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Dôvodová správa 
 
 

 Obdobie 2010/2011 bolo potvrdením kontinuity pôsobenia Prešovského 
samosprávneho kraja na európskej úrovni. Uplynulý rok umožnil PSK pripraviť vhodnú 
pozíciu pre nadchádzajúce negociácie, ktoré budú kľúčové pre nastavenie obdobia 2014-2020. 

V záujme presadzovania záujmov PSK zastúpenie udržiavalo svoje dlhodobé kontakty 
a rozvíjalo nové väzby na európskej úrovni. Počas roka bolo sledované široké spektrum 
oblastí. Zastúpenie venovalo prioritnú pozornosť vývoju budúcej kohéznej politike, stratégii 
Európa 2020, Národnému programu reforiem, implementácii ROP, inovačnej politike EÚ, 
teritoriálnej spolupráci a ENPI.  
 V sledovanom období zastúpenie v Bruseli podporovalo zapojenie PSK v štyroch  
európskych partnerstvách. Aktívne zapojenie zastúpenia do európskych partnerstiev pozitívne 
vplývalo na rozvíjanie spolupráce na európskej úrovni. Priama účasť na týchto partnerstvách 
umožnila kraju tlmočiť svoje záujmy a stanoviská k aktuálnym strategickým témam.  

Zastúpenie PSK v Bruseli naďalej podporovalo informovanosť v regióne o európskych 
politikách, programoch, výzvach, možnostiach zapojenia do projektov a aktuálnych témach 
EÚ. K zvyšovaniu informovanosti prispievajú podujatia organizované v PSK, akým bola 
súťaž stredoškolských prezentácií 10 Naj – Miesta, ktoré musíte vidieť. V tomto smere boli 
významne zapojené stredné a základné školy do európskych akcií.  

Zastúpenie v Bruseli pripravilo a realizovalo štyri prezentačné aktivity kraja na 
európskej úrovni. Prezentácie sa uskutočňovali na tradičných európskych podujatiach OPEN 
DAYS a Deň otvorených dverí na európskych inštitúciách. Región sa prezentoval vďaka 
úspešnej realizácií projektu sieti NEEBOR, ktorá zorganizovala záverečnú konferenciu 
v Bruseli. K propagácii kraja prispeli aj stredoškolskí študenti, ktorí navštívili centrálu EÚ 
v mene PSK. Zviditeľnenie bolo podporené 5. výročnou konferenciou NEEBOR v Prešove.  

Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli bola počas roka značne ovplyvnená v dôsledku 
ukončenia pôsobenia Domu slovenských regiónov v Bruseli a znížením personálneho 
obsadenia Zastúpenia PSK na jedného pracovníka. Od 1. januára 2011 pôsobí Zastúpenie 
Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli na novej adrese. Novým sídlom je Dom miest, 
obcí a regiónov v blízkosti Európskeho parlamentu. 

 
 

 Pre obdobie júl 2010 – jún 2011 boli vytýčené nasledujúce priority: 
 

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

 Ročná správa ponúka prehľad uskutočnených aktivít v rámci uvedených priorít a ich 
zhodnotenie. V závere je ako tradične poskytnutá súhrnná tabuľka aktivít Zastúpenia PSK            
v Bruseli za  II. polrok 2010 a I. polrok 2011. 
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Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli 
za II. polrok 2010 a I. polrok 2011 

  
 
V období júl 2010 – jún 2011 sa Zastúpenie PSK v Bruseli sústredilo na priority:  
 

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

 
 

PRIORITA 1 
 
Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 
 

V záujme presadzovania záujmov PSK zastúpenie udržiavalo svoje dlhodobé 
kontakty a rozvíjalo nové väzby na európskej úrovni. V uplynulom roku bolo 
zrealizovaných 149 stretnutí a účastí na seminároch a konferenciách.  

Zastúpenie sledovalo vývoj v týchto oblastiach: 5. kohézna správa, kohézna politika 
po roku 2013, stratégia Európa 2020, Národné programy reforiem a územné dohody, 
implementácia ROP, teritoriálna spolupráca, ENPI, EZÚS, finančný mechanizmus EHP a 
Nórska, program Inteligentná energia Európa, program Life+, podpora inovácií a podnikania, 
TEN-T, programy pre vzdelávanie a kultúru, Dohovor primátorov a starostov, finančný 
nástroj ELENA. Z uvedených tém venovalo Zastúpenia PSK v Bruseli prioritnú pozornosť: 
 
Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 

 
PSK sa naďalej zapájal do diskusie o budúcnosti kohéznej 
politike EÚ, ktorá bola v priebehu roka intenzívna. Európska 
komisia (EK) zverejnila 5. kohéznu správu v novembri 2010, 
čím sa verejný proces o budúcej kohéznej politike odštartoval. 
Správa sa venuje analýze regionálnych rozdielov, príspevku 
jednotlivých úrovní, vplyvu kohéznej politike a jej podobe po roku 
2013. K tejto správe bola spustená verejná konzultácia, do 
ktorej sa ako jediný zo samosprávnych krajov zapojil PSK. 
Odbor regionálneho rozvoja v súčinnosti so zastúpením 
v Bruseli pripravil stanovisko k 5. kohéznej správe. Stanovisko 
PSK spolu s národným stanoviskom boli jedinými príspevkami zo 
Slovenska. 

 Koncom januára 2011 sa konalo Kohézne fórum, kde boli prezentované prvé závery 
verejnej konzultácie k 5. kohéznej správe a náčrt kohéznej politiky pre obdobie 2014-2020. 
Dlho očakávaný návrh finančného rámca EÚ pre obdobie 2014-2020 predstavila EK           
29. júna 2011. Tento návrh sedemročného rozpočtu spustil vyjednávania medzi 
európskymi inštitúciami a členskými štátmi.  
 V rámci navrhnutého rozpočtu je najväčšou položkou politika súdržnosti v sume           
376 mld. €. Zaostávajúce (konvergenčné) regióny sú aj naďalej jej nosnou zložkou, ktorá 
predstavuje 162,6 mld. €. Ak bude tento návrh prijatý, Slovensko získa približne rovnakú 
čiastku ako pre obdobie 2007-2013. Pôjde o podstatné zdroje pre rozvoj regiónov na ďalších  
7 rokov.  
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 Pre jasné definovanie nadchádzajúceho sedemročného obdobia EK navrhne na 
jeseň balík legislatívnych opatrení a ku konca roka 2011 zverejní návrh spoločného 
strategického rámca pre všetky eurofondy. Preto by malo byť záujem nastaviť systém 
kohéznej pomoci včas na Slovensku a predísť oneskorenému spusteniu programov ako tomu 
bolo v tomto období. Cieľom by malo byť pripraviť štruktúry, ktoré zefektívnia a zjednodušia 
čerpanie eurofondov v porovnaní so súčasnou situáciou. Uvedený systém by mal byť 
založený na princípe partnerstva, subsidiarity a viacúrovňového riadenia.  
 Významným aspektom je výrazné prepojenie politiky súdržnosti na ciele 
stratégie Európa 2020. V každej krajine bude základom čerpania eurofondov 
partnerská zmluva medzi EÚ a členským štátom. Táto zmluva vymedzí záväzky partnerov 
na národnej a regionálnej úrovni s cieľom využiť alokované zdroje na implementáciu 
Národných programov reforiem a stratégie Európa 2020.  
 
 
Stratégia Európa 2020 a Národné programy reforiem 
 
 Návrh rozpočtu EÚ na obdobie     
2014-2020 je plne napojený na stratégiu  
Európa 2020. Táto stratégia má dostať Európu 
z krízy a nasmerovať k dlhodobému rastu. 
Z tohto dôvodu si stratégia Európa 2020 
vyžaduje zdroje a širokú podporu, ktorá 
presahuje úzke kruhy národných vlád. Fakt, že 
miestna a regionálna samospráva predstavuje 
viac ako 30% celkových verejných výdavkov, 
viac ako 25% celkových daňových príjmov, 
okolo 16% verejného dlhu a 65% verejných 
investícií v EÚ-27, znamená, že prehodnotenie strednodobých rozpočtových a štrukturálnych 
politík, alebo odhalenie vznikajúcich nestabilít nie je možné bez zapojenia územnej 
samosprávy. 
 Národné programy reforiem (NPR) a európsky semester predstavujú nový 
spôsob európskeho riadenia. Ciele stratégie Európa 2020 budú úspešne dosiahnuté, ak 
toto riadenie bude viacúrovňové, uplatňujúce princíp subsidiarity a partnerstva, ktorých 
absencia bola jednou z príčin neúspechu jej predchodkyne – Lisabonskej stratégie. Z tohto 
dôvodu inicioval Výbor regiónov myšlienku územnej dohody, ktorou si členské štáty nastavia 
mechanizmus realizácie NPR vzhľadom na kompetencie jednotlivých úrovní – národnej, 
regionálnej a lokálnej. Takouto dohodou by bola regionálna a miestna samospráva aktívne 
zaangažovaná do realizácie NPR, ktorým sú premietnuté ciele stratégie Európa 2020 do 
podmienok jednotlivých členských štátov.  
 
 
Národný program reforiem Slovenskej republiky 

 
V apríli 2011 bol schválený strategický dokument NPR 
Slovenskej republiky, ktorý bol prvý krát hodnotený 
Európskou komisiou po uplynutí európskeho semestra. PSK mal 
záujem aktívne sa podieľať na príprave a realizácií Národného 
programu reforiem, ktorým sa vláda SR zaviazala napĺňať ciele 
stratégie Európa 2020. Zatiaľ regionálna samospráva nebola 
zaangažovaná. Jediným priestorom bol pre PSK a ostatné 
samosprávne kraje pripomienkové konanie NPR, v rámci ktorého 
neboli akceptované zásadné pripomienky krajov. 
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 Na národnej úrovni fungovala od roku 2005 pracovná skupina pre Lisabonskú 
stratégiu/Európu 2020. Pracovnú skupinu viedol Úrad vlády SR. Presunom koordinácie 
stratégie Európa 2020 z Úradu vlády na Ministerstvo financií bola pracovná skupina k 
17.11.2010 zrušená. Pracovná skupina bola jediným komunikačným kanálom medzi národnou 
a regionálnou úrovňou. Doposiaľ v inštitucionálnom zabezpečení realizácie NPR 
absentuje územná samospráva. Európska komisia vo svojej hlavnej komunikácii 
k európskemu semestru vyzvala členské štáty, aby čo najlepšie zapojili samosprávu do 
prípravy a realizácie NPR. 
 Zastúpenie sa intenzívne venuje tejto záležitosti. Počas 6. Teritoriálneho dialógu vo 
februári a na výročnom seminári Monitorovacej platformy Európa 2020 v júni prezentovalo 
doterajší nepriaznivý vývoj na Slovensku. Zastúpenie priebežne komunikovalo so 
zástupcami EK a Výborom regiónov v záujme zaangažovania regionálnej samosprávy 
do NPR a podpory pre územnú dohodu na Slovensku. 
 
 
Inovačná politika EÚ 

 
Inovácia v Únii je jednou zo 7 hlavných iniciatív stratégie Európa 
2020.  K naštartovaniu rastu a zamestnanosti by mala pomôcť táto 
inovačná politika EÚ, v ktorej by regióny a miestne orgány mali 
zohrávať dôležitú úlohu. Vzhľadom na nové zameranie inovačnej 
politiky EÚ je priestor na to, aby inovácie boli podporované nielen v 
centrách excelentnosti, ale aj vo vzdialenejších, okrajových 
a prihraničných územiach.  

 Za týmto účelom sa v septembri 2010 konala 5. výročná konferencia NEEBOR 
v Prešove. Sieť NEEBOR sa pokúsila prepojiť inovačnú politiku a vonkajšie vzťahy EÚ 
a zamerala sa práve na rozvoj inovácií na východnej vonkajšej 
hranici EÚ. 
 Výstupom konferencie bola deklarácia siete 
NEEBOR k inováciám, ktorá poukázala na potenciál pre 
inovácie, ktorý sa môže šíriť vertikálne - z Fínska do 
Cypru - i horizontálne - cez hranicu EÚ. Existuje nevyužitý 
potenciál v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktorý sa 
nachádza v regiónoch NEEBOR. Táto východná pozícia 
a cezhraničná spolupráca by mali byť vnímané ako platforma a 
zdroj pre tvorbu nových inovácií a myšlienok v rôznych 
oblastiach. 
 V júli navrhlo zastúpenie text deklarácie, 
ktorý odkonzultovalo s členmi siete NEEBOR. Po schválení 
bola deklarácia postúpená kabinetu komisárky pre výskum, 
inovácie a vedu, generálnemu riaditeľstvu EK pre výskum, 
DG REGIO a poslancom EP. 
 
 
 
Implementácia ROP 

 
 Počas uplynulého roka bola implementácia ROP poznačená mnohými zmena, 
pozastavením výziev a nejasným vývojom. Zároveň išlo o obdobie revízie operačných.  
programov, medzi ktorými bol ROP. Proces schvaľovania revidovaného ROP bol zdĺhavý. 
Týkal sa dodatočnej alokácie, ako aj modifikácie v rámci opatrení.  
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 Zastúpenie v Bruseli bolo 
priebežne v kontakte so SO/RO PSK. 
Prebiehali pravidelné stretnutia s 
predstaviteľmi Stáleho zastúpenia 
SR pri EÚ. Dôležité boli stretnutia 
so zástupcami jednotky pre 
Slovensko na DG REGIO, kde ku 
koncu roka 2010 došlo k zmene 
obsadenia pozície vedúcej jednotky. 
Na túto pozíciu nastúpil Christopher 
Todd, s ktorým sa v prvom polroku 
2011 uskutočnilo niekoľko stretnutí. 
Na návštevu nových priestorov 
zastúpenia prišiel v marci 2011 
minister pôdohospodárstva Z. Simon, ktorý predstavil zámery v implementácii ROP. 
Informácie zo stretnutí boli priebežne postupované zainteresovaným zložkám PSK.  
 
 
Teritoriálna spolupráca a ENPI 
 
 Teritoriálna spolupráca je vysoko hodnotená z radov regiónov a miest. Preto je 
záujem posilniť tento aspekt kohéznej politiky v budúcnosti. V návrhu rozpočtu na 
obdobie 2014-2020 sa počíta so sumou 11,7 mld. €. Zatiaľ je návrh členenia rovnaký ako 
v tomto období, makroregióny však budú posilnené. V prípade PSK má veľký význam pre 
rozvoj cezhraničný program PL-SR a program INTERREG. Vývoj v teritoriálnej 
spolupráci zastúpenie sleduje. 
 Sieť NEEBOR pripravila stanovisko k cezhraničnému komponentu ENPI, 
nakoľko ide o významný prvok v spolupráci s východnými krajinami. V stanovisku boli 
uvedené problematické oblasti v procese implementácie. Vyjadrený bol záujem zjednodušiť a 
zjednotiť pravidlá čerpania pomoci pre konečných prijímateľov. Na tomto stanovisku 
zastúpenie úzko spolupracovalo s odborom cezhraničných programov PSK. Pozícia siete 
bola poskytnutá EK a EP. V rámci záverečnej konferencie projektu NEEBOR v Bruseli 
bolo toto stanovisko odprezentované a odovzdané zástupcom DG AIDCO, ktoré riadi 
ENPI v súčasnosti. V budúcnosti sa očakávajú zmeny v riadení aj vzhľadom na zmeny 
v štruktúre EK pre vonkajšie vzťahy. Rokovania o budúcom ENPI zastúpenie monitoruje. 
 
 
Hodnotenie 
 

 
Zastúpenie aktívne rozvíjalo svoje kontakty na európskej, národnej, regionálnej a 

lokálnej úrovni. Realizované stretnutia a aktivity boli v prospech záujmov kraja. 
V nadchádzajúcich dvoch rokoch bude potrebné koncentrovať úsilie práve do tejto priority. 
 Z pohľadu ďalšieho rozvoja PSK je potrebné aktívne vstupovať do negociačného 
procesu o kohéznej politike po roku 2013. Rozhodujúce bude tiež zaangažovanie regionálnej 
samosprávy do stratégie Európa 2020, nakoľko táto stratégia je základom sedemročného 
finančného rámca EÚ. Dôležitá bude tiež aktívna účasť regiónu do intenzívnych diskusií 
o nastavení európskych programov pre obdobie 2014-2020.  
 Promptná súčinnosť zastúpenia s vnútornými štruktúrami PSK a koordinácia 
s ostatnými samosprávnymi krajmi bude kritická pre nastavenie sedemročného obdobia na 
Slovensku a pripravenie kraja na využitie podporných zdrojov EÚ v období 2014-2020. 
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PRIORITA 2 
 
Zapájanie PSK do európskych partnerstiev 
 

Podporné programy EÚ boli vo väčšej miere využívané členskými štátmi EÚ-15, kým 
12 nových krajín postupne zvyšovalo svoju účasť na európskych výzvach. Obdobie                 
2007-2013 vstúpilo do svojej druhej fázy, ktorá znamená otváranie posledných výziev, 
ukončovanie projektov a postupne aj programov. Vzhľadom na túto skutočnosť je 
dôležité, aby subjekty PSK využili tieto ostávajúce možnosti, získali podporné zdroje pre 
svoje projekty a nadobudli potrebné skúsenosti pre čerpanie v nadchádzajúcom 
sedemročnom období. V tomto záujme boli počas uplynulého roka preposielané návrhy 
projektov subjektom v PSK. Väčšinou išlo o ponuky pre projekty v rámci programov 
celoživotného vzdelávania, kultúry, CIP, FP7 a IEE. 
 V sledovanom období Zastúpenie PSK v Bruseli aktívne podporovalo zapojenie 
PSK v štyroch  európskych partnerstvách. Išlo o sieť NEEBOR a jej projekt v rámci 
INTERREG IVC, Monitorovaciu platformu Európa 2020 a neformálnu sieť ROTOPI. 
 
 
Sieť NEEBOR - Sieť regiónov na východnej vonkajšej hranici EÚ 
 

Aktivity siete NEEBOR boli počas uplynulého roka 
podporované zastúpením, ktoré absolvovalo 9 pracovných 
stretnutí.  
Nosnou aktivitou siete v roku 2010 bola výročná 

konferencia NEEBOR 7.-10. septembra 2010 v Prešove, ktorú úspešne pripravila a 
zrealizovala ARR PSK v spolupráci so zastúpením v Bruseli. Zastúpenie počas leta 
pripravilo potrebné dokumenty a odborné materiály pre 
konferenciu. Navrhlo špeciálne vydanie spravodaja 
NEEBOR pri príležitosti výro čnej konferencie 
v Prešove. Spravodaj bol rozoslaný do širokej databázy 
kontaktov spolu s pozvánkou na konferenciu. Zastúpenie 
tiež zabezpečilo účasť predstaviteľa EK pre výskum na 
konferencii a priebežne komunikovalo s kabinetom 
komisárky pre výskum, inovácie a vedu. Deklaráciu 
k inováciám postúpilo zastúpenie na všetky relevantné 
útvary európskych inštitúcií. Konferenciu členovia siete 
NEEBOR využili ako možnosť na prehĺbenie spolupráce. 
Z tohto dôvodu bola dohodnutá zjednodušená štruktúra 
a priority spolupráce.  
 V roku 2011 sa aktivity siete zamerali na 
prípravu a realizáciu záverečnej konferencie projektu 
NEEBOR v rámci INTERREG IVC,  na ktorej bolo tiež 
prezentované stanovisko siete k cezhraničnému 
komponentu ENPI. Spomenuté aktivity sú  priblížené pod prioritami 1 a 4. 
  V apríli 2010 sa uskutočnilo stretnutie s Asociáciou európskych hraničiacich regiónov 
(AEBR), na ktorom bola dohodnutá ďalšia spolupráca. Boli identifikované spoločné 
záujmové oblasti a podujatia. 
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Projekt NEEBOR v rámci INTERREG IVC 
 

Trojročný projekt NEEBOR – Networking pre podnikanie 
v regiónoch na východnej vonkajšej hranici EÚ je úspešne 
vo finálnej fáze. Partnerstvo projektu tvorilo 10 regiónov 
z 8 krajín. Aktívnym partnerom projektu je Agentúra 
regionálneho rozvoja PSK.  

 5. výročná konferencia NEEBOR v Prešove a záverečná konferencia projektu siete 
NEEBOR v Bruseli boli súčasťou projektu a preto spolufinancované cez ERDF.  
 Zastúpenie v Bruseli sa podieľalo na týchto aktivitách projektu, keďže boli úzko 
prepojené s činnosťou siete NEEBOR. Obe podujatia za aktívnej účasti PSK prispeli 
k realizácii a zviditeľneniu projektu v rámci EÚ. Vniesli európsku dimenziu do 
projektu, predstavili pozíciu regiónov na východnej hranici EÚ k inovačnej politike, 
teritoriálnej spolupráci a ENPI.  
 
 
Monitorovacia platforma Európa 2020  
    

Aktívne zapojenie  PSK v Monitorovacej platforme Európa 2020 
bolo priebežne koordinované s odborom regionálneho rozvoja 
PSK a národnou delegáciou SR pri Výbore regiónov. PSK spolu 
s expertmi pripravil stanovisko v rámci prieskumu Výboru 
regiónov k hlavnej iniciatíve stratégie Európa 2020 Európska 
platforma na boj proti chudobe a prispel k národnému stanovisku 
pre Výbor regiónov. Úsilie naďalej pokračuje pri zapojení PSK do 
Národného programu reforiem, ktorý prenáša stratégiu Európa 2020 na 
národnú úrovne a bude mať priamy vplyv na samosprávu. 
Zastúpenie sa zúčastnilo na 6. Teritoriálnom dialógu, ktorý platforma 

každoročne organizuje. Vzhľadom na končiaci sa prvý európsky semester pripravila táto 
platforma výročný seminár, ktorého hlavnou témou bolo hodnotenie stratégie Európa 2020 
a NPR. Výstupom by malo byť zverejnenie výsledkov prieskumu o stave implementácie 
stratégie Európa 2020 a NPR v jednotlivých členských štátom a zapojení regionálnej 
a miestnej samosprávy do tohto procesu. Do tohto prieskumu sa zapojil PSK. 

 
 
Neformálna sieť regiónov ROTOPI 
 

Zastúpenie PSK naďalej aktívne participovalo na aktivitách neformálnej siete regiónov 
ROTOPI, ktorá spracováva a komunikuje názory regiónov na aktuálne otázky v oblasti 
regionálnej politiky EÚ.  

ROTOPI pripravilo zbierku úspešných inovačných projektov financovaných zo 
štrukturálnych fondov. Za Slovensko bol do zbierky zahrnutý projekt spoločnosti 
SPINEA, s.r.o, ktorý bol financovaný cez SOP PaS. Uvedená zbierka bola postúpená na 
EK s cieľom prispieť k hodnoteniu využitia ERDF a poukázať na inovatívne využitie 
štrukturálnych fondov v európskych regiónoch.  

Regióny v rámci neformálnej siete ROTOPI vzájomne koordinovali svoje pozície 
k rôznym európskym témam, najmä k budúcej kohéznej politike a návrhu rozpočtu EÚ na 
obdobie 2014-2020. V súvislosti s pripravovanými nariadeniami EK sa táto regiónov sieť 
sústredí na vzájomnú výmenu informácií a priamu komunikáciu s európskymi inštitúciami. 
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Hodnotenie 
 

 
Aktívne zapojenie Zastúpenia PSK v Bruseli do európskych partnerstiev pozitívne 

vplýva na rozvíjanie spolupráce na európskej úrovni. Na základe niekoľkoročnej skúsenosti je 
evidentné, že región je vďaka aktívnemu prístupu v týchto partnerstvách vyhľadávaný 
v záujme ďalšej spolupráce. Tieto partnerstvá sú takisto zdrojom výmeny odborných znalostí, 
názorov a formovania spoločných pozícií k európskym politikám. Priama účasť na týchto 
partnerstvách umožňuje kraju tlmočiť svoje stanoviská k aktuálnym a strategickým témam.  

S prípravou nového sedemročného finančného rámca sa začínajú formovať politiky 
a programy EÚ pre obdobie 2014-2020. Koordinácia sietí a asociácií európskych regiónov 
bude dôležitá pre ovplyvnenie tvorby európskych politík a programov. Z tohto dôvodu bude 
zastúpenie naďalej spolupracovať na aktivitách v troch uvedených partnerstvách. 

Pre využitie potenciálu týchto platforiem na európskej úrovni je potrebná podpora 
vnútorných štruktúr PSK. Tie v spolupráci s odbornou verejnosťou dokážu náležite 
formulovať potreby a záujmy kraja v dotknutých oblastiach. Súčinnosť zastúpenia s odbormi 
Úradu PSK bude nesmierne dôležitá v nadchádzajúcom období. Pevným základom je 
doterajšia spolupráca s odborom regionálneho rozvoja a odborom cezhraničných programov. 
Oba odbory reagovali odbornými príspevkami a postojmi k európskym strategickým 
dokumentom. 

Obdobie 2007-2013 sa dostáva do záverečnej fázy a preto je postupne menej grantov 
z európskych programov k dispozícii. Tento rok znamená príležitosť získať ešte podporné 
zdroje. Zároveň je vhodný čas na vytvorenie nových partnerstiev s cieľom nadviazať 
spoluprácu a pripraviť projektové zámery, ktoré budú predložené v období 2014-2020. 
V tomto zmysle je zastúpenie k dispozícií pri hľadaní vhodných partnerských organizácií. 
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PRIORITA 3 
 
Informovanie o európskych politikách, programoch a výzvach 
 
 Sedem rokov od vstupu SR do EÚ sa sledovanie európskych programov, výziev, ako 
aj samotných politík stáva dennou praxou inštitúcií v regióne. Na jednej strane 2. polovica 
obdobia 2007-2013 ponúka posledné možnosti podporných grantov. Na druhej strane sa 
začína pripravovať nasledujúce sedemročné obdobie. Vzhľadom na uvedený vývoj je 
informovanosť kľúčová. Zastúpenie preto získava a následne postupuje informácie z diania v 
európskych inštitúciách.  
  
  
Aktivity 
 
Poskytovanie informácií o európskych politikách, programoch a výzvach 
 

Zastúpenie Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli naďalej podporovalo 
informovanosť v kraji o európskych politikách, programoch, výzvach, možnostiach 
zapojenia do projektov a aktuálnych témach EÚ. Počas roka sprostredkovalo 
Zastúpenie PSK v Bruseli 132 informácií európskeho rozmeru, ktorých počet bol menší 
ako plánovaný z dôvodu zredukovania personálneho obsadenia zastúpenia v októbri 2010. 
Poskytnuté informácie sa týkali najmä ponuky partnerstiev pre stredné, základné a vysoké 
školy, výskumníkov a podnikateľov, výziev európskych programov, konzultácií európskych 
politík, finančného rámca EÚ po roku 2013. Tieto informácie boli podľa relevantnosti zaslané 
na odbory Úradu PSK, poslancom PSK, mestám, obciam, zariadeniam PSK a subjektom 
v PSK.  

Z kapacitných dôvodov nebolo možné zabezpečiť vystavovanie týchto informácií 
na webstránke PSK. Táto situácia je riešená novým prístupom. Relevantné sekcie sú 
priebežne upravované, aby sa zabezpečila ich automatická aktuálnosť. Zároveň bola 
nadviazaná spolupráca s Euractivom na Slovensku s cieľom sprístupniť bezplatnú 
službu na webstránke PSK. V druhej polovici 2011 by táto služba mala byť spustená, čím sa 
priamo zaistí aktuálne zverejňovanie informácií z diania EÚ. 

Počas uplynulého roka bolo vydané jedno číslo dvojmesačníka Euronews. 
Z kapacitných dôvodov bolo tiež zastavené vydávanie tohto elektronického spravodaja, 
ktorého obsah by v budúcnosti mala nahradiť služba RSS Euractiv. 

K informovanosti prispievajú regionálne médiá, ktorým Zastúpenie PSK 
v Bruseli v priebehu roka poskytovalo informácie a rozhovory na aktuálne témy z diania 
v EÚ. Prospešné sú návštevy regionálnych novinárov v Bruseli, ktoré sú organizované 
európskymi inštitúciami. Zastúpenie prijalo v dvoch skupinách 30 zástupcov médií zo 
Slovenska a zabezpečilo účasť jedného regionálne novinára na európskom podujatí.  
 
 
 
Zvyšovanie informovanosti o EÚ 
  

K zvyšovaniu informovanosti prispievajú podujatia organizované v PSK za týmto 
účelom. V tomto smere bolo významné zapojenie stredných a základných škôl do európskych 
akcií. Na druhej strane vplyv ekonomickej krízy sa prejavil v zníženom počte a frekvencii 
návštev predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli. Tieto návštevy slúžia k 
lepšiemu poznaniu fungovania inštitúcií EÚ a nadviazaniu priamych kontaktov. 
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Súťaž 10 Naj – Miesta, ktoré musíte vidieť – súťaž prezentácií stredných škôl 
  
V záujme zvyšovania poznatkov študentov stredných škôl o Európskej únii 
a regióne vyhlásil PSK súťaž 10 Naj – Miesta, ktoré musíte vidieť. Na súťaži 
powerpointových prezentácií, ktorá prebiehala od apríla do októbra 2010 
spolupracovalo Zastúpenie v Bruseli.  
Do súťaže sa prihlásilo 62 prezentácií, 
prvých päť prezentácií bolo na základe 

hlasovania na internete ocenených. Celkovo sa do 
finálového hlasovania, ktoré trvalo od 1. augusta do           
12. septembra, zapojilo spolu takmer 59 000 hlasujúcich, 
ktorí poslali spolu vyše 80 000 platných hlasov. Dňa                
21. októbra boli slávnostne ocenení študenti z Gymnázia vo 
Vranove nad Topľou, ktorých prezentácia získala najviac 
hlasov a odmenou bol trojdňový pobyt v Bruseli. 
 
 
Vranovskí gymnazisti spoznávali centrálu EÚ 
 
 Víťazi súťaže 10 NAJ Dominika Ďurišková, Marek Kľučár a Lukáš Krištan navštívili 
Brusel. Trojica študentov z vranovského gymnázia pripravila najlepšiu powerpointovú 
prezentáciu o najkrajších miestach Prešovského kraja a Európy. Prvou cenou súťaže bol 
trojd ňový pobyt v Bruseli na prelome marca a apríla 2011, ktorého program 
zabezpečilo zastúpenie. 
 Napriek tomu, že pobyt bol odmenou, študenti počas svojho pobytu absolvovali 
množstvo stretnutí. Navštívili Európsky parlament, kde sa stretli s poslancami Miroslavom 
Mikolášikom a Vladimírom Maňkom 
a zúčastnili sa na seminári Karpatský 
región. Gymnazisti absolvovali 
informatívne stretnutie vo Výbore 
regiónov a navštívili Stále zastúpenie 
Slovenskej republiky pri Európskej 
únii. Mimoriadne podnetné bolo 
prijatie u podpredsedu EK Maroša 
Šefčoviča, z ktorého študenti 
spracovali reportáž pre školskú TV. 
Počas voľného času si študenti pozreli 
historické centrum Bruselu s 
najznámejšími pamiatkami i známe 
belgické atrakcie.  
 
 
 
Súťaž v kreslení pre žiakov základných škôl „Môj región, moje Vianoce“  
 

Do európskej súťaže výtvarných prác žiakov základných škôl sa 
zapojila Základná škola Komenského v Medzilaborciach. Pod 
vedením riaditeľa školy Milana Bajaja prebehla súťaž v kreslení na 
tému Môj región, moje Vianoce. Tri najvydarenejšie diela postúpili do 
európskeho kola. Mladí tvorcovia mali za úlohu ilustrovať obdobie 
Vianoc vo svojom kraji a napísať krátky popis vianočných tradícií vo 
svojom regióne.  
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 Víťazky súťaže Petra Holienčíková, 
Petra Kahancová a Daniela Králiková 
úspešne prezentovali Prešovský samo-
správny kraj a boli za svoje výtvarné práce 
ocenené. Diela troch víťaziek zo základnej 
školy v Medzilaborciach boli originálne 
a vynímali sa medzi ostatnými najlepšími 
kresbami. Do súťaže žiakov od 7 do 12 
rokov bolo zapojených osem krajín: 
Belgicko, Estónsko, Írsko, Litva, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko a Spojené 
kráľovstvo. Európsku súťaž pre žiakov 
základných škôl organizuje Európska 
aliancia Výboru regiónov, v priestoroch 
ktorého boli výtvarné diela vystavené. 
 
 Prínosným bol seminár Podpora mladých ľudí prostredníctvom grantového 
programu Mládež v akcii, ktorú 28. apríla zorganizovali Iuventa, RK-CVČ Stará Ľubovňa 
a Prešovské dobrovoľnícke centrum v Prešove. Príspevok na seminári malo aj zastúpenie, 
ktoré informovalo mladých hovorila  o  grantových programoch EÚ v oblasti vzdelávania a 
využívania pracovných stáži priamo v inštitúciách Európskej únie.   
 
 
 
Hodnotenie 
 

 
V uplynulom roku bol rozsah poskytovaných informácií ovplyvnený znížením 

personálnych kapacít zastúpenia. Na jednej strane bolo sprostredkovaných o niečo menej 
informácií ako v predchádzajúcom období. Na druhej strane informovanosť bola 
intenzívnejšia a cielenejšia na stredoškolskú mládež v PSK. Počet návštev predstaviteľov 
Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli v tomto roku bol minimálny v dôsledku proti 
krízových opatrení. 

Vydávanie dvojmesačníka Euronews a vystavovanie aktualít na webstránke PSK bolo 
obmedzené z kapacitných dôvodov. V záujme zabezpečenia aktuálneho európskeho obsahu 
webstránky PSK je plánované sprístupnenie bezplatnej služby RSS Euractivu. Pravidelný 
kontakt s médiami prispel aj v tomto roku k sprostredkovaniu informácií z diania v EÚ. 
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PRIORITA 4 
 
Prezentácia PSK na európskych podujatiach 
 
 Zastúpenie v Bruseli pripravilo a realizovalo štyri prezentačné aktivity regiónu 
na európskej úrovni. Prezentácie sa uskutočňovali na tradičných európskych podujatiach 
OPEN DAYS a Deň otvorených dverí na európskych inštitúciách. Kraj sa prezentoval vďaka 
úspešnej realizácií projektu sieti NEEBOR, ktorá zorganizovala záverečnú konferenciu 
v Bruseli. K propagácii regiónu prispeli aj stredoškolskí študenti, ktorí navštívili centrálu EÚ 
v mene PSK.  Zviditeľnenie bolo podporené výročnou konferenciou NEEBOR, ktorú 
zorganizovala ARR PSK v Prešove. Cieľovými skupinami aktivít boli európske inštitúcie, 
regionálne zastúpenia pôsobiace v Bruseli, regionálna a miestna samospráva, belgická 
a európska verejnosť.  
 
 
Aktivity 
 
5. Výročná konferencia NEEBOR v Prešove 
 
 Významným podujatím bola 5. výročná 
konferencia siete NEEBOR, ktorá sa konala  
v Prešove od 7. do 10. septembra 2010. 
Hostiteľom výročnej konferencie bol Prešovský 
samosprávny kraj - člen siete NEEBOR. 
 Hlavnou témou konferencie boli „Inovácie 
v kontexte regiónov na východnej vonkajšej 
hranice Európskej únie.“ Vyše 100 účastníkov z  
8 krajín na východnej hranici EÚ a Ukrajiny sa 
zúčastnilo na piatich tematických blokoch. 
Rečníci z regionálnych samospráv, univerzít, 
vedeckých a výskumných inštitúcií, 
podnikateľských subjektov, ENPI programu 
a Európskej komisie diskutovali o inovačnom 
potenciáli, ktorý  je možné rozšiť od Fínska až po 
Cyprus a cez východnú hranicu EÚ. Výročná 
konferencia bola obohatená o Univerzitný okrúhly stôl, v rámci ktorého univerzity 
z členských regiónov NEEBOR a Ukrajiny rozvinuli svoju spoluprácu.  
 Celé podujatie bolo spropagované nielen medzi členmi siete NEEBOR, ale aj na 
európskej úrovni prostredníctvom priamej komunikácie s kabinetom komisárky pre výskum, 
inovácie a vedu,  EK a EP. Špeciálne bol vydaný spravodaj NEEBOR venovaný konferencii. 
Tlačová správa z tohto podujatia bola rozposlaná európskym partnerom. Prijatá deklarácia 
k inováciám na východnej hranici EÚ bola cielene distribuovaná na európske inštitúcie. 
 
 
OPEN DAYS 2010 - Európsky týždeň regiónov a miest 
  

OPEN DAYS 2010 sa konali počas týždňa od 4. do 7. októbra 
v Bruseli pod témou Európa 2020: Konkurencieschopnosť, spolupráca 
a súdržnosť pre všetky regióny. Prešovský samosprávny kraj bol po 
siedmy krát oficiálnym partnerom tohto podujatia regionálnej 
politiky. 
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 Do 8. ročníka európskeho podujatia sa zapojilo 
28 konglomerátov regiónov a miest. PSK bol 
súčasťou konglomerátu Partnerstvo kreatívnych 
regiónov, ktorý viedol región Sasko-Anhaltsko (DE). 
Partnerstvo tvorili regióny: Eszak-Alfold (HU), 
Sardínia (IT), Ústecký kraj (CZ),  Prešovský 
samosprávny kraj (SK), región Murcia (ES), 
Gloucestershire (UK), Merseyside (UK), Mazovské 
vojvodstvo (PL), lotyšské regióny (LV), Cyprus. 
Zastúpenie participovalo na workshope Inovatívne 
regionálne stratégie v kultúrnom turizme, kde 
prezentovalo kultúrne dedičstvo kraja. 
 V rámci programu OPEN DAYS sa uskutočnilo 
170 workshopov. Na programe sa zúčastnilo viac ako 
6000 expertov na regionálnu politiku z EÚ a tretích 
krajín. Ako každý rok boli Open Days sprevádzané aj 
lokálnym podujatím, ktorým v PSK bola súťaž 
prezentácií stredných škôl 10 NAJ. Víťazi súťaže - študenti z Gymnázia vo Vranove nad 
Topľou boli slávnostne ocenení 21. októbra 2010. 
 
 
Deň otvorených dverí 7. mája v Bruseli: Festival európskych regiónov a miest 

 
Pár dní pred dňom Európy otvorili pre verejnosť svoje dvere 
európske inštitúcie. Tento rok v sobotu 7. mája 2011 Výbor 
regiónov v partnerstve s 50 európskymi regiónmi pripravil 
festival regiónov a miest. Prešovský samosprávny kraj aj tento 
krát podporil toto európske podujatie svojou účasťou. Spolu 
s troma ďalšími regiónmi sa rozhodol v tomto roku inovovať svoju 
prezentáciu a prilákať čo najviac záujemcov. Štvorka regiónov 
Abruzzo z Talianska, Pardubický kraj z Českej republiky, 

Lubuské vojvodstvo z Poľska a PSK pripravila interaktívny stánok plný hier, 
zaujímavosti a farieb. Dospelí i deti mohli spoznať regionálne krásy a špecifiká cez puzzle 
s obrázkami nášho kraja, domino s fotografiami všetkých štyroch regiónov, pexeso a náučnú 
hru o obnoviteľných zdrojoch energie 
Terra Linda. Záujemcovia si odniesli 
propagačné a informatívne materiály 
o našom kraji. Odmenou za účasť na 
hrách im boli suveníry z nášho kraja 
a nálepka mapky nášho kraja v „pase“.  
 Aj napriek krásnemu letnému 
počasiu v Belgicku navštívilo Výbor 
regiónov v Deň otvorených dverí 
viac ako 4000 návštevníkov. Pri 
stánku nášho kraja sa zastavili ľudia 
skoro z celého sveta. Záujemcovia 
boli z ďalekých krajín ako Čína, Tibet, 
Nový Zéland, USA a Peru, ako aj 
Turecka, Maroka, z rôznych krajín 
Európy a tiež naši susedia Česi 
a Poliaci a domáci Valóni a Flámi.  
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Záverečná konferencia projektu siete NEEBOR v Bruseli 
 
Trojročný projekt siete NEEBOR financovaný cez program 
INTERREG IVC dospel do záverečnej fázy. Projekt bol 
zameraný na špecifické geografické výzvy, ktorým čelia malí 
a strední podnikatelia na východnej vonkajšej hranici EÚ.  

 S cieľom priblížiť podmienky regiónov na východe EÚ a prezentovať výsledky 
projektu bola zorganizovaná záverečná konferencia v Bruseli. Za týmto zámerom sa            
21. júna vo Výbore regiónov stretli partneri projektu s európskymi predstaviteľmi. 
Účastníci konferencie boli oboznámení so situáciou na východnej hranici EÚ a výstupmi 
projektu, ktoré sú užitočné aj pre 
európske inštitúcie. Na konferencii 
sa diskutovalo o pripravovaných ná-
strojoch v rámci teritoriálnej 
spolupráce a ENPI, ktoré bude 
možné využiť v pripravovanom 
období 2014-2020. Počas kon-
ferencie sa predstavili partneri 
projektu, medzi ktorých patril aj 
PSK. Prezentáciu tvorili materiály 
SOPK Prešov, SPINEA, pro-
pagačné dokumenty PSK, ako aj 
nové video o kraji.  
 
 
Návšteva víťazov súťaže stredných škôl v Bruseli  
 
 Do šiesteho ročníka súťaže stredných škôl, ktorú organizujú členovia Výboru 
regiónov skupiny EA sa tento rok zapojilo Gymnázium v Medzilaborciach.  Súťaž pre 
študentov vo veku 14 – 18 sa konala v ôsmich krajinách EÚ s cieľom rozšíriť znalosti 
o európskych inštitúciách. Súťaž pozostávala z vedomostného kvízu a z napísania eseje na 
tému: „ Ako by sme mali zvýšiť účasť na dobrovoľníctve v mojom regióne?“  Víťazmi súťaže 
sa stali Michaela Ondrášiková a Tomáš Warchala, ktorí napísali zaujímavé eseje na 
danú tému a právom prišli na dvojdňovú návštevu Bruselu na prelome mesiacov jún 
a júl. V rámci programu sa zúčastnili na 
plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, 
navštívili Európsky parlament a spoznávali 
Brusel. Študenti pripravili pútavú 
prezentáciu svojej školy a regiónu, ktorú 
prezentovali na zasadnutí skupiny 
Európska aliancia vo Výbore regiónov.  
 Študenti z Gymnázia v Medzila-
borciach sa výborne zhostili úlohy vyslancov 
a prezentovali región a školu profesionálne 
na európskej úrovni. Úspešný pobyt 
medzilaborských gymnazistov zmapovala 
a sprostredkovala pre občanov v Prešovskom 
večerníku M. Schifferová.  
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Hodnotenie 
  
  
 Realizované aktivity v uplynulom roku prispeli k pozitívnej prezentácii PSK na 
európskej úrovni. Napriek nepriaznivému finančnému vývoju v kraji a zníženiu personálneho 
obsadenia zastúpenia bolo možné plánované aktivity uskutočniť vďaka podpore vnútorných 
štruktúr Úradu PSK, ARR PSK a spolupracujúcich inštitúcií.  
 5. výročná konferencia NEEBOR v Prešove bola významným európskym podujatím, 
ktoré zanechalo výborný dojem u účastníkov, členov siete a partnerov projektu. Konferencia 
vytvorila potrebný priestor pre odbornú diskusiu o inováciách, ktoré sú kľúčové pre 
konkurencieschopnosť regiónov. Výročná konferencia v Prešove prispela k realizácii projektu 
NEEBOR, ktorý bol úspešne zavŕšený konferenciou v Bruseli za aktívnej účasti PSK. 
 Z finančných dôvodov mala siedma účasť na OPEN DAYS 2010 užší rozsah ako 
počas ostatných ročníkov. Súťažou 10 NAJ sa do lokálneho podujatia OPEN DAYS v PSK 
zapojili stredné školy. K zviditeľneniu PSK prispelo Gymnázium v Medzilaborciach, ktorého 
študenti napísali pútavé eseje na európsku tému dobrovoľníctva a znamenite prezentovali kraj 
vo Výbore regiónov. Na pôde Výboru regiónov boli tiež vystavené výtvarné práce žiakov 
základných škôl, medzi ktorými vynikali práce zo ZŠ v Medzilaborciach.  
 Tohtoročná účasť zastúpenia PSK na Dňoch otvorených dverí v európskych 
inštitúciách bola v spolupráci s partnerskými regiónmi z troch rôznych krajín. Išlo o nový 
prístup k prezentácii na tomto podujatí, ktorý zaujal verejnosť. Vďaka ochote dobrovoľníčky 
z Prešova sa podarilo zabezpečiť potrebný personál v stánku PSK a propagovať kraj 
s maximálnym efektom.  
 Okrem uvedených aktivít k propagácii PSK na európskej úrovni kontinuálne prispieva 
aktívna účasť na seminároch a konferenciách v Bruseli, ako aj iniciovanie stretnutí 
s predstaviteľmi inštitúcií EÚ, regionálnych zastúpení a európskych združení. 
 V nadchádzajúcom roku budú prezentačné aktivity na európskej úrovni obmedzené. 
Predbežne sa počíta s účasťou zastúpenia na dvoch podujatiach z dôvodu limitovaných 
ľudských kapacít, ktoré budú prioritne sústredené na prichádzajúce kľúčové vyjednávania 
o programovacom období 2014-2020. 
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PRIORITA 5 
 
Zázemie PSK v Bruseli 
 

Zastúpenie PSK v Bruseli je kontaktným miestom, ktoré je k dispozícii predstaviteľom 
a subjektom Prešovského kraja. V sledovanom období zastúpenie prijalo 2 skupiny v počte 
40 osôb. Počas roka Zastúpenie PSK v Bruseli poskytlo jednu krátkodobú stáž, v rámci 
ktorej si študentka rozšírila svoje znalosti o európskych politikách. Stážistka spracovala 
aktuálne témy, pripravila posledné vydanie Euronews a pomohla s prezentáciou kraja na 
OPEN DAYS 2010. 

V dôsledku ukončenia pôsobenia Domu slovenských regiónov v Bruseli (DSR) 
bola činnosť zastúpenia značne ovplyvnená počas uplynulého roka. V mesiacoch august – 
september bol realizovaný prieskum trhu a výber kancelárskych priestorov pre nové sídlo 
Zastúpenia PSK v Bruseli. V mesiaci október – november prebiehalo dojednanie novej 
nájomnej zmluvy a zabezpečenie ukončenia nájmu v priestoroch na Avenue Cortenbergh 89, 
Brusel k 31.12.2010. V decembri sa uskutočnilo sťahovanie kancelárskeho vybavenia DSR na 
Slovensko a kancelárie PSK na novú adresu v Bruseli. K 20.12.2010 bol odovzdaný priestor 
DSR prenajímateľovi. 
 Od 1. januára 2011 pôsobí Zastúpenie 
Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli na 
novej adrese. Novým sídlom je Dom miest, obcí 
a regiónov v blízkosti Európskeho parlamentu. 
 

 
PREŠOV REGION BRUSSELS OFFICE 

Square de Meeûs 1 
B-1000 Bruxelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie 
 
 

V uplynulom roku bola činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli značne ovplyvnená dvoma 
skutočnosťami. V júni 2010 bola vypovedaná nájomná zmluva DSR, vplyvom čoho bolo 
potrebné zabezpečiť nové priestory pre zastúpenie od januára 2011. V októbri 2010 došlo 
k zníženiu personálneho obsadenia zastúpenia na jedného pracovníka.  

Z uvedených dôvodov aktivity zastúpenia boli limitované na zabezpečenie nových 
kancelárskych priestorov a ukončenie nájmu DSR. Ku koncu roka bola táto záležitosť úspešne 
doriešená a od 1. januára 2011 pokračuje PSK vo svojom pôsobení v Bruseli na novej adrese. 
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Záver 
 
 Uplynulý rok bol ôsmym rokom pôsobenia PSK na európskej scéne. Získaná pozícia 
a pripravenosť kraja zapojiť sa do rokovaní o novom sedemročnom období budú rozhodujúce 
v nadchádzajúcich rokoch. 
 Vzhľadom na zverejnený návrh finančného rámca EÚ pre obdobie 2014-2020 
a pripravované legislatívne návrhy pre kohéznu politiku bude potrebné aktívne vstupovať do 
negociačného procesu. Promptná súčinnosť v rámci PSK a koordinácia s ostatnými 
samosprávnymi krajmi bude kritická pre nastavenie sedemročného obdobia na Slovensku 
a nachystanie regiónu na využitie podporných zdrojov EÚ počas obdobia 2014-2020. 
 S prípravou nového sedemročného finančného rámca sa začínajú formovať politiky 
a programy EÚ pre obdobie 2014-2020. Koordinácia sietí a asociácií európskych regiónov 
bude dôležitá pre ovplyvnenie tvorby týchto politík a programov. Z tohto dôvodu bude 
zastúpenie naďalej spolupracovať na aktivitách v troch spomenutých partnerstvách. Pre 
využitie potenciálu týchto platforiem na európskej úrovni je potrebná podpora vnútorných 
štruktúr PSK. Tie v spolupráci s odbornou verejnosťou dokážu náležite formulovať potreby 
a záujmy kraja v dotknutých oblastiach.  

Obdobie 2007-2013 sa dostáva do záverečnej fázy a preto je postupne menej grantov 
z európskych programov k dispozícii. Prichádzajúci rok znamená príležitosť získať ešte 
podporné zdroje. Zároveň je vhodný čas na vytvorenie nových partnerstiev s cieľom 
nadviazať spoluprácu a pripraviť projektové zámery, ktoré budú predložené v období        
2014-2020.   
 V nadchádzajúcom roku budú prezentačné aktivity na európskej úrovni obmedzené. 
Predbežne sa počíta s účasťou zastúpenia na dvoch podujatiach z dôvodu limitovaných 
ľudských kapacít. Tie budú sústredené prioritne na prichádzajúce kľúčové vyjednávania 
o programovacom období 2014-2020. 
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 2. polroku 2010  
 

Júl 
2010 

8.7. Stretnutie s novým zástupcom Juhočeského kraja v Bruseli 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 14.7. Stretnutie so zástupkyňou generálneho riaditeľa DG REGIO 
Téma: Ďalšia spolupráca 

 14.7. Konferencia o inováciách v Európskej komisii 
 

 27.7. Stretnutie so zástupcom vedúcej jednotky pre Slovensko,       
DG REGIO 
Téma: Implementácia ROP 

 28.7.  Stretnutie s novovymenovaným veľvyslancom SR v Belgicku 
Téma: Vzájomná spolupráca 

August 
2010 

júl -august Príprava 5. Výročnej konferencie siete NEEBOR v Prešove 
 

September 
2010 

3.9. Stretnutie so zástupcom EK pre výskum 
Téma: Účasť na výročnej konferencii NEEBOR v Prešove 

 7.-11.9. 5. Výročná konferencia siete NEEBOR v Prešove 
 

 17.9. Stretnutie regionálnych zástupcov v Bruseli 
Téma: Networking a spolupráca  

 21.9. Stretnutie s veľvyslancom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: budúcnosť kohéznej politiky, finančná kríza na regionálnej 
a miestnej úrovni, ukončenie činnosti DSR ku koncu roku 2010 

 27.-28.9. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 28.9.  Stretnutie konglomerátu k OPEN DAYS 2010 
Téma: Príprava spoločných aktivít  

Október 
2010 

1.10. Stretnutie s radkyňou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: Implementácia ROP 

 4.10. Stretnutie partnerov RAPIDE k návrhu nového projektu v oblasti 
IKT 

 4.–7.10. Podujatie OPEN DAYS 2010 – Európsky týždeň regiónov a miest 
PSK oficiálny partner po siedmy krát 

 5.10. Workshop konglomerátu v rámci OPEN DAYS 2010 
Téma: Inovatívne regionálne stratégie v kultúrnom turizme 

 6.-7.10. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 8.10. Prijatie skupiny novinárov a zástupcov MVO (20 osôb) 
 

 21.10. Odovzdanie ocenenia víťazom súťaže prezentácií stredných škôl 
PSK 10 NAJ 
Gymnázium vo Vranove nad Topľou 

 26.10. Stretnutie primátorov v Prešove 
Téma: Európske programy, Dohovor primátorov a starostov 

November 
2010 

4.11. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Zhodnotenie výročnej konferencie v Prešove a aktuality 

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

 26.11. Stretnutie regionálnych zastúpení k 5. Kohéznej správe 
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December 
2010 

1.-2.12. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 3.12. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Príprava pozície siete k ENPI 

 9.12. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

   4. číslo dvojmesačníka EURONEWS 2010 
 

 
 
 
 

Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2011 
 

Január 
2011 

11.1. Odovzdávanie ceny PSK v Prešove 
 

 18.1. Informačný deň k programu IEE 
Téma: Spustenie nových výziev v rámci programu Inteligentná 
energia Európa 

 20.-21.1. Stretnutia siete NEEBOR 
Téma: Realizácia projektu NEEBOR v rámci INTERREG IVC 

 25.1. Seminár Karpatský región 
Téma: Príprava Karpatského regiónu pre obdobie po roku 2013 

 26.1. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 27.1. Stretnutie s predstaviteľmi partnerského regiónu Abruzzo 
Téma: Potenciálne oblasti pre ďalšiu spoluprácu 

 27.-28.1. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 31.1.-1.2. Kohézne fórum 
Téma: Budúcnosť kohéznej politiky a 5. kohézna správa 

Február 
2011 

3.2. Stretnutie so zástupcom DG REGIO 
Téma: Cezhraničný program PL-SR 

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

 16.2. Informačné stretnutie k pripravovaným podujatiam Výboru 
regiónov 

 17.2. Stretnutie s predstaviteľmi Severného Fínska 
Téma: Spolupráca v rámci siete NEEBOR 

 17.2. Stretnutie na zastúpení regiónu Oslo 
Téma: Nobelove ocenenia 

 18.2. Konferencia: Regionálna politika a agenda 2020 
 

 18.2. Seminár k pripravovanému rozpočtu EÚ na obdobie 2014-2020 
 

 22.2. 6. Teritoriálny dialóg 
Téma: Stratégia Európa 2020 a NPR 

 22.2. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Príprava aktivít v roku 2011 

 23.2. Stretnutie so zástupcami Malopoľského vojvodstva 
Téma: Spolupráca v oblasti TEN-T železnice 
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 25.2. Seminár k štúdii o IKT realizovanej Európskou komisiou 
 

Marec 
2011 

8.3. Stretnutie predsedníčky Výboru regiónov so stálymi zastúpeniami 
členských krajín a národných delegácií 
Téma. Územné dohody 

 10.3. Stretnutie s radcom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ pre dopravu 
Téma: Slovensko v rámci návrhu TEN-T 

 16.3. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Príprava záverečnej konferencie projektu NEEBOR v 
Bruseli 

 17.3. Stretnutie s ministrom pôdohospodárstva Z. Simonom 
Téma: Implementácie ROP 

 17.3. Stretnutie s vedúcim jednotky pre Slovensko, DG REGIO 
Téma: ROP, SO/RO, ostatné OP 

 29.3. Prezentácia regiónu Karpaty v Európskom parlamente 
 

 29.3.-1.4. Návšteva troch víťazov súťaže prezentácií stredných škôl PSK 10 
NAJ v Bruseli 

 30.3. Stretnutie s poslancom EP M. Mikolášikom 
 

 30.3. Seminár o Karpatskom regióne v Európskom parlamente 
 

 31.3. Stretnutie s predstaviteľkou Výboru regiónov 
Téma: Poslanie a fungovanie Výboru regiónov 

 31.3. Stretnutie s poslancom EP V. Maňkom 
 

 31.3. Stretnutie s podpredsedom EK M. Šefčovičom 
 

 31.3. Stretnutie so zástupcom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: Fungovanie Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 

 31.3.-1.4. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

Apríl 
2011 

4.4. Stretnutie so zástupkyňou finančného mechanizmu EHP a Nórska 
Téma: Stav príprav pre ďalšie obdobie v benefičných krajinách 
 

 7.4. Stretnutie s radkyňou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: ROP 

 11.4. Stretnutie siete NEEBOR a AEBR  
Téma: Spoločná spolupráca 

 12.4. Stretnutie s vedúcim jednotky DG REGIO pre teritoriálnu 
spoluprácu 
Téma: NEEBOR, Karpatský región, teritoriálna spolupráca 

 12.4. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 13.-14.4. Semináre v rámci Týždňa udržateľnej energie 
Témy: Výzvy IEE, dohovor primátorov, finančný nástroj ELENA 
 

 15.4. Prípravné stretnutie ku Dňu otvorených dverí vo Výbore regiónov 
 

 28.4. Prezentácia Zastúpenie PSK v Bruseli na seminári pre mladých v 
Prešove 



  21 

Máj 
2011 

4.5. Stretnutie s konzulom na veľvyslanectve SR v Belgicku 
Téma: Podpora propagačného podujatia v Luxemburgu 

  7.5. Deň otvorených dverí 7. mája v Bruseli: Festival európskych 
regiónov a miest za účastí PSK 

 11.-12.5. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 17.5. Stretnutie regionálnych zástupcov s komisárom J. Hanhom 
Téma: Budúcnosť kohéznej politiky a stratégia Európa 2020 

 19.5. Stretnutie s vedúcim jednotky pre Slovensko, DG REGIO 
Téma: NPR, RIC 

 25.-26.5. Informačný seminár k programu LIFE+ 
 

 26.5. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

Jún 
2011 

14.6. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Záverečná konferencia projektu NEEBOR 

 15.6. Seminár Monitorovacej platformy Európa 2020 
Téma: Stratégia Európa 2020 a NPR 

 16.6. Stretnutie s predstaviteľmi tlačovej agentúry Belga 
Téma: Poskytované služby 

 20.6. Stretnutie so zástupkyňou ZMOSu 
Téma: Stratégia Európa 2020 a NPR 

 21.6. Záverečná konferencia projektu NEEBOR za účasti PSK 
 

 23.6. Prijatie skupiny regionálnych novinárov zo Slovenska (20 osôb) 
 

 23.- 24.6.  Semináre v rámci podujatia Regióny pre ekonomickú zmenu 
 

 29.6-1.7. Návšteva dvoch študentov Gymnázia v Medzilaborciach v Bruseli 
- víťazi stredoškolskej súťaže EA Výboru regiónov 

 30.6. Stretnutie so zástupkyňou Generálneho sekretariátu EK 
Téma: Stratégia Európa 2020 a odporúčania EK pre NPR 

 30.6. Účasť na otvorení nového zastúpenia BSK v Bruseli 
 

 30.6.-1.7. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 
 
Vedúca Zastúpenia PSK v Bruseli sa v uplynulom roku zúčastnila celkom na 149 stretnutiach, 
seminároch, konferenciách a podujatiach v záujme získania aktuálnych informácií, odborných 
znalostí, lobingu a networkingu. 
 
 

 


