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Dôvodová správa 
 

 

 Zastúpenie PSK v Bruseli zaznamenalo svoje 10. výročie. Od mája 2003 sa podarilo 

etablovať PSK ako stabilného, aktívneho a dôveryhodného partnera na európskej scéne. 

Desaťročné kontinuálne pôsobenie v Bruseli prispelo k využitiu možností, ktoré ponúka 

členstvo v Európskej únii.  

 

 V uplynulom období intenzívne prebiehali rokovania o legislatívnom balíku pre 

politiku súdržnosti 2014-2020. Vývoj sa týkal viacročného finančného rámca, jednotlivých 

nariadení, nových princípov a nástrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov, 

partnerskej dohody, integrovaného regionálneho operačného programu, európskej územnej 

spolupráce a cezhraničných programov. Z tohto dôvodu bol najväčší dôraz kladený na 

sprostredkovanie aktuálnych a relevantných informácií k programovaniu obdobia 2014-2020. 

Na jednej strane išlo o európske štrukturálne a investičné fondy a na druhej strane bola 

sledovaná príprava novej generácie podporných programov EÚ. 

 Dôležitou oblasťou záujmu sa stáva udržateľná energia, ktorá predstavuje podstatný 

rozvojový potenciál pre región. Ide o tému vysoko aktuálnu pre EÚ, ako aj pre Prešovský 

samosprávny kraj. Z tohto dôvodu sa PSK angažuje v príprave žiadosti o technickú asistenciu 

ELENA, ktorá by mohla významne prispieť k naštartovaniu tohto sektora na území kraja. 

V oblasti zelenej energie bola oslovená laická a odborná verejnosť vďaka druhému ročníku 

Energetického dňa v PSK.  

 Počas roka zastúpenie podporovalo svojimi aktivitami zapojenie PSK v troch 

európskych partnerstvách. Od roku 2012 významné miesto zastáva účasť na celoeurópskej 

iniciatíve Dohovor primátorov a starostov. Rozvinutá bola spolupráca s Karpatskou 

konvenciou, ktorej iniciatívu a podujatie podporil PSK. Zapojenie v Monitorovacej platforme 

Európa 2020, ktorej členom je PSK od roku 2006 pokračovalo počas sledovaného obdobia.  

 K prezentácii PSK na európskej úrovni prispeli štyri podujatia. Išlo o ôsmu účasť PSK 

na Dni otvorených dverí na európskych inštitúciách. Významným podujatím bola konferencia 

Smerom k európskej stratégii pre Karpatský región", na ktorej odborníci a zástupcovia 

európskych inštitúcií diskutovali o možnosti európskej stratégie pre Karpaty. Ďalším 

prezentačným podujatím bola umelecká výstava študentov z dvoch stredných odborných škôl 

vo Vranove nad Topľou, ktorá sa konala v júni v Bruseli pod názvom „Slovensko – minulosť 

a budúcnosť očami slovenských študentov.“ Význačným bol spomínaný druhý v poradí 

Energetický deň, ktorého zorganizovaním sa PSK opäť zapojil do Európskeho týždňa 

udržateľnej energie ako aktívny územný koordinátor Dohovoru primátorov a starostov. 
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Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli 

za II. polrok 2012 a I. polrok 2013 
  

 

Počas ročného obdobia júl 2012 – jún 2013 pokračovalo zastúpenie v napĺňaní priorít:  

 

1. Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 

2. Informovanie o EÚ, politikách, programoch a možnostiach 

3. Zapájanie PSK do európskych partnerstiev 

4. Prezentácia PSK na európskych podujatiach 

5. Zázemie PSK v Bruseli 

 

 

 

PRIORITA 1 
 

Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 

 

 Dlhodobé kontakty, európske väzby a skúsenosti umožňujú zastúpeniu ďalej 

presadzovať záujmy PSK. V záujme získania aktuálnych informácií, odborných znalostí, 

lobingu a networkingu bolo zrealizovaných 110 stretnutí a účastí na seminároch 

a konferenciách s predstaviteľmi európskych, národných, regionálnych a lokálnych 

inštitúcií. 

Stretnutia boli zamerané na nasledujúce oblasti: nové nariadenia európskych 

štrukturálnych a investičných (EŠI) fondov, sedemročný finančný rámec EÚ, programovanie 

obdobia 2014-2020, nové európske programy, stratégia Európa 2020 a NPR, implementácia 

štrukturálnych fondov na Slovensku, politika EÚ pre energetickú efektívnosť a obnoviteľné 

zdroje energie, technická asistencia ELENA, podpora inovácií, výskumu a vývoja, TEN-T, 

cezhraničná spolupráca, európska stratégia pre Karpatský región. 

 

 
Politika súdržnosti EÚ 2014-2020 

 

Uplynulé obdobie bolo rokom intenzívnych rokovaní 

o navrhnutom legislatívnom balíku pre politiku súdržnosti                  

2014-2020. Rámcové nariadenie a nariadenia pre jednotlivé EŠI 

fondy sa neporadilo schváliť v predpokladanom časovom horizonte. 

Neformálne rokovania dospeli ku konsolidovaným návrhom 

nariadení. Formálne schválenie Európskym parlamentom a Radou sa 

uskutoční do konca roka 2013. Túto situáciu do značnej miery 

spôsobili vyjednávania o sedemročnej finančnej perspektíve, na 

ktorej sa dohodlo počas júnového samitu EÚ.  

V priebehu sledovaného obdobia zastúpenie v Bruseli zisťovalo, 

spracovalo a priebežne posielalo informácie o vývoji rokovaní 

o nariadeniach EŠI fondoch, novinkách a zmenách v nich, pripravovaných pravidlách, 

vzoroch a harmonogramoch. Vo veľkej miere sa správy týkali finančného rámca a balíka 

pre Slovensko, nových princípov a nástrojov EŠI fondov, partnerskej dohody, integrovaného 

regionálneho operačného programu, európskej územnej spolupráce a cezhraničných 

programov. V danom období prebiehali aj rokovania o novej generácii programov EÚ, 

v rámci ktorých Horizont 2020 bude mať významné postavenie. O vývoji prípravy 

európskych programov zastúpenie priebežne informovalo. 
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Stratégia Európa 2020 a národné programy reforiem 

 

Stratégia Európa 2020 predstavuje hlavné smerovanie EÚ, preto 

zastúpenie v Bruseli v spolupráci s Odborom regionálneho 

rozvoja PSK jej venuje pozornosť. V rámci Monitorovacej 

platformy stratégie Európa 2020 zaslal PSK tri tematické 

stanoviská, ktorými prispel k výstupom Výboru regiónov. 

Príspevky sa týkali Spoločného strategického rámca, iniciatívy 

Mládež v pohybe a partnerskej dohody.  

 Výbor regiónov presadzuje zapojenie regionálnej a miestnej samosprávy do 

národných programov reforiem,  ktoré prenášajú stratégiu Európa 2020 do členských 

krajín. Vývoj v tejto oblasti nezaznamenal významnú zmenu nielen na Slovensku. Svedčí 

o tom prieskum monitorovacej platformy, do ktorého sa zapojil PSK a ktorého výsledky boli 

zverejnené v 3. Monitorovacej správe Výboru regiónov v októbri 2012.  

 V Tretej správe Výboru regiónov o monitorovaní stratégie Európa 2020 sa okrem 

iného konštatuje: „Viacúrovňová koordinácia a riadenie nie sú ani zďaleka rozšírené:                  

o národných programoch reforiem v rámci stratégie Európa 2020 stále rozhodujú hlavne 

vlády jednotlivých štátov, a to aj napriek častejšej konzultácii s rôznymi subjektmi 

zastupujúcimi miestne a regionálne orgány. V dôsledku toho stratégia Európa 2020 nie je 

prínosom z hľadiska zosúladenia a prepojenia politík, nezohľadňuje rôzne sociálno-

hospodárske súvislosti, ani sa im neprispôsobuje.“ 

 

 

Udržateľný energetický rozvoj 

 

Od vstupu PSK do Dohovoru primátorov 

a starostov si oblasť energetickej efektívnosti a 

obnoviteľných zdrojov energie (OZE) získava 

väčšiu pozornosť v regióne. V septembrovom 

vydaní spravodaja Dohovoru primátorov a starostov bol o tomto vývoji zverejnený 

rozhovorom s predsedom PSK. 
 Svoje miesto si získava Energetický deň v PSK. Do jeho druhého ročníka sa 

zapojilo 60 organizácií, ktorých aktivity oslovili verejnosť s témou udržateľnej energie. 

Týmto podujatím sa PSK ako územný koordinátor Dohovoru primátorov a starostov 

zapája do iniciatívy Európsky týždeň udržateľnej energie – EUSEW. Spoločné úsilie 

vynaložené v rámci EUSEW pomáha Európe napĺňať energetické ciele (podrobnejšie 

o Energetickom dni a EUSEW v prioritách 2 a 4). K tejto téme prispievajú odborné stretnutie, 

ktoré PSK v spolupráci s Energetickým klastrom Prešovského kraja organizoval počas roka.  

 Na európskej úrovni je téma udržateľnej energie neustále diskutovaná. Európska 

komisia (EK) pripravila návrh európskej politiky obnoviteľných zdrojov energie po roku 

2020. EK navrhla tri možné scenáre a potvrdzuje, že trhová integrácia obnoviteľných zdrojov 

energie a ich rastu v nasledujúcich dekádach po roku 2020 je nevyhnutná. V návrhu je tiež 

výzva pre viac koordinovaný prístup v EÚ pri spúšťaní a reformovaní podporných schém, ako 

aj pre nárast využívania obchodu s obnoviteľnými zdrojmi energie medzi členskými štátmi. 

Navyše navrhnutá smernica o energetickej efektívnosti, ktorá sa týka verejných budov, 

bola schválená v septembri.  

 Pritom dôležitou podmienkou čerpania EŠI fondov je pre menej rozvinuté 

regióny (7 VÚC) potrebné vyčleniť minimálne 10 % (z pôvodne navrhovaných 6%) 

zdrojov EFRR na národnej úrovni na tematický cieľ 4 - podpora prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Na dosiahnutie tematického cieľa 4 je 

pri menej rozvinutých regiónoch možné využiť aj kohézny fond a v takom prípade sa podiel 

zvýši na 12 %.  
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Technická asistencia ELENA 

 

Európska komisia spolu s Európskou investičnou bankou 

(EIB) vytvorila technickú pomoc ELENA na podporu 

regionálnym a miestnym samosprávam. Cieľom je spojiť 

rozptýlené lokálne projekty do systematických investícií a 

zabezpečiť ich výnosnosť. Nástroj ELENA je financovaný 

prostredníctvom programu Inteligentná energia pre Európu. Úroveň spolufinancovania je 90% 

oprávnených nákladov. Multiplikačný efekt investície má byť najmenej 20, minimálna 

hodnota investícií 50 miliónov eur.  

 PSK ako územný koordinátorom Dohovoru primátorov a starostov zorganizoval 

za účasti zástupcu EK DG ENER stretnutia s predstaviteľmi miestnej samosprávy a 

odbornými inštitúciami s cieľom zmapovať záujem o technickú asistenciu ELENA. Na 

základe týchto stretnutí a vyjadreného záujmu zo strany municipalít sa spustila príprava 

žiadosti pre získanie nástroja ELENA v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných 

zdrojov energie. Technická pomoc ELENA by mala umožniť zabezpečenie prípravných prác 

až do zrealizovania verejného obstarávania pre plánovaný investičný program a to v časovom 

horizonte do troch rokov od podpísania zmluvy s Európskou komisiou a EIB. 

 Do prípravy žiadosti o technickú asistenciu ELENU pod vedením PSK sa pridalo 

15 miest a obcí. Od septembra prebiehala príprava najprv pred-žiadosti, ktorá bola schválená 

EIB koncom roka. Následne práce na žiadosti pokračovali, druhá verzia žiadosti bola zaslaná 

v júni. Komunikáciu s EIB v tejto veci zabezpečovalo zastúpenie v Bruseli. Počas letných 

mesiacov sa predpokladá doriešenie kľúčových otázok. Na jeseň 2013 by mali prebehnúť 

rokovania s EIB s cieľom dospieť k schváleniu žiadosti a následnému podpísaniu zmluvy. 

   

 

 V priebehu roka bola pozornosť venovaná ďalším témam: implementácia ROP;  

transeurópska dopravná sieť TEN-T a v rámci nej Via Carpatia, ku ktorej bola prijatá 

bruselská deklarácia 2. októbra 2012; európska teritoriálna spolupráca a príprava 

cezhraničného programu PL-SR; využitie finančných nástrojov JEREMIE a JESSICA; 

možnosti využitia inovačných voucherov; stratégia EÚ pre Karpatský región. 

 

 

Hodnotenie 

 

 

 Počas uplynulého roka bola príprava programovacieho obdobia 2014-2020 na 

európskej úrovni intenzívna. Zastúpenie získavalo aktuálne informácie o vývoji rokovaní 

o nariadeniach EŠI fondoch, novinkách a prijatých zmenách, pripravovaných pravidlách, 

vzoroch a harmonogramoch a včasne ich komunikovalo zložkám PSK.  

 Napriek tomu, že politika súdržnosti má prispieť významne k napĺňaniu cieľov 

Stratégie Európa 2020, zapojenie regionálnej a miestnej samosprávy do Národného programu 

reforiem SR  je naďalej minimálne.  

 Dôležitou oblasťou záujmu sa stáva zelená energia, ktorá predstavuje podstatný 

rozvojový potenciál pre región. Z tohto dôvodu sa PSK angažuje v príprave žiadosti 

o technickú asistenciu ELENA, ktorá by mohla významne prispieť k naštartovaniu tohto 

sektora v kraji. 

 Zorganizovaním druhého ročníka Energetického dňa bola potvrdená aktívna úloha 

PSK ako územného koordinátora. Do podujatia sa zapojila šesťdesiatka organizácií, vďaka 

čomu bolo možné tému udržateľnej energie šíriť väčšej časti verejnosti. 
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PRIORITA 2 

 
Informovanie o EÚ, politikách, programoch a možnostiach 

 

 Zastúpenie PSK v Bruseli svojimi aktivitami podporilo informovanosť v regióne                           

o  politikách, programoch, výzvach, možnostiach zapojenia do projektov a aktuálnych témach 

v Európskej únii.  

 Najväčší dôraz bol kladený na sprostredkovanie aktuálnych a relevantných 

informácií k programovaniu obdobia 2014-2020. Na jednej strane išlo o európske 

štrukturálne a investičné fondy pre Slovensko a na druhej strane bola sledovaná príprava 

programov EÚ.  

 Európske podujatia, ktoré organizuje PSK prispievajú k zvyšovaniu 

informovanosti. Takým bol druhý Energetický deň v kraji, ako aj európske súťaže pre 

stredné a základné školy. 

 

 

Aktivity 

 
Poskytovanie informácií o európskych politikách, programoch, projektoch a výzvach 

 

Počas sledovaného obdobia poskytlo Zastúpenie PSK v Bruseli 130 informácií 

z európskych zdrojov. Išlo o ponuky partnerstiev pre stredné, základné a vysoké školy, 

knižnice, kultúrne a sociálne organizácie, mestá a obce. Zaslané boli odkazy na posledné 

výzvy európskych programov v tomto období. Aktuálne informácie o vývoji schvaľovania 

legislatívnych návrhov EÚ potrebných pre obdobie 2014-2020 boli spracované a zasielané 

priebežne.  

Dianie v EÚ je aktuálne sprístupnene na webstránke PSK. Spustená bola služba 

Euractiv, vďaka ktorej sa aktuality z EÚ zverejňujú automaticky. Na webstránke vo 

vytvorených sekciách európskych politík sú tiež aktualizované prelinkovania na originálne 

zdroje a samotné inštitúcie EÚ.  

 Väčšina informácií je zasielaná do databázy priebežne emailom. V závislosti od 

problematiky dotazov od organizácií a jednotlivcov v kraji je konzultácie riešená telefonicky, 

emailom alebo osobným stretnutím.  

 

 

Diskusia so študentmi Gymnázia v Snine – 29. októbra 

 

Koncom októbra prebehla v rámci 

projektu pre európsku súťaž Euroscola 

debata s gymnazistami v Snine.                      

Z iniciatívy riaditeľky gymnázia sa 

uskutočnilo stretnutie Zastúpenia PSK 

v Bruseli so 130 študentmi a pracov-

níkmi v aule gymnázia. Počas diskusie 

na tému „Regionálne zastúpenie 

v Bruseli: Čo ponúka Európska únia“ 

bola priblížená činnosť zastúpenia, 

fungovanie Európskej únie a európske 

programy určené mladým. Otázky zazneli 

aj na mesto Brusel, európske inštitúcie, 

ako aj na predpoklady pre prácu v nich. 
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Súťaž v kreslení pre žiakov základných škôl „Môj región, moje okolie“  

 

V roku 2012 sa do európskej súťaže výtvarných 

prác žiakov základných škôl zapojila Základná 

škola Šrobárova v Prešove. Kreslenie tohtoročného 

kola súťaže bolo na tému „Prostredie, kde žijem.“ 

Tri víťazné práce boli v decembri 2012 vystavené 

vo Výbore regiónov v Bruseli. Základná škola a tri 

víťazky boli odmenené cenami. 

Do súťaže žiakov od 7 do 12 rokov bolo zapojených 

16 základných škôl z ôsmich krajín: Belgicko, Estónsko, Írsko, Litva, 

Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo. Európsku súťaž 

pre žiakov základných škôl aj v tomto roku zorganizovala Európska 

aliancia Výboru regiónov. 

 

 

Energetický deň v PSK 

 

Po druhý krát sa uskutočnil Energetický deň z iniciatívy PSK. 
V rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie sa v regióne konalo 

mnoho vzdelávacích a zaujímavých aktivít pre verejnosť a odborníkov. 

Do podujatia Energetický deň v Prešovskom kraji sa zapojilo 60 

kultúrnych, sociálnych a školských organizácií v pôsobnosti 

krajskej samosprávy. Spolu 42 stredných škôl pripravilo aktivity ako 

kvízy, súťaže, exkurzie, besedy, zber druhotných surovín, prezentácie i 

zber energetických článkov. Knižnice, osvetové strediská a sociálne 

zariadenie tiež pripravili na tento deň rôzne výstavy, besedy a tvorivé 

dielne pre deti i pre seniorov.  

Energetický deň na Úrade PSK sa 

uskutočnil 25. júna. V rámci dňa si 

verejnosť, študenti a odborníci mohli 

pozrieť niekoľko tematických  výstav 

a dozvedieť sa viac o šetrení energiou vo 

výstavných stánkoch. Odborná verejnosť sa 

opäť stretla na tematickom workshope, kde 

boli prezentované a debatované iniciatívy 

a projekty v oblasti energetickej 

efektívnosti. Vďaka telemostu z Bruselu 

prispel do tejto diskusie zástupca 

Európskej komisie, generálne 

riaditeľstvo pre energiu.  

 

  

Hodnotenie 

 

 

 Informovanie bolo nosnou prioritou pre Zastúpenie v Bruseli v kľúčovom období 

programovania 2014-2020. Z tohto dôvodu sa väčšia časť poskytovaných informácií týkala 

kohéznej politiky, po ktorých nasledovali aktuality o nových európskych programoch.  

K lepšej informovanosti prispieva nová bezplatná služba RSS Euractivu, pretože 

mnoho európskych aktualít je automaticky zverejnených priamo na webstránke PSK. 
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V oblasti energie sa podarilo osloviť laickú a odbornú verejnosť cez druhý ročník 

Energetického dňa v PSK. V tomto roku bol väčší počet zapojených organizácií, ako aj väčší 

počet pripravených aktivít. Ide o tému vysoko aktuálnu pre EÚ ako aj pre Prešovský 

samosprávny kraj, pretože potenciál v tejto oblasti je významný pre rozvoj regiónu. Udržanie 

európskej dimenzie Energetického dňa sa podarilo aj počas odborného workshopu. Vďaka 

telemostu s Bruselom prispel do diskusie aj odborník z Európskej komisie. 

Angažovanosť stredných a základných škôl do európskych iniciatív a súťaží prispieva 

k vyššej informovanosti a lepším znalostiam študentov o Európskej únií. Preto zastúpenie 

v Bruseli podporuje takéto aktivity škôl rôznymi spôsobmi.  

 

 

 

 

PRIORITA 3 

 
Zapájanie PSK do európskych partnerstiev 

 

 V uplynulom roku zastúpenie podporilo svojimi aktivitami zapojenie PSK v troch 

európskych partnerstvách. Od roku 2012, v ktorom sa PSK stal územným koordinátorom 

Dohovoru primátorov a starostov, významné miesto zastáva práve aktívna účasť na tejto 

celoeurópskej iniciatíve. Rozvinutá bola spolupráca s Karpatskou konvenciou, ktorej 

iniciatívu a podujatie podporil PSK. Zapojenie v Monitorovacej platforme Európa 2020, 

ktorej členom je PSK od roku 2006 pokračovalo počas sledovaného obdobia. 

 
 

Dohovor primátorov a starostov 

 

PSK ako územný koordinátorom Dohovoru primátorov 

a starostov pripravil niekoľko stretnutí so zástupcami miestnej 

samosprávy a odbornými inštitúciami s cieľom spropagovať 

iniciatívu Dohovoru primátorov a starostov a zmapovať záujem 

o technickú asistenciu ELENA. Na základe týchto stretnutí sa 

spustila príprava žiadosti pre získanie technickej pomoci ELENA 

v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie pre kraj, mestá a obce. 

Rokovania s EIB v tejto veci zabezpečuje zastúpenie v Bruseli. 

 Zorganizovaním druhého ročníka Energetického dňa bola potvrdená aktívna 

úloha kraja ako územného koordinátora. Do podujatia sa zapojila šesťdesiatka organizácií, 

čím sa počet účastníkom a aktivít významne zvýšil v porovnaní s prvým ročníkom. 

 

 

Karpatská konvencia – Program životného prostredia OSN 

 

Niekoľko ročné kontakty zastúpenia so 

sekretariátom Karpatskej konvencie, Program 

životného prostredia OSN sa rozvinuli do 

vzájomnej spolupráce. Prvým spoločným podujatím 

bola konferencia v Bruseli. Akciu "Smerom k 

európskej stratégii pre Karpatský región" podporil predseda PSK ako člen Výboru 

regiónov, vďaka čomu sa PSK stal spoluorganizátorom tohto podujatia.  Na konferencii 

v rámci úvodných vystúpení predniesla príspevok vedúca Zastúpenia PSK v Bruseli.  
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 Záujmom Karpatskej konvencie je vytvoriť stratégiu EÚ pre Karpatský región 

(Karpatská stratégia). Túto iniciatívu podporuje Výbor regiónov, Asociácia európskych 

hraničných regiónov, Asociácia horských regiónov, Európska akadémia Bolzano, PSK 

a ďalšie regionálne a miestne samosprávy. Na iniciatíve pre Karpatský región plánujú 

uvedené inštitúcie spolupracovať. 

 

 

Monitorovacia platforma Európa 2020  

 

Zapojenie PSK v Monitorovacej platforme Európa 2020 pokračovalo 

aktívne v uplynulom roku. Aktivity v rámci tejto platformy sú 

naďalej koordinované s Odborom regionálneho rozvoja PSK, 

ktorý pripravuje odborné stanoviská. V súčinnosti so zastúpením 

boli zaslané tri dotazníky za PSK na špecifickú tému. Išlo o 

Spoločný strategický rámec, iniciatívu Mládež v pohybe a partnerské 

dohody.  

Monitorovacia platforma Európa 2020 priebežne sleduje zapojenie 

regionálnej a miestnej samosprávy do Národných programov 

reforiem,  ktoré prenášajú stratégiu Európa 2020 do členských krajín. Stav na Slovensku ako 

aj v mnohých ďalších krajinách však nezaznamenal významnú zmenu. Svedčí o tom prieskum 

platformy, do ktorého sa zapojil PSK a ktorého výsledky boli zverejnené v                                  

3. Monitorovacej správe v októbri 2012.  

 

 

Hodnotenie 

 

 

Významný priestor získal Dohovor primátorov a starostov, ktorý spojil samosprávu 

v záujme spoločného projektu pre získanie technickej asistencie ELENA. Do budúcna bude 

potrebná angažovanosť miest a obcí v takom rozsahu, aby sa niektoré z nich stali signatármi 

Dohovoru.  

Zorganizovaním druhého ročníka Energetického dňa bola potvrdená aktívna úloha 

kraja ako územného koordinátora. Do podujatia sa zapojila šesťdesiatka organizácií, čím sa 

počet účastníkom a aktivít významne zvýšil v porovnaní s prvým ročníkom. Potenciálom 

a ďalším krokom v tomto smerovaní môže byť aktívne zapojenie miestnej samosprávy do 

tretieho ročníka Energetického dňa v PSK v roku 2014.  

Rozvinutie spolupráce s Karpatskou konvenciou na regionálnej báze (doposiaľ 

prevládala ministerská úroveň) má potenciál do budúcna. Práve spoločné záujmy partnerov na 

tomto území koordinované a podporované Karpatskou konvenciou môžu spustenú iniciatívu o 

stratégii EÚ pre Karpatský región značne umocniť a zreálniť. 

Monitorovacia platforma Európa 2020 je naďalej v pozornosti PSK. Prínos platformy 

pre kraj je za predpokladu aktívnej účasti vnútorných štruktúr PSK. Sieť NEEBOR počas 

uplynulého roka nebola aktívna z rôznych dôvodov. Jedným z nich bola neúspešná žiadosť 

spoločného projektu „Twinning s externými susediacimi partnermi: Prehľad a príležitosti“ 

v rámci výzvy programu Európa pre občanov pod akciou 2 opatrenie 2.2. Záujmom partnerov 

je v nadchádzajúcom období oživiť túto unikátnu sieť. 
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PRIORITA 4 
 

Prezentácia PSK na európskych podujatiach 

 

V uplynulom roku sa PSK zapojil do štyroch európskych podujatí. Išlo o ôsmu 

účasť PSK na Dni otvorených dverí na európskych inštitúciách; konferenciu v Bruseli 

"Smerom k európskej stratégii pre Karpatský región", umeleckú výstavu študentov z dvoch 

stredných odborných škôl vo Vranove nad Topľou, ktorá sa konala v Bruseli pod názvom 

„Slovensko – minulosť a budúcnosť očami slovenských študentov“; a druhý ročník 

Energetického dňa v PSK ako súčasť Európskeho týždňa udržateľnej energie. 

 

 

Aktivity 
 

Deň otvorených dverí - 4. máj v Bruseli 

  

Pri príležitosti Dňa Európy otvárajú svoje 

dvere inštitúcie EÚ pre verejnosť 

každoročne. Aj v tomto roku sa Prešovský 

samosprávny kraj prezentoval na Dni 

otvorených dverí vo Výbore regiónov.  

V sobotu 4. mája predstavilo 43 regiónov a 

miest svoje atrakcie a krásy návštevníkom 

z Európy a sveta. Trojica regiónov 

Abruzzo z Talianska, Lubuské 

vojvodstvo z Poľska a PSK pripravila 

spoločný stánok plný materiálov, 

informácií a zaujímavosti. 

 

 

 

Konferencia o Karpatskom regióne - 28. máj v Bruseli 

 

Dňa 28. mája sa v Bruseli uskutočnila 

konferencia "Smerom k európskej 

stratégii pre Karpatský región" pod 

záštitou predsedu Výboru regiónov         

R.L. Varcácel Siso. Toto európske 

podujatie podporil  predseda PSK Peter 

Chudík ako člen Výboru regiónov, na 

základe čoho sa PSK stal 

spoluorganizátorom. 

Cieľom konferencie bolo posilniť úlohu 

Karpát v Európe. Prezentovaný bol 

Strategický akčný plán pre Karpatskú 

oblasť a časti makro-regionálnych stratégií,  

ktoré sú pre Karpaty relevantné a môžu byť základom pre prípravu Karpatskej stratégie.  

Toto európske podujatie bolo organizované Karpatskou konvenciou – UNEP, 

Asociáciou európskych hraničných regiónov (AEBR), Asociáciou horských regiónov 

(AEM), Európskou akadémiou Bolzano (EURAC) a PSK. 
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Umelecká výstava študentov - 14. - 28. jún v Bruseli 

 

Pri príležitosti 20. výročia Slovenskej republiky sa           

v dňoch 14. - 28. júna 2013 pod záštitou predsedu vlády 

SR R. Fica, predsedu Prešovského samosprávneho kraja 

P. Chudíka a podpredsedu Európskej komisie                     

M. Šefčoviča konala výstava „Slovensko - Minulosť a 

budúcnosť očami slovenských študentov.“  

Išlo o výstavu talentovaných študentov z Vranova nad 

Topľou zo Strednej odbornej školy Alexandra 

Dubčeka a Strednej odbornej školy drevárskej. 
V budove Európskej komisie Berlaymont boli vystavené 

unikátne umelecké diela z dreva a kovu ako napríklad 

mapa Európy, šachy, motorky, stojany a svietniky, 

makety drevených kostolíkov. Súčasťou expozície boli 

tiež zaujímavé výtvarné a fotografické práce, maľované 

hodvábne šatky a nápadité kolekcie odevov. 

  

 

 

Európsky týždeň udržateľnej energie 

   

Ďalší ročník Európskeho týždňa udržateľnej 

energie (EUSEW) sa uskutočnil 24. – 28. júna 

v Európe ako aj mimo nej. Organizátori 

energetických dní, podujatí a akcií sa spájajú 

priamo s občanmi a partnerskými inštitúciami na 

miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Tento 

rok sa v rámci EUSEW konalo v 40 krajinách  

800 energetických dní, ktoré boli zamerané 

predovšetkým na problematiku znižovania 

energetickej spotreby a využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie. Na Slovensku 

bolo zorganizovaných 9 podujatí, z toho             

4 (podľa typu organizácií) sa diali v PSK. 

Prešovský samosprávny kraj sa podobne ako 

minulý rok zapojil do Európskeho týždňa 

udržateľnej energie. Druhý v poradí 

Energetický deň v PSK ponúkol mnoho 

tematických aktivít pre verejnosť a odborníkov 

na území prešovského regiónu počas celého týždňa.  

 

 

Hodnotenie 

    

  

 K prezentácii PSK na európskej úrovni prispeli štyri uvedené podujatia.                              

Aj v uplynulom roku bol najvýznamnejším európskym podujatím Energetický deň, ktorým sa 

PSK po druhý krát zapojil do Európskeho týždňa udržateľnej energie. Tento ročník rozšíril 

počet podporujúcich partnerov v kraji, ich počet v porovnaní s minulým rokom vzrástol na   

60 organizácií.   
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 Tento vzrastajúci trend je potrebné udržať do budúcna, aby v regióne  prevládlo 

„zelené myslenie“. Pripravované akcie boli podľa typu organizácie  zverejnené na webstránke 

EUSEW. K zviditeľneniu aktívneho konania v oblasti „zelenej energii“ prispel PSK aj 

rozhovorom zverejneným v spravodaji Dohovoru primátorov a starostov. 

 Významným podujatím bola konferencia venovaná regiónu Karpaty, na ktorej sa 

stretli odborníci a zástupcovia európskych inštitúcii. PSK vystupoval ako podporovateľ tejto 

iniciatívy a spoluorganizátor podujatia. Táto iniciatíva pre karpatský región by sa mala 

v blízkej budúcnosti ďalej rozvinúť na európskej úrovni. 

 Open Doors sa aj tento rok nieslo v podobnom duchu ako počas ostatných ročníkov. 

Podpora a propagácia zo strany Výboru regiónov je každým rokom nižšia a preto je nutné 

zvážiť účasť PSK na ďalších ročníkoch. 

 Umelecká výstava v Bruseli oslovila pracovníkov európskych inštitúcii a vyzdvihla 

nadanie študentov oboch stredných škôl. K propagácii kraja prispeli žiačky ZŠ Šrobárovej v 

Prešove, ktorých výtvarné práce boli vystavené vo Výbore regiónov. 

  

 

 

 

 

 

PRIORITA 5 
 

Zázemie PSK v Bruseli  

 

Zastúpenie PSK v Bruseli zaznamenalo 10. rok svojej 

činnosti. PSK pôsobí v centrále EÚ stabilne, spoľahlivo 

a kontinuálne už desať rokov.  

Zázemie je poskytované predstaviteľom z PSK a subjektom 

v regióne, ktoré túto možnosť pravidelne využívajú. 

Zastúpenie bolo počas uplynulého roka priebežne 

kontaktované a navštevované, v jeho priestoroch sa konali 

stretnutia. Zastúpenie prijalo a odprezentovalo svoju 

činnosť pre viac ako 120 osôb.  
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 2. polroku 2012  

 
Júl 

2012 

3.7. Stretnutie predstaviteľov verejného sektora k technickej pomoci 

EIB – ELENA a regionálnej platforme Dohovoru primátorov 

a starostov, Prešov 

 10.7. Pravidelné stretnutie regionálnych zástupcov Európskeho domu 

miest a regiónov 

Téma: Vzájomná spolupráca 

 11.-12.7. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

 

 17.7.  Stretnutie so zástupcom EIPA (Európsky inštitút verejnej správy) 

Téma: Návšteva PSK 

 18.-19.7. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 

 

August 

2012 

1.8. Pracovné stretnutie predstaviteľov samosprávy v PSK k technickej 

pomoci EIB – ELENA 

Účasť zástupcu Európskej komisie DG ENER 

 17.8. Stretnutie k príprave žiadosti o technickú pomoc EIB – ELENA 

 

 28.8 Zastupiteľstvo PSK 

Spáva o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2011 a            

I. polrok 2012 

September 

2012 

27.9. Stretnutie k finalizácii rozhovoru pre spravodaj Dohovoru 

primátorov a starostov 

Septembrové vydanie 

Október 

2012 

2.10. Európska konferencia k dopravnému spojeniu Via Karpatia 

Téma: TEN-T 

 2.10. Stretnutie so zástupcami miest a regiónov  

Téma: Via Karpatia 

 4.10. Stretnutie zástupcov slovenských regiónov v Bruseli 

Téma: Koordinácia a pripravované aktivity 

 8.-11.10. Podujatie OPEN DAYS 2011 – Európsky týždeň regiónov a miest  

 

 9.10. Stretnutie národnej delegácia Výboru regiónov s podpredsedom 

Európskej komisie M. Šefčovičom 

 9.-10.10. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 

 

 10.-11.10. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

 

 15.10. Stretnutie slovenských zastúpení v Bruseli 

Téma: Kultúrna diplomacia 

 17.10. Prijatie skupiny žiakov zo ZŠ Giraltovce, ktorí navštívili Brusel 

 

 17.10. Seminár: Vývoj Spoločného strategického rámca pre štrukturálne 

a investičné fondy 

 24.10. Deň otvorených dverí PSK, Prešov 

 

 26.10. Pracovné stretnutie so zástupcami Ľubovnianskej knižnice 

a Ľubovnianskeho hradu 

 29.10. Debata so študentmi na Gymnáziu v Snine 

Téma: Regionálne zastúpenie v Bruseli a EÚ 
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 30.10. Stretnutie na ZŠ Šrobárová v Prešove  

Prevzatie výtvarných prác do súťaže Výboru regiónov 

 30.10. Pracovné stretnutie k príprave žiadosti o technickú pomoc EIB - 

ELENA 

November 

2012 

6.11. Stretnutie s konzulkou na veľvyslanectve SR v Bruseli 

Propagačné materiály na akciu v Luxembursku 

  7.11. Prijatie zástupcov spoločnosti SPINEA 

Téma: EÚ záležitosti 

 8.11. Stretnutie so študentmi vysokých škôl v Európskom parlamente 

Téma: Regionálne zastúpenie v Bruseli a EÚ 

 13.11. Interview pre prieskum Dohovoru primátorov a starostov 

 

 14.11. Prijatie zástupkýň Červeného kríža v Humennom a Leviciach 

 

 26.-27.11. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

 

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

 

 28.11. Účasť na podujatí Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 

venovaného Novembru 1989 

December 

2012 

3.12. Konzultácia Výboru regiónov  

Téma: Decentralizácia miestnej a regionálnej samosprávy 

 4.12. Pravidelné stretnutie regionálnych zástupcov Európskeho domu 

miest a regiónov 

Téma: Vzájomná spolupráca 

 5.12. Stretnutie so zástupcami DG REGIO – slovenská jednotka 

Téma: Príprava programovacie obdobia 2014-2020  

 12.12. Pracovné stretnutie k príprave žiadosti o technickú pomoc EIB - 

ELENA 

 17.12. Stretnutie s riaditeľmi odborných škôl vo Vranove nad Topľou 

Téma: Výstava diel študentov v Bruseli 

 17.-18.12. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

 

  19.12. Odovzdávanie ceny PSK v Prešove 

 

 

 

 

 

Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2013 
 

Január 

2013 

10.1. Stretnutie s belgickým operátorom CR 

Téma: Propagačné materiály PSK 

 18.1. Stretnutie regionálnych zástupcov s komisárom J. Hanhom 

Téma: Vývoj rokovaní o politike súdržnosti 2014-2020 

 23.1. Informačný deň k programu IEE 

Téma: Spustenie nových výziev v rámci programu Inteligentná 

energia Európa 

 23.-24.1. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
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 25.1. Brífing predsedu EP M. Schulza k aktuálnemu vývoju v EÚ 

 

 28.1. Zasadnutie v Európskom parlamente 

Téma: Trialóg k rokovaniam o Európskej územnej spolupráci 

 31.1. Stretnutie v Dome Východného Poľska 

Téma: Trio predsedníctvo EÚ 

 31.1. 

 

Stretnutie s europoslankyňou M. Smolkovou 

Téma: Spolupráca v roku 2013 

 31.1.-1.2. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 

 

Február 

2013 

1.2. Prijatie zástupcov BSK 

Téma: Príprava programovacieho obdobia 2014-2020 

 4.2. Stretnutie so zástupkyňou kabinetu podpredsedu EK M. Šefčoviča 

Téma: Spolupráca na výstave študentov v Bruseli 

 7.2. Stretnutie s konzulkou na veľvyslanectve SR 

Téma: Aktivity v roku 2013 

 7.2. Stretnutie s vedúcim slovenskej jednotky DG REGIO 

Téma: Príprava partnerskej dohody 

 14.2. Pracovné stretnutie k príprave žiadosti o technickú pomoc EIB - 

ELENA 

 14.2. Stretnutie s predstaviteľmi TATRY 2020 

Téma: Vývoj rokovaní k programovaciemu obdobiu 2014-2020 

 27.2. Stretnutie s riaditeľkou knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove 

Téma: Vzájomná spolupráca 

Marec 

2013 

5.3. Výstava slovenského fotografa „Krásni ľudia“ v Európskom 

parlamente 

 8.3. Seminár zastúpenia regiónu Oslo 

Téma: Volebné právo žien – 100 rokov 

 12.3. Prípravné stretnutie partnerov k OPEN DOORS – 4. mája vo 

Výbore regiónov  

 13.3. Rokovanie a hlasovanie Európskeho parlamentu o viacročnom 

finančnom rámci EÚ 

 18.-19.3. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

 

 18.3. Stretnutie so zástupcami Europe Direct Prešov a Košice 

Téma: Vzájomná spolupráca 

 19.3. Stretnutie s europoslankyňou K. Neveďalovou 

Téma: Spolupráca v roku 2013 

 21.3. Webinár Dohovoru primátorov a starostov 

Téma: Spoločné SEAP 

 21.3. Stretnutie so zástupkyňou kabinetu podpredsedu EK M. Šefčoviča 

Téma: Koordinácia výstavy študentov v Bruseli 

Apríl 

2013 

9.4. Výstava Douzelage v Európskom parlamente 

 10.4. Stretnutie so zástupcami DG REGIO – slovenská jednotka 

Téma: Aktuálny vývoj a programovanie obdobia 2014-2020 

 11.4. Prijatie zástupcov Únie miest a MVO 

Téma: Regionálne zastúpenie v Bruseli a EÚ 

 11.-12.4. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
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 16.4. Pravidelné stretnutie regionálnych zástupcov Európskeho domu 

miest a regiónov 

Téma: Vzájomná spolupráca 

 17.4. Koordinačné stretnutie partnerov k OPEN DOORS – 4. mája vo 

Výbore regiónov 

 22.4. Stretnutie so študentmi – skupina organizovaná europoslankyňou 

K. Neveďalovou 

 22.-23.4. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

 

 23.4. Účasť PSK na prezentačnom podujatí veľvyslanectva SR v Bruseli 

Téma: Investície na Slovensko 

 25.4. Stretnutie so zástupcami EPA (Asociácia európskych projektov) 

Téma: Vzájomná spolupráca 

 26.4. Zabezpečenie účasti PSK na OPEN DOORS – 4. mája vo Výbore 

regiónov 

Máj 

2013 

4.5. Deň otvorených dverí na inštitúciách EÚ v Bruseli: Festival 

európskych regiónov a miest za účastí PSK 

 27.5. Účasť PSK na konferencii "Smerom k európskej stratégii pre 

Karpatský región" organizovanej v Bruseli Karpatskou 

konvenciou, Program životného prostredia OSN 

 29.-30.5. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

 

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

 

 30.5. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 

 

Jún 

2013 

3.6. Stretnutie regionálnych partnerov Abruzzo, Lubuskie, PSK 

Téma: Návrh projektu v rámci programu Mládež v akcii 

 5.6. Otvorenie spoločného zastúpenia regiónov Hesenska, Emilia-

Romagna, Akvitánska a Wielkopoľska  

 5.6. Stretnutie so zástupkyňou kabinetu podpredsedu EK M. Šefčoviča 

Téma: Organizácia výstavy študentov v Bruseli 

 13.-14.6. Konferencia Cestovný ruch na slovensko-poľskom pohraničí, 

Stará Lesná 

 14.-28.6. Umelecká výstava študentov z dvoch stredných odborných škôl vo 

Vranove nad Topľou v budove EK Berlaymont v Bruseli  

„Slovensko – minulosť a budúcnosť očami slovenských študentov“ 

 17.6. Pracovné stretnutie k príprave žiadosti o technickú pomoc EIB - 

ELENA 

 19.-20.6. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

 

 25.6. Druhý Energetický deň v PSK 

Európsky týždeň trvalo-udržateľnej energie 

 27.6. Prijatie skupiny riaditeľov SOŠ vo Vranove nad Topľou, 

zástupkyni TADES a detského folklórneho súboru Cifroško  

 28.6. Slávnostné ukončenie výstavy „Slovensko – minulosť a budúcnosť 

očami slovenských študentov“ 

 
Celkovo bolo zrealizovaných 110 stretnutí a účastí na seminároch, konferenciách a 

podujatiach v záujme získania aktuálnych informácií, odborných znalostí, lobingu 

a networkingu. 


