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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........... / 2015
zo dňa 20.02.2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2014.

B. schvaľuje
Rámcový plán aktivít na rok 2015.

C. ukladá
riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja:
Predkladať Zastupiteľstvu BSK odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za predchádzajúci
rok a rámcový plán aktivít pravidelne raz za rok najneskôr v termíne k 31. marcu daného
kalendárneho roka.
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Dôvodová správa
Bratislavský samosprávny kraj (ďalej „BSK“) zriadil Kanceláriu BSK v Bruseli na základe
uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 28/2002 zo dňa 18.6.2002. Formálne sa činnosť Kancelárie
začala dňa 1.8.2002 a slávnostné otvorenie Kancelárie sa uskutočnilo v septembri v roku
2002. BSK bol prvým slovenským regiónom so zastúpením v Bruseli. BSK od mája 2005
pôsobil v Dome slovenských regiónov, ktorý bol zaloţený na základe dohody ôsmich
samosprávnych krajov. Činnosť Domu slovenských regiónov bola k 31.12.2010 ukončená a v
Bruseli zostali naďalej pôsobiť samostatne kancelárie BSK, KSK, PSK, TSK a NSK. Dňa
30.6.2011 BSK opätovne otvoril Kanceláriu BSK v Bruseli. Otvorenia sa zúčastnil
podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, predseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Belica, veľvyslanec SR v Belgickom kráľovstve Ján Kuderjavý, poslanci
Európskeho parlamentu Peter Šťastný, Eduard Kukan, Boris Zala a predstavitelia Stáleho
zastúpenia SR pri Európskej únii.
Kancelária sídli na Rue Breydel 40 v európskej štvrti, v blízkosti Európskej komisie a Rady
EÚ. Kancelária BSK v Bruseli vyvíja svoju činnosť smerom k európskym inštitúciám ako aj
ostatným regionálnym zastúpeniam v Bruseli. Svojou činnosťou zvyšuje informovanosť kraja
o politikách Európskej únie a o moţnostiach, ktoré z nich plynú, presadzuje záujmy regiónu,
zlepšuje komunikáciu s EÚ inštitúciami a zároveň región zviditeľňuje a propaguje.
Personálne zabezpečenie
Regionálnou zástupkyňou BSK v Bruseli je od 15.1.2014 zamestnankyňa odboru stratégie,
územného rozvoja a riadenia projektov Mgr. Dominika Forgáčová, PhD. Agenda Kancelárie
BSK v Bruseli spadá do kompetencie uvedeného odboru.
V roku 2014 absolvovalo v kancelárii neplatenú stáţ 6 slovenských vysokoškolských
študentiek:
Michaela Hertelová - Masarykova univerzita
Michaela Meravá - Vrije Universiteit Brussel
Michaela Zelmanová - Univerzita Komenského
Lucia Hudecová - Masarykova univerzita
Linda Betáková - Metropolitná univerzita Praha
Darina Balková - Metropolitná univerzita Praha
Financovanie zastúpenia
Náklady na prevádzku Kancelárie BSK v Bruseli a jej aktivity sú zabezpečené v rozpočte
odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, OŠ 115 Prevádzka kancelárie
Brusel.
Náklady na prevádzku Kancelárie BSK v Bruseli, jej aktivity a organizované podujatia, ktoré
sa uskutočnili v roku 2014, boli vo výške 65 035,74 EUR (plánovaný rozpočet kancelárie na
rok 2014 počítal s nákladmi vo výške 73 300 EUR).
Prevádzkové náklady na kanceláriu (január - december 2014): 18 538,29EUR.
Aktivity (projekty a podujatia) v roku 2014: 46 497,45 EUR
Do nákladov sú zahrnuté nasledujúce oprávnené poloţky:
- cestovné náhrady, ubytovanie a letenky zástupcov BSK a organizácii v zriaďovacej
pôsobnosti BSK ako účastníkov podujatí
- propagácia a publicita podujatí
- občerstvenie v rámci podujatí
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Hlavné ciele Kancelárie BSK v Bruseli:
Posilniť účasť BSK na európskych záleţitostiach a projektoch a vyuţiť všetky príleţitosti,
ktoré členstvo v Európskej únii regiónu poskytuje tak, aby región dosahoval lepšie výsledky
a bol zabezpečený jeho trvalý rozvoj. Prostredníctvom rôznych prezentačných akcií
predstaviť Bratislavskú ţupu ako turisticky príťaţlivý región, ktorý sa oplatí navštíviť
a spoznať, ako úspešný región s jasnou víziou rozvoja, do ktorého sa oplatí investovať,
a s ktorým sa oplatí spolupracovať. Ide o jasné identifikovanie kraja v rámci EÚ. Mobilizovať
subjekty v BSK, podnietiť ich aktívny záujem o európske záleţitosti, ktoré stále viac
ovplyvňujú chod verejného a súkromného sektora, nevynímajúc občana ako takého. Činnosť
regionálnej kancelárie BSK vytvára pevný základ pre spoluprácu s bruselskými inštitúciami,
inými regiónmi a organizáciami, ktorá bude v prospech rozvoja Bratislavskej ţupy.
Jedným z hlavných cieľov je aktívne vstupovať do negociácií o fungovaní kohéznej politiky
EÚ. Aktívny lobing vo vzťahu k inštitúciám EÚ je preto kľúčový. BSK prostredníctvom svojej
Kancelárie v Bruseli uţ od roku 2010 vstupoval do rozhovorov o novom programovom
období 2014-2010 a v spolupráci s partnermi podnikol viaceré kroky s cieľom presadiť
záujmy BSK v rámci nového programového obdobia. Výsledkom týchto krokov vrátane veľkej
lobistickej akcie viac vyspelých regiónov bola akceptácia poţiadaviek, aby bol BSK
oprávnený čerpať zdroje z fondov EÚ aj na podporu základnej infraštruktúry v oblasti
školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a dopravy, čo bolo premietnuté aj do návrhu
regulatívy zo strany EK.
Priority Kancelárie BSK v Bruseli:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli
Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív
Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli
Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli
Vytvorenie zázemia pre BSK v Bruseli

PRIORITA 1: Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli
Prezentačné a propagačné aktivity prispievajú k zviditeľňovaniu BSK a zvyšovaniu jeho
medzinárodnej prestíţe. Naďalej je nutné budovať a udrţať imidţ BSK ako aktívneho a
atraktívneho regiónu, ktorý je otvorený spolupráci a ponúka mnoţstvo príleţitostí. To je
moţné dosiahnuť aktívnou a konzistentnou prezentáciou a propagáciou BSK na
medzinárodnej scéne.
Prezentácie a propagácia BSK boli priebeţne realizované počas roku 2014 na viacerých
podujatiach v Bruseli. Aktivity BSK sú zamerané na zástupcov regionálnych a lokálnych
samospráv, regionálne zastúpenia pôsobiace v Bruseli, zástupcov európskych inštitúcií,
médiá a širšiu verejnosť, ale aj slovenskú komunitu ţijúcu v Belgicku.
Realizované aktivity:
Cyklus československých podujatí, 26.3.2014
Dňa 26.3.2014 sa v Praţskom dome v Bruseli pri príleţitosti 10. výročia vstupu SR a ČR do
EÚ konalo diskusné podujatie Čechov a Slovákov. Podujatie bolo organizované v rámci
cyklu „Československé rozhovory k veci a nad vecou“ Kanceláriou BSK v Bruseli a
Zastúpením hlavného mesta Praha pri EÚ. Účelom diskusie bolo zhodnotiť desaťročné
pôsobenie Slovenska a Česka v EÚ optikou novinárov.
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Za Českú republiku debatoval novinár Jan Macháček, ktorý dlhodobo píše pre týţdenník
Respekt a Hospodárske noviny a za Slovenskú republiku ţurnalista Radovan Geist,
zakladateľ internetového portálu EurActiv na Slovensku a prispievateľ do viacerých
zahraničných médií. Obaja rečníci ako aj hostia podujatia dostali priestor na zhodnotenie
doterajšieho vývoja a budúcnosti EÚ, zahranično-politickej situácie v Európe vo všeobecnosti
a roly Slovenska a Česka, ktorú by v nej mali v budúcnosti zohrávať.

Oslava 10. výročia vstupu SR do Európskej únie, 3.5.2014
Dňa 3.5.2014 sa pod záštitou primátora mesta Brusel Yvana Mayeura konalo kultúrnospoločenské podujatie pri príleţitosti 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Podujatie bolo
zamerané na prezentáciu kultúry a tradícii Slovenska a jeho regiónov. Podujatie prišli
podporiť desiatky Slovákov a stovky návštevníkov. Kráľovskú rodinu na podujatí
reprezentovala princezná Lea. Pripravené boli ukáţky folklóru, ľudových remesiel ale aj
ochutnávka regionálnych vín a
jedál. Vrcholom podujatia bolo
obliekanie najväčšej turistickej
atrakcie
Belgicka,
sochy
Manneken-Pis do detvianskeho
kroja.
Na príprave podujatia sa
podieľalo Veľvyslanectvo SR pri
Belgickom kráľovstve, Stále
zastúpenie SR pri EÚ (SZ SR
pri EÚ), slovenskí zamestnanci
Európskej komisie (EK) a
viaceré samosprávne kraje.
BSK
spolu
s Krajskou
organizáciou cestovného ruchu
návštevníkom podujatia prezentoval turistické atraktivity BSK. Súčasťou programu bola
prezentácia vinárskych a vinohradníckych tradícií Malokarpatskej oblasti spojená
s degustáciou kvalitného vína z Modry. Degustácia vína bola doplnená ochutnávkou syra
a tradičných bratislavských roţkov, ktoré nezameniteľne patria k typickému koloritu regiónu.
V kultúrnom programe sa predstavili "choduliari“ oblečení v kostýme znázorňujúcom
Bratislavský hrad, ţivá socha "Čumila“ a hudobná skupina Diego. Krajská organizácia
cestovného ruchu vo svojom stánku ponúkala informácie o atraktívnych miestach v kraji.
BSK na podujatí oficiálne reprezentovala podpredsedníčka BSK Gabriella Németh. Svoje
zastúpenie na podujatí mal aj Trenčiansky, Košický, Prešovský a Ţilinský kraj, ako aj umelci
a remeselníci z ÚĽUV. Záštitu nad organizáciou podujatia prevzali podpredseda EK Maroš
Šefčovič, stály predstaviteľ SR pri EÚ veľvyslanec Ivan Korčok a veľvyslanec SR pri
Belgickom kráľovstve Ján Kuderjavý.
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Deň otvorených dverí európskych inštitúcií – Open Doors, 17.5.2014
BSK sa pravidelne zapája do podujatia Deň otvorených dverí európskych inštitúcií, ktoré sa
koná pri príleţitosti Dňa Európy, ktorým si pripomíname vznik EÚ. Hlavnými organizátormi
tohto podujatia sú Európsky parlament (EP), Európska komisia (EK) a Výbor regiónov (VR).
Európske inštitúcie počas podujatia sprístupnili svoje priestory širokej verejnosti. BSK mohol
počas podujatia na pôde VR prezentovať svoj turistický potenciál, kultúrne dedičstvo a
tradície vo svojom stánku. Návštevníci mali moţnosť dozvedieť sa o malokarpatskej vínnej
ceste a ochutnať vína z Pezinka. Zo slovenských regiónov sa podujatia zúčastnil aj
Trenčiansky samosprávny kraj. Spomedzi členských štátov EÚ mali najväčšie zastúpenie
české regióny.
Podujatie má medzi širokou verejnosťou
veľmi pozitívny ohlas a vyznačuje sa
vysokou
návštevnosťou.
Tento
rok
podujatie navštívilo viac ako 6000 ľudí.
Toto podujatie sa okrem Bruselu koná aj v
Štrasburgu a Luxemburgu. Návštevníci
mali príleţitosť dozvedieť sa viac o
fungovaní európskych inštitúcií a zároveň si
prezrieť priestory, ktoré bývajú verejnosti
počas roka neprístupné. V jednotlivých
inštitúciách EÚ prebiehali rôzne diskusie,
kvízy, koncerty a iné sprievodné akcie.

Prezentácia vín z Dunajského regiónu, 26.6.2014
Dňa 26.6.2014 sa v priestoroch
VR uskutočnila prezentácia vín
a vinohradníctva
z Dunajského
regiónu. Podujatie zorganizovala
Kancelária
BSK
v Bruseli
v spolupráci s Juhomoravským a
Nitrianskym krajom a hlavným
mestom Budapešť. Poslankyňa
BSK a predsedníčka Komisie
európskych záleţitostí, regionálnej
spolupráce a cestovného ruchu
Tatiana Mikušová oficiálne otvorila
podujatie za BSK. Vo svojom
príhovore vyzdvihla
potenciál
spolupráce
regiónov
strednej
Európy
s
vinohradníckou
tradíciou. Zdôraznila, ţe tento
potenciál je potrebné vyuţiť aj na
podporu cestovného ruchu. Na
podujatí
kraj
prezentoval
Malokarpatskú
vínnu
cestu
a hostia mali moţnosť ochutnať
kvalitné vína z Pezinka. Prioritou BSK je ochrana vinohradov, podpora a rozvoj
vinohradníctva v kraji, čo presadzuje aj na pôde VR. Podujatie bolo určené pre popredných
belgických distribútorov vín a prispelo k propagácií tradície vinárstva Bratislavského kraja
v Bruseli.
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Festival jedla EAT!, 11.–14.9.2014
V dňoch 11.-14.9.2014 sa v bruselskom parku Bois de la Cambre uskutočnil uţ tretí ročník
festivalu svetovej gastronómie EAT! Brussels. Podujatie má symbolizovať rôznorodosť
svetových kuchýň a rovnako poukázať na spoluprácu regiónov. Na festivale organizovanom
Regiónom Brusel - hlavné mesto predstavilo svoje kulinárske umenie viac ako 20 rôznych
reštaurácií a 10 partnerských regiónov. Svoje zastúpenie tu mali regióny nielen z Európy, ale
z celého sveta., ako napr. Peking, Quebec, Sechuan atď. Na podujatí Slovensko
reprezentoval stánok BSK, ktorý pripravil niekoľko tradičných kulinárskych špecialít. Hostia si
mohli pochutnať na kapustnici, bratislavskom pliecku, zapekačkách ako aj na sladkých
dobrotách, akými boli lokše, bratislavské roţky či moravské koláče. Tieto chutné jedlá boli
pripravené ţiakmi Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových sluţieb z Bratislavy pod
odborným dohľadom ich majstrov, ktorí BSK na festivale úspešne prezentovali ako jediná
škola uţ po druhýkrát. Poslanec BSK a predseda Komisie školstva, mládeţe a športu René
Bílik oficiálne reprezentoval BSK na podujatí a spolu s riaditeľom školy Jánom Horákom
privítali návštevníkov stánku BSK. Medzi hosťami bol aj stály predstaviteľ SR pri NATO
Tomáš Valášek. Bratislavskému kraju sa ako jedinému z vystavovateľov podarilo presadiť,
aby mohol prezentovať svoje víno z Malokarpatskej vinárskej oblasti - modranské víno
Pálava, nakoľko generálnym partnerom tohoročného festivalu bol región Bordeaux, ktorý
mohol na podujatí ako jediný ponúkať svoje vína.

Kultúrnospoločenské podujatie pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie, 19.11.2014
Neţná revolúcia predstavuje pre slovenské
dejiny zlomovú udalosť, kedy sa Slovensko
začalo transformovať na demokratickú
spoločnosť. Odvtedy uplynulo uţ 25 rokov.
Pri tejto príleţitosti zorganizoval BSK na
pôde EP diskusné podujatie pod názvom
„November ’89 - Tí, ktorí boli pri tom“. Na
podujatí vystúpil ako rečník predseda
Konfederácie politických väzňov Slovenska
Anton Srholec a predstaviteľ VPN a zároveň
prvý
porevolučný
minister
kultúry,
v súčasnosti poslanec BSK a predseda
Komisie kultúry Ladislav Snopko. Podujatie
sa konalo pod záštitou poslanca EP Ivana
Štefanca a prilákalo viac ako sto hostí, a to nielen zo slovenskej, ale aj českej komunity.
Rečníci počas diskusie priblíţili udalosti spred novembra 1989, z obdobia politického a
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náboţenského útlaku, obdobia normalizácie ako aj kľúčové novembrové udalosti a s
odstupom 25 rokov zanalyzovali vývoj demokratickej spoločnosti v SR.
PRIORITA 2: Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív
V Bruseli sa nachádza momentálne viac ako 300 regionálnych zastúpení, sú tu zastúpené
lokálne samosprávy, asociácie, zdruţenia, záujmové skupiny a pod. Brusel ponúka širokú
sieť kontaktov na potenciálnych partnerov a zároveň je zdrojom informácií o európskych
programoch a iniciatívach. Brusel tak ponúka príleţitosti pre získanie podporných zdrojov na
projekty, nadviazanie spolupráce, hľadanie partnerov pre európske projekty, či nadviazanie
kontaktov s rôznymi inštitúciami, záujmovými skupinami a asociáciami. Networking,
partnerstvá a spolupráca na tejto úrovni pomáhajú prepájať európske regióny, subjekty z
regiónov (mestá, obce, univerzity, školy, podnikateľov, cestovné kancelárie, výskumné
centrá, zdruţenia a iných).
V roku 2014 prebiehala taktieţ aktívna príprava na zapojenie BSK do medzinárodných
projektov v rámci programov nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a Dunaj. BSK má pre
tieto programy vypracovaný projektový zásobník, ktorý bol priebeţne rozposielaný
partnerským regiónom a uverejnený na webovej stránke programu Stredná Európa.
V priebehu roka 2014 sa tak podarilo zozbierať reakcie od pribliţne 50 inštitúcií z 9 štátov EÚ
s ich záujmom o jednotlivé projektové zámery, čo vytvára dobrú bázu pre budúcu projektovú
spoluprácu a pripravenosť zapojiť sa do výziev programov nadnárodnej spolupráce v novom
programovom období 2014-2020.
Realizované aktivity:
Participácia na stretnutiach k Dunajskej stratégii
Kancelária BSK v Bruseli sa pravidelne zúčastňuje pracovných stretnutí Dunajskej siete,
ktoré sa konajú pribliţne štyrikrát ročne v Bruseli. V roku 2014 sa konali na zastúpení
spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko. Stretnutí sa zúčastňujú členské štáty
participujúce na Dunajskej stratégii, zastúpenia regiónov a miest, ktoré majú svoje kancelárie
v Bruseli, zástupcovia EK a poslanci EP. Na stretnutiach sa informuje o aktivitách
participujúcich štátov, postupe pri príprave Dunajského programu a implementácii Dunajskej
stratégie v regiónoch. Poslankyňa EP a predsedníčka Dunajského fóra poslancov EP A.
Tiçau informovala o jeho vzniku a fungovaní. V septembri 2008 vznikla skupina s názvom
„Priatelia Dunaja“, ktorá sa v roku 2009 usilovala o vytvorenie pracovnej skupiny
(„intergroup“). Nakoľko táto snaha nebola úspešná, zvolili si inú formu spolupráce, ktorou je
Dunajské fórum poslancov EP.
Dunajská stratégia je makroregionálna stratégia, ktorá bola vytvorená z iniciatívy regiónov
povodia Dunaja. Jej cieľom je zintenzívniť a zefektívniť vzájomnú spoluprácu v oblastiach
ako doprava, energetika a ţivotné prostredie. Súčasťou je aj obnovenie splavnosti rieky po
celej jej dĺţke, protipovodňová ochrana či hospodársky rozvoj regiónov. Spoločné vyuţitie
tejto trasy je hlavným cieľom medzi krajinami, ktorými preteká Dunaj. Výsledkom stratégie
má byť efektívnejšie vyuţitie potenciálu podunajských štátov a rozvoja regionálnej politiky.
Dunajská stratégia sa vzťahuje na osem členských štátov EÚ a šesť ďalších európskych
krajín. Slovensko je spolu s Maďarskom koordinátorom prioritnej oblasti „ochrana a
zachovanie kvality vôd“ a spolu so Srbskom koordinuje prioritnú oblasť „rozvoj vedomostnej
spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií“. Strategické
ciele Dunajskej stratégie sú zakotvené v Dunajskom programe, ktorý v programovom období
2014-2020 nahradí Program juhovýchodná Európa. Aktuálne sa kompletizuje finálna podoba
programu a predpokladá sa, ţe začiatkom roku 2015 bude program schválený EK. Riadiacim
orgánom programu je Maďarsko. BSK má vypracovaný projektový zásobník a plánuje sa
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zapojiť do Dunajského programu, ktorého hlavnými oblasťami podpory sú: inovatívny
a sociálne zodpovedný dunajský región, ţivotné prostredie a kultúra, doprava, energetika
a zvýšenie inštitucionálnych kapacít.
BSK podporilo vytvorenie Dunajského strategického bodu, ktorý bude mať sídlo v BádenskuWürttembersku. SR sa zaviazala v roku 2016 prevziať predsedníctvo v Dunajskej stratégii,
v čase kedy bude predsedať Rade EÚ. Jedným zo záväzkov predsedníctva v Dunajskej
stratégii je zorganizovanie výročného Dunajského fóra, ktoré je najväčšou politickou akciou
na podporu Dunajskej stratégie a kaţdoročne sa organizuje v predsedajúcej krajine.
Európsky týždeň udržateľnej energie - Energy Day, 19.6.2014
Dohovor primátorov a starostov je celospoločenská európska iniciatíva zdruţujúca orgány
miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré sa spoločne zaviazali zlepšiť kvalitu ţivota svojich
obyvateľov zvýšením energetickej efektívnosti, zredukovaním emisií skleníkových plynov
a zvýšením výroby energie z obnoviteľných zdrojov energií. Poslanci Zastupiteľstva BSK dňa
20. septembra 2013 schválili pristúpenie kraja k Dohovoru. Na základe pristúpenia
k Dohovoru má BSK povinnosť zorganizovať podujatie s cieľom zvyšovať povedomie o tejto
iniciatíve a o moţnostiach a trendoch v energetickej oblasti.
Podujatie pod názvom „Energy Day 2014 - Inteligentné
energetické riešenia pre mestá a obce“ bolo
organizované dňa 19.6.2014 v rámci celoeurópskej
iniciatívy EK s názvom „Európsky týţdeň udrţateľnej
energie“ (EUSEW). EUSEW je najväčšou kampaňou v
Európe na podporu obnoviteľných zdrojov energie a
energetickej efektívnosti, ktorá sa koná kaţdoročne uţ
od roku 2006. V priebehu júna sa konajú stovky
lokálnych „energetických dní“ a to nielen v členských
štátoch EÚ, ale aj v krajinách po celom svete. Táto
iniciatíva je koordinovaná Výkonnou agentúrou pre malé
a stredné podniky (EASME) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre energetiku (DG
ENER). Cieľom EUSEW je šíriť príklady dobrej praxe a podporovať nové nápady za účelom
dosahovania energetických a klimatických cieľov EÚ. Zvyšovanie energetickej efektívnosti a
dosiahnutie energetických úspor v mestách a obciach bolo cieľom seminára „Energy Day
2014“, ktorý bol určený predovšetkým pre primátorov a starostov. Centrálnou témou
podujatia bolo verejné osvetlenie a aktuálne moţnosti a trendy pri jeho rekonštrukcii.
Účastníkom seminára bol predstavený Dohovor primátorov a starostov ako aj aktivity
Národnej platformy Dohovoru pre obdobie 2014-2020 a ich význam pre región. BSK pristúpil
k Dohovoru ako územný koordinátor na základe dohody o partnerstve s EK. Cieľom BSK je
zaangaţovať mestá a obce v rámci Dohovoru s cieľom naštartovať dlhodobý a udrţateľný
energetický rozvoj na území regiónu.
Európsky týždeň regiónov a miest – Open Days, 6.–9.10.2014
Open Days je politická a odborná platforma pre diskusiu regionálnych a lokálnych aktérov
a bezprostredne sprostredkováva medzinárodný dialóg o výzvach, ktoré prekračujú hranice
regiónov. Výmena informácií, skúseností a poznatkov medzi regionálnymi aktérmi, politikmi,
akademickou obcou a zástupcami občianskej spoločnosti napomáha hľadaniu spoločných
riešení. Podujatie Open Days organizujú VR a EK v spolupráci s európskymi regiónmi
a mestami. Program Open Days 2014 pozostával zo seminárov, workshopov, diskusií,
okrúhlych stolov, sprievodných podujatí, výstav a súťaţí a prilákal viac ako 6000
participantov. Sloganom tohtoročného podujatia bol spoločný rast a inteligentné investície
pre ľudí. Odborná diskusia smerovala k výmene informácií o výskume, inováciách, digitálnej
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agende, podpore malých a stredných podnikov, nízkouhlíkovej ekonomike a sociálnemu
začleneniu. Prepájanie regionálnych stratégií, budovanie odborných kapacít a cezhraničná
spolupráca boli hlavnými témami podujatia.
Na dvanástom ročníku Open Days sa predstavilo viac ako 500 rečníkov v rámci 105
seminárov regionálnych partnerstiev. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 36 miest a 156 regiónov.
Sprievodným podujatím bola tzv. „Open Days University“, určená pre podporu vybraných
doktorandských študentov regionálneho a mestského rozvoja.
BSK sa do podujatia zapojil uţ po siedmykrát a reprezentoval Slovensko ako jediný
zástupca. BSK sa podieľal na príprave troch seminárov.
Regionálne konzorcium „Connecting Regional Strategies Across Borders“, 7.10.2014
V rámci regionálneho konzorcia sa BSK zapojil do prípravy panelovej debaty pod názvom
„Connecting Regional Strategies Across Borders“ (Cezhraničné prepájanie regionálnych
stratégii). Expertné podujatie sa konalo dňa 7.10.2014 v Dome holandských provincií
a zúčastnilo sa ho viac ako sto účastníkov. Hlavnými partnermi seminára boli: euroregión
Meuse-Rýn, nemecky hovoriaca komunita v Belgicku, Provincia Limburg (BE), Provincia
Limburg (NL), Plzenský región, Juhomoravský kraj, Dolné Rakúsko a Sasko.
Makroregionálne stratégie, perspektívy cezhraničnej spolupráce a výhody i povinnosti
plynúce z členstva v euroregiónoch boli hlavnými témami podujatia.
Experti z Dolného Rakúska, Saska,
Juhomoravského a Plzenského kraja,
provincií Limburg, BSK a EK načrtli moţnosti
vytvorenia
cezhraničných
aglomerácií,
prípadne
metropolitných
oblastí,
bez
praktických, právnych či administratívnych
prekáţok, ktoré by sa dali v budúcnosti
dosiahnuť práve prepájaním územných
stratégií
prostredníctvom
cezhraničnej
spolupráce. Za BSK sa na seminári ako
rečník zúčastnil vedúci oddelenia stratégie
a územného rozvoja Martin Hakel, ktorý
predstavil programy cezhraničnej spolupráce, v ktorých kraj participuje. Vyzdvihol ich
význam predovšetkým v oblasti integrovanej dopravy, výskumného potenciálu obzvlášť
v regióne CENTROPE. Podotkol, ţe základom efektívnej spolupráce je tvorba spoločných
projektov zaloţená na dôvere medzi jednotlivými regiónmi. Na podujatí sa diskutovalo aj
o kladoch a záporoch pôsobenia partnerov v euroregiónoch a v európskych zdruţeniach
teritoriálnej spolupráce. Medzi dôleţité body semináru nepatrilo len hľadanie spoločných
priorít, no dôraz bol kladený aj na vhodné financovanie z hľadiska udrţateľnosti a efektívnej
absorpcie financií. Výzvu predstavuje nedostatok kapacít niektorých regiónov na
spolufinancovanie európskych projektov, čo súvisí s rozdielnou rýchlosťou ekonomického
rastu a rozdielnou dynamikou ekonomík regiónov. V budúcnosti sa podľa expertov treba
zamerať na prepájanie ľudí, ktoré je základným predpokladom pre fungujúce stratégie a
koordináciu, tak aby mohla medzi regiónmi prebiehať efektívna komunikácia a spolupráca.
Sprievodné podujatie Open Days „Start-up Slovakia“, 7.10.2014
BSK dňa 7.10.2014 v spolupráci so SZ SR pri EÚ a Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj
(SLORD) zorganizoval podujatie pod názvom „Start-up Slovakia“. BSK ako prvý na
Slovensku vypracoval regionálnu inovačnú stratégiu kraja, ktorá identifikovala biotechnológie,
IT sektor a nové materiály ako najperspektívnejšie oblasti pre rozvoj v oblasti inovácií. Podporu
start-upom na podujatí vyjadril aj predseda BSK Pavol Frešo. Ministerstvo hospodárstva SR
na podujatí prezentovalo formujúcu sa stratégiu na podporu ekosystému start-upov na
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Slovensku. Na podujatí bol prezentovaný projekt
podporujúci start-upy i.e.SMART!, ktorý spojil sedem
európskych regiónov a miest, vrátane Bratislavy, a je
zameraný na rozvíjanie zručností mladých ľudí v oblasti
podnikania a inovácií. Projekt je implementovaný
prostredníctvom programu nadnárodnej spolupráce
Stredná Európa.

Sprievodné podujatie Open Days – „Smart Cities and Urban Dimension: Impact on City
Agglomerations - Use of ITI“, 8.10.2014
Kancelária BSK v Bruseli
spolu s Českou styčnou
kanceláriou pre výskum, vývoj
a inovácie dňa 8.10.2014
zorganizovala seminár na
tému pouţitia integrovaných
teritoriálnych investícií (ITI).
Hlavnou témou podujatia boli
ITI ako nástroj implementácie
projektov
v
nových
operačných programoch v
programovom období 20142020. Seminár bol zameraný
na vyuţitie ITI pri riešení
problémov mestských aglomerácií. Zástupcovia BSK, Olomouckého regiónu a britského
Cornwallu prezentovali ako budú ITI implementovať na svojom území. Za BSK sa seminára
zúčastnil referent odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Martin Bezek
zodpovedný za tvorbu Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS). RIÚS bude slúţiť
na implementáciu projektov v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP).
Konferencia o viacúrovňovom riadení, 2.12.2014
V apríli 2014 prijal VR tzv. Chartu
viacúrovňového riadenia v Európe.
Charta podporuje dodrţiavanie zásad
viacúrovňového riadenia ako princíp
subsidiarity,
proporcionality
a vytváranie partnerstiev pri tvorbe
politík a to na všetkých úrovniach
riadenia. BSK bol medzi prvými
regiónmi, ktoré v roku 2014 pristúpili k
Charte, čím vyjadril podporu jej
princípom a čo zároveň demonštroval
aj v praktickej
rovine
konkrétnymi
krokmi. VR zorganizoval na tému
viacúrovňového riadenia konferenciu
v Bruseli (2.12.2014), na ktorú bol ako rečník pozvaný aj predseda BSK. Spolu s predsedom
BSK na panelovej diskusii vystúpil Christophe Rouillon, primátor mesta Coulaines, Anthony
Zacharzewski, zakladateľ a riaditeľ Democratic Society (UK) a Sophie Beernaerts z EK.
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Predseda BSK na konferencii prezentoval kroky podporujúce napĺňanie princípov
viacúrovňového riadenia, ktoré BSK realizoval, akým je napr. fungovanie Rady partnerstva.
Predseda BSK upozornil aj na problém „zoštátňovania“ samospráv, ktorému kraje na
Slovensku čelia po prijatí novely zákona o dani z motorových vozidiel. Týmto zákonom
dochádza k výraznému naštrbeniu princípov, podľa ktorých od roku 2005 na Slovensku
funguje samospráva. Predseda BSK otvoril túto tému na pôde VR práve preto, ţe novelou
zákona o dani z motorových vozidiel sa priamo narúša princíp fungovania a zmyslu
samospráv. Novela zákona je navyše aj v rozpore s Európskou chartou miestnej
samosprávy, ktorú SR ratifikovala v roku 2007 a v ktorej sa jasne uvádza, ţe aspoň časť
finančných zdrojov miestnych orgánov je odvodená z miestnych daní a poplatkov, pričom ich
výšku majú právo určovať v medziach zákona tieto miestne orgány. Predseda BSK zdôraznil,
ţe tieto skutočnosti smerujú k väčšej centralizácii v SR a sú v protiklade s princípmi
viacúrovňového riadenia.
Lokálne podujatie Open Days, 15.12.2014
Týţdeň regiónov a miest sprevádzajú
lokálne
podujatia
v partnerských
regiónoch
a mestách,
ktoré
tak
uľahčujú výmenu skúseností, vzájomné
prepojenie informácií a konfrontáciu
nápadov a odborných znalostí a ich
prenos smerom do regiónu. Takýmto
podujatím bol aj seminár pod názvom
„Nové programové obdobie 2014-2020
– moţnosti a potenciál pre BSK“, ktorý
sa konal dňa 15.12.2014 na pôde
Úradu
BSK.
Na
seminári
bol
prezentovaný proces prípravy a stav
jednotlivých operačných programov schválených pre SR s cieľom zvýšiť informovanosť miest
a obcí a ďalších subjektov regionálneho rozvoja na území BSK a poukázať na moţnosti
získania externých zdrojov, ktoré prináša nové programové obdobie. Na podujatí ako rečníci
vystúpili zástupcovia niekoľkých ministerstiev, ktoré sú riadiacimi orgánmi operačných
programov, Úradu vlády SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Seminár,
ktorého sa zúčastnilo takmer sto účastníkov bol primárne určený pre starostov obcí
a primátorov miest BSK, poslancov BSK a ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti
regionálneho rozvoja.
Napriek tomu, ţe sa nové programové obdobie oficiálne začalo uţ v roku 2014, jeho
implementáciu brzdí pomalé schvaľovanie operačných programov. Pre úspešné čerpanie
finančných prostriedkov je nevyhnutná včasná implementácia projektov, ktorá je však moţná
aţ po schválení príslušných operačných programov. BSK uţ od roku 2010 úspešne lobuje
v Bruseli za to, aby aj viac rozvinuté regióny boli oprávnené čerpať fondy aj po roku 2013,
a to bez obmedzení podporovaných oblastí a s dostatočnými finančnými prostriedkami
a flexibilnosťou tematickej a finančnej oprávnenosti. Hlavným cieľom je ovplyvniť fungovanie
nástrojov kohéznej politiky EÚ tak, aby aj subjekty z BSK mohli byť oprávnené čerpať
finančné prostriedky z fondov EÚ, a to aj na investičné aktivity do základnej infraštruktúry v
oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, zvýšenia energetickej efektívnosti verejných
budov a sektoru bývania, rozvoja vidieka, dobudovania efektívneho kanalizačného a
vodovodného systému, odpadového hospodárstva a systému integrovanej dopravy.
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Pracovné spoločenstvo podunajských krajín (ARGE Donauländer)
V roku 2014 došlo k zaktivizovaniu pôsobenia BSK v rámci Pracovného spoločenstva
podunajských krajín (ARGE Donauländer), ktoré predstavuje regionálnu iniciatívu usilujúcu
sa o všestranný rozvoj dunajského regiónu a odborné posudzovanie a koordináciu otázok
spoločného záujmu. Aktívne pôsobenie BSK v tomto zoskupení predstavuje moţnosť zapojiť
sa do predkladaných projektov v oblastiach ako ochrana ţivotného prostredia, veda
a kultúra, hospodárstvo a cestovný ruch, podpora mládeţe a pod. Na júnovom zasadnutí
Pracovného spoločenstva bola otvorená aj otázka moţnosti prevzatia rotujúceho
predsedníctva v tomto zoskupení zo strany BSK v roku 2016. Vzhľadom na skutočnosť, ţe
SR v bude v tomto období predsedať Rade EÚ a Dunajskej stratégii, je to ideálna príleţitosť
pre BSK viac sa zviditeľniť na medzinárodnej scéne a otvoriť témy, ktoré sú pre BSK
kľúčové.
PRIORITA 3: Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli
Presadzovanie záujmov BSK na pôde EÚ sa stáva najvýznamnejšou úlohou zastúpenia v
Bruseli. Viac ako polovica politík EÚ sa priamo dotýka regiónov, miest, obcí a ich
socioekonomických partnerov. V záujme čo najefektívnejšieho rozvoja regiónu je nevyhnutné
ovplyvňovať tvorbu legislatívy EÚ a vstupovať do rozhodovacieho procesu, ktorý prebieha v
Bruseli. Preto je pravidelný kontakt s európskymi inštitúciami a partnermi v európskej
komunite rozhodujúci.
Pre BSK je dôleţité včas vstupovať do rokovaní o tvorbe nástrojov kohéznej politiky EÚ.
Proces vyjednávania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre regióny je
dlhodobou záleţitosťou. BSK aktívne vstupuje do negociačných rozhovorov a predovšetkým
prostredníctvom svojho regionálneho zastúpenia v Bruseli vytvára výhodné podmienky pre
vyjednávania s EK priamo v Bruseli.
Agenda Výboru regiónov
Predseda BSK sa ako riadny člen Výboru regiónov zúčastňuje plenárnych zasadnutí Výboru
regiónov ako aj stretnutí politickej skupiny EPP (Európska ľudová strana) pred kaţdým
zasadnutím. V priebehu roku 2013 sa zúčastnil troch plenárnych zasadnutí: 2.-3.4.2014; 6.8.10.2014 a 3.-4.12.2014.
Zamestnanci OSÚRRP v priebehu roka 2014 podnikli viacero krokov s cieľom zaktivizovať
pôsobenie slovenskej národnej delegácie a absolvovali mnoţstvo stretnutí so zástupcami VR
a národnými koordinátormi iných členských štátov EÚ za účelom výmeny skúseností,
príkladov dobrej praxe z fungovania iných národných delegácií a vytvorenia optimálnej
pozície pre BSK počas negociácií ohľadom nových nominácií do VR. Zároveň priebeţne
upozorňovali aj národnú úroveň na nevyhnutnosť väčšej koordinácie národnej delegácie SR
vo VR a to predovšetkým v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ v roku 2016,
z ktorého budú vyplývať určité záväzky, ale ktoré predstavuje predovšetkým veľkú príleţitosť
pre regióny a mestá zviditeľniť sa a poukázať na špecifické problémy a výzvy, ktorým čelia.
Mandát VR sa končí v januári 2015 a v jednotlivých členských štátoch prebiehajú nominačné
procesy, počas ktorých sa určia noví členovia. SR má nárok na 9 členov vo VR a rovnaký
počet náhradníkov. V podmienkach SR nie je tento proces právne zakotvený, avšak je
zauţívané, ţe Zdruţenie SK8 nominuje 5 členov a 4 náhradníkov a ZMOS spolu s Úniou
miest SR 4 členov a 5 náhradníkov. BSK sa podarilo dosiahnuť, aby bol vo VR zastúpený
jedným riadnym členom a jedným náhradníkom. Od januára 2015 tak bude BSK vo VR
v pozícii člena naďalej zastupovať predseda BSK Pavol Frešo a v pozícii náhradníka
podpredseda BSK Martin Berta.
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Pracovné stretnutia predsedu BSK Pavla Freša
Stretnutie s poslankyňou EP a predsedníčkou Výboru pre regionálny rozvoj (REGI), 3.4.2014
Predseda BSK Pavol Frešo sa dňa 3.4.2014 stretol s poslankyňou EP a predsedníčkou
Výboru pre regionálny rozvoj (REGI) Danutou Huebner. Na stretnutí predsedu sprevádzali
slovenskí poslanci EP Eduard Kukan a Peter Šťastný. Predseda BSK v Bruseli loboval za
potvrdenie 15 percentnej geografickej flexibility, ktorá umoţňuje financovanie projektov mimo
oprávneného územia. To znamená prerozdelenie finančných prostriedkov z kategórie menej
rozvinutých regiónov, ktoré tvoria zvyšok Slovenska, do kategórie viac rozvinutých regiónov
v oblasti priorít, ktoré majú dopad na celé Slovensko. BSK sa radí medzi viac rozvinuté
regióny EÚ, kvôli čomu má značne limitovanú oprávnenosť čerpať prostriedky z fondov EÚ.
V rámci príprav na nové programové obdobie 2014-2020 prebiehali rokovania s EK o 15
percentnej geografickej flexibilite, ktorá umoţňuje financovať projekty mimo oprávneného
územia. Okrem Slovenska ju plánuje uplatniť aj ČR a Maďarsko, ktorí spoločne postupovali
aj pri rokovaniach s EK za zachovanie
tejto flexibility. Touto problematikou sa
zaoberal aj Výbor regionálneho rozvoja
EP, ktorému predsedá poľská poslankyňa
a bývalá eurokomisárka pre regionálny
rozvoj
Danuta
Huebner.
Spoločné
chápanie flexibility má zohľadňovať
potreby regiónov hlavných miest ako
významných rozvojových pólov krajín.
Keďţe BSK podporuje zjednodušenie
čerpania pre priority Slovenska v oblasti
výskumu a inovácií, predseda BSK na
stretnutí upozornil, ţe sama EK vo svojich
špecifických
odporúčaniach
pre
Slovensko zdôraznila potrebu investícií do
výskumu a inovácií. SR definovala v Partnerskej dohode svoj zámer vyuţiť flexibilitu
predovšetkým v rámci OP Výskum a inovácie. Vyše 50% všetkých vedeckovýskumných
kapacít je totiţ koncentrovaných práve v BSK, preto by malo pouţitie flexibility v tomto
regióne významný dopad na celé Slovensko.
Komisia navrhuje prerátavanie alokácie na princípe pro-rata. Uplatnenie pro-rata princípu
bude pre BSK znamenať zníţenie aj tak limitovanej alokácie, ktorá by sa musela rozdeliť na
čisto sektorové a regionálne priority. Diskusia v EK sa vyvinula smerom k reštriktívnemu
výkladu legislatívy. To znamená, ţe financovanie projektu mimo programového územia je
podľa EK moţné len v prípade, ţe projekt má prínos výlučne pre programové územie. Vo
všetkých ostatných prípadoch musí byť pouţité pomerné financovanie (tzv. pro-rata
financovanie) z alokácií pre obe kategórie regiónov, resp. zo štátneho rozpočtu.
Predseda BSK v koordinácii so SZ SR EÚ adresoval komisárovi pre regionálny rozvoj J.
Hahnovi list s podpornými argumentmi na zachovanie flexibility v zmysle predošlých rokovaní
s EK. Podporné listy boli koordinovane zaslané zo strany stáleho predstaviteľa SR pri EÚ,
podpredsedu vlády SR pre investície a slovenských poslancov EP.
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Stretnutie so stálym predstaviteľom SR pri Európskej únii, 7.10.2014
Dňa 7.10.2014 sa uskutočnilo stretnutie predsedu BSK so stálym predstaviteľom SR pri EÚ
veľvyslancom Ivanom Korčokom. Hlavnými témami rokovania bolo zapojenie BSK do
prípravy predsedníctva SR v Rade EÚ a implementácia nového programového obdobia
2014-2020. BSK má záujem aktívne spolupracovať na programe predsedníctva SR v Rade
EÚ, pretoţe ho vníma ako jedinečnú príleţitosť propagovať kraj nielen v rámci EÚ a jej
členských štátov, ale aj v medzinárodných inštitúciách a v krajinách mimo EÚ.
SR bude predsedať Rade EÚ v rámci predsedníckeho tria, spolu s Holandskom a Maltou.
Predsednícke trio realizuje spoločný politický program a kaţdý člen skupiny v stanovenom
poradí predsedá Rade počas obdobia šiestich mesiacov. Ostatní členovia predsedníckeho
tria pomáhajú aktuálnej predsedníckej krajine pri vykonávaní všetkých právomocí na základe
spoločného programu.
Stretnutie s veľvyslancom SR pri Belgickom kráľovstve, 7.10.2014
Nový veľvyslanec SR v Bruseli
Stanislav Vallo dňa 7.10.2014
navštívil Kanceláriu BSK v
Bruseli. Prijal ho predseda BSK
Pavol Frešo, s ktorým diskutoval
o spoločnej kultúrnej prezentácii
Slovenska a Bratislavského
kraja v Belgicku a kultúrnospoločenských aktivitách počas
nadchádzajúceho slovenského
predsedníctva v EÚ v roku 2016.
Stretnutie s podpredsedom Európskej komisie, 8.10.2014
Dňa 8.10.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
predsedu
BSK
s podpredsedom
EK
Marošom
Šefčovičom. Predseda BSK bol medzi prvými, ktorý
mohol osobne poblahoţelať slovenskému komisárovi
k novému portfóliu. M. Šefčovič absolvoval dva úspešné
„hearingy“ v EP a napokon mu bola pridelená strategická
agenda na vytvorenie energetickej únie. Na stretnutí sa
diskutovalo predovšetkým o dopravných prioritách BSK.
Predseda BSK zdôraznil, ţe pre kraj sú strategické
projekty ako ţelezničné napojenie letiska M.R. Štefánika,
vrátane dvojkoľajovej trate Bratislava - Petrţalka - Kittsee
a v úseku Hlavná stanica a Nové Mesto alebo projekt
ţelezničného prepojenia bratislavského Predmestia
s Petrţalkou, ktoré doteraz neboli zrealizované.
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Stretnutie s generálnym tajomníkom Výboru regiónov, 3.12.2014
Dňa 3.12.2014 zorganizoval stály predstaviteľ SR pri EÚ veľvyslanec I. Korčok pracovný
obed s cieľom sprostredkovať diskusiu vrcholných predstaviteľov slovenskej samosprávy
s relevantnými partnermi v EÚ o konkrétnych moţnostiach a skúsenostiach s fungovaním
národnej delegácie vo VR.
Pred novými členmi VR stojí niekoľko výziev, na ktoré predseda BSK Pavol Frešo spolu s
ďalšími zástupcami zo samosprávy hľadal riešenia. Kľúčovými výzvami, ktoré musia
samosprávy v kontexte formovania novej národnej delegácie SR vyriešiť sú najmä:
vytvorenie koordinátora národnej delegácie so zázemím v Bruseli, systematizácia zastúpenia
samospráv v Bruseli, zabezpečenie účasti členov na zasadnutiach, budovanie odborných
kapacít samosprávy v európskej agende a posilnenie spolupráce slovenskej národnej
delegácie s ďalšími expertmi (národná delegácia ČR a ďalších krajín, experti SZ SR pri EÚ,
poslanci EP a pod.).
BSK má ambíciu vyuţívať moţnosti, ktoré VR ponúka čo najefektívnejšie. Na stretnutí sa
zástupcovia delegácie zhodli, ţe fungovanie slovenskej národnej delegácie musí byť
zásadne zreformované, aby v budúcnosti slovenské obce, mestá a regióny vedeli
prostredníctvom VR presadiť svoje záujmy a vyvíjať väčší vplyv počas legislatívneho procesu
EÚ. V prvom rade je potrebné určiť budúcich členov a ich náhradníkov zo strany SK8, ZMOS
a ÚM a vymenovať nového koordinátora národnej delegácie. Rovnako dôleţité je zintenzívniť
spoluprácu so slovenskými poslancami EP pri témach, ktoré sú pre regióny dôleţité a uţšie
spolupracovať a koordinovať jednotlivé kroky s národnými delegáciami krajín V4 v oblasti
spoločných záujmov. Pre slovenskú národnú delegáciu bude veľkou výzvou aj predsedníctvo
SR v Rade EÚ v roku 2016, ktoré predstavuje jedinečnú príleţitosť pre zviditeľnenie sa a
širšiu diskusiu o témach, ktoré sú pre slovenské regióny kľúčové.

Okrem predsedu BSK sa stretnutia zúčastnil aj predseda ZMOS Jozef Dvonč, predseda
národnej delegácie SR pri VR Milan Belica a vtedajší prezident Únie miest SR Milan Ftáčnik.
Generálny tajomník VR Jiří Buriánek na stretnutí zdôraznil, ţe potenciál VR spočíva najmä
v moţnosti priblíţiť EÚ bliţšie občanom, čo je prioritou aj novej EK a EP. Zástupcovia
samospráv majú silný demokratický mandát, občania ich poznajú a majú v nich dôveru a VR
preto môţe pomôcť k zefektívneniu komunikácie EÚ smerom k občanom. VR sa
v budúcnosti plánuje angaţovať v realizácii Junckerovho investičného balíka a rozvoji
mestskej politiky. Pri plnení týchto priorít sa zvyšuje potreba aktívnych členov VR. J.
Buriánek zdôraznil, ţe je potrebná aj uţšia spolupráca medzi slovenskou a českou národnou
delegáciou. Zároveň ponúkol svoju účasť na neformálnych diskusiách o konkrétnych
návrhoch na zatraktívnenie pôsobenia národnej delegácie vo VR.
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Stretnutie s poslankyňou EP a predsedníčkou Výboru pre regionálny rozvoj (REGI),
4.12.2014
Dňa 4.12.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu BSK Pavla Freša s poslankyňou
EP a predsedníčkou Výboru pre regionálny rozvoj Iskrou Mihaylovou. Na spoločnom stretnutí
otvorili otázky centralizácie verejnej správy, ktorá sa začala schválením novely zákona o dani
z motorových vozidiel, ale i neobjektívneho merania blahobytu regiónov. Predseda BSK Iskre
Mihaylovej predstavil model financovania regionálnych samospráv, ktorý na Slovensku
fungoval 10 rokov. Jedným z jeho pilierov bola právomoc ţúp určovať výšku dane z
motorových vozidiel, ktorá tvorí najväčší príjem ţupy. Rozhodnutie NRSR zo dňa 26.11.2014
túto právomoc samosprávnym krajom odoberá. Druhou kľúčovou témou rokovania bolo
meranie blahobytu regiónov, ktoré je zaloţené len na čisto ekonomických ukazovateľoch
HDP. Takéto meranie nie je objektívne a skresľuje údaje o reálnej situácii a ekonomickej
situácii v regiónoch. BSK sa v štatistike Eurostatu z februára 2014 umiestnil na 5. mieste v
rámci regiónov EÚ s HDP na obyvateľa 186% priemeru EÚ. Pred BSK sa umiestnili iba
Londýn s HDP na obyvateľa na úrovni 321 % priemeru EÚ, Luxembursko s 266 %, Brusel s
222 % a Hamburg s 202 %. Štatistika je zavádzajúca, pretoţe reálne neodzrkadľuje paritu
kúpnej sily v Bratislavskom kraji, ktorá je výrazne niţšia ako napr. u našich susedov v
Rakúsku, ktoré sa nachádza na niţších priečkach v štatistike Eurostatu. Neobjektívne
štatistiky sú hlavným dôvodom, pre ktorý BSK môţe čerpať finančné prostriedky
z eurofondov iba v obmedzenej miere. Predseda BSK P. Frešo preto vyzval I. Mihaylovú,
aby iniciovala preskúmanie ďalších ukazovateľov pre meranie blahobytu regiónov, ktoré by
vzali do úvahy ďalšie kritériá zaloţené na príslušných sociálnych, hospodárskych,
environmentálnych, demografických a geografických výzvach, pred ktorými regióny stoja.
Ako príklad uviedol aplikovanie kritérií miery nezamestnanosti, úrovne vzdelania
pracovníkov, hustoty obyvateľstva a pod.

Na stretnutí predseda BSK ocenil úsilie Iskry Mihaylovej na pôde EP a tlak, ktorý vyvíja na
EK na urýchlené dokončenie príprav nového programového obdobia 2014-2020 a jej snahu
pri schvaľovaní operačných programov. Iskra Mihaylová informovala o aktuálnom počte 46
schválených operačných programov v EÚ k začiatku decembra 2014, z ktorých boli pre
Slovensko schválené 4 operačné programy: Operačný program Kvalita ţivotného prostredia,
Operačný program Výskum a inovácie, Operačný program Integrovaná infraštruktúra
a Operačný program Efektívna verejná správa.
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Pracovné stretnutia poslancov zastupiteľstva BSK v Bruseli, 24. - 26.6.2014
Poslanci zastupiteľstva BSK Ing. Tatiana Mikušová, Mgr. Richard Červienka, Ing. István
Pomichal, PhD., Mgr. Jana Cigániková, Peter Ágoston a Ing. Ildikó Virágová absolvovali
v dňoch 24.-26.6.2014 zahraničnú sluţobnú cestu v Bruseli. Sluţobná cesta sa uskutočnila
za účelom účasti na pracovných stretnutiach s pracovníkmi európskych inštitúcií – EK, EP
a VR a slovenských zastúpení pôsobiacich v Bruseli – SZ SR pri EÚ, Stálou delegáciou SR
pri NATO, Veľvyslanectvom SR v Bruseli a Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj
(SLORD).
Slovenskí poslanci EP Vladimír Maňka a Eduard Kukan na stretnutí s poslancami BSK
predstavili svoje priority na nadchádzajúcich päť rokov a diskutovali o moţnostiach
spolupráce v budúcnosti. So zástupcami Generálneho riaditeľstva EK pre energetiku
poslanci rokovali o energetickom vývoji v EÚ a o uplatnení krokov k dosiahnutiu zvýšenia
energetickej
efektívnosti
a
zavádzania obnoviteľných zdrojov
energií v podmienkach BSK.
Diskutovalo
sa
taktieţ
o
moţnostiach kraja v novom
programovom období 2014-2020.
Riaditeľ SLORD Daniel Straka
prezentoval
poslancom
BSK
príklady progresívnych inovačných
regiónov a predstavil moţnosti
kraja v komunitárnom programe
Horizont 2020. Konalo sa tieţ
pracovné stretnutie so zástupcami
SZ SR pri EÚ, ktorí majú na
starosti regionálnu politiku. Poslanci BSK mali moţnosť na pracovných stretnutiach získať
širší prehľad o tom, aké moţnosti čerpania financií zo štrukturálnych fondov bude mať BSK v
novom programovom období 2014-2020.
Na pôde VR poslanci diskutovali s členom kabinetu generálneho tajomníka VR Borisom
Essenderom o cieľoch a úlohách VR a o zapojení slovenských regiónov do rozhodovacieho
procesu v EÚ. Poslanci navštívili vernisáţ výstavy na Zastúpení hlavného mesta Praha
v Bruseli, ktorá bola spojená s prehliadkou priestorov Praţského domu a diskusiou
o aktivitách Prahy v Bruseli s riaditeľkou Praţského domu Luciou Čadilovou.
Na stretnutí s vtedajším veľvyslancom SR pri Belgickom kráľovstve Jánom Kuderjavým boli
prezentované aktivity slovenskej ambasády v Belgicku a moţnosti spoločnej spolupráce pri
kultúrnej prezentácii počas SK PRES 2016. V centrále NATO poslancov BSK prijal stály
predstaviteľ SR pri NATO Tomáš Valášek. Na stretnutí bola okrem iného diskutovaná
ekonomická dimenzia NATO a moţnosti pre regióny ako aj najakútnejšie bezpečnostné
výzvy.
Pracovné stretnutia poslanca BSK a predsedu Komisie školstva, mládeže a športu,
12.9.2014
Dňa 12.9.2014 sa uskutočnili pracovné stretnutia poslanca BSK Reného Bílika s profesorom
Lombaertsom z Fakulty psychológie a vzdelávania, Vrije Universiteit Brussel (VUB)
a profesorkou Catherine Hellemans a profesorom Michel Sylin z pedagogickej fakulty
Université libre de Bruxelles (ULB). Zároveň sa uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľom
Slovenskej styčnej kancelárie pre výskum a vývoj Danielom Strakom a zamestnancom SZ
SR EÚ Ivanom Hromadom zodpovedným za agendu školstva.
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Ďalšie pracovné stretnutia zástupcov BSK
V priebehu roka 2014 sa konali viaceré stretnutia so slovenským oddelením Generálneho
riaditeľstva pre regionálny rozvoj EK, počas ktorých sa rokovalo o moţnostiach podpory pre
priority BSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Cieľom IROP je: prispieť k zlepšeniu kvality ţivota a zabezpečiť udrţateľné poskytovanie
verejných sluţieb s dopadom na vyváţený a udrţateľný územný rozvoj a hospodársku,
územnú a sociálnu súdrţnosť regiónov, miest a obcí. Stratégia podpory IROP zohľadňuje
stratégiu Európa 2020 a prispieva k napĺňaniu jej priorít, predovšetkým k udrţateľnému a
inkluzívnemu rastu reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov.
Implementáciu operácií v IROP bude realizovaná prostredníctvom tzv. integrovaných
teritoriálnych investícií (ITI), na základe čoho bude vypracovaná Regionálna integrovaná
územná stratégia (RIÚS), ako nástroj na implementáciu IROP. Súčasťou RIÚS je aj zásobník
projektových zámerov, ktorý slúţi na získanie vstupných informácií od ţiadateľov,
nevyhnutných pre dobré naplánovanie investícií do podporovaných oblastí financovaných zo
zdrojov operačných programov v programovom období 2014-2020.
Zástupcovia BSK v priebehu roku 2014 absolvovali viacero expertných stretnutí s EK, na
ktorých bol prezentovaný progres prípravy RIÚS. Pracovníci OSÚRRP boli prizývaní taktieţ
na pracovné stretnutia EK a MPRR SR ako aj na stretnutia k príprave sektorových
operačných programov na príslušných ministerstvách a Partnerskej dohody na Úrade vlády
SR.
Počas rokovaní s pracovníkmi SZ SR pri EÚ boli prezentované priority BSK pre programové
obdobie 2014-2020 a diskutovalo sa o ďalšom postupe a koordinácii pre urýchlenie
implementácie národných operačných programov. Riaditeľka OSÚRRP Barbora Lukáčová
na stretnutiach prezentovala priority BSK v novom programovom období. V oblasti školstva
je to podpora vzniku centier odborného vzdelávania, rozširovanie kapacít materských škôl
a podpora technických, prírodovedných a matematických tried. Medzi hlavné priority
v sociálnej oblasti patrí rekonštrukcia domovov sociálnych sluţieb a deinštitucionalizácia
sociálnych domovov a prechod na komunitné sociálne sluţby. Dôleţitou prioritou je aj
postupné dobudovanie systému integrovanej dopravy a výstavba a modernizácia cestnej
infraštruktúry. Podpora kreatívneho priemyslu v priestoroch revitalizovaných národných
kultúrnych pamiatok predstavuje ďalšiu z oblastí podpory.
V súvislosti s programovým obdobím 2014-2020 BSK intenzívne spolupracuje aj
s partnerskými regiónmi a v roku 2014 sa uskutočnili pracovné stretnutia s regiónom Dolné
Rakúsko, mestom Praha, Juhomoravským krajom, Varaţdínskou a Záhrebskou ţupou,
regiónmi Tampere a Helsinki atď., s ktorými sa BSK usiluje koordinovať jednotlivé kroky a
vyvíjať spoločné aktivity.
Na národnej úrovni je BSK zastúpený v pracovnej skupine Partnerstvo pre politiku
súdrţnosti. Skupinu koordinuje Úrad vlády SR a stretáva sa k príprave nového
programového obdobia na národnej úrovni. BSK je zastúpený aj v prípravnej skupine pre
IROP a prípravných skupinách pre sektorové operačné programy. Zástupcovia BSK sa
zároveň pravidelne zúčastňujú pracovných stretnutí na SZ SR pri EÚ v Bruseli k príprave
nového programového obdobia.
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PRIORITA 4: Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli
Všeobecný vplyv politík EÚ na regióny,
mestá,
obce
a
socio-ekonomických
partnerov je značný. Preto je v záujme
regiónu, aby jeho inštitúcie a partneri boli
uzrozumení s politikami EÚ a mali potrebné
informácie o vývoji na európskej scéne. To
im umoţní nielen sa včas prispôsobiť
rozhodnutiam prijatých v Bruseli, ale aj
ovplyvňovať legislatívu EÚ.
Získavané
informácie
sú
priebeţne
zasielané na Úrad BSK, mestám a obciam
BSK a odborným organizáciám podľa
tematiky a ďalej rozposielané subjektom, pre ktoré môţu byť dané informácie relevantné.
O dôleţitých podujatiach, akciách, európskych iniciatívach, programoch a aktuálnych
výzvach pravidelne informuje webová stránka Kancelárie BSK v Bruseli:
www.bratislavaregion.eu
Kancelária komunikuje aj prostredníctvom sociálnych sietí ako:
 Facebook: vlastná stránka pod názvom Bratislava Region Brussels Office
 Twitter: pod názvom Bratislava Reg BXL (@Bratislava RBXL)
 Youtube: http://www.youtube.com/BratislavaRegion
 Flicker: http://www.flickr.com/photos/bratislavaregion/
Informačná kampaň BSK o Európskej únii pre stredné školy, 17.3.2014
BSK v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP)
zorganizoval 70 dní pred voľbami do EP diskusné fórum pre študentov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Cieľom podujatia bolo prispieť k decentralizácii
informačnej kampani EP na regionálnej úrovni, mobilizovať mladých ľudí a presvedčiť ich
o význame účasti vo voľbách do EP. Euroskepticizmus v súčasnosti predstavuje jednu
z najväčších hrozieb, ktorým EÚ čelí. Nezáujem občanov členských štátov EÚ o dianie v Únii
sa prejavil aj pri posledných voľbách do EP pred 5 rokmi v podobe nízkej volebnej účasti.
Nízka účasť vo voľbách do EP podkopáva legitimitu EP a prehlbuje demokratický deficit EÚ.
Jedným z hlavných dôvodov tejto situácie je nízka informovanosť občanov EÚ. Prieskumy
Eurobarometra poukazujú na najviac ohrozenú skupinu na Slovensku, ktorou sú mladí ľudia.
BSK zriaďuje 58 stredných škôl a preto sa rozhodol svoju kampaň zamerať práve na
mladých ľudí a prispieť k šíreniu povedomia a informovanosti občanov v tejto oblasti.

Tento záväzok vyplýva aj z členstva predsedu BSK vo VR, ktorý sa prostredníctvom svojich
členov usiluje preniesť informačné toky z Bruselu do miest a regiónov, čo najbliţšie
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k občanom. BSK sa zameral predovšetkým na mladých ľudí a prvovoličov, pre ktorých to boli
prvé eurovoľby. Cieľom podujatia bolo presvedčiť študentov, prečo je dôleţité zaujímať sa
o dianie v EÚ a informovať ich o výhodách, ktoré im členstvo v EÚ prináša. Študenti mali
moţnosť stretnúť sa s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom, poslancami EP Eduardom
Kukanom, Borisom Zalom, Miroslavom Mikolašíkom, Katarínou Neveďalovou a vtedajším
poslancom NRSR Ivanom Štefancom.
Okrem diskusie BSK pripravil aj špeciálne vydanie mesačníka Bratislavský kraj, ktoré bolo
tematicky venované voľbám do EP a informovaniu o EÚ a jej politikách. Noviny boli vydané v
náklade 80 000 kusov a boli distribuované do zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
miest a obcí BSK a ako nedeľná príloha denníka Nový čas. V budúcnosti BSK plánuje
pokračovať v informačnej kampani o EÚ a v roku 2015 zorganizovať diskusné fórum
o Európskom roku rozvoja a predsedníctve SR v Rade EÚ.
Európska konferencia o verejnej komunikácii EuroPCom, 15.-16.10.2014
V dňoch
15.-16.10.2014
sa
v Bruseli uskutočnil piaty ročník
Konferencie
o komunikácii
vo
verejnej správe EuroPCom, ktorá je
najväčším
fórom
o trendoch
komunikácie vo verejnej správe
v EÚ. Na konferencii sa zúčastnilo
viac ako 700 komunikačných
manaţérov, expertov z lokálnej,
regionálnej
a národnej
úrovne
a EK. Podujatie bolo významnou
udalosťou na ktorej mali experti
moţnosť zapojiť sa do prednášok,
debát a interaktívnych workshopov
zameraných na hlavné výzvy EÚ
v oblasti verejnej komunikácie.
BSK na podujatí reprezentovala referentka OSÚRRP pôsobiaca v Kancelárii BSK v Bruseli
Dominika Forgáčová. V panelovej diskusii prezentovala informačnú kampaň o EÚ pre
stredné školy, ktorú BSK v roku 2014 odštartoval s cieľom informovať ţiakov škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja o fungovaní EÚ a podporiť účasť prvovoličov na voľbách
do EP.
PRIORITA 5: Vytvoriť zázemie BSK v Bruseli
Kancelária napomáha pri získavaní dôleţitých kontaktov, sprostredkovaní relevantných
stretnutí, podpore lobingu, ako aj vytvorením podmienok pre pracovné potreby. Zástupcovia
BSK majú v Bruseli k dispozícii rokovaciu miestnosť a potrebné technické zabezpečenie.
Kancelária BSK v Bruseli poskytuje svoje rokovacie priestory aj pre potreby stretnutí
pracovných skupín v rámci OP INTERACT. Kanceláriu BSK v Bruseli navštívili v roku 2014
počas svojich pracovných ciest do Bruselu aj viacerí poslanci Zastupiteľstva BSK.
Kancelária BSK v Bruseli ponúka slovenským študentom/absolventom univerzít moţnosť
absolvovať stáţ v oblasti európskych záleţitostí. Stáţista je zapojený do kaţdodennej práce
kancelárie. Má príleţitosť zúčastňovať sa na seminároch a konferenciách v európskych
inštitúciách. Stáţ nie je platená, no študenti majú moţnosť financovať svoj pobyt cez
program Erasmus+.
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Rámcový plán aktivít na rok 2015















Plenárne zasadnutia Výboru regiónov: 11.–13.2.2015; 16.–17.4.2015; 3.–4.6.2015;
8.-9.7.2015; 12.-14.10.2015; 3.-4.12.2015
10 stretnutí komisií Výboru regiónov (február - december)
Kultúrnospoločenské podujatie k roku Ľudovíta Štúra 2015 (apríl)
Diskusné podujatie o EÚ v rámci informačnej kampane pre stredné školy
v pôsobnosti BSK (september)
Vyšehradské fórum v Bratislave (marec/apríl)
Deň otvorených dverí inštitúcii EÚ Open Doors 2015 (máj)
Bruselský jazzový maratón (máj)
Konferencia v rámci týţdňa trvalo udrţateľnej energie „Energy days“ (jún)
Pracovná cesta poslancov Zastupiteľstva BSK do Bruselu (jún)
Festival gastronómie EAT! Brussels (september)
Európsky týţdeň regiónov a miest Open Days 2015 (12.-15. október)
Lokálne podujatie Open Days 2015 v Bratislave (október/november)
Vianočný koncert V4 (december)
Bilaterálne stretnutia k implementácii nového programového obdobia 2014-2020 so
zástupcami EK, DG Regio, SZ SR pri EÚ, partnerskými regiónmi atď. (január december)
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Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2014 a rámcový plán aktivít na rok 2015
Názov komisie

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Hlasovanie

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

Mandátová komisia

-

-

-

-

Komisia na ochranu
verejného záujmu

-

-

-

-

-

-

Finančná komisia

Komisia majetku,
investícií a verejného
obstarávania
Komisia dopravy
Komisia európskych
záleţitostí, regionálnej
spolupráce
a cestovného ruchu

Komisia kultúry

Prítomní 6
Za 6
Finančná komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK schváliť
Proti 0
„Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2014 a rámcový plán aktivít
Zdrţal sa
na rok 2015“.
hlasovania 0
Nehlasoval 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prítomní 6
Komisia európskych záleţitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu Za 6
odporúča Z BSK prerokovať a schváliť a vziať na vedomie predloţený Proti 0
materiál.
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0
Prítomní 7
Za 7
Komisia kultúry po prerokovaní predloţený materiál schvaľuje a odporúča Proti 0
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a schváliť.
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0
-

Komisia školstva,
mládeţe a športu

-

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

-

-

-

-

Komisia dotačná

-

-

-

-

Komisia regionálneho
rozvoja, územného
plánovania a ţivotného
prostredia

-

-

-

-

Komisia Samuela
Zocha
V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

-

-
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