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Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli 
za II. polrok 2014 a I. polrok 2015 

  
 
Zastúpenie napĺňalo stanovené priority v období júl 2014 – jún 2015:  
 

1. Presadzovanie záujmov na európskej úrovni 
2. Zapájanie do európskych partnerstiev 
3. Informovanie o EÚ, politikách, programoch a možnostiach 
4. Prezentácia na európskych podujatiach 
5. Zázemie v Bruseli 

 
 
 

PRIORITA 1 
 
Presadzovanie záujmov na európskej úrovni 

 
V druhom polroku 2014 sa Zastúpenie PSK v Bruseli sústredilo na finálne negociácie 

žiadosti o technickú pomoc ELENA. Prešovský samosprávny kraj tento náročný proces 
úspešne zvládol a získal európsky grant pre prípravu investičného programu 
zameraného na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. 

Ďalšou významnou témou bola podpora cyklotrás osobitne Eurovelo, ktoré sa po 
prvýkrát spomína v nariadení o revidovanej TEN-T siete. Dôležitými boli tiež prvé výzvy 
podporných programov EÚ, o ktoré prejavili záujem subjekty v PSK. V regionálnej politike 
EÚ bola pozornosť venovaná Európskym štrukturálnym a investičným fondom (EŠIF), v 
rámci ktorých sa postupne spúšťali operačné programy. 

V sledovanom období bolo zrealizovaných 136 stretnutí a účastí na seminároch 
a konferenciách s predstaviteľmi európskych, národných, regionálnych a lokálnych inštitúcií. 
Stretnutia boli zamerané na nasledujúce oblasti: európske programy Horizont 2020 a Erasmus 
Plus; EŠIF 2014-2020 a regionálna politika; technická pomoc ELENA a energetická politika; 
Eurovelo, cyklistika a cestovný ruch; podpora inovácií, výskumu a vývoja; vzdelávanie; 
medziregionálna spolupráca. 

 
 

Technická pomoc EIB - ELENA  
Európska komisia schválila žiadosť PSK dňa                    
21. novembra 2014 a následne bola podpísaná 
Zmluva o asistencii pre prípravu investície 
medzi Prešovským samosprávnym krajom a 
Európskou investičnou bankou dňa                          

18. decembra 2014 v Luxemburgu. Zmluva nadobudla účinnosť 1. januára 2015. Týmto sa 
náročný dvojročný proces príprav úspešne uzavrel.  

PSK sa stal prvou regionálnou samosprávou z nových členských krajín EÚ-13, 
ktorá implementuje technickú pomoc ELENA. Doteraz bolo schválených 37 projektov 
technickej pomoci ELENA. Okrem PSK boli z nich len dva projekty udelené do „nových“ 
členských krajín. V Slovinsku išlo o hlavné mesto Ľubľana a v Poľsku o mestá  a obce v okolí 
Wroclaw. Zvyšných 34 projektov je realizovaných v "starých" členských štátoch. 

Na Slovensku je PSK prvou samosprávou, ktorá môže využiť značnú technickú 
asistenciu pre prípravu investície v rozsahu 60 miliónov eur. ELENA je naplánovaná na 
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tri roky 2015 – 2017. Významný je fakt, že partnermi projektu je 14 miest a obcí v PSK, čím 
sa podarí zjednotiť menšie projekty a tým zabezpečiť ich efektívnejšiu realizáciu. 

Realizáciou samotnej investície prispeje PSK k dosiahnutiu cieľov Dohovoru 
primátorov a miest, kde je teritoriálnym koordinátorom. Partnerské mestá a obce získavajú 
takto nástroj, ktorý im umožní pripraviť investície, čím v prípade záujmu o vstúpenie do 
dohovoru budú mať jednoduchšie napĺňanie akčného plánu.  

Zároveň počas rokovaní o technickej pomoci ELENA ponúkla EIB možnosť 
druhého úveru za veľmi dobrých podmienok. EIB vyjadrila záujem podporiť tento 
unikátny investičný projekt, ktorý je prvým tohto charakteru v rámci  Strednej Európy. 
EIB považuje PSK za spoľahlivého dlhodobého partnera, čím potvrdzuje finančné zdravie 
regiónu. Európska investičná banka je banka EÚ, ktorá poskytuje finančné prostriedky a 
odborné znalosti pre zdravé a udržateľné investičné projekty v Európe i mimo nej. 
Predstavuje veľmi flexibilný a efektívny zdroj financovania projektov. Vlastníkmi je                
28 členských štátov EÚ. EIB je najväčší mnohostranný veriteľ a dlžník na svete. 2300 
zamestnancov stavia na viac než 50-ročných skúsenostiach v oblasti projektového 
financovania.  

 
 
Podpora cyklotrás - Eurovelo (Európska sieť cyklistických trás) 
 
 Vzhľadom na predchádzajúci záujem zo strany KOCR a dobrú spoluprácu s 
Európskou cyklistickou federáciou (ECF) bola táto téma sledovaná aj v uplynulom 
roku. Zastúpenie PSK v Bruseli podporilo ECF a prispelo k ich aktivitám. 
 Prvou z nich bola prezentácia PSK na odbornom seminári Cyklistikou k rastu, 
ktorý sa uskutočnila 4. decembra 2014 na Stálom zastúpení SR pri EÚ. Nasledovali rokovania 
o možnostiach financovania cyklotrás v rámci európskych programov, operačných 
programov, nástroju Connecting Europe Facility 
(TEN-T, úveru EIB a Junckerov investičný plán. 
Prediskutované boli aj viaceré projektové 
zámery, z ktorých jeden sa začal pripravovať na 
júnovú výzvu INTERREG Europa. Projektová 
žiadosť daného zámeru bola podaná koncom 
mesiaca júl. 
 Vďaka ECF získava PSK prístup k 
cenným dátam a štúdiám, ktoré sú zamerané na 
tento sektor. V ňom je momentálne vytvorených 
650 tisíc pracovných miest. Tento sektor 
prispieva ročne do európskej ekonomiky              
217 miliárd eur. 
 
 
Hodnotenie 
 

 
Dané obdobie bolo vo veľkej miere zamerané na úspešné dorokovanie technickej 

pomoci EIB - ELENA. Niekoľko ročná angažovanosť PSK sa vyplatila. Vďaka získaniu tohto 
európskeho grantu na prípravu plánovanej investície v oblasti energetickej efektívnosti a 
obnoviteľných zdrojov energie sa PSK zviditeľnil nielen na Slovensku, ale aj v rámci EÚ. 
PSK je vyhľadávaný partner pre pripravované projekty, aj ako speaker na európskych 
podujatiach. Aktívny prístup k tejto vysoko aktuálnej téme zo strany regionálnej samospráve 
je vnímaný veľmi pozitívne ostatnými samosprávami na Slovensku, národnou úrovňou a 
európskymi inštitúciami. Pre udržanie si tohto unikátneho postavenia bude dôležitá 
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implementácia technickej asistencia a samotná investícia. Tou sa môže do značnej miery 
ovplyvniť energetická politika v regióne, ako aj v iných samosprávach. Pozitívnym faktom je 
tiež záujem EIB o Prešovský samosprávny kraj, ktorá poskytla druhý úver za výhodných 
podmienok aj na pokrytie plánovaných investícií. Druhým dlhodobým úverom z EIB bolo 
v praxi potvrdené finančné zdravie PSK aj z európskeho hľadiska. 

Spolupráca s ECF a zameranie na cyklistický sektor sa potvrdzuje ako dobre zvolená 
priorita aj vzhľadom k tomu, že Európska komisia a Európsky parlament sa tejto téme aktívne 
venujú v poslednom období. Dá sa predpokladať, že spolupráca zainteresovaných aktérov 
prinesie do budúcna nové nástroje a možnosti pre podporu tejto oblasti. Pre PSK sa naskytla 
možnosť vstúpiť do pripravovaného európskeho projektu, vďaka ktorému sa bude môcť 
venovať priamo tomuto sektoru s vysokým rozvojovým potenciálom v prípade schválenia 
projektu. V tejto súvislosti je význačná podpora predsedu PSK a podpredsedu PSK, ktorí 
pozitívne reagujú na ponúkané možnosti. Následne vďaka efektívnej súčinnosti s KOCR sú 
tieto príležitosti využité. 

V rámci EŠIF a predovšetkým v prípade IROP proces programovania prebieha na 
Slovensku. V prípade nejasnej situácie, akou bolo napríklad objasnenie aplikácie článku 7 
nariadenia o EFRR, zastúpenie preverilo a odkumonikovalo danú problematiku. Značným 
priestor pre projekty ponúkajú veľké európske programy ako Horizont 2020 a Erasmus+. O 
tie javí záujem stále viac subjektov z Prešovského kraja, hoc úspešnosť v rámci týchto 
programov je nízka. V tomto smere zastúpenie sprostredkováva aktuálne informácie, 
postupuje odporúčania, poskytuje kontakty a preposiela ponuky na zapojenie do projektov.  
 
 
 
 
PRIORITA 2 
 
Zapájanie do európskych partnerstiev 
 
 V tomto období sa zastúpenie PSK sústredilo na implementáciu európskeho 
projektu zameraného na neformálne vzdelávanie mladých ľudí yBBregion - Mládež a 
regióny v Bruseli. Zastúpenie aj naďalej podporovalo svojou činnosťou pôsobenie PSK v 
Dohovore primátorov a starostov. Rovnako zastúpenie vytvorilo podmienky na nadviazanie 
bilaterálnej spolupráce s Vojvodinou a Dubrovnícko-Neretvianskou župou. 
 
 
Európsky projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 
V sledovanom období prebiehal prvý rok projektových 
aktivít. Tými boli dva trojmesačné pobyty v rámci 
Európskej dobrovoľníckej služby a dve dvojtýždenné 
mládežnícke výmeny v Bruseli. Na týchto aktivitách sa 
zúčastnilo 10 mladých ľudí z PSK. Celkovo bolo 
vybraných 40 mládežníkov z partnerských regiónov. 
Neformálne vzdelávanie prostredníctvom Európskej 
dobrovoľníckej služby (EDS) na Zastúpení Prešovského 

samosprávneho kraja v Bruseli poskytlo dvom účastníkom možnosť osobne spoznať 
fungovanie európskych inštitúcií, sledovať európske politiky vo verejnom záujme a v 
prospech mladých ľudí. Išlo najmä o oblasti: vzdelávanie, mládežnícka politika, kultúra. V 
rámci nich dobrovoľníci získavali informácie a vyhľadávali príležitosti, ktoré by mohli využiť 
aj mladí ľudia v Prešovskom regióne. Okrem toho si mladí účastníci rozšírili svoje 
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kompetencie, zdokonalili jazykové schopnosti a získali skúsenosť z multikultúrneho 
prostredia. Na záver EDS účastníci obdržali Youthpass - certifikát o nadobudnutých 
kompetenciách. 
 Dvojtýždenné mládežnícke výmeny mali intenzívny program, ktorý priblížil 
účastníkom chod inštitúcií EÚ, fungovanie regionálnych zastúpení v Bruseli a života v 
Belgicku. Mládežníci spracovali európsku tému v tímoch, čím nadobudli rôzne zručnosti a 
kompetencie. Taktiež získali Youthpass, ktorým je potvrdená ich účasť na tejto projektovej 
aktivite. 
 Prínosom projektu je taktiež spolupráca s Radou mládeže Prešovského kraja a 
Slovenským inštitútom mládeže - IUVENTA. Týmto spôsobom sa darí šíriť informácie a 
zároveň je zabezpečená participácia odborného partnera. Podporou projektu sú aj absolventi 
aktivít, ktorí sa vo svojich kruhoch blízkych a na sociálnych sieťach delia o zážitky a 
skúsenosti. 

 

 
 
Dohovor primátorov a starostov 

 
V októbri minulého roka Európska únia prijala nové ciele na 
obdobie do roku 2030, ktoré vyplynuli z nového rámca 
Európskej komisie pre klimatické a energetické politiky. 
Hlavným cieľom je zníženie emisií CO2 o 40% do roku 2030. 
Z tohto dôvodu navrhuje Dohovor primátorov a starostov tak 

povediac nový Dohovor, ktorý zohľadní nové záväzky a zároveň pripojí iniciatívu 
Mayors Adapt k Dohovoru. Ten je vnímaný veľmi pozitívne za hranicami Európskej únie, 
preto je záujmom otvoriť nový Dohovor aj samosprávam zo sveta.  
 Ako každý rok sekretariát Dohovoru oslovil signatárov a koordinátorov s 
prieskumom, aby získal informácie o pokroku na jednotlivých územiach. V decembri 
Zastúpenie v PSK v Bruseli vyplnilo daný prieskum, v ktorom poukázalo na úspešnosť 
žiadosti ELENA a na realizáciu energetických dní v kraji. 
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 PSK úspešnou žiadosťou o technickú pomoc 
ELENA zaujal Dohovor primátorov a starostov, 
ktorý bol priebežne informovaný o vývoji. Táto 
téma je v pozornosti Dohovoru, nakoľko iba niekoľko 
signatárov a koordinátorov uspelo so žiadosťou o túto 
technickú pomoc. Tá podstatne pomohla úspešným 
žiadateľom nastaviť energetické opatrenia, vytvoriť 
podmienky pre zelený rast a priamo prispieť k cieľom 
Dohovoru. Z tohto dôvodu má Dohovor záujem šíriť 
dobré skúsenosti, ktoré v prípade PSK sú 
umocnené faktom, že ide o menej rozvinutý región. 
Preto následne po schválení žiadosti bol PSK oslovený 
s možnosťami vystúpiť a prezentovať svoj príklad na 
európskych podujatiach. Nasledovalo množstvo ponúk 
na zapojenie sa do pripravovaných projektových žiadostí na aktuálne výzvy európskych 
grantov. Taktiež na webstránke Dohovoru bol publikovaný článok o realizácii ELENA v 
Prešovskom kraji. 
 PSK plní svoj záväzok územného koordinátora a v tomto roku zorganizoval                  
4. ročník Energetického dňa. Desiatky organizácií v regióne sa zapojili vzdelávacími 
a mobilizačnými aktivitami. Na úrade PSK boli prezentované práce a vynálezy študentov, deti 
mohli otestovať rôzne zaradenia a súťažiť v hrách, kde hlavnou témou bola energia. Pre 
odbornú verejnosť bola pripravená konferencia, na ktorej odzneli aj informácie o 
implementovaní technickej pomoci ELENA v regióne. 
   
 PSK je naďalej členom Monitorovacej platformy Európa 2020 vo Výbore 
regiónov,  do ktorej sa priebežne zapája v rámci rôznych prieskumov. Na jeseň bol prejavený 
záujem niekoľkých členov oživiť činnosť siete NEEBOR. V tomto záujme zastúpenie 
prevzalo práva webového sídla NEEBOR, aby webstránka mohla naďalej slúžiť. Iniciatíva 
však po niekoľkých mesiacoch potvrdila opätovne nízky záujme o aktivity NEEBOR. V 
podobnom duchu je aj vývoj samostatnej Karpatskej stratégie. Jej začlenením pod Dunajskú 
makroregionálnu stratégiu sa záujem členských štátov, európskych inštitúcií a mnohých 
predstaviteľov európskych regiónov minimalizoval. Spolupráca s Karpatskou konvenciou  
naďalej pokračuje cez výmenu informácií a stretnutia. 
 Významným sa stáva aktívne pôsobenie Národnej delegácie vo Výbore regiónov, 
ktorý začal nový päťročný mandát vo februári. Práca vo Výbore regiónov je umocnená aj 
tým, že Slovenskú republiku čaká predsedníctvo v EÚ v druhej polovici roku 2016. Tu sa 
očakáva veľmi aktívna účasť a iniciatíva zo strany členov a náhradníkov za Slovensko. 
Z Prešovského regiónu je v slovenskej delegácii jeden stály člen a štyria náhradníci. 
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Hodnotenie 
 
 
 Vzhľadom k dôrazu, ktorý EÚ kladie energetickej politike v ostatnom období úloha 
Dohovoru primátorov a starostov narastá. Táto pozícia bude posilnená aj spojením Dohovoru 
s Mayors Adapt, čím budú klimatické a energetické ciele podchytené jednou iniciatívou 
samospráv v Európe. Dohovor združuje skoro 6500 signatárov, čo predstavuje cez                 
200 miliónov obyvateľov. Na Dohovor sa často poukazuje ako na úspešný model aj za 
hranicami Európskej únie. Táto niekoľkoročná iniciatíva má podporu medzi poslancami 
Európskeho parlamentu a mimovládnymi organizáciami. Dohovor je považovaný za 
kľúčového partnera pre Energetickú úniu a jeho aktivity sú dôležité pre Stratégiu EÚ o 
energetickej bezpečnosti. V najnovšom návrhu Európskej komisie, ktorá predložila legislatívu 
k internému energetickému trhu sa Dohovor uvádza takisto. Dokonca aj silní energetickí 
dodávatelia oceňujú dosiahnuté výsledky v rámci Dohovoru. Tí pozdvihujú jasné smerovanie 
zapojených samospráv a ich vedúcu úlohu pri implementácii aktivít a opatrení v energetickej 
oblasti. Z vyššie uvedených dôvodov je preto záujmom získať prvých signatárov aj v 
Prešovskom kraji.  
 Európsky projekt s aktivitami neformálneho vzdelávania je hodnotnou skúsenosťou 
pre Zastúpenie v Bruseli. Týmto je činnosť zameraná aj na mládežnícku politiku, podporu 
potenciálu mladých a rozvinutie spolupráce partnerských regiónov. Samotná implementácia 
tohto projektu si vyžiadala mnoho organizačnej činnosti, ktorá vyžadovala časté konzultácie 
interne v rámci úradu PSK, medzi partnermi projektu, ako aj s Európskou komisiou EACEA 
(výkonná agentúra). Nakoľko projekt spája dve rôzne aktivity neformálneho vzdelávania, pre 
ktoré platia odlišné podmienky. Zároveň koordinátor projektu nezvládal svoju úlohu, preto 
projektoví partneri riešili aj náležitosti v kompetencii koordinujúcej organizácie. Pozitívne je 
hodnotené, že PSK podporil touto formou neformálne vzdelávanie vo svojom regióne. Vďaka 
projektu získalo desať mladých ľudí cennú vzdelávaciu skúsenosť, ktorá prispeje k ich 
osobnému rastu. Obzvlášť neformálne vzdelávanie prostredníctvom dobrovoľníckej služby na 
Zastúpení Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli hodnotili dobrovoľníci ako 
neoceniteľný a užitočný prínos pre ich rozvoj.   
 S blížiacim sa predsedníctvom SR v EÚ význam pôsobenia členov slovenskej 
delegácie narastie. Ich iniciatíva v rámci aktivít Výboru regiónov sa očakáva. Týka sa to 
najmä schôdzi komisií, politických skupín a tematických podujatí. Zároveň bude dôraz 
kladený na aktívnu účasť pri spracovaní stanovísk a dokumentov Výboru regiónov v súlade s 
prioritami slovenského predsedníctva. 
 

 
 
 
PRIORITA 3 

 
Informovanie o EÚ, politikách, programoch a možnostiach 
 
 Vzhľadom k tomu, že európske programy v danom období zverejňovali svoje prvé 
výzvy, pozornosť bola venovaná práve harmonogramom výziev, aktuálnym výzvam a 
ponukám zapojiť sa do pripravovaných projektov. Ďalšiu časť tvorili informácie z oblasti 
mládeže, vzdelávania a kultúry, na ktoré je zameraný projekt yBBregions - Mládež a 
regióny v Bruseli. 
 Podujatia v európskom kontexte, ktoré už tradične podporuje PSK, prispeli k 
informovanosti odbornej a laickej verejnosti. Patrili k nim štvrtý ročník Energetického dňa 
v PSK a európska súťaž pre základné školy. 
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Aktivity 
 
Poskytovanie informácií o európskych politikách, programoch, projektoch a výzvach 
 

Zastúpenie PSK v Bruseli sprostred-
kovalo 100 informácií z európskych zdrojov. 
Informovanie bolo v danom období zamerané na 
výzvy európskych programov Horizont 2020 a 
Erasmus+, keďže tieto dva programy združili 
väčšinu predchádzajúcich programov. Zároveň o 
tieto programy je najväčší záujem zo strany 
subjektov v PSK.  

Nakoľko cieľom projektu yBBregions - 
Mládež a regióny v Bruseli je pokrývať oblasti 
vzdelávania, mládeže a kultúry, týmto bola 
venovaná pozornosť pri práci s dobrovoľníkmi. 
Informácie z daných oblastí boli spracované a 
zaslané do databázy, mnohé z nich boli 
zverejnené na webstránke PSK, na projektovej webstránke a na facebooku. 

K informovanosti o možnostiach pre mladých ľudí prispel seminár, ktorý bol 
zorganizovaný 27. augusta v Prešove. Cieľom bolo predstaviť projektové aktivity určené 
mládeži v PSK a zároveň zviditeľniť príležitosti, ktoré aktívnym mladým ľuďom ponúka EÚ. 
K osvete o týchto možnostiach do veľkej miery prispievajú absolventi zrealizovaných 
aktivít.  Títo mladí šíria vo svojich kruhoch to, čo sa dozvedeli počas svojich pobytov v 
Bruseli. Sú výbornými ambasádormi pre prekonávanie bariér, ktoré sú typické pre mladých 
ľudí v kraji. 

K týmto informáciám sa pridali aj články o neformálnom vzdelávaní a možnosti, 
ktoré v rámci neho EÚ ponúka mladým ľuďom. Zviditeľnená bola Európska 
dobrovoľnícka služba, rôzne druhy mládežníckych výmen, výzvy pre školy a žiakov, ako aj 
študijné pobyty na univerzitách v Európe a tretích krajinách. 
 
 
Súťaž v kreslení pre žiakov základných škôl „Môj región, moja budúcnosť“   
 
 Už po siedmy krát bola do európskej súťaže 
výtvarných prác zapojená aj základná škola z Prešovského 
kraja. V roku 2014 úspešne reprezentovala Slovensko 
Základná škola Lúčna vo Vranove nad Topľou pod 
vedením riaditeľky školy B. Matisovej. V tomto ročníku sa 
tvorilo na tému „Môj región, moja budúcnosť.“ Žiaci 
kreslili a maľovali ako vidia budúcnosť vo vzťahu k svojmu 
mestu, škole, prostrediu a Európe. 
 Tri ví ťazné práce boli zaslané do Bruselu, kde 
ich v decembri mohli zhliadnuť návštevníci a pracovníci 
Výboru regiónov, ako aj európski politickí predstavitelia. 
Základná škola Lúčna vo Vranove a traja víťazi boli 
odmenení cenami. 
 Do súťaže žiakov od 6 do 12 rokov bolo zapojených 
16 základných škôl z Belgicka, Estónska, Litvy, Poľska, 
Rumunska, Slovenska, Škótska a Spojeného kráľovstva. 
Európsku súťaž pre žiakov základných škôl aj v tomto roku 
zorganizovala Európska aliancia Výboru regiónov.  
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Hodnotenie 
 

 
Európske programy boli vo svojom prvom roku sedemročného obdobia. Prvé výzvy 

zaznamenali enormný záujem, išlo najmä o grantové výzvy v rámci programu Horizont 2020. 
O pracovný program Európskej komisie a harmonogram výziev na rok 2015 bol tiež vysoký 
záujem. To sa prejavilo v nízkej úspešnosti projektových žiadostí, keďže počet žiadostí 
niekoľko násobne prevýšil alokované rozpočty. Tento problém sa dá tiež pripísať spomalenej 
implementácii operačných programov v mnohých členských krajinách, kde EŠIF boli len v 
malej miere spustené v danom období. To viedlo veľký počet žiadateľov k získaniu zdrojov 
na projekty cez európske programy. 

Veľká časť spracovaných informácií bola venovaná témam súvisiacim s projektom 
yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli. K zverejneným informáciám mala prístup aj 
komunita, ktorá sa vytvára pri registrovaní na projektovej webstránke a facebooku. Úspešní 
účastníci projektových aktivít sú tiež nositeľmi informácií, ktoré získali počas pobytov v 
Bruseli a zdieľajú ich po príchode domov. V tomto smere boli prínosom takisto rozhovory 
dvoch dobrovoľníkov pre rádio Regina.  

Už tradične sa v regióne venovalo téme energia počas štvrtého Energetického dňa. Aj 
v tomto roku bol záujem o túto tému značný, k čomu opätovne prispela angažovanosť 
organizácií. Odborná verejnosť je tiež zmobilizovaná vďaka implementácii technickej pomoci 
ELENA. Európska únia vníma túto oblasť ako jednu z hlavných priorít súčasného obdobia, 
preto je pozitívne, že v Prešovskom samosprávnom kraji je smerovanie podobné. 

Kontinuálny záujem škôl stredných a základných o európske témy je hodnotený veľmi 
kladne. Školy sa stále viac zapájajú do európskych súťaží a iniciatív. Ich záujem narastá, preto 
sa zastúpenie snaží poskytovať pravidelne informácie tohto druhu. 

 

 
 
 
PRIORITA 4 
 
Prezentácia na európskych podujatiach 
   
 Počas uplynulého obdobia sa PSK zapojil do dvoch európskych podujatí. Išlo o účasť 
na Európskom týždni udržateľnej energie, v rámci ktorého PSK už po štvrtý krát 
zorganizoval Energetický deň. Zastúpenie prezentovalo projekt yBBregions – Mládež 
a regióny v Bruseli na v poradí druhej Európskej konvencii práce s mládežou. 
 
 
Aktivity 
 
Druhá Európska konvencia práce s mládežou  

 
Európska konvencia práce s mládežou 2015 je pilotnou iniciatívou 
Belgického predsedníctva v Rade Európy (november 2014 - máj 
2015). Druhá konvencia sa uskutočnila päť rokov po vôbec prvej 
konvencii, ktorá sa konala v Gente v júli 2010 počas predsedníctva 
Belgicka v EÚ. Konvencia vyústila do Gentskej deklarácie a 
rezolúcie Rady EÚ o práci s mládežou, čím sa jej po prvý krát 

oficiálne dostalo uznania a podpora na európskej úrovni. Dôvodom bola situácia mladých 
ľudí na trhu práce, ktorých miera nezamestnanosti dramaticky vzrástla počas ekonomickej 
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krízy. K tomu protikrízové opatrenia ohrozili financovanie práce s mládežou v rôznych 
krajinách Európy. Na druhej strane v čase krízy vznikli príležitosti pre vznik alternatívnych 
foriem práce s mládežou a pre inovatívne prístupy k participácii mládeže. 
 Druhá konvencia dala stimul pre politickú a inštitucionálnu debatu o práci s 
mládežou v Európe. Viac ako 400 účastníkov z terénu, výskumu, inštitúcií a politiky sa 
zúčastnilo na Európskej konvencii práce s mládežou, ktorá sa uskutočnila 27. - 30. apríla v 
Bruseli. Cieľom bolo poukázať na trend, v ktorom práca s mládežou slúži ako nástroj pre 
vzdelávanie orientované na trh práce a uznanie individuálne získaných kompetencií. Nová 
rovnováha je potrebná s dôrazom na hodnotu práce s mládežou, ktorá prispieva k osobnému 
rozvoju, občianstvu, participácii, sociálnej inklúzii, kultúrnemu oboznámeniu, vyjadrovaniu a 
priateľstvu. Práve preto je nutné revidovať stratégiu práce s mládežou, ktorá bude 
vychádzať zo Stratégie mládeže EÚ do roku 2018 a Agendy 2020 Rady Európy pre 
mládežnícku politiku. Na základe toho bola pripravená záverečná deklarácia, ktorá bola 
odovzdaná zástupcom ministerstiev Belgicka a Nemecka, predstaviteľom európskych 
inštitúcií a zúčastneným partnerom. Nasledovať bude inštitucionálny proces smerujúci k 
dohode o hodnote a význame práce s mládežou v Rade Európy a na európskej úrovni. 
 V rámci tohto podujatia Zastúpenie PSK v Bruseli prezentovalo projekt 
yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli. V sérii seminárov Under the Hood boli 
predstavené konkrétne projekty práce s mládežou. Účastníci seminára veľmi pozitívne 
reagovali na európsky projekt a ocenili angažovanosť regionálnej samosprávy v tejto 
oblasti. 
 
 
Energetický deň v PSK v rámci EUSEW 

 10. ročník Európskeho týždňa udržateľnej energie (EUSEW) sa konal 15. – 19. 
júna v Bruseli. Sprievodné podujatia, ktorými sú energetické dni v mestách a regiónoch 
nielen v Európe boli organizované počas celého mesiaca jún. V tomto roku sa ich 
uskutočnilo viac ako 670.  
 Prešovský samosprávny kraj sa už po štvrtý krát zapojil do Európskeho týždňa 
udržateľnej energie. Energetický deň v PSK 2015 prebiehal na 46 stredných školách, ako aj 
v kultúrnych a sociálnych zariadeniach v pôsobnosti PSK. Energetický deň sa na Úrade PSK 
uskutočnil v utorok 23. júna, v rámci ktorého sa konala aj odborná konferencia. Všetky 
aktivity v rámci regiónu boli zverejnené na webstránke EUSEW. 
 Cieľom EUSEW 2015 bolo inšpirovať spotrebiteľov, verejné inštitúcie 
a zainteresovaných partnerov, aby spojili sily a prispeli k Energetickej únii. Tá je 
postavená na troch pilieroch: energetická efektívnosť; dekarbonizácia hospodárstva s dôrazom 
na obnoviteľné zdroje energie; výskum, inovácie a konkurencieschopnosť. Súčasťou týždňa 
bolo udelenie deviatich ocenení z pomedzi 373 podaných projektov v troch kategóriách: 
obnoviteľné zdroje; energetická účinnosť; mestá, komunity a regióny.   
 
 Ďalším európskym podujatím za účasti PSK bol seminár Cyklistikou k rastu, ktorý 
sa zorganizovala Európska cyklistická federácia 4. decembra. Ako príklad bol 
prezentovaný projekt Karpatská mapa možností, ďalej pripravované štúdie cyklotrás a aktivity 
zamerané na cyklistiku a cestovný ruch v PSK. Propagácia PSK bola zabezpečená aj počas 
Learning Week - podujatie, ktoré zorganizovala Európska komisia po prvý krát pre svojich 
zamestnancov v mesiaci júni. 
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Hodnotenie 
    
   
 Práca s mládežou a participácia mládeže sa stávajú častými témami na európskych 
podujatiach. Tejto téme sa venuje čoraz viac pozornosti a v agende európskych inštitúcií sa 
nachádza miesto pre uznanie a validáciu neformálneho vzdelávania. Zastúpenie túto politiku 
sleduje a prispieva k nej cez projekt yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli. Získaná 
skúsenosť s projektovými aktivitami bola prezentovaná na unikátnom podujatí - len v poradí 
druhej Európskej konvencii práce s mládežou. Realizované a plánované aktivity zaujali 
účastníkov, ktorí pozitívne hodnotili podporu PSK projektu, v rámci ktorého sa pracuje s 
mladými ľuďmi z regiónu a prispieva sa k ich osobnému rozvoju. 
 V poradí už štvrtá účasť PSK na Európskom týždni trvalo udržateľnej energie 
potvrdzuje stály záujem regiónu o túto tému. Počet zapojených organizácií a účastníkov v 
tomto ročníku dokazuje, že laická a odborná verejnosť pozitívne vníma nastavený trend 
regionálnou samosprávou. Zároveň si PSK plní záväzky, ktoré mu ako teritoriálnemu 
koordinátorovi vyplývajú z Dohovoru primátorov a starostov. 
  
 
 
 
PRIORITA 5 
 
Zázemie v Bruseli  
 
 Dvanásť rokov má Prešovský samosprávny kraj zázemie v centrále EÚ, kde 
kontinuálne pôsobí cez svoje regionálne zastúpenie. Uplynulý rok sprevádzal nový mandát 
poslancov Európskeho parlamentu, tvorilo sa nové vedenie Európske komisie a Rada EÚ 
dostala nového predsedu. Daný vývoj zaujímal nielen aktérov na európskej scéne, ale aj v 
členských krajinách. K tomu sa pridali prvé výzvy európskych programov, čím záujem o 
informácie a dianie narastal aj na strane subjektov v Prešovskom kraji. Zastúpenie bolo 
priebežne kontaktované a reagovalo na požiadavky prichádzajúce z regiónu. 
 K individuálnym návštevám predstaviteľov z PSK sa v tomto roku pridali 
skupiny mladých účastníkov na európskom projekte, ktorý PSK realizuje v spolupráci s 
regiónmi: Dubrovnícko-Neretvianska župa, Lubuské vojvodstvo a región Abruzzo. Projekt 
yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli je spolufinancovaný cez program Mládež v akcii. 
 Vzhľadom k nadchádzajúcemu predsedníctvu Slovenskej republiky v EÚ, ktoré 
začne 1. júla 2016, sa očakávajú podujatia organizované samosprávnymi krajmi v 
Bruseli a na Slovensku. Zároveň sa predpokladá, že agenda národnej delegácie SR vo 
Výbore regiónov bude pred a počas predsedníctva náročná. Z týchto dôvodov majú 
samosprávne kraje pôsobiace v Bruseli záujem fungovať pod jednou strechou od januára 
2016. 
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 2. polroku 2014  
 

Júl 
2014 

1.7. Stretnutie s predstaviteľmi Vojvodiny 
Téma: Bilaterálna spolupráca, stretnutie najvyšších predstaviteľov 
oboch regiónov v Bruseli počas Open Days 

 1.-4.7. Výber prvého účastníka Európskej dobrovoľníckej služby (EDS)         
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 15.7. Stretnutia so zástupcami EIB v Luxemburgu 
Téma: Žiadosť ELENA a možnosť druhého úveru 

 22.7. Stretnutie partnerov k projektu yBBregions – Mládež a regióny 
v Bruseli 
Téma: Príprava prvej projektovej aktivity - EDS 

 23.7. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 júl-august Zabezpečenie prvého trojmesačného pobytu dobrovoľníka v Bruseli 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

August 
2014 

20.8. Stretnutie s predstaviteľmi Spravbytkomfort Prešov 
Téma: Open Days 2014 

 21.8. Pracovné stretnutie k príprave žiadosti o technickú pomoc EIB - 
ELENA 

 26.8. Zastupiteľstvo PSK: 
Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2013 a           
I. polrok 2014 

 27.8. Informačný seminár o projekte yBBregions – Mládež a regióny 
v Bruseli - Prešov 

September 
2014 

 
 
 
 

1.9.-30.11. Trojmesačný pobyt prvej účastníčky EDS v Bruseli 
projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

3.9. Konferencia: Šiesta kohézna správa 
Výbor regiónov 

4.9. Konferencia: Podpora využitia hodnotení - praktický pohľad 
Európska komisia 

8.-9.9. Kohézne fórum 
Európska komisia 

18.9. Záverečná konferencia európskeho projektu Tourage v Bruseli 
Partner projektu ARR PSK 

18.9. Stretnutie členov siete NEEBOR 
Téma: Budúce fungovanie siete 

22.-23.9 Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

23.9. Stretnutie k prevzatiu práv webstránky NEEBOR 

24.9. Konferencia: Energetická efektívnosť nad rámec smernice EÚ 
Európsky parlament 
 30.9.  Zasadnutie Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Európsky 
parlament  
Vypočutie dezignovaného komisára Maroša Šefčoviča 

Október 
2014 

1.10. Konferencia: Sociálna ekonomika a inovácie 
Európsky hospodársky a sociálny výbor 

 1.10. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
Vypočutie dezignovanej komisárky Corina Crețu 
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 6.-9.10. Podujatie OPEN DAYS 2014 – Európsky týždeň regiónov a miest  
 

 7.10. Workshop: Európska politika a regionálne stratégie k trvalo-
udržateľnému bývaniu - prezentácia zástupcu Spravbytkomfort 
Výbor regiónov 

 7.-8.10. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 8.10. Stretnutie predsedu PSK s predsedom Vojvodiny v Európskom 
parlamente 
Téma: Bilaterálna spolupráca 

 9.10. Konferencia: Energetická bezpečnosť Európy a miestna 
samospráva, Európska komisia 

 15.-16.10. EuropCom – piaty ročník konferencie o európskej a verejnej 
komunikácii 

 20.10. Zasadnutie Výboru pre priemysel, výskum a energiu, Európsky 
parlament 
Vypočutie dezignovaného komisára Maroša Šefčoviča 

November 
2014 

4.11. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

  4.11. Debrífing po samite EÚ  
Stále zastúpenie SR pri EÚ 

 5.11. Konferencia: Východné partnerstvo - skutočný stav, politické 
výzvy a agenda do budúcnosti - Dni Východného partnerstva 
Európsky parlament - East Poland House 

 5.11. Rozhovor: štúdia o regionálnych zastúpeniach 
Univerzita v Anverpách 

 12.11. Konferencia: Inklúzia rómskej populácie 
Európsky parlament 

 13.-14.11. Innova - medzinárodná výstava inovácií, výskumu a nových 
technológií - člen hodnotiacej poroty 
Expo Brusel 

 17.11. Konferencia: Energetická únia EÚ 
Európska komisia 

 18.11. Seminár: Úloha verejných rozvojových bánk 
Európska asociácia verejných bánk 

 24.11.  Stretnutie so zástupcami Európskej cyklistickej federácie 
Téma: Možnosti financovania cyklotrás - Eurovelo 

 26.11. Stretnutie so zástupcom Tatravagónka, Poprad 
Téma: Program Horizont 2020 a kontakty 

 27.11. Piata medzinárodná konferencia - FTA 
JRC - Spoločné výskumné centrum Európskej komisie 

December 
2014 

1.-14.12. Prvá dvojtýždenná nadnárodná výmena 16 mladých ľudí zo 
štyroch regiónov v Bruseli 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 2.-4.12. Výstava víťazných výtvarných prác európskej súťaže pre žiakov 
základných škôl – za PSK: ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou 
Výbor regiónov 

 2.12. Zasadnutie Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Európsky 
parlament 

 3.12. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
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 3.-4.12. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 4.12. Seminár: Cyklistikou k rastu - prezentácia PSK 
Európska cyklistická federácia, Stále zastúpenie PSK pri EÚ 

 5.12. Seminár: Posilnenie excelencie vo vzdelávaní žiakov 
Agentúra VLEVA - Zastúpenie Flámska 

 10.-15.12. Výber druhého účastníka Európskej dobrovoľníckej služby 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 16.12. Stretnutie s riaditeľom SPŠE Prešov 
Téma: Projekt robot Poppy a ďalšia spolupráca 

 19.12. Benefičný koncert 
Gymnázium Snina 

 
 
 
 
 

Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2015 
 

Január 
2015 

11.1.-12.4. Trojmesačný pobyt druhého dobrovoľníka EDS v Bruseli 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 15.1. Rozhovor pre rádio Regina 
Téma: projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 19.1. Brífing: Programovanie obdobia 2014-2020 - EFRR a ESF 
Výbor regiónov 

 19.-20.1. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 20.1. Konferencia: Pracovné miesta do budúcnosti dekódované 
Inovačné centrum Microsoft v Bruseli 

 21.1. Prezentácia regiónu Dubrovnícko-neretvianska župa 
Európsky parlament 

 21.1. Pracovné stretnutie zástupcov PSK, KSK, BSK v Bruseli 
Téma: Pripravované aktivity, nový mandát Výboru regiónov 

 22.1. Seminár: Projekt Kultúra pre mestá a regióny 
Eurocities a ERRIN 

 22.1. 
 

Stretnutie s radcom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: EŠIF, Výbor regiónov, ELENA 

 23.1. Rozhovor so zástupkyňou EnergyCities 
Téma: Projektový zámer v rámci aktuálnej výzvy Horizont 2020 

 27.1. Stretnutie so zástupkyňou JINT - Národná agentúra pre program 
Mládež v akcii v Belgicku 
Téma: Spolupráca pri školeniach dobrovoľníkov 

Február 
2015 

11.-12.2. Ustanovujúca schôdza Výboru regiónov v mandáte 2015-2020 
 

 13.2. 
 

Prvé zasadnutie komisie NAT - komisia pre prírodné zdroje 
Výbor regiónov 

 26.2. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 26.2 Konferencia: Európske programy pre vyššie vzdelávanie 
Europaid InfoPoint - Európska komisia 
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Marec 
2015 

3.3. Konferencia: 5. výročné stretnutie platformy EZÚS zamerané na 
zamestnanosť 
Výbor regiónov  

 3.3. Vystúpenie prezidenta SR A. Kisku počas jeho pracovnej návštevy 
európskych inštitúcií v Bruseli 
Stále zastúpenie SR pri EÚ 

 4.3. Stretnutie so zástupkyňou Olomouckého kraja v Bruseli 
Téma: Možnosť zdieľania priestorov 

 5.3. 2. zasadnutie komisie NAT  
Výbor regiónov 

 13.3. Stretnutie štyroch partnerských regiónov k európskemu projektu 
yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli  
Téma: Implementácia projektu  

 17.3. Workshop: Appgree - inovatívny komunikačný nástroj 
AquiEuropa 

 19.3. Seminár: Ako podať strategické podnety zainteresovaným 
partnerom 
IFE Benelux 

 26.3. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

Apríl 
2015 

7.4. Koordinačné stretnutie k Európskej konvencii práce s mládežou 
JINT 

 15.4. Stretnutie so zástupcami slovenskej jednotky na DG REGIO 
Téma: Technická pomoc EIB-ELENA 

 16.-17.4. 111. plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 22.4.-5.5. Druhá dvojtýždenná nadnárodná výmena 16 mladých ľudí zo 
štyroch regiónov v Bruseli 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 28.4. Workshop: Inovatívne financovanie energetickej efektívnosti a 
obnoviteľných zdrojov energie 
EASME - Výkonná agentúra pre MSP - Európska komisia 

 28.4. Seminár v rámci Európskej konvencie práce s mládežou 
Prezentácia projektu yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 29.4. Stretnutie s veľvyslancom SR pre Benelux a konzulkou 
Téma: Pripravované akcie v Bruseli 

 30.4. Konferencia: 2. Európska konvencia práce s mládežou 
Záverečná deklarácia 

Máj 
2015 

4.-5.5. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 5.5. 
 

3. zasadnutie komisie NAT  
Výbor regiónov 

 7.5. Konferencia: Cestovný ruch prispievajúci ekonomike Európy 
Agentúra VLEVA - Zastúpenie Flámska 

 26.5. Stretnutie slovenských zastúpení v Bruseli 
Téma: Kultúrna diplomacia 

 26.5. Debrífing po samite EÚ  
Stále zastúpenie SR pri EÚ 

 29.5. Seminár: Ako zaistiť silných lídrov na školách - trendy a 
inšpiratívne príklady v Európe 
Agentúra VLEVA - Zastúpenie Flámska 



  15 

Jún 
2015 

3.-4.6. 112. plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 3.6. Stretnutie predsedu PSK s predsedom Dubrovnícko-Neretvianskej 
župy v Európskom parlamente 
Téma: Nadviazanie bilaterálnej spolupráce 

 5.6 Learning week - prezentácia PSK v rámci tohto podujatia 
Európskej komisie 

 11.6. Stretnutie so zástupkyňou vojvodstva Lubuského 
Téma: Implementácia projektu yBBregions – Mládež a regióny 
v Bruseli 

 17.6. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 23.6. 4. Energetický deň v PSK 
Európsky týždeň trvalo-udržateľnej energie (EUSEW) 

 
 
Celkovo bolo zrealizovaných 136 stretnutí a účastí na konferenciách, seminároch a 
podujatiach v záujme získania aktuálnych informácií, odborných znalostí, lobingu, 
networkingu, prezentačných a projektových aktivít. 
 
 


