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Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli 
za II. polrok 2015 a I. polrok 2016 

  
 
Priority v období júl 2015 – jún 2016:  
 

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

 
 
 

PRIORITA 1 
 
Zapájanie do európskych partnerstiev 
 

Zastúpenie PSK implementovalo dvojročný európsky projekt yBBregion - Mládež a 
regióny v Bruseli, ktorý bol zameraný na neformálne vzdelávanie mladých ľudí. Zastúpenie 
iniciovalo zapojenie PSK do pripravovaného projektového návrhu EU Cycle, ktorého žiadosť 
bola podaná v rámci druhej výzvy programu Interreg Europe. Naďalej bolo podporované 
pôsobenie PSK v Dohovore primátorov a starostov.  
 
 
Európsky projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 
V danom období prebiehal druhý rok projektových aktivít. 
Tými boli dva trojmesačné pobyty v rámci Európskej 
dobrovoľníckej služby a dve dvojtýždenné mládežnícke 
výmeny v Bruseli. Dňa 16. júna sa uskutočnila záverečná 
konferencia projektu v Bruseli. PSK ukončil projekt 
lokálnym podujatím, na ktorom sa 29. júna stretli 
slovenskí účastníci v Prešove. 
Projekt yBBregions spojil štyri regióny, ktoré v Bruseli 

zrealizovali neformálne vzdelávanie určené mladým ľuďom z týchto krajov. Koordinujúcim 
partnerom bol región Abruzzo z Talianska. Spoluorganizujúcimi partnermi projektu boli: 
Dubrovnícko – neretvianska župa z Chorvátska, Lubuské vojvodstvo z Poľska a Prešovský 
samosprávny kraj. Tento dvojročný projekt bol podporený európskym programom Mládež 
v akcii. 

Projekt začal 1. mája 2014 a podporil Európsku dobrovoľnícku službu a nadnárodnú 
mládežnícku výmenu. Počas dvoch rokov projektové aktivity umožnili 20 mladým ľuďom 
z PSK navštíviť Brusel a osobne zažiť európske dianie. Celkovo sa zúčastnilo 80 
mládežníkov z partnerských regiónov. Išlo o štyri trojmesačné pobyty v rámci Európskej 
dobrovoľníckej služby a štyri dvojtýždenné mládežnícke výmeny v Bruseli.  

Neformálne vzdelávanie prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) 
na Zastúpení PSK v Bruseli poskytlo štyrom účastníkom možnosť spoznať fungovanie 
európskych inštitúcií, sledovať európske politiky vo verejnom záujme a v prospech mladých 
ľudí. Išlo najmä o oblasti: vzdelávanie, mládežnícka politika a kultúra. V rámci nich 
dobrovoľníci získavali informácie a vyhľadávali príležitosti, ktoré by mohli využiť mladí 
ľudia v Prešovskom regióne. Okrem toho si mladí účastníci rozšírili svoje kompetencie, 
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zdokonalili jazykové schopnosti a získali skúsenosť z multikultúrneho prostredia. Na záver 
EDS účastníci obdŕžali Youthpass - certifikát o nadobudnutých kompetenciách. 

Dvojtýždenné mládežnícke výmeny (TYE) mali intenzívny program, ktorý priblížil 
16 účastníkom chod inštitúcií EÚ, fungovanie regionálnych zastúpení v Bruseli a život 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 bola tiež spolupráca s Radou mládeže Prešovského kraja. 
Týmto spôsobom sa darilo šíriť informácie a zároveň bola zabezpečená participácia 
odborného partnera. Podporou projektu boli aj absolventi aktivít, ktorí sa vo svojich 
kruhoch blízkych a na sociálnych sieťach delili o zážitky a skúsenosti. 
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Návrh projektu EU CYCLE 
 
Program Interreg Europa je nástupcom Interregu IVC (2007-
2013). Ide o program financovaný cez Európsky fond regionálneho 
rozvoja, na ktorý je vyčlenených 359 miliónov eur na obdobie 2014-
2020. Interreg Europe podporuje nasledujúce oblasti: výskum 
a vývoj, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízko-
uhlíkové hospodárstvo, životné prostredie a efektívne zdroje. Ide 

o projekty medziregionálnej spolupráce, v rámci ktorých si partneri z rôznych krajín 
zadefinujú spoločné ciele v strategickej oblasti a spolupracujú na nej 3-5 rokov. Cieľom je 
výmena skúsenosti, know-how a myšlienok, ktoré vedú k vytvoreniu akčného plánu 
v participujúcich regiónoch.  

Projekt EU CYCLE - Cycling for development, growth and quality of life in 
European regions (Cyklistická doprava pre rozvoj, rast a kvalitu života v európskych 
regiónoch) je predkladaný West Pannon – agentúrou pre regionálny a ekonomický rozvoj, 
Maďarsko ako vedúci partner projektu. Projekt je zameraný na prioritnú os 3: Podpora 
presunu k nízko-uhlíkovému hospodárstvu vo všetkých sektoroch. Zámerom je znižovanie 
CO2 emisií v oblasti dopravy prostredníctvom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy v 
partnerských regiónoch. Ide o možnosť podstatne zlepšiť nízko-uhlíkovú mobilitu. Naplniť 
tento cieľ sa má podariť cez zvýšenú kapacitu čerpať existujúce fondy na kvalitné cyklistické 
projekty. A to prostredníctvom opatrení v súčasných nástrojoch, ako aj zlepšením 
schopnosti potenciálnych prijímateľov čerpať finančnú pomoc.  
Celkový rozpočet projektu: 1 871 107 eur 
Výška grantu pre PSK: 199 550 eur 
Spolufinancovanie PSK (15%): 29 932 eur 

Hodnotenie podaných projektových návrhov druhej výzvy má prebiehať nasledovne: 
v auguste budú oznámené výsledky hodnotenia oprávnenosti, následne bude hodnotenie 
pokračovať predbežne do októbra – novembra a monitorovací výbor by mal schváliť vybrané 
projekty v decembri 2016. 
 
 
Integrovaný Dohovor primátorov a starostov 

 
Dva mesiace pred medzinárodnou konferenciou COP21 v Paríži sa 
uskutočnilo slávnostné stretnutie stoviek zástupcov miest a regiónov 
v Európskom parlamente. Dňa 15. októbra 2015 bol zahájený 
rozšírený Dohovor pre klímu a energiu. Signatári prisľúbili do roku 
2030 znížiť produkciu emisií CO2 o minimálne 40% a uplatňovať 
integrovaný postup zameraný na prispôsobenie sa klimatickým zmenám 

a ich zmiernenie. Signatári schválili spoločnú víziu do roku 2050: urýchlenie znižovania 
emisií uhlíka na svojich územiach, zlepšenie vlastných schopností prispôsobiť sa 
nevyhnutným dôsledkom zmeny klímy a umožnenie prístupu svojim občanom k bezpečnej, 
udržateľnej a cenovo dostupnej energii. 

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike, ktorý komisár Miguel Arias 
Cañete označil za najväčšiu iniciatívu v oblasti klímy a energetiky na úrovni miest na svete, 
spája tisíce miestnych a regionálnych orgánov, ktoré sa dobrovoľne zaviazali uplatňovať 
klimatické a energetické ciele EÚ na svojom území. Táto iniciatíva získala veľkú globálnu 
podporu, zapájajú sa do nej mestá z amerického, ázijského aj afrického kontinentu. 
Momentálne je 6 864 signatárov, čo predstavuje už viac ako 212 miliónov obyvateľov. 
Zo Slovenska je šesť miest: Moldava nad Bodvou (2008), Nitra (2008), Turčianske Teplice 
(2012), Bratislava (2012), Turňa nad Bodvou (2016) a Kežmarok (2016). PSK je 
teritoriálnym koordinátorom a má záujem, aby si túto iniciatívu osvojili mestá a obce 
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v regióne. Prvý signatár v kraji, ktorým sa stalo mesto Kežmarok, je pozitívnym signálom 
a žiadaným trendom. 
Prínosom je vyjadrená politická 
vôľa zastupiteľstva mesta – 
signatára, ktorým dáva jasne najavo 
svoje dlhodobé smerovanie, čím 
vytvára priestor pre aktérov na 
svojom území púšťať sa do 
náročných projektov v oblasti ener-
gie, životného prostredia, dopravy, 
priemyslu a pod. Občan je 
centrom tejto iniciatívy, ktorá ide 
zdola nahor. Ide o zabezpečenie 
bezpečného, zdravého a integro-
vaného prostredia na život. 

V záujme pretavenia tohto politického záväzku do praktických opatrení a 
projektov  musia signatári dohovoru pripraviť východiskový inventár emisií a posúdenie rizík 
a ohrození spôsobených klimatickými zmenami. Zaväzujú sa do dvoch rokov od dátumu 
rozhodnutia miestneho zastupiteľstva predložiť akčný plán udržateľného energetického a 
klimatického rozvoja (SECAP) uvádzajúci návrh kľúčových opatrení, ktoré plánujú prijať. 
Adaptačná stratégia môže tvoriť súčasť plánu SECAP alebo byť vypracovaná a presadená v 
samostatných plánovacích dokumentoch. Signatári môžu využiť formát podľa vlastných 
preferencií. Tento odvážny politický záväzok predstavuje začiatok dlhodobého procesu, v 
rámci ktorého sa mestá zaviazali každé dva roky predložiť správu o tom, ako jeho realizácia 
napreduje. 

V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia je plánovaná výzva 
práve na prípravu potrebných akčných plánov, energetických auditov a budovania 
kapacít, takže prefinancovanie základnej podmienky by malo byť jednoduchšie. Dôležitým 
faktorom je, že akčný plán mesta je odborne posúdený JRC (Spoločné výskumné centrum 
Európskej komisie) a je monitorovaný. Dodáva to vyššiu hodnotu akčnému plánu, ktorý 
mesto priebežne napĺňa. Odborná konzultácia s JRC, ako aj so sekretariátom Dohovoru je 
možná ad hoc a bezplatne. 

Zároveň signatárstvo v Dohovore je podmienkou pre účasť na niektorých výzvach 
európskych programov. Napríklad ide o výzvu programu Horizont 2020 zameranú práve na 
mestá: Smart cities and Communities (Inteligentné mestá a komunity). Signatárstvo 
v Dohovore je tiež výhodou aj pri podaní projektu v rámci grantov MLEI a programu LIFE+. 
Pritom signatári využívajú sieť kontaktov na mestá v celej EÚ aj mimo nej, nadväzujú 
spoluprácu a pripravujú spoločne projekty. Dohovor zviditeľňuje mestá, dáva priestor na 
propagáciu aktivít, organizuje odborné webináre a stretnutia, podporuje signatárov. Profil 
mesta ako signatára je na európskej úrovni veľmi pozitívne vnímaný. 
  

Svoj záväzok územného koordinátora plní PSK aj 
formou organizovania energetického dňa. V rámci 
EUSEW – Európsky týždeň trvalo udržateľnej energie 
zorganizoval PSK po piaty krát Energetický deň. Tento 
rok sa zapojilo 63 organizácií v regióne. Školy, kultúrne 
a sociálne zariadenia zorganizovali množstvo 

vzdelávacích a mobilizačných aktivít. Pre odbornú verejnosť sa v rámci 5. ročníka 
Energetického dňa PSK uskutočnil workshop Energetický manažment a E-mobilita. 
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Z predchádzajúcich partnerstiev je naďalej aktuálne členstvo PSK v Monitorovacej 
platforme Európa 2020 vo Výbore regiónov,  do ktorej sa zapája v rámci rôznych 
prieskumov. Naopak oživenie siete NEEBOR sa nepodarilo aj napriek úsiliu niekoľkých 
partnerov, medzi ktorými bol PSK. Iniciatíva o makroregionálnej Karpatskej stratégii bola 
opäť obnovená a to vytvorením medziregionálnej skupiny Carpatians vo Výbore 
regiónov. Zároveň prebiehali stretnutia organizované Karpatskou konvenciou a Európskou 
komisiou. Cieľom je vymedzenie Karpatskej stratégie v rámci Dunajskej makroregionálnej 
stratégie. 
 
 
 
Hodnotenie 
 
 

Projekt yBBregions zameraný na neformálne vzdelávacie aktivity tvoril podstatnú časť 
agendy zastúpenia v uplynulom roku. Vďaka projektu získalo dvadsať mladých ľudí 
z Prešovského kraja cennú skúsenosť, ktorá prispela k ich osobnému rastu. Účastníci oboch 
aktivít hodnotili dobrovoľníctvo a mládežnícku výmenu ako neoceniteľný a užitočný prínos 
pre ich osobný rozvoj. Týmto projektom PSK podporil neformálne vzdelávanie vo svojom 
regióne. Pozornosť bola venovaná mládežníckej politike, podporil sa potenciál mladých ľudí 
z regiónu a rozvinula sa spolupráca medzi štyrmi partnerskými regiónmi. Implementácia 
projektu bola náročná na organizáciu aktivít v Bruseli. Tie ovplyvnili nešťastné udalosti 
v novembri a marci. Projekt spájal dve rôzne aktivity neformálneho vzdelávania, pre ktoré 
platia odlišné podmienky. Vyžadovali sa konzultácie interne v rámci úradu PSK, medzi 
partnermi projektu, ako aj s Európskou komisiou EACEA (výkonná agentúra). Negatívne na 
projekt vplýval koordinátor projektu, ktorý nezvládal svoju úlohu. Preto projektoví partneri 
riešili aj náležitosti v kompetencii koordinujúceho partnera. Promptné reakcie, rady 
a vybavenie náležitosti z odboru financií a právneho oddelenia významne prispeli k úspešnej 
realizácii projektu.   

V rámci druhej výzvy programu Interreg Europe bolo podaných 211 projektových 
žiadostí. V prípade schválenia projektu EU Cycle budú podporené kapacity PSK v záujme 
úspešného čerpania existujúcich fondov na kvalitné cyklistické projekty.  

Dohovor primátorov a starostov je iniciatívou miest a regiónov, ktorá má čoraz viac 
signatárov a nadobúda globálny (nielen európsky) charakter. Svedčí o tom záujem OSN 
a Európskej komisie spojiť Dohovor s iniciatívou Compact Mayors. K tomuto spojeniu má 
dôjsť začiatkom roka 2017, kedy bude spustený Globálny dohovor primátorov a starostov pre 
klímu a energiu. Vzhľadom na daný trend a fakt, že PSK je teritoriálnym koordinátorom od 
roku 2012, je pozitívne vnímaný prvý signatár na území regiónu. Stalo sa ním mesto 
Kežmarok, ktorého zastupiteľstvo v júni schválilo pristúpenie k Dohovoru. Téma 
klimatických zmien a energie sa stali dennou súčasťou života občanov. Preto Dohovor 
predstavuje pre mestá a obce vhodný nástroj, aby mohli čeliť klimatickým a energetickým 
výzvam včas. Na verejnú mienku pozitívne vplývajú podujatia, akými je napríklad 
Energetický deň PSK. Zapojenie 63 regionálnych zariadení do tohtoročného podujatia 
potvrdzuje aktuálnosť témy. Odborná verejnosť má už zvyk sa stretávať pri tejto príležitosti 
na odbornom stretnutí, ktoré tento rok úspešne zorganizovali Energetický klaster Prešovského 
kraja a Inovačné partnerské centrum v spolupráci s Úradom PSK. 
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PRIORITA 2 
 
Informovanie o EÚ, politikách, programoch a možnostiach 
 

Druhý rok novej generácie európskych programov jasne definovali pracovné 
programy Európskej komisie. V danom období sa konali informačné dni, ktorými bola 
relevantná verejnosť informovaná o aktuálnych výzvach. Následne boli rozposielané ponuky 
na zapájanie sa do pripravovaných projektov. K informovanosti prispel európsky projekt 
yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli, ktorého účastníci sprostredkovávali informácie pre 
svojich rovesníkov v regióne. Prínosom boli aj európske súťaže pre študentov, ktoré PSK 
dlhoročne podporuje. 

 
 

Aktivity 
 
Poskytovanie informácií o európskych politikách, programoch, výzvach a projektoch 
 
Počas sledovaného obdobia sprostredkovalo Zastúpenie PSK v Bruseli 140 informácií z 
európskych zdrojov. Poskytnuté informácie sa týkali nasledujúcich oblastí: podpora MSP 
a start-up, výskum a inovácie, mládež, kultúra a cestovný ruch; programy Erasmus+, Horizont 
2020 a ďalšie grantové schémy; kohézna politika; energetická a klimatická politika. 
Informácie o európskych podujatiach, súťažiach a ponuky na projekty boli zaslané na 
základné a stredné školy, univerzitu, knižnice, kultúrne organizácie, mestá a obce, subjekty 
zamerané na cestovný ruch, podnikanie a inovácie. 

 
Pri práci s dobrovoľníkmi cez projekt yBBregions - Mládež a regióny v 
Bruseli bola pozornosť venovaná najmä oblastiam vzdelávania, 
mládeže a kultúry. Informácie z daných oblastí boli spracované a 
zaslané do databázy, mnohé z nich boli zverejnené na webstránke 
PSK, na projektovej webstránke a facebooku. Prínosom tiež bola 
spoločná práca jednotlivých skupín dobrovoľníkov. Tí pracovali na 
spracovaní určitej európskej témy. Jednou z nich bola validácia 
neformálneho vzdelávania. V tomto dokumente dobrovoľníci poskytli 
pohľad európskych inštitúcií na túto tému a zmapovali stav v krajinách 
odkiaľ pochádzajú. Druhým výstupom bol manuál pre mladých ľudí. 

V tom poukázali na  príležitosti, ktoré aktívnym mladým ľuďom ponúka EÚ.  
K osvete o týchto možnostiach do veľkej miery prispievali 20 absolventi zrealizovaných 
výmenných pobytov a dobrovoľníckej služby. Títo mladí šírili vo svojich kruhoch to, čo sa 
dozvedeli počas svojich pobytov v Bruseli. Boli výbornými ambasádormi pre prekonávanie 
bariér, ktoré sú typické pre mladých ľudí v kraji. 
 
 
Dve víťazky stredoškolskej súťaže navštívili Brusel začiatkom júla 2015  
 

Európsky výbor regiónov každoročne organizuje súťaž pre 
stredoškolákov s názvom Secondary schools competition. Táto 
európska súťaž je určená mladým ľuďom vo veku 14 - 18 rokov. 
Jej cieľom je priblížiť Európsku úniu študentom. Na jej jubilejnom 
10. ročníku ani tentoraz nechýbali zástupcovia zo Slovenska. 

Predseda PSK do súťaže nominoval Strednú pedagogickú školu v Levoči. Študentky A. 
Rybárová a I. Starinská úspešne zvládli prvé kolo súťaže pozostávajúce z kvízu o EÚ 
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a následne obe napísali vynikajúce eseje na tému chudoby. Táto téma reflektovala na 
Európsky rok rozvoja 2015. 
Spolu s ďalšími študentmi z ôsmich krajín za odmenu absolvovali od 7. do 9. júla pobyt 
v Bruseli. Študentky znamenite prezentovali svoju školu, mesto a Prešovský kraj. Pripravili si 
zaujímavú prezentáciu, ktorú všetkým predstavili vo Výbore regiónov v anglickom jazyku. Po 
stretnutí s členmi Výboru regiónov študenti navštívili Európsky parlament, Parlamentarium 
a dozvedeli sa množstvo poznatkov 
o fungovaní EÚ. Mali možnosť sa 
stretnúť aj s podpredsedom Európskej 
komisie Marošom Šefčovičom, čo bolo 
špeciálnym bonusom pre víťazky. Na 
druhý deň nasledovala prehliadka mesta 
Brusel. 37 účastníkov z Poľska, 
Estónska, Litvy, Írska, Rumunska, 
Škótska a Talianska si vyhliadkovým 
autobusom pozreli najznámejšie pa-
miatky a časti mesta. 
 
 
Súťaž v kreslení pre žiakov základných škôl „Môj región, naša škola“ 
 

Do siedmeho ročníka európskej súťaže výtvarných prác bola zapojená 
jedna základná škola z Prešovského kraja. Medzi sedemnástimi školami 
z deviatich krajín úspešne prezentovala Slovensko Základná škola 
Komenského v Sabinove pod vedením riaditeľa školy P. Haasa. 
V roku 2015 sa tvorilo na tému „Môj región, naša škola.“ Kreslenie  
a maľovanie na túto tému bolo v širšom ponímaní. Žiaci mohli vyjadriť 
víziu svojej školy, aktivity, ktoré sa dejú 

v škole alebo v jej blízkom okolí. 
Víťazné práce troch žiakov boli zaslané do Bruselu. Vo 
Výbore regiónov ich v decembri videli návštevníci, 
pracovníci európskych inštitúcií a politickí predstavitelia, 
medzi nimi aj členovia Výboru regiónov. Základná škola 
Komenského v Sabinove a traja víťazi boli odmenení cenami. 
Do súťaže žiakov od 6 do 12 rokov boli zapojené základne 
školy z Belgicka, Estónska, Írska, Litvy, Poľska, Rumunska, 
Slovenska, Škótska, Talianska a Spojeného kráľovstva. 
Európsku súťaž pre žiakov základných škôl aj v tomto roku 
zorganizovala Európska aliancia Výboru regiónov.  
 
 
Dvaja víťazi stredoškolskej súťaže navštívili Brusel v polovici júna 2016  

 
Po jedenásty krát mal PSK jednu zo svojich stredných škôl v 
európskej súťaži, ktorú organizujú členovia Výboru regiónov. Do 
tohtoročného kola nominoval predseda PSK ako dlhoročný člen 
Výboru regiónov Strednú odbornú školu drevársku vo Vranove 

nad Topľou. Stredoškolská súťaž prebehla v ôsmich krajinách EÚ a to v Estónsku, Írsku, 
Litve, Poľsku, Rumunsku, Škótsku, Taliansku a na Slovensku.  
L. Tabačko a M. Gajdzik sa stali víťazmi tejto súťaže, ktorá pozostávala z vedomostného 
kvízu o európskych inštitúciách a napísaní eseje na tému znižovania potravinového odpadu. 
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Študenti vyjadrili svoje názory a navrhli opatrenia, ktorými by sa mohlo prispieť k lepšiemu 
hospodáreniu s potravinami. 
Víťazných 42 študentov a učiteľov z ôsmich krajín sa stretlo v Bruseli v dňoch 15. - 16. 
júna 2016. Študentov čakal zaujímavý program, v rámci ktorého sa stretli s miestnymi 
a regionálnymi politikmi z EÚ, zúčastnili sa na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, 
navštívili Európsky parlament a Parla-
mentarium. Vo voľných chvíľach 
spoznávali historické krásy Bruselu. 
Študenti z SOŠ drevárskej vo Vrano-
ve predstavili svoju školu, mesto a 
kraj zaujímavou prezentáciou počas 
schôdze skupiny EA vo Výbore 
regiónov. Obaja študenti boli výbor-
nými vyslancami PSK na európskej 
pôde. Možnosť osobne sa zúčastniť na 
diskusiách a zažiť atmosféru európ-
skych inštitúcii študentov inšpirovalo 
do ich blízkej budúcnosti. 
 
 
 
Hodnotenie 
 

 
Sedemročné programovacie obdobie bolo v druhom roku. Záujem bol o pracovné 

programy Európskej komisie a harmonogramy výziev, ktoré sú základom pre prípravu 
projektových zámerov. Záujemcovia z regiónu sa snažili identifikovať vhodné programy pre 
ich projekty a získať bližšie informácie o podmienkach. Naďalej zastúpenie sprostredkovalo 
aktuálne informácie, postúpilo odporúčania, poskytlo kontakty a preposielalo ponuky na 
zapojenie do projektov. Avšak náročnosť, vysoký dopyt a predchádzajúca neúspešnosť najmä 
v programe Horizont 2020 odrádza potenciálnych prijímateľov pomoci. 

Spracované informácie sa venovali témam súvisiacich s projektom yBBregions - 
Mládež a regióny v Bruseli. Cieľom bolo poskytnúť mladým ľuďom v kraji relevantné 
informácie o možnostiach pre nich. Informácie boli zverejňované na projektovom facebooku, 
vďaka ktorému bolo možné šíriť správy s väčším rozsahom aj vďaka absolventom 
projektových aktivít. Prínosom bol tiež rozhovor pre rádio Regina a uverejnenie článkov 
v médiách, ktoré sprostredkovalo tlačové oddelenie. 

Neustal ani záujem škôl stredných a základných o európske témy, ktoré sa zapájali do 
rôznych európskych súťaži. Je potrebné v tomto trende pokračovať, aby školy a ich študenti 
mali možnosť porovnať si svoje schopnosti so zahraničnými študentami. Vďaka takýmto 
skúsenostiam získavajú väčšie sebavedomie a rozhľad, ktorý im uľahčí rozhodovanie 
o vlastnej budúcnosti. 

V nadchádzajúcom období bude zastúpenie pokračovať v šírení informácií 
z európskych zdrojov, nakoľko je mnoho príležitostí, ktoré sú vhodné pre subjekty v regióne. 
Napriek vysokej konkurencii a náročnosti prípravy projektov je dôležité získavať skúsenosti 
z európskych programov. Očakáva sa zmena kohéznej politiky po roku 2020 a preto 
skúsenosti z iných programov budú cennou výhodou. 
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PRIORITA 3 
 

Prezentácia na európskych podujatiach 
   
 V tomto roku sa PSK prezentoval na dvoch podujatiach v Bruseli. Išlo o výstavu 
fotografií z Prešovského regiónu, ktorým zastúpenie predstavilo časť Slovenska pred 
nadchádzajúcim predsedníctvom v EÚ. Druhým podujatím bola účasť PSK na Dni 
otvorených dverí európskych inštitúcii pri príležitosti Dňa Európy. 
 
 
Aktivity 
 
Výstava fotografií Cesta cez skryté bohatstvá 

Dňa 26. apríla zorganizovalo zastúpenie výstavu fotografií. 
Výstava pod názvom Cesta cez skryté bohatstvá (A journey 
through hidden treasures) sa konala v priestoroch Domu 
obnoviteľných energií (Renewable Energy House - REH), v ktorom 
od januára tohto roku sídli Zastúpenie PSK v Bruseli.  
Zahraniční návštevníci mali možnosť spoznať prírodné a kultúrno-
historické krásy regiónu prostredníctvom fotografií ocenených 
v súťažiach organizovaných KOCR Severovýchod Choď a foť 
a od autorov pochádzajúcich z Prešovského kraja. Výstava 
ukázala, že Prešovský región je krajom kreatívnych a umelecky 

nadaných ľudí, ktorí svoju priazeň k rodnému kraju zdokumentovali fotografickým umením.  
Počas výstavy sa premietali propagačné videá 7 divov Prešovského kraja a Štyri ročné 
obdobia v Tatranskom regióne. Hostia ochutnávali regionálne sladké a slané chuťovky, ktoré 
pripravili dobrovoľníčky pôsobiace na zastúpení. Mnohých účastníkov zaujali aj propagačné 
materiály o kraji ako Tradičná chuť 
regiónu, tematické brožúry, kniha 
Vitajte.  
Cieľom podujatia bolo priblíži ť 
zástupcom rôznych organizácií 
a inštitúcií Slovensko cez jeden 
jeho región, keďže v júli začala 
Slovenská republika predsedať 
Rade Európskej únie. Touto 
výstavou sa tiež Zastúpenie PSK 
predstavilo organizáciám, ktoré 
sídlia v Dome obnoviteľných 
energií.  
 
 
Európske inštitúcie otvorili svoje dvere verejnosti pri príležitosti Dňa Európy 

 
Ako každý rok si európske inštitúcie a verejnosť v Bruseli pripomenuli 
Deň Európy. V tomto roku sa Deň otvorených dverí na inštitúciách EÚ 
konal 28. mája. Do podujatia sa zapojil Európsky výbor regiónov. V jeho 
priestoroch sa prezentoval Prešovský samosprávny kraj spolu s ďalšími 
34 regiónmi a mestami z Európy. 
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Prešovský kraj predstavil návštevníkom svoje kultúrno-
historické dedičstvo a prírodné krásy cez zaujímavé 
brožúry, knihy o regióne, pohľadnice a nálepky 
s fotografiami známych miest. Prezentáciu vhodne 
dopĺňalo video Štyri ročné obdobia v Tatranskom 
regióne. V stánku PSK skladali puzzle deti aj dospelí, 
ako odmenou im bolo pero a kľúčenka s motívmi kraja. 
Ochutnávku tvorili sušené jabĺčka z dielni v Spišskom 
Hrhove a tradičný nápoj TatraTea. 
Témou tohto ročníka bolo motto Európskej únie: 
United in diversity (Zjednotení v rozmanitosti). 
Inšpirácia pre toto motto vzišla z latinskej frázy In 
Varietate Concordia/In Varietate Unitas, ktorú vyslovil 
nositeľ Nobelovej ceny za mier Ernesto Teodoro 
Moneta. 
 
 K prezentácii prispelo podujatie 28 na tanieri, na ktorom sa 22. júna pri Európskom 
parlamente ponúkali ochutnávky národných špecialít. Návštevníci si zo slovenské stánku na 
pamiatku odnášali receptár PSK Tradičné chute regiónu. 
 Piata účasť na Európskom týždni trvalo-udržateľnej energie cez zorganizovanie 
energetického dňa v kraji prispela k zviditeľneniu PSK na európskej scéne. V rámci 
Slovenska je jedinou verejnou inštitúciou, ktorá sa kontinuálne a početne cez svoje 
organizácie zapája do tohto európskeho podujatia. 
 K predsedníctvu SR v Rade EÚ bola pripravená brožúra Výboru regiónov. 
Propagačný materiál predstavuje slovenských členov, priority národnej delegácie a úspešné 
projekty. V rámci nich bol predstavený projekt spoločnosti SPINEA, ktorý získal finančnú 
podporu eurofondov na inovatívne technológie pre zavedenie konkurencieschopnej výroby 
novej rady ložiskových reduktorov. 
 
 
 
Hodnotenie 
 
  
 Výstava fotografií zaznamenala pozitívny ohlas u návštevníkov, ktorých tvorili 
zástupcovia európskych organizácii, inštitúcií EÚ a regionálnych zastúpení. Podarilo sa 
predstaviť Slovensko cez zábery fotografov z Prešovského regiónu dva mesiace pred začatím 
slovenského predsedníctva. Zároveň sa zastúpenie prezentovalo subjektom, ktoré pôsobia 
v tom istom sídle (REH). 
 V záujme podporiť blížiace sa predsedníctvo SR v Rade EÚ bolo dôležité prezentovať 
Slovensko na Dni otvorených dverí, ktorý organizujú európske inštitúcie. Medzi 35 stánkami 
vo Výbore regiónov boli len dva slovenské, tými boli PSK a BSK. Cez tieto dva regióny mali 
tisícky návštevníkov z Európy a aj ďalekých krajín možnosť spoznať a dozvedieť sa viac 
o Slovensku. V nasledujúcom polroku až do konca roka 2016 sa bude v Bruseli, ale 
najmä na Slovensku konať mnoho kultúrnych a prezentačných podujatí, ktoré bližšie 
predstavia Slovensko v Európskej únii.  
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PRIORITA 4 
 
Presadzovanie záujmov na európskej úrovni 

 
V súvislosti s európskym projektom zameraným na neformálne vzdelávanie sa 

zastúpenie venovalo politikám vzdelávania a mládeže. Išlo o validáciu schopností a 
kompetencií získaných počas neformálneho vzdelávania, vyhodnotenie strategického rámca 
vzdelávania a odbornej prípravy a agendu nových zručností pre Európu. 

V energetickej a klimatickej politike boli zaznamenané významné kroky európskych 
inštitúcii spojené s konferenciou COP21 v Paríži. Európska komisia vydala prvú Správu 
o stave energetickej únie a navrhla spôsob ratifikácie dohody z Paríža v mene Európskej únie. 
Klimatická agenda sa premietla aj do Dohovoru primátorov a starostov, ktorý bol rozšírený 
o iniciatívu Mayors Adapt.  
 

V sledovanom období bolo zrealizovaných 127 stretnutí a účastí na podujatiach s 
predstaviteľmi európskych, národných, regionálnych a lokálnych inštitúcií. Stretnutia boli 
zamerané na: politiky vzdelávania a mládeže; budúcnosť kohéznej politiky; európske 
programy: Horizont 2020, Erasmus +, Európa pre občanov, Kreatívna Európa; finančné a 
investičné nástroje; energiu; transport; inovácie, výskum a vývoj; medziregionálnu 
spoluprácu. 
 

 
Neformálne vzdelávanie, strategický rámec ET 2020 a agenda nových zručností pre Európu 
 

Oblasť neformálneho vzdelávania bola obsiahnutá 
projektom yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli, 
v rámci ktorého sa realizovali aktivity dobrovoľníctvo 
a mládežnícke výmeny. Práve skúsenosti a zručnosti získané 
počas takýchto aktivít sú prínosom pre mladých ľudí 
a pozitívne prispievajú k ich uplatneniu na pracovnom trhu.  
Rada EÚ prijala odporúčanie, ktorým by do roku 2018 mal 
byť vytvorený systém potvrdzovania (validácie) 

neformálneho vzdelávania vo všetkých členských krajinách. V záujme priblíženia sa 
tomuto cieľu Európska komisia monitoruje vývoj v jednotlivých krajinách. Európsky inventár 
spolu s usmerneniami má pomôcť štátom EÚ zriadiť systémy validácie. Koncom roku 2019 
spracuje Európska komisia správu o stave implementácie systémov v jednotlivých štátoch. 
Nakoľko situácia v tejto oblasti je rôzna pripravili dobrovoľníci projektu pod vedením 
zastúpenia PSK prípadovú štúdiu o validácii v krajinách odkiaľ pochádzajú (Chorvátsko, 
Taliansko, Poľsko a Slovensko). 

V septembri 2015 bol zverejnený návrh spoločnej správy Komisie a Rady o 
implementácií strategického rámca európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy (ET 2020). Tento návrh bol prijatý koncom roka 2015 a vyzýva na 
posilnenie spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020. Touto 
spoločnou správou bolo definovaných šesť nových prioritných oblastí na päť rokov, čím sa 
obdobie predĺžilo z pôvodných troch rokov.  

- Relevantné a vysokokvalitné vedomosti, zručnosti a kompetencie, vzdelávanie 
zamerané na výsledky, vzdelávanie vo vzťahu k zamestnateľnosti, inovácii 
a aktívnemu občianstvu 

- Inkluzívne vzdelávanie, rovnosť, nediskriminácia a podpora občianskych kompetencií 
- Otvorené a inovačné vzdelávanie a odborná príprava v digitálnej ére 
- Silná podpora pre pedagógov 
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- Transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií v záujme vzdelávacej a pracovnej 
mobility 

- Udržateľnosť investícií, kvality a efektívnosti systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy. 

Strategický rámec ET 2020 bol vytvorený v roku 2009 a je koordinovaný Európskou 
komisiou. Tento rámec pokrýva vzdelávanie všetkých foriem a na všetkých úrovniach. Štyri 
strategické ciele (a súčasné referenčné hodnoty EÚ) zostávajú v platnosti, vďaka čomu majú 
činnosti ET 2020 pevný základ až do roku 2020. Cieľom nových prioritných oblastí je lepšia 
spolupráca vo vzdelávaní a odbornej príprave, ktorá má viesť k získavaniu zručností 
a kompetencií potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. 
 Ďalšou iniciatívou je Agenda nových zručností pre Európu, ktorú Európska komisia 
predstavila v júni 2016. Komisia navrhuje 10 aktivít v nasledujúcich dvoch rokoch. Tie 
majú posilniť ľudský kapitál, zamestnanosť a konkurencieschopnosť. Medzi desiatimi 
návrhmi je garancia zručností, revízia Európskeho kvalifikačného rámca, koalícia pre 
digitálne zručnosti a pracovné miesta. Ďalšie aktivity budú spustené počas roku 2016 a 2017. 
 
 
Energetická a klimatická politika  
 

Necelý mesiac pred konferenciou COP21 v Paríži 
prezentovala Európska komisia prvú Správu o stave 
energetickej únie. Deväť mesiacov po prijatí Strategického 
rámca energetickej únie vypracovala Komisia hodnotenie 
každého členského štátu a poskytla usmernenia 
k integrovaným národným plánom v oblasti energie a klímy. 

Na základe týchto usmernení majú členské štáty budovať svoje národné plány na 
obdobie 2021-2030. Navrhované kľúčové ukazovatele majú slúžiť k meraniu 
a monitorovaniu plnenia cieľov energetickej únie. 

V apríli ratifikovalo 175 krajín (vrátane Slovenska) dohodu z Paríža ohľadom 
klimatických zmien počas slávnosti OSN. Následne prezentovala Európska komisia návrh 
ratifikácie dohody z Paríža v mene EÚ. Ide o návrh vo forme rozhodnutia Rady EÚ, ktorý 
musí schváliť Európsky parlament. Následne Rada EÚ vymenuje osobu(y), ktorá v mene 
Európskej únie podpíšu dohodu z Paríža. Tá nadobúda platnosť, keď ju ratifikuje aspoň 55 
krajín, ktoré predstavujú najmenej 55% celosvetových emisií. 

V záujme napĺňania energetických a klimatických cieľov EÚ bol v októbri 2015 
Dohovor primátor a starostov rozšírený o iniciatívu Mayors Adapt. Primátorov a starostov 
oslovil listom komisár M. A. Cañete, aby sa zapojili do tejto európskej iniciatívy, ktorá 
pokrýva už 57 krajín. Komisár Cañete vyzdvihol dôležitú úlohu miest pre úspešnú 
implementáciu energetickej premeny (transition) a prípravu na dôsledky klimatických zmien. 
Nakoľko podobná iniciatíva Dohoda primátorov (Compact Mayors) bola spustená 
Organizáciou spojenými národov v septembri 2014 a má podporu viac ako 500 miest na 
šiestich kontinentoch, dohodlo sa počas konferencie COP21 v Paríži na intenzívnej spolupráci 
oboch iniciatív. Táto spolupráca môže nadobudnúť silnejší efekt spojením oboch iniciatív. 
Preto od januára 2017 bude vytvorená jediná iniciatíva globálneho rozmeru pod názvom 
Globálny dohovor primátorov a starostov pre klímu a energiu (Global Covenant of Mayors 
for Climate and Energy). 

 
Realizáciou technickej pomoci ELENA sa od prípravných prác prešlo k prvým  

investíciám. Touto cestou prispieva PSK k dosiahnutiu cieľov Dohovoru primátorov a miest, 
kde je teritoriálnym koordinátorom. Partnerské mestá a obce, ako aj samotný samosprávny 
kraj získal kapacity vo forme implementačnej jednotky na Úrade PSK. Tá sa úspešne zhostila 
strategického projektu v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. 
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Hodnotenie 
 

 
Prioritnou oblasťou bolo neformálne vzdelávanie vďaka implementácii európskeho 

projektu. V tejto oblasti došlo k mnohým významným krokom zo strany európskych inštitúcii 
v záujme riešenia nezamestnanosti mladých. Sledovanie tohto vývoja je prínosom, pretože 
prijímané kroky na úrovni EÚ ovplyvnia vzdelávanie a odbornú prípravu v jednotlivých 
členských štátoch. 

Energetická a klimatická politika je pre Európsku úniu nosnou prioritou, preto 
zapojenie sa do tohto vývoja pozitívne ovplyvňuje rozvoj regiónu. Vďaka technickej pomoci 
ELENA je PSK stále vyhľadávaný partner. Toto unikátne postavenia umocňuje doterajšia 
implementácia technickej asistencie, ktorú úspešne realizuje Odbor implementačnej jednotky 
ELENA na Úrade PSK. Realizácia početných investícií má značný vplyv na energetickú 
politiku v regióne a v partnerských samosprávach. Kladom je aj získané ocenenie mesta 
Prešov v európskom kole GPP awards za zelené verejné obstarávanie. Išlo o investíciu do 
modernizácie verejného osvetlenia, ktorá bola pripravená cez technickú asistenciu ELENA. 

Dôležitým faktom je dosiahnutie globálneho významu Dohovoru primátorov 
a starostov, do ktorého je PSK zapojený od roku 2012. Vzhľadom na kľúčovú úlohu 
miestnych a regionálnych samospráv v oblasti klímy a energie sa táto európska iniciatíva 
pretransformuje na celosvetovú iniciatívu od januára 2017. 
 
 
 
 
PRIORITA 5 
 
Zázemie v Bruseli  
 
 Regionálne zastúpenie už trinásť rokov kontinuálne pôsobí na európskej úrovni. 
Zo strany subjektov v regióne naďalej pretrvával záujem o dianie a informácie z európskych 
zdrojov. Zastúpenie priebežne reagovalo na požiadavky prichádzajúce z kraja. 

V tomto roku majoritu návštev tvorili skupiny mladých účastníkov na európskom 
projekte yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli. Na štyroch projektových aktivitách sa 
zúčastnilo 40 mladých ľudí, z toho 10 z Prešovského kraja. 
Počas roka zastúpenie prijalo návštevy z regiónu a zo 
Slovenska, ktorým prezentovalo svoju činnosť a možnosti 
spolupráce. 

Od januára 2016 sú PSK, KSK a BSK v nových 
spoločných priestoroch. Tri samosprávne kraje pôsobiace 
v Bruseli spojili sily pred predsedníctvom Slovenskej 
republiky v Rade Európskej únii. Regionálne zastúpenia 
sa nachádzajú v renovovanej historickej budove 
Renewable Energy House – REH (Dom obnoviteľných 
energií), ktorá je v európskej štvrti v blízkosti Výboru 
regiónov. V REH na ulici Rue d´Arlon 63-67 sídlia 
organizácie so zameraním na obnoviteľné zdroje energie, 
EnergyCities, Dohovor primátorov a starostov a Asociácia 
európskych regiónov (AER). Tieto priestory sú vhodné 
na organizovanie aj väčších podujatí počas slovenského 
predsedníctva.  
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 2. polroku 2015  
 

Júl 
2015 

1.-7.7. Výber tretieho účastníka Európskej dobrovoľníckej služby (EDS)        
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

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

 7.-9.7. Návšteva dvoch študentiek zo Strednej pedagogickej školy 
v Levoči - víťazky stredoškolskej súťaže EA Výboru regiónov 

 8.-9.7. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 9.7. Konferencia: Validácia neformálneho vzdelávania 
Platforma LLL 

August 
2015 

24.8. Školenie dobrovoľníčky pred odchodom do Bruselu 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

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

 26.8. Stretnutie na Univerzite v Prešove 
Téma: Neformálne vzdelávanie 

September 
2015 

 
 
 
 

1.9.-30.11. Trojmesačný pobyt tretej účastníčky EDS v Bruseli 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

3.9. Konferencia: Transparentnosť zručností CSR v cestovnom ruchu 
Projekt TransCSR 

4.9. Seminár: Vzdelávania – Luxemburské predsedníctvo 
Agentúra VLEVA - zastúpenie Flámska 

17.9. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 

21.9. Zasadnutie komisie NAT - komisia pre prírodné zdroje 
Výbor regiónov 

22.9. Stretnutie so zástupkyňou poľského inštitútu pre udržateľné 
technológie 
Téma: Spolupráca v rámci európskych programov 

23.9 Konferencia: Škola podnikania – európska škola 21. storočia 
Projekt YEDAC 

23.9. Stretnutie so stážistkou na Zastúpení Oslo v Bruseli 
Téma: Činnosť Zastúpenia Prešovského kraja 

30.9. Konferencia: Odolná Európa 
Európska komisia JRC 
 30.9.  Seminár: Prístup občanov k európskym fondom – nízko-uhlíkové 
hospodárstvo  
Európsky parlament 

Október 
2015 

1.10. Podujatie: Biznis príležitosti v Pardubickom kraji 
Zastúpenie Plzenského a Pardubického kraja v Bruseli 

 5.10. Konferencia: Vzdelávanie a investičný plán 
Európska komisia a EIB 

 
 
 

9.10. Seminár: Úloha miestnych aktérov v energetickej únii 
E3G 
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 12.-15.10. Podujatie OPEN DAYS 2015 – Európsky týždeň regiónov a miest  
 

 13.-14.10. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 15.10. Ceremónia: Rozšírenie Dohovoru primátorov a starostov – 
o Mayors Adapt – nové ciele pre signatárov 
Európsky parlament 

 16.10. Stretnutie so zástupcom Západoslovenskej energetiky 
Téma: Technická asistencia ELENA 

November 
2015 

4.11. Workshop: Indikátory výkonnosti smart cities 
Projekt CITY Keys 

  5.11. Informačný deň: Smart Cities 
Výzva programu Horizont 2020: SCC1 2016 

 10.11. Konferencia: Plánovanie investícii a investovanie na rôznych 
úrovniach spravovania 
OECD 

 12.11. Seminár: Politika vodného hospodárstva 
AEBR 

 12.11. Konferencia: Európske združenia územnej spolupráce - EZÚS 
Výbor regiónov 

 13.11. Konferencia: Budúcnosť cezhraničnej spolupráca v Európe 
Výbor regiónov a AEBR 

 16.-26.11. Tretia dvojtýždenná nadnárodná výmena v Bruseli 
16 mladých ľudí zo štyroch regiónov 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 17.11. Konferencia: Digitálne zručnosti pre budúcnosť 
Friends of Europe 

 24.11.  Zasadnutie komisie NAT - komisia pre prírodné zdroje 
Výbor regiónov 

 25.11. Konferencia: Makroregióny a horská dimenzia 
Európska komisia a Karpatská konvencia 

 30.11. Stretnutie regionálnych zastúpení s komisárkou pre regionálnu 
politiku Corina Crețu 
Európska komisia 

 30.11.-
1.12. 

Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 30.11.-
4.12. 

Výber štvrtého účastníka Európskej dobrovoľníckej služby        
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

December 
2015 

3.-4.12. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 15.12. Konzultácia: Nový program pre spotrebiteľov energie 
Výbor regiónov komisia ENVE  

 16.12. Stretnutie so zástupcami Ministerstva životného prostredia 
Téma: Podujatie v Bruseli počas SK PRES 

 31.12. Ukončenie nájmu na adrese: Square de Meeûs 1 v Bruseli 
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2016 
 

Január 
2016 

1.1. Nové priestory v rámci Domu obnoviteľných energií - REH 
Začatie nájmu na adrese: Rue d´Arlon 63-67 v Bruseli 

 11.1. Stretnutie partnerov k projektu yBBregions – Mládež a regióny 
v Bruseli 
Téma: Koordinácia aktivít 

 11.1. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 11.1. Debrífing po samite EÚ  
Stále zastúpenie SR pri EÚ 

 12.1. Stretnutie s budúcou stážistkou 
Téma: podmienky stáže 

 13.1. Seminár: Nový portál pre investičné projekty 
Európska komisia a EIB  

 14.1. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
Téma: Horské regióny v kohéznej politike 

 25.1. 
 

Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu 
a komisie COTER Výboru regiónov 
Téma: EU Urban Agenda  

 26.1. Školenie dobrovoľníčky pred odchodom do Bruselu 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 27.1. Rozhovor pre rádio Regina 
Téma: Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

Február 
2016 

8.2.-8.5. Trojmesačný pobyt štvrtého dobrovoľníka EDS v Bruseli 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 10.2. 
 

Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 

 16.2. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 22.-23.2. Workshop: Stratégie pre zvýšenie investícii do energií v sektore 
verejných budov 
Dohovor primátorov a starostov 

 24.2. Konferencia: Vytvorenie ekonomického rastu v Európe 
Friends of Europe 

 26.2 Webinár: Modernizácia verejného osvetlenia – príklady z Poľska 
a Slovenska 
Prezentácia technickej pomoci ELENA v PSK 

Marec 
2016 

1.3. Zasadnutie komisie NAT  
Výbor regiónov 

 1.3. Konferencia: Spolupráca vo vede, výskume a vývoji 
Akadémie vied V4 

 2.3. Seminár: Zelené bondy – možnosti financovania pre mestá 
Zastúpenie Gothenburgu v Bruseli 

 3.3. Konferencia: Budúcnosť kohéznej politiky 
Výbor regiónov 

 4.3. Stretnutie s veľvyslancom a konzulkou v Belgicku 
Téma: Plánované podujatia 

 7.3. Workshop: Finančné nástroje 
Zastúpenie Dolného Saska v Bruseli 
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 9.3. Stretnutie s delegáciou ZMOS 
Výbor regiónov 

 10.3. Seminár: Európske zdroje a podpora kultúry a kreatívneho 
priemyslu 
Európska komisia 

 14.3. Pracovné stretnutie zástupcov PSK, KSK, BSK v Bruseli 
Téma: Pripravované aktivity a SK PRES 

 16.-17.3. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 21.3. Stretnutie partnerov konzorcia pre OPEN DAYS 2016 
Téma: Príprava podujatia a podanie prihlášky 

 21.3. Stretnutie so zástupcami Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: SK PRES a regionálna politika 

 21.3. Debrífing po samite EÚ  
Stále zastúpenie SR pri EÚ 

Apríl 
2016 

11.-24.4. Štvrtá dvojtýždenná nadnárodná výmena v Bruseli 
16 mladých ľudí zo štyroch regiónov 
Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 

 18.-19.4. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 21.4. Rokovanie zástupcov PSK, KSK, BSK v Bruseli 
Téma: Plánované podujatia, SK PRES a pripravovaná deklarácia 

 26.4. Výstava fotografií z PSK: Cesta cez skryté bohatstvá 
Dom obnoviteľných energií - REH 

Máj 
2016 

17.5. Stretnutie regionálnych zastúpení s komisárkou pre regionálnu 
politiku Corina Crețu 
Európska komisia  

 20.5. 
 

EWRC – Open Days - Prípravné stretnutie konzorcií 
Výbor regiónov 

 24.-25.5. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 28.5. Účasť PSK na OPEN DOORS – Deň otvorených dverí na 
európskych inštitúciách 
Výbor regiónov 

Jún 
2016 

14.-16.6. Návšteva dvoch študentov SOŠ drevárskej vo Vranove nad 
Topľou - víťazi stredoškolskej súťaže EA Výboru regiónov 

 15.6. GPP Award – Ocenenie zeleného obstarávania 
Ocenenie pre mesto Prešov – verejné osvetlenie 

 15.-16.6. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 16.6. Záverečná konferencia európskeho projektu yBBregions – Mládež 
a regióny v Bruseli 
Zastúpenie regiónu Abruzzo 

 16.6. Rozhovor pre lokálne médiá 
Téma: Zapojenie mládeže do európskych záležitosti 

 21.6. Stretnutie s europoslankyňou O. Sehnalovou 
Príprava podujatia v Kroměříži – Prezentácia PSK 

 24.6. Webinár: Energetický manažment mesta 
Dohovor primátorov a starostov 
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 27.6. Zasadnutie komisie NAT  
Výbor regiónov 
 

 28.6. Workshop: Chýbajúce dopravné spojenia v cezhraničných 
regiónoch 
Výbor regiónov 

 28.6. Stretnutie zástupcov PSK, KSK, BSK v Bruseli 
Téma: Pripravované spoločné podujatie počas SK PRES 
v spolupráci s MZV 

 29.6. Stretnutie s konzulkou veľvyslanectva SR v Belgicku 
Téma: Pripravované podujatie počas SK PRES v spolupráci s 
MZV 

 30.6. Ukončenie projektu yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli 
Video spojenie Prešov - Brusel 

 
 
Celkovo bolo zrealizovaných 127 stretnutí a účastí na konferenciách, seminároch a 
podujatiach v záujme získania aktuálnych informácií, odborných znalostí, lobingu, 
networkingu, prezentačných a projektových aktivít. 
 
 
 
 


