
Dôvodová správa 
 

Dubrovnícko-neretvianska župa je najjužnejším regiónom Chorvátskej republiky a je 
územne organizovaná do 22 jednotiek miestnej správy a samosprávy s piatimi mestami  a 17 
obcami. Regionálnym centrom kraja je mesto Dubrovník. Celá ekonomika sa orientuje 
prevažne na sektor cestovného ruchu a gastronómie, ako aj poľnohospodárstvo a námornú 
dopravu. Región súčasne ponúka bohaté možnosti pre spoznávanie prírodných krás – nájdeme 
tam 40 chránených prírodných oblastí, ako aj veľké množstvo cenných kultúrnych pamiatok.  

K prvotnému nadviazaniu kontaktov medzi predsedom Prešovského samosprávneho 
kraja Petrom Chudíkom a županom Dubrovnícko-neretvianskej župy pánom Nikolom 
Dobroslavićom došlo v Bruseli na pôde inštitúcií EÚ počas pôsobenia predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja ako člena Výboru regiónov.  

Vzájomne prínosné diskusie na témy ako regionálna politika či cezhraničná spolupráca 
nadobúdali intenzívnejší charakter a postupne, rovnako aj na základe dobrých vzťahov medzi 
predstaviteľmi zastúpení týchto dvoch regiónov v Bruseli, sa začali vynárať myšlienky 
o možnostiach rozvoja regionálnej spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom 
a Dubrovnícko-neretvianskou župou na medzinárodnej úrovni.   

 Prvotným projektom prostredníctvom ktorého myšlienka vzájomnej spolupráce začala 
nadobúdať reálnu podobu bol dvojročný európsky projekt ,,yBBregions – Mládež a regióny 
v Bruseli“, ktorý bol schválený Európskou komisiou a spolufinancovaný cez program Mládež 
v akcii. Projekt trval v období od 1. mája 2014 do 30. apríla 2016. Koordinátorom projektu 
bol región Abruzzo (Taliansko) a spoluorganizátormi boli Dubrovnícko-neretvianska župa 
(Chorvátsko), Lubuské vojvodstvo (Poľsko) a Prešovský samosprávny kraj (Slovensko). 
Projekt poskytol mladým ľuďom zo štyroch regiónov možnosť neformálneho vzdelávania sa 
na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme štyroch trojmesačných stáží (v rámci 
Európskej dobrovoľníckej služby) a štyroch dvojtýždenných pobytov (v rámci Nadnárodnej 
výmeny mládeže).     

Ďalšiu formu spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom a Dubrovnícko-
neretvianskou župou predstavuje projekt ENTER transfer, ktorý bol v júni 2016 predložený 
na Spoločný technický sekretariát vo Viedni v rámci druhej výzvy Programu Interreg Central 
Europe (Stredná Európa). Projekt prešiel doposiaľ prvým kolom hodnotenia, pričom 
zverejnenie podporených projektov sa predbežne očakáva vo februári / marci 2017. Cieľom 
projektu je riešenie problematiky "prenosu vlastníctva existujúcich podnikov“ (čo predstavuje 
akoby druhú fázu, riešenie nástupníctva firiem – hlavne zo sektora malých a stredných 
podnikov).  

Sľubne sa rozvíjajúca vzájomná spolupráca, ako aj mimoriadny potenciál pre jej 
intenzívny rozvoj viedli k tomu, že dňa 8. augusta 2015 sa uskutočnila prvá návšteva 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja, v Dubrovnícko-neretvianskej župe. Na tomto 
stretnutí došlo k ďalšej iniciácii vzájomnej spolupráce a regionálneho rozvoja medzi 
Prešovským samosprávnym krajom a Dubrovnícko-neretvianskou župou. 

V novembri 2016 navštívil následne pán Nikola Dobroslavić s delegáciou Prešovský 
samosprávny kraj za účelom uskutočnenia bilaterálnych rokovaní o vzájomnej spolupráci. 
Dubrovnícko-neretvianska župa prejavila veľký záujem o nadviazanie partnerských vzťahov 
s Prešovským samosprávnym krajom. Zástupcovia oboch regiónov sa zhodli na potrebe 



vytvorenia legitímnej spolupráce, a to z dôvodu mnohých spoločných kultúrnych, 
historických či jazykových aspektov.  

Počas pracovného stretnutia medzi predstaviteľmi Prešovského samosprávneho kraja 
a Dubrovnícko-neretvianskej župy boli vytýčené nasledujúce hlavné oblasti spolupráce:  

• Cestovný ruch a kultúra – účasť oboch regiónov na výstavách, workshopoch a 
ďalších podujatiach propagujúcich turistický potenciál oboch krajov, podpora 
tvorby produktov v daných oblastiach;  

• Školstvo a vzdelávanie – spolupráca na stredoškolskej úrovni v študijných 
odboroch venujúcich sa hotelierstvu a cestovnému ruchu v podobe recipročných 
výmenných študijných pobytov; 

• Projekty EÚ (vzhľadom na skutočnosť, že sa osvedčila spolupráca v rámci stáleho 
zastúpenia oboch regiónov v Bruseli). 

 
V súlade s § 5 a § 11 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vám týmto predkladáme na 
schválenie Dohodu o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom, Slovenská 
republika a Dubrovnícko-neretvianskou župou, Chorvátska republika (viď materiál časť A), 
obsah ktorej bol dňa 16. decembra 2016 schválený uznesením Regionálneho zhromaždenia 
Dubrovnícko-neretvianskej župy (viď materiál časť B). Predmetná Dohoda bola zároveň 
prerokovaná procedúrou per rollam v Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
Prešovského samosprávneho kraja. 

Na základe vyššie uvedených skutočností sme presvedčení, že partnerstvo medzi 
Prešovským samosprávnym krajom a Dubrovnícko-neretvianskou župou, ľudsky 
a geograficky tak príbuznými regiónmi, významnou mierou obohatí Prešovský samosprávny 
kraj a jeho obyvateľov, tak na základe vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností, ako aj na 
základe postupnej realizácie spoločných projektov. 

  


