európskych podujatí.  

Pozícia PSK na európskej úrovni sa posilňuje vďaka aktívnemu zapojeniu do 
európskych konzultácií a negociácii o strategických návrhoch EÚ. V tejto oblasti má 
pozitívny vplyv spolupráca s Odborom RR, ÚP a ŽP a Oddelením cezhraničnej spolupráce 
Úradu PSK. Súčinnosť a koordinácia na európskych projektoch s Agentúrou regionálneho 
rozvoja PSK a Odborom RR, ÚP a ŽP vedú k úspešnej realizácií týchto projektov 
a získavaniu pridanej európskej hodnoty. 

Súčasné programovacie obdobie je z pohľadu regionálneho rozvoja prioritne 
orientované na Regionálny operačný program. Príprava a implementácia ROP sa však stretla 
so závažnými komplikáciami, ktoré SORO PSK priebežne rieši. Zastúpenie sa aktívne zapája 
do hľadania vhodných riešení cez spoluprácu s DG REGIO a pravidelnú komunikáciu so 
SORO PSK. Revízia ROP v druhej polovici roka 2010 umožňuje urobiť potrebné úpravy  
v ROP, ak sa nájde zhoda na národnej, európskej a regionálnej úrovni v záujme zefektívniť 
implementáciu ROP v nasledujúcich piatich rokov. 

Zastúpenie PSK sa stalo kontaktným bodom v Bruseli pre predstaviteľov a subjekty 
PSK. Jeho pôsobenie bude v nasledujúcom období ovplyvnené ukončením spoločného 
zastúpenia samosprávnych krajov – Domu slovenských regiónov v Bruseli. Od januára 2011 
bude Zastúpenie PSK pôsobiť na novej adrese v Bruseli. 
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 2. polroku 2009  
 

Júl 
2009 

1.7. Zastupiteľstvo PSK v Prešove 
Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2008 a        
I. polrok 2009 

 7.7. Rozhovor pre časopis ŠARM 
 

 23.-24.7. Zahraničná pracovná cesta do Mukačova, Ukrajina 
Stretnutie k programu ENPI 

 30.7. Informačný deň programu ENPI v Prešove 
 

August 
2009 

10. 8. Stretnutie s predstaviteľmi Prešovskej univerzity, Prešov 
Téma: Účasti PU na podujatí Open Days 2009 

 25.8. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Výročná konferencia vo Fínsku 

September 
2009 

2.-3.9. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

  7.9.  Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Prípravné stretnutie k OPEN DAYS 2009  

 7.9. Debata s predsedom Európskej komisie J. M. Barroso 
v Európskom parlamente 

 8.9. Konferencia: Klíma a zamestnanosť 
 

 9.-11.9. Výročná konferencia siete NEEBOR v Joensuu, Fínsko 
Spolupráca na príprave konferencie 

 11.9. Stretnutie s projektovým manažérom projektu RAPIDE 
Téma: kontakty v rámci európskych inštitúcií 

 16.9. Stretnutie zástupcami Eszak Alfold a Asociácia municipalít Cypru 
Téma: Koordinácia NEEBOR 

 17.9. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Výročná konferencia vo Fínsku 

 18.9. Stretnutie DSR 
Téma: Príprava rozpočtu DSR na rok 2010 

 21.9. Stretnutie so zástupcom Juhovýchodné Maďarsko 
Téma: Fungovanie zastúpenia v Bruseli 

 21.9. Stretnutie k burze projektov v oblasti rozvoja vidieka 
 

 24.9. Seminár ROTOPI: Teritoriálna spolupráca 
 

 29.-30.9. Európske kultúrne fórum v Bruseli 
 

 30.9. Prípravné stretnutie k podujatiu OPEN DAYS 2009 
Téma: Propagačné materiály 
 

Október 
2009 

5.–8.10. Podujatie OPEN DAYS 2009 – Európsky týždeň regiónov a miest 
PSK oficiálny partner po šiesty krát 
Účasť 5 predstaviteľov z PSK 

 6.10. Workshop siete NEEBOR v rámci OPEN DAYS 2009 
Téma: Rozvoj skúseností MSP na východnej hranici EÚ 
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 7.-8.10. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 12.10. Stretnutie s radkyňou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ zodpovednej 
za  regionálnu politiku 
Téma: ROP, ROTOPI a kohézna politika EÚ po roku 2013 

 13.10. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: OPEN DAYS 2009 

 12.-21.10. Ako chutí Prešovský kraj, ako chutí Európa - podujatie na 
stredných školách PSK 
Súčasť lokálne podujatie OPEN DAYS 2009 

 21.10. Stretnutie s predstaviteľom SAD Prešov 
Téma: Belgické požiadavky na prepravu 

 22.10. Deň otvorených dverí na Úrade PSK 
Lokálne podujatie OPEN DAYS 2009 v Prešove 

 26.10. Zasadnutie Komisie PSK pre medzinárodnú spoluprácu a 
propagáciu 

 28.10. Konferencii: Focus 89 
Téma: 20 rokov od revolúcie 1989 

November 
2009 

4.11. Konferencia: Kohézna politika EÚ 

 4.11. Debrífing po samite EÚ na Stálom zastúpení SR pri EÚ 
 

 4.11. Vernisáž k Výstave V4 
 

 5.11. Seminár: Obnova priemyselných zón 
 

 9.11. Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Budúcnosť kohéznej politiky a revízia rozpočtu EÚ 

 10.11. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Deklarácia Joensuu, lokálne podujatia konglomerátu 

 10.11. 
 

Podujatie: 89 EXPOSITION 

 11.11. Podujatie: Oslava 20. výročia pádu železnej opony 
 

 16.11. Stretnutie so zástupkyňou poľského vojvodstva Pomorske 
Téma: Spolupráca v rámci ROTOPI 

 18.11. Seminár DG REGIO: ESPON a kohézna politika 
 

 18.11. Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Koordinácia pripravovaných aktivít 

 18.11. Stretnutie s europoslancom M. Mikulášikom 
Téma: Aktivity a stanovisko ROTOPI 

 18.11. Stretnutie s radkyňou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ zodpovednej 
za  regionálnu politiku 
Téma: Pracovná skupina k teritoriálnej spolupráci 

 24.11. Podujatie: K post-americkej Európe 
Téma: Vzťahy EÚ a Ruska 

 
 

26.11. Vernisáž k výstave Šumava 
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December 
2009 

1.12. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Inovačné agentúry 

 1.12. Stretnutie so zástupcom Slovenskej katolíckej misie v Bruseli 
Téma: Spoluúčasť DSR na podujatí Vianoce predo dvermi 

 2.12. Stretnutie s predstaviteľmi SPINEA 
Téma: Vzájomná spolupráca  

 2.12. Stretnutie so štátnym tajomníkom MVRR 
Téma: Stanovisko ROTOPI a teritoriálna spolupráca 

 3.12. Zasadnutie skupiny Výboru regiónov UEN-EA 
Výstava výtvarných prác základných škôl vo Výbore regiónov 

 3.-4.12. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 4.12. Konferencia: Európska kohézna politika – jej úspechy a výzvy 
Prezentácia využitia štrukturálnych fondov v PSK 

 8.12. Predvianočné stretnutie s predstaviteľmi európskych inštitúcií 
a regionálnych zastúpení v Dome slovenských regiónov 

 11.12. Úvodné stretnutie k podujatiu OPEN DAYS 2010 
 

 21.12. Odovzdávanie ceny PSK v Prešove 
 

 
 
 
 
 
 

Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2010 
 

Január 
2010 

14.1. Európsky parlament: vypočúvanie dezignovaného komisára pre 
regionálnu politiku J. Hahna 

 15.1. Stretnutie so zástupcami Karlovarského kraja v Bruseli 
Téma: Bilaterálna spolupráca 

 18.1. Európsky parlament: vypočúvanie dezignovaného komisára pre 
interinštitucionálne vzťahy M. Šefčoviča 

 20.1. Informačné stretnutie k pripravovaným podujatiam 
organizovanými Výborom regiónov 

 25.1.  Prijatie návštevy stážistov z Európskej komisie (7 osôb) 
 

 25.1. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 26.1. Stretnutie v Centre pre regióny 
Téma: Vytvorenie spoločného konglomerátu pre Open Days 2010 

 27.1. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Príprava aktivít v roku 2010 

 27.1. Seminár Belgicko-Luxemburskej obchodnej komory 
Téma: Spolupráca s Ruskom a Bieloruskom 

 27.1. Konferencia REGIO STARS 2010 
Téma: Zdieľanie najlepších príkladov 
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Február 
2010 

 4.2. Stretnutie s komisárom pre regionálnu politiku P. Sameckým 
Odovzdanie portrétu, ktorý vytvorili študenti zo Strednej odbornej 
školy A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou 

  4.2. Stretnutie s asistentkou a stážistkou poslanca EP V. Maňku 
Téma: Fungovanie regiónov v Bruseli a vzájomná spolupráca 

  7.-8.2.  Stretnutie s vystavovateľmi z Vysokých Tatier, SACR a Slovenska 
na  výstave cestovného ruchu „Salon des Vacances“ 

  9.2.  Stretnutie s p. Klisenbauerovou – hotel vo Vysokých Tatrách 
Téma: Účasť na výstave a nadviazanie spolupráce 

 10.-11.2. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 10.2. Stretnutie národnej delegácie s podpredsedom EK M. Šefčovičom 
 

 12.2. 
 

Stretnutie regionálnych zastúpení v Bruseli 
Téma: Networking a spolupráca 

 15.2. Stretnutie s predstaviteľom SKM  
Téma: Podpora samosprávnych krajov pre Slovensko-Český ples 

 17.2. Prijatie skupiny študentov Trnavskej univerzity (20 osôb) 
 

 22.2. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 24.2. Rokovanie s prenajímateľom priestorov Domu slovenských 
regiónov 
Téma: situácia po dvoch vlámaniach v januári, potrebné opatrenia, 
návrh riešení problémov prevádzkovania 

 24.2. Seminár Lisabonskej monitorovacej platformy 
Téma: Stratégia Európa 2020 

 24.2. 
-26.2. 

Návšteva poslancov samosprávnych krajov v Bruseli  
Účasť 3 poslancov PSK v rámci 25 člennej skupiny 

 25.2. Stretnutie poslancov PSK s podpredsedom EK M. Šefčovičom 
 

 25.2. Stretnutie poslancov PSK s poslankyňou EP M. Smolkovou 
 

 25.-26.2. Stretnutie poslancov PSK s predstaviteľmi CEMR a Výboru 
regiónov 

Marec 
2010 

 2.3. Pracovné raňajky „Dohovor primátorov a starostov“ 
Téma: Informovanie o novej iniciatíve Európskej komisie - 
ELENA 

 2.3. Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Budúcnosť kohéznej politiky v súvislosti so stratégiou 
Európa 2020 

 3.3. Stretnutie s vedúcim jednotky DG REGIO pre teritoriálnu 
spoluprácu 
Téma: Dunajská stratégia a spolupráca 

 8.3. Stretnutie regionálnych zastúpení v Bruseli 
Téma: Imidž ako nástroj podnikania 

 10.3. Konferencia k rómskej problematike 

 10.3. Stretnutie so zástupkyňou Pomorského vojvodstva v Bruseli 
Téma: Aktívne zapojenie poľských regiónov do sieti ROTOPI 
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 11.3. Prijatie skupiny sociálnych pracovníkov z PSK  (26 osôb) 

 16.3. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Stretnutie s komunikačným pracovníkom NEEBOR 

 17.3. Stretnutie so zástupcom Dolnosliezskeho vojvodstva v Bruseli 
Téma: Aktívne zapojenie poľských regiónov do sieti ROTOPI 

 17.3. Podujatie Zastúpenia Baden-Württemberg v Bruseli 
Vystúpenie novovymenovaného podpredsedu Európskej komisie 
M. Šefčoviča 

 17.-18.3. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

 18.3. Stretnutie so zástupcom vedúcej jednotky pre Slovensko,                    
DG REGIO 
Téma: Financovanie SORO, čerpanie zdrojov v rámci ROP 

 22.3. 
-26.3. 

Konferencie v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie 

 23.-24.3. Stretnutia projektu RAPIDE a DG ENTERPRISE 
 

 25.3. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Príprava stretnutia v apríli a výročná konferencia v Prešove 

 30.3. 
 

Stretnutia na Úrade PSK 
Téma: Pripravované stretnutie s expertmi k stratégii Európa 2020 

Apríl 
2010 

8.4. Stretnutie s expertmi PSK 
Téma: Pripomienkovanie stratégie Európa 2020, národné ciele 

 9.4. Stretnutie s predstaviteľom Ministerstva hospodárstva 
Téma: Inovačné preukazy – implementácia v PSK 

 12.4. Stretnutie s riaditeľom ZŠ Kúpeľná, Prešov 
Téma: Program návštevy v Bruseli 

 12.4. Stretnutie s predstaviteľom SAD Prešov 
Téma: Belgické požiadavky na prepravu 

 13.4. Návšteva spoločnosti SPINEA, Prešov 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 14.-15.4. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 15.4. Politické a pracovne stretnutie siete NEEBOR 
 

 21.4. Stretnutie so zástupcom DG RELEX 
Téma: Výročná konferencia NEEBOR v Prešove 

 23.4. Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Sumár dobrých príkladov v rôznych oblastiach, príprava 
stretnutia s europoslancami 

 28.4. 
 

Stretnutie konglomerátu Open Days 2010 
Téma: Príprava seminárov 

Máj 
2010 

 4.5.  Slávnostná ceremónia Dohovoru primátorov a starostov 
v Európskom parlamente 

 6.5. Stretnutie ROTOPI s europoslancami Výboru pre regionálny 
rozvoj, Európsky parlament 
Téma: Stratégia Európa 2020 a podpora kohéznej politiky 

  8.5. Účasť PSK na podujatí OPEN DOORS vo Výbore regiónov 
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  10.5. Konferencia EPSON 
Téma: Spustenie nových výziev v rámci programu EPSON 

 20.5. Odovzdávanie ceny REGIO STARS 
 

 20.5. 
- 21.5.  

Semináre v rámci podujatia Regióny pre ekonomickú zmenu 

 25.5. Týždeň malého a stredného podnikania 
Odovzdávanie cien 

 27.5. 
 

Seminár o finančných nástrojoch EIB a EK pre inovácie a výskum 

 31.5. 
 

Účasť na otvorení zastúpenia Juhovýchodného Maďarska v 
Bruseli 

Jún 
2010 

 2.6. Pracovné raňajky s predsedom BBSK M. Maňkom 
Téma: Spolupráca samosprávnych krajov v rámci DSR 

 2.6. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Príprava 5. výročnej konferencie v Prešove 

  7.6. Prezentácia PSK na medzinárodnom fóre EÚ a Rusko 
 

 7.-8.6. Návšteva študentov ZŠ Kúpeľná, Prešov v Bruseli (40 osôb) 
 

  8.6. Konferencia: Fórum chudoby, miestne a regionálne odpovede 
Téma: Miestne a regionálne kompetencie v sociálnej oblasti 

 10.6. Konferencii: Regenerácia miest 
 

 8.-10.6. Návšteva dvoch študentiek Obchodnej akadémie Poprad v Bruseli 
- víťazky stredoškolskej súťaže EA Výboru regiónov 
 

 9.-10.6. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 11.6. Informačný deň k programu NATURA 
Téma: Spustenie nových výziev v rámci programu NATURA 

 14.6. Stretnutie so zástupcami Južných Čiech v Bruseli 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 18.6. 
 

Odovzdávanie ceny Učiteľ a študent roka PSK 

 22.6. Konferencia: Revitalizácia stredných a malých podnikov v Európe 
 

 23.6. Informačný deň o sieti NEEBOR 
 

 24.6. Vyhodnotenie prvého kola súťaže 10 NAJ prezentácií študentov 
stredných škôl PSK 

 30.6. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Príprava 5. výročnej konferencie v Prešove 

 

Celkovo sa pracovníci Zastúpenia PSK v Bruseli v uplynulom roku zúčastnili na 229 
konferenciách, seminároch, stretnutiach a kultúrno-spoločenských podujatiach v záujme 
získania aktuálnych informácií, odborných znalostí, lobingu a networkingu. 

 


