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Dôvodová správa 
 

 Obdobie 2008/2009 bolo priaznivým pre aktivity Prešovského samosprávneho kraja 
na európskej úrovni. Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli bola v línii s nastavenou druhou 
etapou z minulého roka. Vďaka kontinuálnym šiestim rokom pôsobenia PSK v Bruseli je kraj 
stále vnímaný ako stabilný, aktívny a dôveryhodný európsky partner. Táto pozícia vytvára 
mimoriadny priestor na využitie potenciálu kraja. 
              

V uplynulom roku bolo zintenzívnené informovanie o európskych programoch, 
grantoch a možnostiach. Bol zvýšený počet zverejnených informácií, databáza príjemcov 
informácií bola rozšírená, informačné materiály boli priamo poskytnuté na základné školy. 
Informačné kanály: webstránka PSK, Spravodaj a Magazín PSK, znovu vydávanie 
dvojmesačníka EURONEWS, spolupráca s regionálnymi médiami a tlačovým oddelením 
PSK prispeli k zvýšeniu informovanosti. Pozitívnym bol tiež vysoký počet prijatých návštev z 
Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli.  

Prioritou bolo zapojenie PSK do diskusie a negociácií o kohéznej politike EÚ, ktorá 
priniesla pozitívne zmeny do čerpanie štrukturálnych fondov a vytvára pôdu pre formovanie 
kohéznej politiky po roku 2013. Preto sa Zastúpenie PSK v Bruseli zapojilo do novej siete 
ROTOPI, ktorá je výnimočnou príležitosťou pre získavanie aktuálnych informácií 
o pripravovaných krokoch EÚ. V tejto súvislosti ako pozitívum sú vnímané štyri stanoviská 
ROTOPI, ktorými sa podarilo upriamiť pozornosť na nepriaznivú situáciu PSK v oblasti 
štrukturálnych fondov a vplyvu krízy na rozvoj regiónu.  

Neoddeliteľnou súčasťou vplyvu na európsku legislatívu je odborná účasť na 
verejných konzultáciách. Záujmy PSK boli tlmočené stanoviskom k zelenej knihe o územnej 
súdržnosti a zapojením PSK do verejnej konzultácie o Lisabonskej stratégii po roku 2010. 
Pozorne je sledovaný nový nástroj pre rozvíjanie vzťahov s partnermi vo Východnej Európe, 
ktorým je nová iniciatíva EÚ Východné partnerstvo.  

V uplynulom roku Zastúpenie PSK v Bruseli aktívne prispievalo k realizácii dvoch 
európskych projektov RAPIDE a NEEBOR. Týmto spôsobom je využívaná európska 
dimenzia oboch projektov na presadenie dlhodobejších záujmov PSK. Priebežne boli subjekty 
v PSK informované o možnostiach participácie na európskych projektoch. Ďalej sa 
pokračovalo v prezentácii PSK na európskej úrovni s cieľom zviditeľniť prešovský región 
a podporiť doterajší pozitívny obraz kraja v Bruseli. Počas uplynulého obdobia bolo zázemie 
PSK v Bruseli upevnené.  

 
 V období júl 2008 – jún 2009 pokračovalo Zastúpenie PSK v Bruseli v napĺňaní 
vytýčených priorít z predchádzajúceho obdobia. Zastúpenie sústredilo svoju činnosť na 
nasledujúce priority: 
 

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

 V poradí 6. ročná správa ponúka prehľad uskutočnených aktivít v rámci uvedených 
priorít a ich zhodnotenie. V závere je poskytnutá súhrnná tabuľka aktivít Zastúpenia PSK v 
Bruseli za  II. polrok 2008 a I. polrok 2009. 
 
 



  2 

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

  
V uplynulom roku pokračovalo Zastúpenie PSK v Bruseli v napĺňaní vytýčených priorít:
  

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

PRIORITA 1 
 
Informovanie o európskych programoch a grantoch 
 
 Programovacie obdobie 2007 – 2013 zahŕňa vyše 300 podporných európskych grantov 
v oblasti vzdelávania, kultúry, podnikania, inovácií, výskumu a vývoja, športu, mládeže a iné. 
Informovanie o širokej škále možností financovania aktivít spadajúcich pod tieto oblasti, 
ako aj zvyšovanie informovanosti o možnostiach EÚ je kľúčom k vyššej účasti PSK na 
európskych (komunitárnych) programoch s medzinárodnou účasťou. 
  
  
Aktivity 
 
Poskytovanie informácií o európskych programoch a grantoch  
 
 Zastúpenie Prešovského samosprávneho 
kraja v Bruseli  informuje o EÚ a európskych 
grantoch prostredníctvom pravidelného 
zasielania aktuálnych informácií o dianí 
v Bruseli do databázy kontaktov. Databáza sa 
neustále rozširuje. Aktuálne informácie sú 
taktiež zverejnené na webstránke PSK 
(www.po-kraj.sk) a to v sekcii granty a výzvy 
(http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-a-
granty/) a medzinárodná spolupráca 
(http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/medzinarodna-spolupraca/aktuality/).  
 Zastúpenie PSK využíva svoju prítomnosť v centre Európy na získavanie cenných 
informácií o európskych programoch a grantoch.  Brusel je ako hlavné mesto Európskej únie 
miestom konania veľkého množstva medzinárodných konferencií a permanentných 
pracovných skupín. Účasť na týchto konferenciách zabezpečuje včasný a dostatočný zdroj 
informácií o európskych programoch, grantoch, úspešných projektoch a najlepších 
príkladoch.  

Za sledované obdobie sa Zastúpenie PSK v Bruseli zúčastnilo na: 
• 66 konferenciách, seminároch a informačných dňoch 
• 150 stretnutiach s predstaviteľmi európskych inštitúcií, obcí, miest a regiónov 

a združení 
• 31 kultúrno-spoločenských akciách. 
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PSK svojou pravidelnou účasťou na konferenciách a stretnutiach potvrdzuje úlohu 
stabilného a seriózneho partnera, dostáva sa do povedomia európskych regiónov a miest. 
Získané informácie sú spracovávané a na základe ich relevantnosti následne zasielané na 
odbory Úradu Prešovského samosprávneho kraja, databáze miest a obcí, univerzitám, školám, 
subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK i mimo nej, právnickým a súkromným osobám. 
Databáza obsahuje kontakty na 320 miest a obcí a vyše 300 právnických a súkromných 
osôb.  Za 2. polrok roka 2008 a 1. polrok roka 2009 bolo do databázy zaslaných 130 
správ. Tieto informácie boli následne zverejnené na webstránke PSK.  
 
 
Zvyšovanie informovanosti o možnostiach EÚ 
  

K zvyšovaniu informovanosti 
o možnostiach EÚ napomáha pravidelná 
účasť predstaviteľov PSK na európskych 
podujatiach a následné informovanie 
o tejto aktivite. Počet zástupcov PSK, ktorí 
navštívia európske inštitúcie z roka na rok 
narastá aj vďaka skupinám, ktoré sú 
organizované poslancami Európskeho 
parlamentu a Zastúpením Európskej 
komisie na Slovensku. Priama účasť 
predstaviteľov na prezentáciách, 
seminároch a workshopoch umožňuje 
hlbšie vnímanie a pochopenie európskych 
záležitostí a vzťahov, možností prospechu z EÚ fondov. 
 
 
OPEN DAYS 2008 – Európsky týždeň regiónov a miest 
Predstavitelia PSK sa pravidelne zúčastňujú 
na najväčšom podujatí regionálnej politiky 
v Bruseli. Tieto návštevy umožňujú 
stretnutia predstaviteľov PSK s európskymi 
politikmi, zástupcami regiónov a miest, 
predstaviteľmi európskych inštitúcií 
a nadnárodných spoločností. Stretnutia 
umožňujú vzájomnú výmenu kontaktov 
a skúseností v oblasti regionálnej politiky, 
európskych projektov, najlepších príkladov, 
partnerstiev a možností spolufinancovania 
projektov. Na podujatí OPEN DAYS 2008 
sa zúčastnila delegácia PSK v počte 16 
reprezentantov. Delegácia pozostávala 
z predsedu PSK, podpredsedu PSK, 
riaditeľa úradu PSK, zástupcu riaditeľa 
PSK, poslanca zastupiteľstva PSK, troch 
odborných pracovníkov ÚPSK, troch pracovníkov ARR PSK, predstaviteľky Prešovskej 
univerzity v Prešove, predstaviteľa Tatranskej informačnej a rozvojovej agentúry a troch 
regionálnych novinárov, ktorých cestovné náklady hradil Výbor regiónov. 
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OPEN DAYS 2008 - Miestne podujatie 
Súčasťou podujatia OPEN DAYS je aj 
miestne podujatie, ktoré sa konalo na 
Úrade Prešovského samosprávneho 
kraja. Cieľom podujatia je priblížiť 
Európu občanom regiónu. Počas Dňa 
otvorených dverí boli predstavené 
aktivity a kompetencie samosprávy, 
medzinárodná spolupráca a činnosti 
Zastúpenia PSK v Bruseli a EÚ.  
Občania sa tak mali možnosť aj takýmto 
spôsobom oboznámiť  európskej 
dimenzii prešovského regiónu. 
 
 
Návštevy predstaviteľov PSK v Bruseli 
Zvyšovanie povedomia o Európskej únii, 
jej inštitúciách, iniciatívach, programoch, 
grantoch a možnostiach financovania sa 
uskutočňuje aj prostredníctvom 
individuálnych a skupinových návštev 
poslancov PSK,  primátorov miest, 
starostov obcí, predstaviteľov univerzít, 
občianskych združení, študentov, či 
obyvateľov kraja. V sledovanom období  
Zastúpenie PSK prijalo 11 skupinových 
návštev zo Slovenska, z ktorých bolo 
približne 210 zástupcov z Prešovského 
kraja. 
 
Informa čné balíčky o EÚ pre základné školy 
Predseda PSK Peter Chudík - člen Výboru regiónov 
nominoval štyri základné školy z Prešovského 
samosprávneho kraja, ktoré získali didaktické balíčky 
o EÚ. Túto iniciatívu s cieľom priblížiť Európsku 
úniu základným školám pripravil Výbor regiónov – 
politická skupina UEN-EA.  
Uvedená iniciatíva prináša informácie o Európskej 
únii mladým ľuďom v školách. Iniciatíva je určená 
žiakom vo veku od 7 do 10 rokov, ktorí budú týmto 
spôsobom informovaní o členských štátoch a 
Európskej únii samotnej. Ide o skromný dar, pretože 
cieľom bolo rozdať čo najviac balíčkov v rôznych 
regiónoch a krajinách a vyvolať záujem o Európske 
spoločenstvo. 
Predseda PSK vybral Základnú školu na Wolkerovej 
ulici v Bardejove, Základnú školu P.O. Hviezdoslava 
v Snine, Základnú školu na Námestí Štefana Kluberta 
v Levoči a Základnú školu v Spišskom Hrhove.  
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K zvyšovaniu informovanosti nepochybne prispieva 
aj návrat k formátu EURONEWS.  Zastúpenie 
Prešovského samosprávneho kraja pripravuje 
dvojmesačník EURONEWS, ktorým obnovilo tradíciu 
zasielania tohto periodika ešte z roku 2005. EURONEWS 
bol v roku 2005 nahradený mesačníkom INFLOW z 
Bruselu, na príprave ktorého sa podieľali regionálne 
zastúpenia v Dome slovenských regiónov. Vydávanie 
mesačníka INFLOW bolo pozastavené v apríli 2008. 
Nakoľko Zastúpenie PSK registrovalo stále narastajúci 
dopyt po informáciách, navrátilo sa k pôvodnému formátu 
EURONEWS, v ktorom informuje o európskych 
programoch a grantoch a o aktuálnom dianí z centra 
európskej politiky. 
 

K vyššej informovanosti prispievajú regionálne médiá, ktoré uverejňujú 
príspevky o dianí v EÚ a aktivitách Zastúpenia PSK v Bruseli. Pozitívne sú hodnotené 
častejšie návštevy regionálnych novinárov v Bruseli, ktoré sú organizované európskymi 
inštitúciami. Zastúpenie PSK v Bruseli neustále sprostredkováva možnosti účasti na 
európskych podujatiach pre regionálnych novinárov, ktorým sú cestovné náklady hradené 
Výborom regiónov. V uplynulom roku sa takto zúčastnilo na európskych akciách                       
6 novinárov z PSK.  

Informácie o aktivitách a možnostiach EÚ boli verejnosti sprostredkované tiež 
cez Spravodaj a Magazín PSK. Vďaka úzkej spolupráci s tlačovým oddelením PSK sa 
zároveň podarilo spracovať krátky film o aktivitách Zastúpenia PSK v Bruseli, ktorý 
ilustruje pôsobenie PSK v Bruseli a príležitosti vyplývajúce z členstva EÚ. 
  
  
 
Hodnotenie 
  
             V období 2. polroka 2008 a 1. polroka 2009 sa zintenzívnilo informovanie 
o európskych programoch a grantoch, ako aj počet návštev predstaviteľov a obyvateľov 
Prešovského samosprávneho kraja. Táto skutočnosť má nezanedbateľný vplyv na zvýšení 
informovanosti a povedomia obyvateľov Prešovského regiónu o európskej dimenzii. Pri 
diseminácii informácií hrá naďalej prioritnú úlohu databáza kontaktov, webstránka PSK, 
dvojmesačník EURONEWS a kontakt s médiami.   
            Aj napriek pozitívnemu progresu v tejto oblasti je však potrebné označiť za 
nedostatočnú spätnú väzbu subjektov PSK. Negatívnu úlohu tu zohráva absencia základov 
anglického jazyka, ako hlavného komunikačného nástroja pri komunitárnych programoch, či 
nedostatočná sebadôvera a medzinárodná skúsenosť záujemcov o účasť na európskych 
projektoch.  
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PRIORITA 2 
 
Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 
 

Zastúpenie PSK v Bruseli priebežne rozvíja svoje kontakty na európskej úrovni 
a uskutočňuje stretnutia v prospech záujmov kraja. V sledovanom období sa zástupcovia 
PSK zúčastnili na 247 stretnutiach/konferenciách/podujatiach s predstaviteľmi 
európskych, národných, regionálnych a lokálnych inštitúcií. Stretnutia sa týkali najmä 
nasledujúcich oblastí: implementácia štrukturálnych fondov na Slovensku, kohézna 
politika EÚ, teritoriálna spolupráca, územná súdržnosť, Lisabonská stratégia, RIS, 
európska dopravná sieť TEN-T, širokopásmový internet pre vidiek, Východné 
partnerstvo, EHMK, energetické zdroje, integrované hospodárenie vodných zdrojov, 
nadviazanie a rozvíjanie spolupráce na regionálnej a lokálnej úrovni, zapojenie 
základných a stredných škôl do európskych aktivít. 
 PSK sa zapojil do diskusie o kohéznej politike EÚ v rámci novovzniknutej siete 
ROTOPI. Pripravené bolo stanovisko PSK k územnej súdržnosti počas konzultačného 
procesu a dotazník k Lisabonskej stratégii. Zastúpenie ďalej aktívne podporovalo 
implementáciu ROP a Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko. 
 
  
Aktivity 
 
Súčasná a budúca kohézna politika EÚ 
 

Diskusiu o súčasnej a budúcej kohéznej politike sa v uplynulom 
roku zintenzívnila. Prispeli k tomu európske voľby, očakávania 
novej Európskej komisie a ekonomická kríza. Z tohto dôvodu EK 
navrhla úpravu implementačného nariadenia, aby sa uľahčilo 
čerpanie štrukturálnych fondov v tomto období. Navrhované 
a neskôr schválené zmenené nariadenie EK bolo promptne 
postúpené do PSK, aby sa zaručilo včasné zareagovanie na 
zmeny v ERDF a ESF. 
Do tohto procesu sa zapojilo aktívne Zastúpenie PSK v Bruseli 
v rámci novej neformálnej siete ROTOPI. ROTOPI ponúka 
výnimočnú príležitosť pre získavanie aktuálnych informácií 
o pripravovaných krokoch v kohéznej politike EÚ, čo umožňuje 
kraju priebežne reagovať na vývoj. V tejto súvislosti ako 

pozitívum sú vnímané štyri stanoviská ROTOPI, ktorými sa podarilo upozorniť na ťažkosti 
PSK v oblasti štrukturálnych fondov a vplyvu krízy na rozvoj regiónu. 
V nadchádzajúcom období sa dá očakávať zvýšený vplyv ROTOPI na formovanie kohéznej 
politiky. 

Negociácie o kohéznej politike EÚ po roku 2013 sa už začali, preto je nevyhnutné 
venovať tejto oblasti vysokú pozornosť. Významnými dokumenty pre diskusiu o budúcnosti 
kohéznej politiky EÚ tvorí úvahová správa komisárky D. Hübner, správa F. Barca „Agenda 
reformovanej kohéznej politiky,“ 5. a 6. správa o ekonomickej a sociálnej kohézii, výhľadový 
európsky dokument Regióny 2020.  Na príprave správy Barca sa podieľalo aj zastúpenie 
v Bruseli svojou účasťou na seminári, kde boli prezentované názory regiónov na súčasnú 
kohéznu politiku a potrebu jej reformovania pre obdobie po roku 2013. 

 
 



  7 

Zelená kniha o územnej súdržnosti – verejná konzultácia 
 

Zelená kniha otvorila diskusiu o novom pojme územná súdržnosť  v rámci 
kohéznej politiky. Ide definíciu a spôsob zabezpečenia územnej súdržnosti, 
ktorá je súčasťou schvaľovanej Lisabonskej zmluvy. Zelená kniha o 
územnej súdržnosti bola od októbra 2008 zverejnená na pripomienkovanie. 
Výsledky konzultácie sú súčasťou 6. správy o ekonomickej a sociálnej 
kohézii zverejnenej v júni 2009. 
PSK pripravil a zaslal svoje stanovisko k zelenej knihe o územnej 
súdržnosti, čím sa zapojil do aktuálnej odbornej diskusie. Danú oblasť 
zastúpenie sleduje a koordinuje s Odborom regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP. 

 
 
Zelená kniha o budúcom rozvoji trans-európskej dopravnej sieti TEN-T 

 
Zelenou knihou "TEN-T: Posúdenie politiky - K lepšie 
integrovanej trans-európskej dopravnej sieti, ktorá 
napĺňa spoločnú dopravnú politiku" Európska komisia 
iniciovala proces posúdenia politiky trans-európskej 
dopravnej sieti (TEN-T). Zelená kniha zohľadňuje 
budúce politické a ekonomické výzvy ako sú 
dosahovanie cieľov klimatických zmien, hospodársky 
rast, ekonomická a sociálna súdržnosť, posilnenie 
medzinárodnej úlohy Európy. Na základe 15 ročných 
skúseností s politikou TEN-T a s ohľadom na nové 
výzvy EK stanoví ciele a navrhne možnosti pre budúci 
rozvoj TEN-T.  
Zainteresované strany a regióny sa mali možnosť 
vyjadriť predtým, než EK rozhodne o legislatívnom 
návrhu a s tým súvisiacich krokoch. Keďže budúci 
vývoj TEN-T môže ovplyvniť rozvoj prešovského 
regiónu, zastúpenia upovedomilo zložky PSK, aby 

poskytli odborné stanovisko. Napriek tomu sa PSK nezapojil do pripomienkového 
procesu. Zelenú knihu bude nasledovať revízia pravidiel TEN-T. 
  
 
Lisabonská stratégia po roku 2010 – verejná konzultácia 
 

Na Európskom samite regiónov a miest 5. - 6. marca v Prahe bola 
spustená doteraz najrozsiahlejšie konzultácia s regiónmi a mestami o 
posilnení hospodárskeho rastu a zamestnanosti – Lisabonská stratégia 
po roku 2010. Na konzultácii participoval Odbor regionálneho 
rozvoja, ÚP a ŽP, ktorý v mene PSK vyplnil požadovaný dotazník. 
Prostredníctvom konzultačného procesu sa európske regióny a mestá 
zapojili do formovania budúcej európskej stratégie pre rast 
a zamestnanosť. 

Pražský samit bol významne načasovaný, pretože sa konal pred voľbami do 
Európskeho parlamentu a pred menovaním nových členov Európskej komisie. Zároveň po 
samite nasledovalo jarné zasadnutie Európskej rady, kde sa diskutovalo o sérii opatrení na 
oživenie ekonomického rastu a vytvárania pracovných miest.  
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Na pražské stretnutie prišlo 500 volených predstaviteľov z viac ako 250 regiónov a 
miest na pozvanie Výboru regiónov. Na samite v Prahe sa zúčastnili členovia Výboru 
regiónov, významní politici z Európskej únie vrátane primátorov európskych hlavných miest, 
najvyšší predstavitelia ostatných európskych inštitúcií, europoslanci, predstavitelia českej 
vlády a zástupcovia regionálnych samospráv. Osobne sa na pražskom samite zúčastnili 
predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, predseda Výboru regiónov Luc Van den 
Brande, komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner. Prešovský samosprávny kraj 
reprezentoval jeho predseda Peter Chudík. Samit priamo sledoval štáb STV – 
regionálne vysielanie Východné Slovensko. 
 
 
Východné partnerstvo – nová iniciatíva EÚ smerovaná na Východnú Európu 

 
Zastúpenie monitoruje nový program orientovaný 
na Východnú Európu, ktorý môže byť vhodným 
nástrojom na rozvíjanie vzťahov PSK 
s východnými partermi. V rámci susedskej politiky 
EÚ bola vytvorená nová iniciatíva Východné 
partnerstvo. Záujmom Východného partnerstva je 
prehlbovanie vzťahov s krajinami východnej 
Európy: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina. Ide 
o ambiciózne partnerstvo, ktoré dopĺňa bilaterálne 
dohody a dve existujúce európske iniciatívy: Severná 
dimenzia a Stredomorská únia. 
Cieľom Východného partnerstva je vytvoriť potrebné 

podmienky pre akceleráciu politického prepojenia a ďalšiu ekonomickú integráciu medzi EÚ 
a partnerskými krajinami. Východné partnerstvo bolo oficiálne spustené 7. mája 2009 na 
“Samite východného partnerstva“ v Prahe, na ktorom sa zúčastnili hlavy štátov a vlád 
členských štátov EÚ a partnerských krajín. Na tomto samite bola prijatá politická deklarácia 
ustanovujúca toto partnerstvo, v ktorej sú formulované hlavné ciele, multilaterálna spolupráca 
a spôsob fungovania. 

Stretnutia hláv štátov a vlád Východného partnerstva sa budú organizovať raz za dva 
roky. Európska komisia bude organizovať štyri tematické platformy: Demokracia, dobrá 
správa a stabilita; ekonomická integrácia a konvergencia so sektorovými politikami EÚ; 
energetická bezpečnosť; kontakt medzi ľuďmi. Prvé iniciačné stretnutie sa uskutočnilo 
v júni 2009 a ďalej sa platformy budú organizovať dvakrát do roka. 

Finančná podpora šiestich krajín sa realizuje cez Nástroj európskej susedskej politiky 
(ENPI). Táto podpora bude narastať do roku 2013 do výšky 785 mil. EUR. V rámci ENPI 
nastane realokácia zdrojov na dosiahnutie cieľov Východného partnerstva a bude pridaných 
ďalších 350 mil. EUR. Celková alokácia pre Východné partnerstvo bude vo výške 600 
mil. EUR. 
 
 
Hodnotenie 
 
  

Diskusia o kohéznej politike EÚ po roku 2013 sa počas uplynulého roku zintenzívnila. 
Vplyvom viacerých faktorov boli pripravené a schválené zmeny pre zjednodušenie čerpania 
štrukturálnych fondov. Druhý balíček (posledný pre programovacie obdobie 2007-2013) 
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úprav implementačného nariadenia EK (100% spolufinancovania pre roky 2009-2010 a ďalšie 
zmeny) sú už v prípravnej fáze.  Vzhľadom na tento vývoj je potrebné aktívne a odborne 
vstupovať do procesu zo strany PSK. Preto zapojenie Zastúpenia PSK v Bruseli do novej siete 
ROTOPI je možnosťou priebežne presadzovať záujmy PSK v procese, ktorý je komplikovaný 
a odborne veľmi náročný. V tejto súvislosti ako pozitívum sú vnímané štyri stanoviská 
ROTOPI, ktorými sa podarilo dať do pozornosti ťažkosti PSK v oblasti štrukturálnych fondov 
a vplyvu krízy na rozvoj regiónu. Nakoľko ROTOPI sa stalo významným aktérom v Bruseli 
vďaka odbornosti, aktuálnosti, výborným kontaktom a akceptácii zo strany EK, dá sa 
očakávať zvýšený vplyv ROTOPI na formovanie budúcej kohéznej politiky. V tejto súvislosti 
je nevyhnutná súčinnosť odborov Úradu PSK, ktoré pracujú s európskymi zdrojmi. 

Neoddeliteľnou súčasťou vplyvu na európsku legislatívu je odborná účasť na 
verejných konzultáciách. Mestá, regióny a obce Európskej únie sú dnes konečnými 
príjemcami asi 80% všetkej európskej legislatívy. Preto sú ich názory a skúsenosti 
mimoriadne dôležité pre tvorbu európskej legislatívy a pre prijímanie rozhodnutí na 
celonárodnej a európskej úrovni. Pozitívne je hodnotený aktívny prístup Odboru regionálneho 
rozvoja, ÚP a ŽP, ktorý v spolupráci so zastúpením pripravil stanovisko PSK k zelenej knihe 
o územnej súdržnosti. Prínosom je tiež zapojenie PSK do verejnej konzultácie o Lisabonskej 
stratégii po roku 2010. Negatívne možno hodnotiť neposkytnutie odborného stanoviska do 
verejnej konzultácie o TEN-T. Sledovanie európskych politík a praktické využívanie tohto 
monitoringu ostáva aj naďalej významným potenciálom pre rozvoj PSK. V regióne je 
potrebné zvyšovať kapacity a znalosti o relevantných európskych politikách a legislatíve, aby 
boli podporené potreby regiónu, miest a obcí. 

Nakoľko sa implementácia ROP stretala s vážnymi komplikáciami Zastúpenie PSK 
v Bruseli bolo priebežne v komunikácii so SORO PSK a  DG REGIO. Pohotové reakcie pri 
vzniknutých problémoch v ROP napomáhali riešeniu situácií. S DG REGIO sa konali 
stretnutia, na ktorých boli prezentované stanoviská SORO PSK a nachádzali sa riešenia. 
V nastavenej komunikácii je potrebné pokračovať, keďže je možné takto promptne riešiť 
problematické otázky. Zároveň rok 2010 bude rokom priebežného hodnotenia operačných 
programov. 

Zastúpenie PSK v Bruseli podporovalo implementáciu programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko - Slovensko v záujme vyšších kompetencií PSK. Vzhľadom na aktuálny 
priebeh výziev je možné konštatovať, že záujmy PSK v tomto cezhraničnom programe boli 
zabezpečené vďaka neustálej koordinácií Oddelenia cezhraničnej spolupráce PSK, zastúpenia 
v Bruseli a DG REGIO. V oboch operačných programoch možno pozitívne hodnotiť včasnú 
komunikáciu zo strany predsedu PSK, Odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP, SORO PSK, 
čo umožňuje zastúpeniu v prípade potreby konať pohotovo a odborne na európskej úrovni.
 Zastúpenie PSK v Bruseli bolo aktívne na európskej úrovni, o čom svedčí počet 
stretnutí a účastí na európskych aktivitách. Spektrum pokrytých oblastí bol široký od 
štrukturálnych fondov, kohéznej politiky EÚ, stratégie pre rast a zamestnanosť, cez európske 
dopravné siete, širokopásmový internet pre vidiek, energetické zdroje, integrované 
hospodárenie vodných zdrojov, až po rozvíjanie spolupráce na regionálnej a lokálnej úrovni, 
zapájanie základných a stredných škôl do európskych akcií. Okrem uvedených oblastí 
významným nástrojom pre rozvíjanie vzťahov PSK s partnermi vo Východnej Európe sa 
v nadchádzajúcom období môže stať nová iniciatíva EÚ v rámci ENPI. Zastúpenie bude 
naďalej monitorovať možnosti vyplývajúce z programu Východné partnerstvo. 
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PRIORITA 3 
 
Zapájanie PSK do európskych projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev 
 

V uplynulom roku Zastúpenie PSK v Bruseli aktívne prispievalo k realizácii 
dvoch európskych projektov, vstúpilo do novej neformálnej sieti regiónov zameranej na 
kohéznu politiku EÚ a priebežne koordinovalo aktivity Lisabonskej monitorovacej 
platformy. 

Zastúpenie naďalej aktivizovalo subjekty v PSK, aby využili možnosť 
participácie na európskych projektoch. Zvýšený záujem bol zaznamenaný hlavne 
o európske programy: INTERREG IVC, town-twinning (družobné mestá), vzdelávanie 
a energetické zdroje. Uplynulý rok bol možnosťou získať skúsenosti v príprave a realizácii 
európskych projektov. Poskytovanie podpory z európskych programov sa v období 2009-
2010 spomalí  s blížiacim sa strednodobým hodnotením programov a ich čerpania. 

 
 

Projekt RAPIDE - INTERREG IVC – Fast Track 
 

V sledovanom období Zastúpenie PSK v Bruseli úzko spolupracovalo 
s Odborom regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP v záujme úspešného 
spustenia a realizácie európskeho projektu RAPIDE. Projekt RAPIDE 
bol  oficiálne spustený v septembri 2008. Kapitalizačný projekt 
RAPIDE počas dvoch rokov priamo finančne prispeje cez ERDF 
96 063€ do oblasti inovácii a podnikania v PSK. Projekt zároveň 
vytvorí predpoklad pre ďalšie čerpanie európskych zdrojov z operačných 
programov zameraných na podnikanie a inovácie. 

V rámci projektu RAPIDE bolo vytvorené diskusné fórum v Bruseli s cieľom využiť 
prepojenie medzi sieťou fast track projektov a Európskou komisiou. Prvé stretnutie sa 
uskutočnilo 20. apríla a ďalšie sú plánované počas druhej fázy projektu RAPIDE 
v nadväznosti na akčné skupiny projektu. 
  
  Trvanie projektu RAPIDE: september 2008 – august 2010 

 
  Celkový rozpočet projektu RAPIDE: 1 810 099,37 € 
 
  Rozpočet PSK:        113 015,38 € 
  ◄ spolufinancovanie PSK (15%):         16 952,31 €  
  ◄ ERDF:           96 063,07 € 
 
 
Regióny pre ekonomickú zmenu 
 

Vďaka kapitalizačnému projektu RAPIDE má PSK možnosť 
aktívne sa zapájať do iniciatívy „Regióny pre ekonomickú 
zmenu.“ Každoročné európske fórum Regióny pre ekonomickú 
zmenu sa uskutočnilo po piaty krát vo februári v Bruseli. 

Konferencia „Networking for results“ (Sieťovanie pre výsledok) bola zameraná na skúsenosti 
a prínos sieťovania v rámci troch tém: inovácia a kreativita, klimatické zmeny, trvalo-
udržateľný rozvoj a mestská adaptácia. Na konferencii bol prezentovaný aj projekt 
RAPIDE.  
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Iniciatíva Regióny pre ekonomickú zmenu každoročne poskytuje priestor na diskusiu pre 
viac ako 500 účastníkov z regiónov z celej Európy v rámci jarných konferencií. V rámci 
iniciatívy Regióny pre ekonomickú zmenu je každoročne vyhlásené ocenenie RegioStars. 
Ocenené sú dobré príklady projektov v regionálnom rozvoji s inovatívnym 
charakterom. 

Cieľom iniciatívy Európskej komisie pod názvom „Regióny pre ekonomickú zmenu“ je 
vytvoriť silnejšie prepojenie medzi výmenou dobrých praktických skúseností z 
networkingových programov EÚ (INTERREG IVC a URBACT II) a základom kohéznej 
politiky v operačných programoch.  
 

 
Participácia PSK v sieti NEEBOR 
 

Zástupcovia PSK v Bruseli pokračovali v aktívnej účasti 
v sieti NEEBOR - Sieť regiónov na východnej vonkajšej 
hranici EÚ. Zastúpenie sa pravidelne zúčastňuje na 
pracovných stretnutiach a prispieva k spoločným aktivitám. 

V uplynulom roku bola najdôležitejšou podpora spoločného projektu, ktorý bol 
schválený v septembri 2009 v rámci prvej výzvy programu INTERREG IVC.  

Súčasťou projektu NEEBOR je aj účasť siete na OPEN DAYS 2009. Preto sieť 
NEEBOR podala oficiálnu kandidatúru na OPEN DAYS 2009 v rámci konglomerátu 
INNOVATIVE GOOD PRACTICES – Inovatívne dobré príklady, ktorého partnermi je 9 členov 
NEEBOR.  Konglomerát NEEBOR - bol v marci úspešne vyhlásený za oficiálneho partnera 
OPEN DAYS 2009. 

NEEBOR pozorne sledoval prípravu a spustenie iniciatívy Východné partnerstvo, 
ktoré sa stáva vhodným nástrojom na rozvíjanie spolupráce členov siete 
s východoeurópskymi partnermi. V rámci prvého fóra o Východnom partnerstve                  
(16. - 17.6.) bola sieť NEEBOR prezentovaná a ponúkla platformu na ďalšiu diskusiu. 
 
 
Projekt NEEBOR - INTERREG IVC 

 
Projekt NEEBOR – Networking pre podnikanie 
v regiónoch na východnej vonkajšej hranici EÚ 
(Networking for Enterprises in the Eastern External Border 
Regions) predstavuje partnerstvo 10 regiónov z 8 krajín. 

Aktívnym partnerom projektu je Agentúra regionálneho rozvoja PSK. Projekt bol 
oficiálne schválený 19. septembra 2008 v Marseille v širokej konkurencii skoro 500 
predložených projektov. V rámci INTERREGu IVC prinesie projekt NEEBOR 114 954€ na 
podporu malého a stredného podnikania v kraji. 
 
  Trvanie projektu NEEBOR: september 2008 – august 2011 

 
  Celkový rozpočet projektu NEEBOR: 1 336 701 € 
 
  Rozpočet ARR PSK:             135 240 € 
  ◄ spolufinancovanie ARR PSK (15%): 20 286 €  
  ◄ ERDF:         114 954 € 
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Neformálna sieť regiónov ROTOPI (Round Table of Practitioners in Impementation) 
 

Zastúpenie PSK aktívne participuje na aktivitách novovzniknutej neformálnej sieti 
regiónov ROTOPI. Cieľom tejto neformálnej sieti, ktorá pozostáva z tridsiatky 
regionálnych zastúpení v Bruseli je presadiť názory regiónov do súčasnej a budúcej 
kohéznej politiky EÚ. ROTOPI pripravilo štyri stanoviská na témy: zjednodušenie 
čerpania štrukturálnych fondov, prekážky finančného manažmentu, vplyv ekonomickej 
krízy na regióny a budúca teritoriálna spolupráca. Stanoviská ROTOPI boli predstavené 
generálnemu riaditeľovi DG REGIO, jednotlivým sekciám DG REGIO a ďalším DGs počas 
troch okrúhlych stolov. ROTOPI sa priebežne stretáva s predstaviteľmi Európskej komisie 
a vzájomne diskutuje o aktuálnom vývoji a formovaní kohéznej politiky EÚ po roku 2013.  
 
 
Lisabonská monitorovacia platforma 

 
Zapojenie PSK v Lisabonskej monitorovacej platforme (LMP)  
vytvorenej Výborom regiónom bolo realizované aktívnym 
prispievaním Odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP na odborné 
témy a osobnou účasťou dvoch predstaviteľov z PSK na aktivitách 
platformy.  Participácia PSK v tejto platforme podporuje významnejší 
vplyv regiónu na Lisabonskú stratégiu a jej budúcnosť. LMP je 
zameraná na hodnotenie implementácie Lisabonskej stratégie v 114 

regiónoch a mestách EÚ. PSK je aktívnym členom tejto platformy,  ktorú realizuje Výbor 
regiónov od roku 2005.  

V rámci Lisabonskej monitorovacej platformy je každoročne organizovaný teritoriálny 
dialóg. Na Teritoriálnom dialógu 2009 v Bruseli zastupoval PSK poslanec Vladimír 
Kostilník,  ktorého cestovné náklady hradil Výbor regiónov. V poradí štvrtý teritoriálny 
dialóg sa zameral na krátkodobý a dlhodobý výhľad formovania Stratégie pre rast 
a zamestnanosť a revíziu rozpočtu EÚ. Regióny a mestá stále vnímajú nedostatočne 
integrovanú a koordinovanú implementáciu Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a to 
na úrovni európskej, národnej a regionálnej - miestnej.  

K diskusii majú prispieť strategické dokumenty, ktorými je vydanie Správy 
o zapojení regionálnych a lokálnych samospráv do implementácie Lisabonskej agendy, 
ktorú pripravila LMP v roku 2008. Základom správy b oli dotazníky z regiónov a miest, 
ktorý poslal aj PSK. Druhým dokumentom je stanovisko Výboru regiónov o Lisabonskej 
stratégii prijatého 26. novembra 2008. Na formovanie budúcnosti Lisabonskej stratégie majú 
vplyv aj odborné workshopy organizované LMP. Aktívnu ú časť PSK na worshope 
„Reformovanie Lisabonskej stratégie po roku 2010“ zabezpečila Lucia Bednárová 
z Prešovskej univerzity, ktorej cestovné náklady hradil Výbor regiónov. 

V marci bola na Pražskom samite spustená doteraz najrozsiahlejšie konzultácia s 
regiónmi a mestami o posilnení hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Na konzultácii 
participoval Odbor regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP, ktorý v mene PSK vyplnil 
požadovaný dotazník. Prostredníctvom konzultačného procesu sa európske regióny a 
mestá zapojili do formovania budúcej generácie stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť. 
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Hodnotenie 
 

 
V uplynulom roku Zastúpenie PSK v Bruseli aktívne prispievalo k realizácii dvoch 

európskych projektov. Projekty RAPIDE a NEEBOR prispejú k podpore inovácií 
a podnikania v PSK prostredníctvom získaného know-how, odbornými znalosťami a 
strategickými dokumentmi v hodnote 248 255€ počas nasledujúcich troch rokov. Vďaka 
aktívnemu prístupu Odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP, ARR PSK a koordinovaniu so 
Zastúpením v Bruseli ťaží Prešovský samosprávny kraj pridanú hodnotu z oboch projektov. 
Týmto spôsobom je využitá európska dimenzia projektov na presadenie dlhodobejších 
záujmov PSK. 

Veľmi pozitívne možno hodnotiť zapojenie zastúpenia do novej siete ROTOPI, kde 
PSK je jediným aktívnym partnerom zo Slovenska. ROTOPI ponúka výnimočnú príležitosť 
pre získavanie aktuálnych informácií o pripravovaných krokoch v kohéznej politike EÚ, čo 
umožňuje kraju priebežne reagovať na vývoj. V tejto súvislosti ako pozitívum sú vnímané 
štyri stanoviská ROTOPI, ktorými sa podarilo upozorniť na situáciu PSK v oblasti 
štrukturálnych fondov a vplyvu krízy na rozvoj regiónu. V nadchádzajúcom období sa dá 
očakávať zvýšený vplyv ROTOPI na druhý balíček zmien implementačného nariadenia a  
formovanie budúcej kohéznej politiky. 

Zastúpenie naďalej priebežne koordinovalo aktivity PSK v rámci Lisabonskej 
monitorovacej platformy. Táto platforma si získava čoraz väčšiu pozornosť ostatných 
európskych inštitúcií. Preto sa dá očakávať zvýšený vplyv LMP na reformovanie Stratégie pre 
rast a zamestnanosť po roku 2010. 

Zastúpenie v Bruseli priebežne aktivizuje subjekty v PSK, aby využili možnosť 
participácie na európskych projektoch. Zvýšený záujem o projekty v rámci                    
INTERREGu IVC, town-twinningu, vzdelávania a energetických zdrojov svedčí o tom, že 
pozornosť zo strany subjektov PSK sa začala orientovať aj na tieto možnosti. V nasledujúcich 
štyroch rokoch ešte tieto príležitostí budú k dispozícii, avšak finančný objem európskych 
programov sa významne zmenšil počas prvých troch rokov.  

Potenciál stále existuje vo vyššom využití Zastúpenia PSK v Bruseli pri vyhľadávaní 
partnerov pre európske projekty. Výhodná lokalita Zastúpenie PSK v Bruseli zjednodušuje 
vyhľadávanie projektových partnerov. V tejto súvislosti je možné využiť širokú sieť 
kontaktov, ktoré si Zastúpenie PSK v Bruseli vytvorilo a naďalej rozširuje. 
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PRIORITA 4 
 
Propagácia PSK a prezentácia úspešných projektov PSK 
 

Zastúpenie v Bruseli propaguje PSK a jeho úspešné projekty na prestížnych 
podujatiach v Bruseli. Účasti na týchto podujatiach predchádza dlhý rad splnenia dôležitých 
kritérií a úloh, ktoré zaraďujú Prešovský samosprávny kraj medzi aktívne a dynamicky sa 
rozvíjajúce regióny, ktoré sú v centre Európy z roka na rok známejšie. 

Zastúpenie PSK v období 2. polroka 2008 a 1. polroka 2009 zrealizovalo prezentačné 
aktivity, ktoré napomohli šíreniu a utvrdzovaniu o pozitívnom imidži Prešovského 
samosprávneho kraja a zvýšili jeho hodnotenie  na európskej úrovni. Zastúpenie PSK je aj 
napriek silnej konkurencii vyše 300 zastúpení miest a regiónov silným a uznávaným 
partnerom. 
 
 
Aktivity 
 
OPEN DAYS  v Bruseli  6. – 9. október 2008    
 

Od 6. do 9. októbra sa v 
Bruseli uskutočnil Európsky 
týždeň regiónov a miest - OPEN 
DAYS 2008. Témou v poradí 6. 
ročníka podujatia boli: „Regióny a 
mestá v svete plnom výziev.“ 
Prešovský samosprávny kraj bol 
už po piatykrát oficiálnym 
partnerom tohto prestížneho 
podujatia. Na podujatí sa za PSK 
zúčastnil predseda PSK Peter 
Chudík, podpredseda PSK Milan 
Baran, poslanec Zastupiteľstva 
PSK Peter Obrimčák, riaditeľ 
Úradu PSK Stanislav Kubánek, 
zástupca riaditeľa Štefan Matejčík, 
vedúci odboru regionálneho rozvoja Rudolf Žiak s dvoma pracovníkmi Odboru regionálneho 
rozvoja, ÚP a ŽP, generálny riaditeľ ARR PSK Artúr Benes a dvaja pracovníci agentúry, 
prorektorka Prešovskej univerzity Ivana Cimermanová a traja zástupcovia regionálnych 
médií. 

 
Podujatie OPEN DAYS otvára pre regióny a mestá z celej EÚ príležitosť, aby si 

vymieňali praktické skúsenosti a objavili nové možnosti financovania regionálneho rozvoja. 
Na príprave OPEN DAYS 2008 sa podieľalo 216 regiónov a miest z 32 krajín, Výbor 
regiónov, Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku, súkromné a 
verejné subjekty. Na podujatie sa zaregistrovalo vyše 6000 návštevníkov, odborníci a politici 
z miest, regiónov, ministerstiev a európskych inštitúcií, predstavitelia nadnárodných 
spoločností. Celý program OPEN DAYS 2008 pozostával zo 143 workshopov 
organizovaných v Bruseli. Semináre boli orientované na štyri hlavné diskusné oblasti: 
inovácia regiónov, trvalo udržateľný rozvoj, spolupráca a nadväzovanie kontaktov, európska 
kohézna politika v budúcnosti. 
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Na OPEN DAYS 2008 spolupracovalo 22 konglomerátov. PSK bol 
partnerom konglomerátu Aliancia pre udržateľnosť                             
(A Sustainable Alliance). Uvedený konglomerát pozostával z 11 
partnerských regiónov: Steiermark (Rakúsko), Prešovský samosprávny 
kraj (Slovensko), Kujawsko-Pomorskie Vojvodstvo (Poľsko), South 
Tyrol (Taliansko), Provicia Autonoma Di Trento (Taliansko), 
Autonoma Friuly Venezia Giulia (Taliansko), West-Panon 

(Maďarsko), South Transdanubian (Maďarsko), Rhineland Palatinate (Nemecko), Chorvátske 
regióny (Chorvátsko), Trakia-Stara Zagora (Bulharsko). PSK bol aktívne zastúpený na 
seminári „Cultourism – Kultúra a turizmus – 
Zdieľajme, čo funguje!“, na ktorom vystúpil 
predstaviteľ Tatranskej informačnej a rozvojovej 
agentúry Milan Hagovský. 

 
V rámci OPEN DAYS 2008 sa PSK ako po 

minulé roky aktívne zapojil do Investor´s Café, 
ktoré ponúkli priestor na prezentáciu PSK, 
stretnutia a nadviazanie kontaktov medzi 
podnikateľskými subjektmi a predstaviteľmi 
regiónov a miest. Tohtoročné Investor´s Café boli 
koncipované do šiestich tematických dedín: 
vedomostná spoločnosť; zdravie; výskum, inovácie a 
atraktivita talentov; energia; prírodné prostredie; 
doprava. Stánok PSK bol umiestnený v rámci dediny 
výskum, inovácie a atraktivita talentov. Prezentované 
boli Rozvojová inovačná stratégia PSK, Prešovská 
univerzita, spoločnosť SPINEA, SOPK Prešov a 
podnikateľské príležitosti v PSK. 
 
 
OPEN DAYS 2008: Miestne podujatie 
Deň otvorených dverí na Prešovskom samosprávnom kraji -  23. október 2008  
 

OPEN DAYS 2008 prebiehalo aj 
priamo v regiónoch a mestách EÚ a to pod 
hlavičkou „Európa v mojom regióne.“ 
Počas mesiaca október sa uskutočnilo 235 
lokálnych podujatí. V tomto duchu PSK 
zorganizoval 23. októbra v Prešove už po 
druhýkrát “Deň otvorených dverí v PSK.“  

Cieľom podujatia bolo prezentovať 
Prešovský kraj - jeho kompetencie, 
zastupiteľstvo PSK, financovanie, regionál-
ny rozvoj, územný plán, medzinárodnú 
spoluprácu a EÚ. Kraj chce ísť touto 
formou bližšie k občanovi, ukázať mu, čo 
vlastne riadi a ovplyvňuje. Preto sa prezentovali jednotlivé kultúrne inštitúcie, stredné školy, 
nechýbala ani výstava prác klientov domovov sociálnych služieb. Návštevníci mohli pozrieť 
film o kraji a v kvíze si preveriť svoje vedomosti o regióne, v ktorom žijú. 
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Počas celého trvania Dňa otvorených dverí sa uskutočnilo niekoľko prezentácií o 
Zastúpení PSK v Bruseli a Európskej únii, počas ktorých boli návštevníci oboznámení 
s aktivitami Zastúpenia PSK. Záujemcovia mali možnosť položiť otázky a diskutovať 
o európskych záležitostiach. Účastníci sa zaujímali hlavne o možnosti financovania aktivít 
a vzdelávacích programov pre mládež. 
 
 
Deň otvorených dverí na inštitúciách EÚ 9. máj 2009 - OPEN DOORS 2009  

 
Tak ako po minulé roky sa dvere 

európskych inštitúcií otvorili aj tento rok a 
Prešovský samosprávny kraj na nich už tradične 
nechýbal. 9. máj je Dňom Európy a práve tento 
dátum pripadol na organizáciu Dňa otvorených 
dverí európskych inštitúcií 2009. Rok 2009 je 
Európskym rokom inovácií a kreativity a v júni 
tohto roka sa uskutočnia voľby do Európskeho 
parlamentu.  

Prešovský samosprávny kraj sa 
prezentoval na tomto podujatí jedinečnými 
historickými pamiatkami a unikátnym prírodným 
dedičstvom, rozmanitou a zachovalou prírodou, 
ako aj kultúrnymi pamiatkami a jedinečnosťami 
zapísanými v zozname UNESCO. Zastúpenie 
PSK v Bruseli aj takýmto spôsobom 
podporuje propagáciu nášho kraja v centre 
Európskej únie. Participanti z celej Európskej únie mali možnosť oboznámiť sa s 
krásami, zvláštnosťami, prírodným, kultúrnym a historickým dedi čstvom nášho kraja. 

Deň otvorených dverí bol určený širokej európskej a belgickej verejnosti. Počas 
minulého roka sa na podujatí zúčastnilo 4500 návštevníkov. Tohtoročná účasť na akcii bola o 
500 účastníkov vyššia. Deň otvorených dverí v európskych inštitúciách sa uskutočnil v 
budovách Európskej komisie; Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, Európsky 
hospodársky a sociálny výbor. 
 
 
Slovensko 5 rokov v EÚ a 5 mesiacov s euro - 12. máj 2009  
 

Pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica 
zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci so 
Stálym zastúpením SR Brusel oslavu 5. výročia vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej únie. Akcia sa uskutočnila v 
Bruseli dňa 12. mája 2009 v Kráľovskom múzeu umenia a 
histórie v blízkosti európskych inštitúcií za účasti zástupcov 
Národnej rady SR, vlády SR, Európskeho parlamentu, Európskej 
komisie a záujmových zväzov a združení. Svoju účasťou 
podujatie poctila aj komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka Mariann Fischer Boel. 

Slovensko sa prezentovalo expozíciou slovenského 
lesníctva, ovčiarstva a Tokaja, ako aj svojimi kulinárskymi 
špecialitami. Na podujatí nechýbala ani prezentácia 
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Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom nových informačných brožúr o 
špecifikách, jedinečnostiach, kultúrnych pamiatkach a krásnej prírode prešovského 
regiónu. Návštevníci sa tak mali možnosť dozvedieť nielen o krásach Slovenska, ale aj jeho 
najľudnatejšom kraji. 
 
 
Návšteva víťazov súťaže stredných škôl v Bruseli - 17. - 18. jún 2009  
  

K niekoľkoročným úspešným projektom patrí súťaž pre študentov 
stredných škôl, ktorú organizujú členovia Výboru regiónov UEN-EA. Už 
po štvrtý krát sa stredná škola z PSK aktívne zapojila do tejto európskej 
súťaže. V tomto roku to bolo Gymnázium v Snine, kde sa zapojilo do 
súťaže 252 študentov. Súťaž pozostávala z kvízu o Európe a EÚ a slohovej 
práci v rozsahu 800 slov na jednu z tém: Ako by ste podnietili tvorivosť 
a inováciu medzi mladými vo vašom regióne? Ako by ste zvýšili účasť na 
voľbách do Európskeho parlamentu? Víťazkami sa stali dve študentky  
gymnázia, ktoré sa zúčastnili na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov 

a mali možnosť spoznať hlavné mesto EÚ. Študentky Gymnázia v Snine boli skvelými 
vyslankyňami PSK v Bruseli. Prispeli k zviditeľneniu PSK vynikajúcou prezentáciou 
o kraji a svojej škole.  
 
 
100 mladých tvorivých talentov v Bruseli 

 
Predseda PSK ako člen Výboru regiónov nominoval tri mladé kreatívne 
talenty z nášho kraja, aby sa v apríli úspešný z nich mohol zúčastniť na 
Fóre o kreatívnych európskych regiónoch a mestách. Z celkovo prijatých 
267 nominácií z 27 krajín bolo vybraných 100 mladých kreatívnych 
talentov z celej Európy. Z Prešovského kraja bola úspešná Alžbeta 
Rosoľanková, študentka Gymnázia v Snine, ktorá svojim aktívnym 
prístupom bola výbornou vyslankyňou kraja. 

Mladí talentovaní ľudia z celej Európy prišli do Bruselu na dvojdňové (20. - 21. apríla) fórum 
organizované Výborom regiónov a Európskou komisiou Generálne riaditeľstvo pre 
vzdelávanie a kultúru pri príležitosti Európskeho roka kreativity a inovácií. Európsky 
parlament a Rada EÚ na základe návrhu Európskej komisie vyhlásili rok 2009 za Európsky 
rok kreativity a inovácie. Cieľom je intenzívna podpora kreativity a inovácie, ktoré 
prispievajú k ekonomickej prosperite, sociálnemu a individuálnemu žitiu.  
 
 
Hodnotenie 
  
  
 Propagačné aktivity Zastúpenia PSK hrajú dôležitú úlohu popri veľkej konkurencii 
zastúpení miest a regiónov v Bruseli. Vytváranie pozitívneho obrazu a zviditeľňovanie 
Prešovského samosprávneho kraja na európskej úrovni totiž vysiela pozitívny signál pre 
partnerov PSK, európske regióny a mestá. PSK sa svojou pravidelnou účasťou zaraďuje 
medzi aktívnych partnerov regionálnej politiky na európskej úrovni. 
               Zastúpenie prezentovalo európskej odbornej verejnosti úspešné projekty PSK, čím 
sa Prešovský kraj zaradil medzi vyspelé európske regióny, ktoré majú čo ponúknuť. 
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PRIORITA 5 
 
Zázemie PSK v Bruseli 
 

Zastúpenie PSK v Bruseli poskytuje svojou prítomnosťou zázemie pre jednotlivcov, 
skupiny a subjekty Prešovského samosprávneho kraja. Zastúpenie PSK vytvára v Bruseli 
prostredie, ktoré umožnilo vytvorenie kontaktného bodu, na ktorý sa je možné bez problémov 
obrátiť,  čo je zo strany záujemcov hodnotené  vysoko pozitívne. Zastúpenie je kontaktované 
s cieľom poskytnutia informácií, rady, či konkrétnej formy pomoci. Zástupcovia sa snažia 
vyjsť v ústrety všetkým požiadavkám a i takouto formou podporiť pozitívny imidž 
Prešovského samosprávneho kraja.  

V období 2. polroka 2008 a 1. polroka 2009 bolo zastúpenie PSK kontaktované 
približne 30-krát zo strany záujemcov, ktorým bola poskytnutá  konkrétna pomoc vo forme 
odovzdania požadovaných informácií, organizácie prevozu, cesty, účasti a ubytovania, 
zabezpečenia programu,  dovozu osôb a prezentačných materiálov. Zastúpenie PSK prijalo 
v sledovanom období 26  delegácií a skupín v približnom počte 380 osôb.  

Zastúpenie PSK v Bruseli od februára 2009 obsadilo pozíciu stážistu a umožňuje 
študentke získať skúseností a znalosti z oblasti európskych politík. Stážistka aktívne prispieva 
k spracovaniu aktuálnych tém a zabezpečeniu prezentačných aktivít zastúpenia. 
 
Hodnotenie 
 
 

Zastúpenie PSK od začiatku svojej existencie vytvára zázemie PSK v Bruseli. 
Ukazovatele svedčia o stúpajúcom počte návštev, ako aj o vytváraní väčšieho povedomia 
a informovanosti o Zastúpení PSK v Bruseli. Návštevy umožňujú vytváranie nových 
kontaktov a tým aj rozširovaniu informačnej databázy PSK. 
             Prešovský samosprávny kraj má svoje zastúpenie spolu s ostatnými samosprávnymi 
krajmi v rámci Domu slovenských regiónov. Organizačné zmeny v roku 2008 spôsobili 
neobsadenie pozícií spoločných pracovníkov. Situácia pretrváva dodnes. Treba podotknúť, že 
súčasný stav má negatívny efekt na technický chod, organizáciu a spoločnú koordináciu 
zástupcov samosprávnych krajov v Dome slovenských regiónov. 
             Ministerstvo zahraničných vecí spracovalo projekt Slovenského domu v Bruseli, 
súčasťou ktorého by sa mali stať aj zastúpenia samosprávnych krajov. Termín realizácie 
projektu bol z dôvodov ekonomickej krízy oddialený. 
 
 
 
 
 
      
     PREŠOV REGION                                               
               BRUSSELS OFFICE 
 
 
 
 
 
 
 



  19 

Záver 
 
 Zastúpenie PSK v Bruseli v uplynulom roku napĺňalo stanovené priority. Kontinuálny 
šiesty rok pôsobenia PSK v Bruseli zaraďuje kraj medzi stabilných, aktívnych 
a dôveryhodných aktérov na európskej scéne. Táto pozícia vytvára mimoriadny priestor na 
využitie potenciálu kraja. 
             V období 2008/2009 bolo zintenzívnené informovanie o európskych programoch, 
grantoch a možnostiach. Zvýšil sa počet sprostredkovaných a zverejnených informácií, 
databáza príjemcov informácií sa rozšírila, webstránka PSK predstavovala dôležitý 
informačný kanál. Prínosom je práca regionálnych novinárov a tlačového oddelenia PSK, 
ktorí sprostredkovávajú priebežne európske informácie pre občanov PSK. K tradičným 
komunikačným nástrojom patrili Spravodaj a Magazín PSK, ku ktorým od mája pribudlo 
znovu vydávanie dvojmesačníka EURONEWS o dianí v EÚ. K zvyšovaniu informovanosti 
prispel vysoký počet prijatých návštev z Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli.  

Negociácie o kohéznej politike EÚ sa počas uplynulého roku zintenzívnili. Vzhľadom 
na vývoj je potrebné aktívne a odborne vstupovať do procesu zo strany PSK. Preto zapojenie 
Zastúpenia PSK v Bruseli do novej siete ROTOPI je výnimočnou príležitosťou pre získavanie 
aktuálnych informácií o pripravovaných krokoch EÚ. V tejto súvislosti je nevyhnutná 
súčinnosť zložiek PSK, ktoré pracujú s európskymi zdrojmi. V prípade implementácie ROP a 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko bola prospešnou včasná komunikácia, 
ktorá umožňuje promptne riešiť problematické otázky. V tejto koordinácií bude potrebné 
pokračovať, keďže  v roku 2010 prebehne priebežné hodnotenie operačných programov. 

Neoddeliteľnou súčasťou vplyvu na európsku legislatívu je odborná účasť na 
verejných konzultáciách. Pozitívne je hodnotené stanovisko PSK k zelenej knihe o územnej 
súdržnosti a zapojenie PSK do verejnej konzultácií o Lisabonskej stratégii po roku 2010. 
Nevyužitým priestorom bolo nezapojenie PSK do verejnej konzultácie o TEN-T. 
Významným novým nástrojom pre rozvíjanie vzťahov PSK s partnermi vo Východnej Európe 
v nadchádzajúcom období bude iniciatíva EÚ Východné partnerstvo. Sledovanie európskych 
politík a praktické využívanie tohto monitoringu ostáva aj naďalej významným potenciálom 
pre rozvoj PSK.  

V uplynulom roku Zastúpenie PSK v Bruseli aktívne prispievalo k realizácii dvoch 
európskych projektov RAPIDE a NEEBOR. Týmto spôsobom je využitá európska dimenzia 
projektov na presadenie dlhodobejších záujmov PSK. Priebežne sú subjekty v PSK 
informované o možnostiach participácie na európskych projektoch. Pozornosť zo strany 
subjektov PSK sa začala orientovať aj na tieto možnosti. V nasledujúcich štyroch rokoch ešte 
tieto príležitostí budú k dispozícii, avšak finančný objem európskych programov sa významne 
zmenšil počas prvých troch rokov. Potenciál stále existuje vo vyššom využití Zastúpenia PSK 
v Bruseli pri vyhľadávaní partnerov pre európske projekty.  
 Prezentačné aktivity zastúpenia podporovali pozitívny obraz PSK na európskej úrovni. 
Prešovský samosprávny kraj sa svojou pravidelnou účasťou na európskych podujatiach a 
prezentovaním úspešných projektov zaraďuje medzi aktívnych a známych partnerov 
v európskej komunite.            

Zastúpenie od začiatku svojej existencie vytvára zázemie v Bruseli. Ukazovatele 
svedčia o stúpajúcom počte návštev, ako aj o zvyšovaní poznania o európskych záležitostiach. 
Prospešným bolo využitie pozície stážistu. Negatívnym faktorom je stav DSR, ktorý je 
zabezpečovaný len po stránke administratívnej. Otvorený je projekt Slovenský dom v Bruseli, 
ktorý zastrešuje MZV SR. 
 Najbližšie mesiace budú v znamení nového obsadenia a v závislosti od Lisabonskej 
zmluvy aj adaptácia fungovania európskych inštitúcií. Ide o obdobie, ktoré vytvorí priestor 
pre nové príležitosti, ktoré môže PSK využiť pre svoj rozvoj.  
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 2. polroku 2008  
 

Júl 
2008 

3.7.  Stretnutie s radcom na Stálom zastúpení SR pri EÚ zodpovedným 
za kultúru a duševné vlastníctvo 
Téma: EHMK 2013 

 8.7. Účasť na prezentácii príprav zavedenia EURO na Slovensku 
v európskej centrále, Brusel 

 11.7. Stretnutie partnerov OPEN DAYS 2008 
Téma: Investor´s Café 

 25.7. Stretnutie s administrátorom na DG Enterprise 
Téma: Finalizácia RIS PSK 

August 
2008 

4. 8. Stretnutie s predstaviteľmi Prešovskej univerzity, Prešov 
Téma: Účasti PU na podujatí Open Days 2008 

 12.8. Stretnutie k OPEN DAYS, Výbor regiónov 
Téma: Informačné materiály a publikácie 

 15.8. Stretnutie s lídrom konglomerátu Aliancia pre udržateľnosť        
(A Sustainable Alliance), Zastúpenie regiónu Steiermark v Bruseli 
Téma: Open Days 2008 

 27.8. Stretnutie s predstaviteľmi tímu EHMK mesta Marseille v Bruseli 
Téma: Vzájomná spolupráca 

September 
2008 

 8.9.  Stretnutie s členom kabinetu európskeho komisára J. Figeľa 
Téma: Stretnutie komisára s delegáciou PSK počas podujatia 
OPEN DAYS 2008 

 11.9. Účasť na prezentácii mesta Marseille na titul EHMK 2013 
 

 12.9. Prijatie skupiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
(17 osôb) 

 16.9. 
 

Účasť na seminári Podnikanie organizované zastúpením West 
Midlands v Bruseli 

 18.9. 
 

Prvé stretnutie vznikajúcej neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Príprava okrúhleho stolu s DG REGIO 

 19.9. Stretnutie partnerov OPEN DAYS 2008  
Téma: Organizácia a priebeh Open Days 2008 

 22.9. Stretnutie konglomerátu Aliancia pre udržateľnosť 
Téma: Workshop konglomerátu Aliancia pre udržateľnosť 

 25.9. Projekt RAPIDE – interviewing 
Téma: Výber projektového manažéra 

 26.9. Stretnutie s predstaviteľmi Výboru regiónov 
Téma: Oficiálna recepcia Open Days 2008 
 

Október 
2008 

2.10. Účasť na seminári Participácia MVO na grantových výzvach 
organizovaného DG AIDCO 

 3.10. Stretnutie regionálnych zastúpení v Bruseli 
Téma: Networking a spolupráca 

 6.10. Prijatie skupiny europoslanca V. Maňku (40 osôb) 
 

 6.10.  
– 9.10. 

Podujatie OPEN DAYS 2008 – Európsky týždeň regiónov a miest 
– PSK oficiálny partner po piaty krát 
Účasť 16 predstaviteľov z PSK 
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 7.10. Stretnutie delegácie PSK s predstaviteľmi CEMR, Zastúpenia 
Pardubického kraja v Bruseli a DG REGIO 

 8.10. Stretnutie delegácie PSK s komisárom J. Figeľom 
 

 8.-9.10. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 9.10. Stretnutie delegácie PSK s eurposlancami M. Gaľom,                             
J. Hudackým a Z. Pleštinskou 

 10.10. Účasť na semináre k príprave Barca správy 
Téma: Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 

 14.10.  Stretnutie s riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre životné 
prostredie 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 14.10.  Účasť na konferencii Európske podniky v Bruseli 

 14.10.  Účasť na prezentácii mesta Linz - titul EHMK 2009 
 

 15.10. Prijatie skupiny europoslanca J. Hudackého (33 osôb) 
 

 16.10. Prijatie študentov Prešovskej univerzity (40 osôb) 
 

 22.10. Účasť na zasadnutí Komisie pre medzinárodnú spoluprácu 
a propagáciu PSK  
Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2007 a        
I. polrok 2008 

 24.10. Miestne podujatie - súčasť OPEN DAYS 2008, Prešov 
Prezentácie aktivít Zastúpenia PSK v Bruseli 
 

November 
2008 

3.11. Stretnutie s predstaviteľom SPINEA, Prešov 
Téma: Spolupráca 

 3.11. Účasť na konferencii Comedius 
Téma: Spustenie výzvy k programu Comedius 

 4.11. Účasť na Zastupiteľstve PSK v Prešove 
Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2007 a        
I. polrok 2008 

 4.11. Panelová diskusia – Stále zastúpenie ČR pri EÚ 
Téma: Úloha regionálnych zastúpení 

 7.11. Stretnutie s predstaviteľom DG AGRI 
Téma: Spolupráca 

 13.11. Zasadnutie pracovnej skupiny Výboru regiónov pre Západný 
Balkán 

 13.11. Účasť na tlačovej konferencii CEMR 
Téma: Spustenie novej web-stránky pre town-twinning (družobné 
mestá) 

 14.11. Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Finalizácia príprav okrúhleho stolu s DG REGIO 

 18.11. Prijatie skupiny organizácie ELSA – združenie študentov práva 
(19 osôb) 
 



  22 

 19.11. Okrúhly stôl neformálnej sieti ROTOPI s generálnym riaditeľom 
DG REGIO 
Téma: Zjednodušenie čerpania štrukturálnych fondov 

 19.11. 
 

Účasť na zasadnutí komisie RELEX Výboru regiónov 

 24.11. Stretnutie s členom kabinetu európskeho komisára J. Figeľa 
Téma: Ďalšia spolupráca 

 26.-27.11. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 27.11. Stretnutie s predstaviteľkou AEM – Európska horskej asociácie 
Téma: Spolupráca a pripravovaný projekt v rámci INTERREGu IVC 

 27.11. Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Finalizácia stanoviska pre DG REGIO 

December 
2008 

2.12. Účasť na konferencii Lokálne a regionálne perspektívy zmeny 
klímy 

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

 3.12. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: európsky projekt NEEBOR, plán aktivít na rok 2009 

 3.12. Stretnutie so zástupkyňou generálneho riaditeľa DG REGIO 
Téma: Kohézna politika – konzultácie, štrukturálne fondy v SR 

 3.12. Stretnutie so zástupkyňou generálneho riaditeľa DG REGIO 
Téma: Pripravované stanovisko ROTOPI 

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

 10.12. Účasť na prezentácii poľských regiónov vo Výbore regiónov 
 

 17.12. Odovzdávanie ceny PSK v Prešove 
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2009 
 

Január 
2009 

20.1. Účasť na informačnom dni program Európa pre občanov 
 

 20.1. Stretnutie s predstaviteľkou DG DEVE 
Téma: Aktivity zamerané na stredoškolských študentov 

 22.1.  Účasť na informačnom seminári pre program Stredná Európa 
 

 22.1. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Európsky projekt NEEBOR, OPEN DAYS 2009 

 28.1.  Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Koordinácia aktivít v roku 2009 

 29.1.  Stretnutie s predstaviteľkou H.O. Agency Westminster 
Téma: Štúdia o regionálnych zastúpeniach v Bruseli 

 30.1. Účasť na výstave UNESCO - Európska komisia 
 

Február 
2009 

 4.2. Účasť na informačnom dni Európska cena verejného sektora 2009 

 4.2. Stretnutie so zástupkyňou Malopoľského vojvodstva v Bruseli 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 5.2.  Účasť na konferencii Európske fórum pre verejné zdravie 
EUregha 

 9.2.  Stretnutie s predstaviteľkou H. O. Agency Westminster 
Téma: Prieskum pre štúdiu o regionálnych zastúpeniach v Bruseli 

 9. – 13.2. Účasť na konferenciách v rámci Európskeho týždňa udržateľnej 
energie 

 10.2. Účasť na Konvente primátorov 
Téma: Výročné stretnutie a podpis dohovoru zameraného na 
znižovanie vplyvu miest na klimatické zmeny 

 11.2. Teritoriálny dialóg – Lisabonská monitorovacia platforma 
Účasť poslanca PSK 

 12.2. Stretnutie s predstaviteľmi Europe Direct Poprad a Prešov 
 

 12.-13.2. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 16.2. Stretnutie na DG REGIO – slovenská jednotka 
Téma: Integrované hospodárenie vodných zdrojov – nová vodná 
paradigma 

 16.2. Účasť na ocenení RegioStars 
Téma: ocenenie inovatívnych regionálnych projektov 

 16. - 17.2. 
 

Účasť na worshopoch konferencie Regióny pre ekonomickú zmenu 

 18.2. Prijatie skupiny europoslanca M. Mikolášika (50 osôb) 
 

 19.2. Účasť predstaviteľky Prešovskej univerzity na workshope LMP 
„Reformovanie Lisabonskej stratégie“ 

 19.2. Prijatie piatich regionálnych novinárov z PSK 
 
 



  24 

 19.2. Tlačová konferencia pre spustenie programu Erasmus pre 
mladých podnikateľov 

 23.2. Stretnutie s poradcom na DG REGIO 
Téma: Integrované hospodárenie vodných zdrojov – nová vodná 
paradigma 

 24.2. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Marcové stretnutie v Bruseli, OPEN DAYS 2009 

 24.2. Účasť na konferencii TEN-T regionálna dimenzia v rámci českého 
predsedníctva 

 25.2. Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Stanovisko teritoriálna spolupráca 
 

Marec 
2009 

3.3. Stretnutie s predstaviteľom miest Baden-Württemberg (B-W) 
Téma: Nadviazanie spolupráce mesta Humenné s mestom v B-W 

 5.-6.3. Európsky samit regiónov a miest, Praha 
Účasť predsedu PSK a STV - regionálne vysielanie Východ 

 6.3. Stretnutie regionálnych zástupcov na bruselskom zastúpení Oslo 
Téma: Výmena informácií z európskeho diania 

 10.3. Stretnutie k Slovensko-českému plesu 
Téma: Podpora PSK – 25.4.2009 

 12.3. Prípravné stretnutie ku Dňu otvorených dverí vo Výbore regiónov 
9. mája 2009 

 16.3. Stretnutie partnerov projektu NEEBOR v Bruseli 
 

 17.3. Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Stanovisko finančný manažment štrukturálnych fondov 

 18.3.  Účasť na projektovom seminári ForTransRIS  
 

 18.3. Prijatie skupiny europoslanca M. Gaľu (11 osôb) 
 

 18.3. Účasť na výstave Twenties – súťaž umeleckých diel z českých 
krajov 

 24.3. Okrúhly stôl neformálnej sieti ROTOPI s generálnym riaditeľom 
DG REGIO 
Téma: Vplyv ekonomickej krízy na regióny 

 25.3.  Účasť na konferencii Kúpele a turistické rezorty v rámci českého 
predsedníctva 

 25.3. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Webstránka, príprava aktivít v roku 

 26.3.  Prijatie skupiny študentov Univerzity Komenského v Bratislave 
(75 osôb) 

 27.3.  Stretnutie so zástupkyňou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ  
Téma: Prezentácie PSK počas podujatia Slovensko 5 rokov v EÚ, 5 
mesiacov s eurom – 12.5.2009 

 30.3. Stretnutie na DG REGIO – slovenská jednotka 
Téma: ROP a SORO 

 
 
 

31.3.  Účasť na konferencii Cezhraničná spolupráca v Európe 
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Apríl 
2009 

2.4. Prijatie skupiny regionálnych novinárov organizovanej 
Zastúpením Európskej komisie v SR (20 osôb) 
 

 8.4. Účasť na otváracej konferencii, Prešov 
Téma: Spustenie výzvy v programe Poľsko - Slovensko 

 20.-21.4. Stretnutie 100 mladých kreatívnych talentov, organizované 
Výborom regiónov 
Účasť študentky Gymnázia v Snine 

 21.4. Účasť na vyhodnotení výstavy Twenties – súťaž umeleckých diel 
z českých krajov 

 21.-22.4. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 23.4. Prijatie skupiny študentov Univerzity Konštantína Filozofa  
(75 osôb) 
 

Máj 
2009 

4.5.  Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Aktivity siete, koordinácia podujatia OPEN DAYS 2009 

 7.5.  Stretnutie so zástupkyňou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ  
Téma: organizácia podujatia Slovensko 5 rokov v EÚ, 5 mesiacov 
s eurom – 12.5.2009 

  8.5. Príprava prezentačného stánku na podujatí Deň otvorených dverí 
vo Výbore regiónov 9. mája 2009 

  9.5.  Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja na Dni otvorených 
dverí vo Výbore regiónov  

 11.5. Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Barca správa a európske stanoviská k budúcnosti kohéznej 
politiky 

 11.5. Účasť na konferencii Regionálna správa v globálnom kontexte 
 

 11.5.  Stretnutie so zástupkyňou riaditeľa Vyšehradského fondu 
Téma: Granty pre študentov a vysoké škole, umelecké výmeny 

 12.5. Stretnutie so štátnym tajomníkom MVRR 
Téma: Strategické dokumenty regionálnej politiky a ROP 

 12.5. Podujatie Slovensko 5 rokov v EÚ, 5 mesiacov s eurom  
Prezentácia PSK 

 13.5.  Účasť na konferencii New Launch IRE Network 
Téma: Možnosť zapojenia PSK do siete IRE 

 13.5. Stretnutie s primátorom mesta Sabinov 
Téma: Rehabilitačné centrum pre MS 

 15.5.  Účasť na jarnej konferencie Európskej MS platformy 
Téma: Prezentácia projektu rehabilitačného centra MS 

 15.5. Stretnutie so zástupkyňou bruselského zastúpenia Warmijsko-
Mazurského vojvodstva 
Téma: Spolupráca 

 19.5. Účasť na prezentácii bruselského zastúpenia mesta Budapešť pri 
príležitosti 5. výročia v EÚ 

 22.5. Stretnutie so zástupcom Pardubického kraja v Bruseli 
Téma: Spolupráca 
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 26.5. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Koordinácia podujatia OPEN DAYS 2009 

 máj - jún 1. číslo dvojmesačníka EURONEWS 
 

Jún 
2009 

1.6. Stretnutie so zástupcami Plzenského kraja v Bruseli 
Téma: Kandidatúra mesta Plzeň na titul EHMK 2015 

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

 3.6. Stretnutie so zástupkyňou Severného Maďarska v Bruseli 
Téma: Nadviazanie spolupráce 

 5.6. Stretnutie s tlačovou tajomníčkou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: Slovenský dom a samit EÚ 

 9.6. Stretnutie so zástupkyňou generálneho riaditeľa DG REGIO 
Téma: Budúcnosť kohéznej politiky a stanoviská 

 11.6. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Aktivity siete a koordinácia podujatia OPEN DAYS 2009 

 11.6. Účasť na konferencii ERRIN 
Téma: Regióny a inovácie 

 16. –17.6. Účasť na fóre Východné partnerstvo 
Téma: Nová iniciatíva EÚ zameraná na východnú Európu 

 17.6. Stretnutie predsedov samosprávnych krajov s ministrom výstavby 
a regionálneho rozvoja v Bruseli 

 16. - 18.6 Návšteva dvoch študentiek Gymnázia Snina v Bruseli - víťazky 
stredoškolskej súťaže UEN-EA Výboru regiónov 

 17. - 18.6. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 22.6. Účasť na debriefingu po samite EÚ 
Téma: Rokovania počas samitu EÚ 

 23. - 26.6. Účasť na konferencii Zelený týždeň 
Téma: Politika EÚ zameraná na životné prostredie 

 24.6. Účasť na konferencii komisárky D. Hübner 
Téma: Barca správa a stratégia Baltického mora 

 24.6. Účasť na zasadnutí komisie RELEX Výboru regiónov 
 

 26.6. Okrúhly stôl neformálnej sieti ROTOPI s generálnym riaditeľom 
DG REGIO a ďalších DGs 
Téma: Barca správa a stanoviská k budúcnosti kohéznej politiky 

 

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

� 66 konferencií, informačných dní a seminárov 
� 150 stretnutí s predstaviteľmi európskych inštitúcií, regiónov, miest, obcí a združení 
� 31 kultúrno-spoločenských podujatí. 

 


