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N á v r h  u z n e s e n i a  

 

 

UZNESENIE č. ........... /2022 
zo dňa 11. 02. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 
 

A  s c h v a ľ u j e  

 
 
Odpočet aktivít Zastúpenia Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli za rok 2021 
a rámcový plán aktivít na rok 2022 
 

 

B  u k l a d á  

 

 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja predkladať Zastupiteľstvu 
Bratislavského samosprávneho kraja Odpočet aktivít Zastúpenia Bratislavského 
samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli za predchádzajúci rok a rámcový plán aktivít pravidelne 
raz za rok. 

Termín: 31. 03. 2023 
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D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

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 sa uskutočnilo v septembri v roku 2002. BSK bol 
prvým slovenským regiónom so zastúpením v Bruseli a doteraz má najdlhšie pôsobiacu 
slovenskú regionálnu kanceláriu v Bruseli. V roku 2021 bola Kancelária BSK v Bruseli 
premenovaná na Zastúpenie Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli na 
základe zmeny organizačnej štruktúry Úradu BSK vytvorením samostatného oddelenia 
„Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli“ v rámci OSÚRaRP. 

BSK od mája 2005 pôsobil v Dome slovenských 
regiónov, ktorý bol založený na základe dohody 
ôsmich samosprávnych krajov. Činnosť Domu 
slovenských regiónov bola k 31.12.2010 ukončená 
kvôli absencii jednotnej predstavy o ďalšom 
fungovaní a spôsobe spolufinancovania. Po zániku 
Domu slovenských regiónov BSK opätovne otvoril 
samostatnú Kanceláriu v Bruseli v roku 2011. 
Ostatné kraje začali pôsobiť v spoločných 
priestoroch Košického samosprávneho kraja 

(KSK), Prešovského samosprávneho kraja (PSK), Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
a Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v Bruseli. Postupne všetky regióny okrem BSK 
svoje zastúpenia v Bruseli zatvorili a BSK v roku 2018 zostal jediným slovenským regiónom 
so zastúpením v Bruseli. Od roku 2019 samosprávne kraje postupne začali znovu otvárať 
svoje kancelárie a v súčasnosti v Bruseli okrem BSK pôsobí aj KSK a Trnavský samosprávny 
kraj (TTSK). 
 
Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli od 1.1.2016 sídli na Rue d’Arlon 63, v európskej štvrti  
v blízkosti Európskeho výboru regiónov, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.  
 
Zastúpenie BSK pri EÚ vyvíja svoju činnosť smerom k európskym a belgickým 
inštitúciám ako aj ostatným regionálnym zastúpeniam v Bruseli. Svojou činnosťou  
zvyšuje informovanosť kraja o politikách EÚ a o možnostiach, ktoré z nich plynú. 
Presadzuje záujmy regiónu, zlepšuje komunikáciu s inštitúciami EÚ a zároveň región 
zviditeľňuje a propaguje. 
 
Personálne zabezpečenie 
 
Agenda Zastúpenia BSK pri EÚ spadá do kompetencie Odboru stratégie, územného rozvoja 
a riadenia projektov. Vedúcim kancelárie BSK v Bruseli je Mgr. Tomáš Teleky a od 1.2.2021 
je druhým zástupcom BSK v Bruseli Martin Krížik, MA. 
 
Financovanie zastúpenia 
 
Náklady na prevádzku Kancelárie BSK v Bruseli a jej aktivity sú zahrnuté v rozpočte 
OSÚRaRP, OŠ 115 Prevádzka kancelárie Brusel. 
 
Náklady na prevádzku kancelárie BSK v Bruseli, jej aktivity a organizované podujatia, ktoré sa 
uskutočnili v roku 2021, boli v sume: 35 334,38 EUR 
 
Z toho prevádzkové náklady na Kanceláriu (január - december 2021): 28 660,53 EUR 
 
Hlavné ciele Zastúpenia BSK v Bruseli 
 
Posilniť účasť BSK na európskych záležitostiach a projektoch, využiť príležitosti, ktoré členstvo 
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v EÚ regiónu poskytuje, s cieľom dosahovania lepších výsledkov k zabezpečeniu trvalo 
udržateľného rozvoja kraja. Prostredníctvom prezentačných aktivít predstaviť BSK ako 
turisticky príťažlivý región, ktorý sa oplatí navštíviť a spoznať. Cieľom je mobilizovať subjekty 
v BSK, podnietiť ich aktívny záujem o európske záležitosti, ktoré stále viac ovplyvňujú chod 
verejného a súkromného sektora, nevynímajúc občana ako takého. Činnosť Kancelárie 
vytvára pevný základ pre spoluprácu s bruselskými inštitúciami, európskymi regiónmi  
a organizáciami a prispieva k rozvoju BSK. 
 
V roku 2021 boli aktivity Zastúpenia BSK v Bruseli ovplyvnené pandémiou. Epidemiologická 
situácia ovplyvnila aj organizáciu plánovaných odborných, kultúrnych a propagačných 
podujatí. Stretnutia, zasadnutia, konferencie, semináre a rôzne podujatia organizované 
inštitúciami EÚ, zastúpeniami regiónov a ďalšími partnermi sa presunuli vo veľkej miere  
do online priestoru. V druhej polovici roka 2021 sa predovšetkým zasadnutia EVR (plenárne 
zasadnutia, zasadnutia komisií) konali v tzv. hybridnom formáte – fyzicky a dištančne zároveň.  
 
Priority Zastúpenia BSK v Bruseli 
 

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

 
PRIORITA 1: Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli 
 
Presadzovanie záujmov BSK na pôde EÚ je najvýznamnejšou úlohou Zastúpenia. V záujme 
čo najefektívnejšieho  rozvoja  regiónu  je  nevyhnutné  ovplyvňovať  tvorbu  legislatívy  EÚ  
a vstupovať do rozhodovacích procesov prebiehajúcich v Bruseli od začiatku. Preto je 
pravidelný kontakt s európskymi inštitúciami a partnermi v európskej komunite rozhodujúci. 
 
Agenda Európskeho výboru regiónov 
 
Aktívne členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR) 
patrí medzi kľúčové priority. EVR predkladá 
stanoviská miestnych a regionálnych orgánov na 
právne predpisy EÚ. Až 70% právnych predpisov EÚ 
má priamy dosah na regionálnu a miestnu úroveň.  
 
Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament sa 
preto radia s EVR pred tým, ako sa príjme rozhodnutie 
týkajúce sa miestnej a regionálnej samosprávy. Úlohou 
EVR je zaujať stanovisko z pohľadu miest, obcí a regiónov k aktuálnym politickým 
záležitostiam a legislatívnym návrhom s dopadom na regionálnu a miestnu úroveň. Mandát 
EVR je päťročný a viaže sa na politický mandát člena. Členovia a náhradníci sú menovaní 
Radou EÚ na základe návrhov členských štátov. 
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Slovenská národná delegácia 
 

Slovenská republika má v EVR deväť členov a rovnaký 
počet náhradníkov. Nominácia bola vytvorená na základe 
dohody Združenia samosprávnych krajov (SK8), Združenia 
miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska 
(ÚMS). 
 
V roku 2020 sa začalo nové päťročné funkčné obdobie pre 
členov a náhradníkov EVR. Mandát vymenovaných členov 
sa začal 26.1.2020 a potrvá do roku 2025. Za BSK bol  
za člena EVR vymenovaný predseda BSK Juraj Droba  

a za náhradníka bol zo strany ZMOS menovaný Peter Švaral, starosta obce Rohožník  
a poslanec BSK. 
 
Členovia slovenskej delegácie pre mandát EVR 2020-2025: 
 

• Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 

• Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

• Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok 

• Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice – Juh 

• József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja 

• Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

• Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 

• Miloslav Repaský, poslanec Prešovského samosprávneho kraja 

• Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja 
 
Náhradníci EVR: 

 

• Peter Švaral, starosta obce Rohožník 

• Béla Keszegh, primátor mesta Komárno 

• Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany 

• Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja 

• Ján Beljak, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja 

• Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš 

• Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

• Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja 

• Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa 

•  
 
Predseda BSK bol v roku 2020 opätovne zvolený do funkcie vedúceho slovenskej 
delegácie. Vedúci delegácie zastupuje záujmy slovenskej delegácie na stretnutiach  
s predsedom EVR a na strategických rokovaniach s ostatnými národnými delegáciami. 
 
Politické frakcie v EVR 
 
Pre prácu v EVR je dôležité byť členom politickej frakcie. Na základe členstva vo frakcii je 
možné získať funkciu v komisiách a pozíciu spravodajcu. Politické frakcie sa koordinujú na    
podpore pozmeňovacích návrhov. Predseda BSK pôsobí v politickej frakcii Európskych 
konzervatívcov a reformistov (ECR). V rámci politickej frakcie ECR predseda BSK 
zastáva funkciu podpredsedu, do ktorej bol zvolený v roku 2020. Zároveň pôsobí aj ako 
vicekoordinátor ECR pre komisiu COTER. 
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V EVR pôsobí 6 politických frakcií: 
 

1. Európska ľudová strana (EPP) 
2. Strana európskych socialistov (PES) 
3. Renew Europe – Obnovme Európu (RE) 
4. Európski konzervatívci a reformisti (ECR) 
5. Únia pre Európu národov – Európska aliancia (EA) 
6. Zelení 

 
Komisie EVR 
 
Členovia EVR pracujú v rámci tematických komisií. Komisie rokujú o politikách EÚ, 
vypracúvajú návrhy stanovísk, správ a uznesení, ktoré sa následne predkladajú na schválenie 
plenárnemu zhromaždeniu. 
 
EVR pracuje v rámci 6 komisií, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé oblasti európskych politík: 
 

• Územná súdržnosť a rozpočet EÚ (komisia COTER) 

• Hospodárska politika (komisia ECON) 

• Sociálna politika, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúra (komisia SEDEC) 

• Životné prostredie, klimatické zmeny a energetika (komisia ENVE) 

• Občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (komisia CIVEX) 

• Prírodné zdroje (komisia NAT) 
 
Predseda BSK aktívne pôsobí v komisii COTER a počas roku 2021 sa zúčastnil 5 rokovaní 
komisie. Komisia COTER sa zaoberá témami ako hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, 
dopravná politika, vrátane TEN-T, regionálne štatistiky a ukazovatele, miestne a regionálne 
financie, štrukturálne fondy, územné plánovanie, územná spolupráca, mestská politika, 
bývanie, makroregióny, ročný rozpočet EÚ a viacročný finančný rámec. Predseda BSK je 
taktiež členom komisie SEDEC, ktorá pokrýva predovšetkým sociálnu politiku, politiku 
zamestnanosti, vzdelávania, výskum a inovácie. V roku 2021 sa predseda BSK zúčastnil 5 
zasadnutí komisie SEDEC.  
 
 
Zasadnutia komisií EVR 
 
Zasadnutie komisie COTER, 26.2.2021 
 
7. zasadnutie komisie COTER sa uskutočnilo 26. februára v online forme. Členovia komisie 
COTER rokovali k stanoviskám o budúcnosti regionálnych letísk a k stratégii pre udržateľnú  
a inteligentnú mobilitu. V rámci zasadnutia členovia taktiež diskutovali o skúsenostiach  
a ponaučeniach, ktoré získali regióny a mestá počas zdravotnej a sociálno-ekonomickej 
krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. 
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Zasadnutie komisie COTER, 23.4.2021 
 
Na 8. zasadnutí komisie COTER bol predseda BSK Juraj 
Droba vymenovaný za spravodajcu stanoviska EVR  
o zapojení miestnych a regionálnych orgánov do prípravy 
partnerských dohôd a operačných programov jednotlivých 
členských štátov EÚ v rámci programového obdobia 2021 
– 2027.  
 
V rámci politiky súdržnosti EÚ je nevyhnutné aby investičné 
zámery členských štátov EÚ odrážali skutočné potreby území 
krajov, miest a obcí v Európe. Z daného dôvodu by 
samosprávy mali byť vnímané ako plnohodnotní partneri pre 
národné vlády a inštitúcie EÚ. Predseda BSK ubezpečil 
svojich kolegov z EVR, že sa zasadí aby stanovisko 
zohľadňovalo potreby a výzvy všetkých európskych samospráv 
vo vzťahu k ich zapojeniu sa do prípravy strategických 
dokumentov programového obdobia 2021 – 2027. 
  
Zasadnutie komisie COTER, 22.6.2021 
 
Na zasadnutí COTER dňa 22. júna 2021 bolo schválené stanovisko, ktorého 
spravodajcom bol bratislavský župan Juraj Droba. Dokument s názvom „Účinné zapojenie 
miestnych a regionálnych samospráv do prípravy partnerských dohôd a operačných 
programov na roky 2021 – 2027“ obsahuje požiadavky politických predstaviteľov 
regiónov, miest a obcí z celej EÚ ohľadom ich zapojenia do prípravy nového 
programového obdobia v súlade s princípmi partnerstva a viacúrovňového riadenia. Návrh 
stanoviska bratislavského župana získalo veľmi pozitívne ohlasy na európskej úrovni. 
Schváleniu stanoviska predchádzali expertné konzultácie predsedu BSK so zástupcami EK, 
EP a mimovládneho sektora. 
 
Zasadnutie komisie COTER, 28.10.2021 
 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa aj 10. zasadnutie komisie COTER uskutočnilo  
v hybridnom režime. Na zasadnutí hlasovali členovia komisie COTER o viacerých 
stanoviskách týkajúcich sa rodového rozmeru európskych štrukturálnych fondov na roky 
2021-2027 a cestnej doprave s nulovými emisiami. V rámci zasadnutia mali členovia taktiež 
možnosť zúčastniť sa na diskusii o súdržnosti ako hodnote EÚ v rámci Konferencie o 
budúcnosti Európy. 
 
Zasadnutie komisie COTER, 10.12.2021 
 
Posledné zasadnutie komisie COTER v roku 2021 sa uskutočnilo 10. decembra a konalo  
sa v hybridnom režime. Členovia komisie COTER schválili stanovisko k cestnej doprave 
s nulovými emisiami a k zavádzaniu infraštruktúry pre alternatívne palivá. Počas schôdze sa 
taktiež zapojili do diskusie o vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom s Michaelom 
Murphym, spravodajcom stanoviska komisie CIVEX k posilneniu vzťahov medzi EÚ  
a Spojeným kráľovstvom na nižšej ako na národnej úrovni. Členovia v diskusii na záver ocenili 
iniciatívu Európsky rok železníc 2022 a poukázali na potrebu podpory železničnej dopravy 
v rámci EÚ.  
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Zasadnutie komisie SEDEC, 17.2.2021  
 
Počas 6. zasadnutia komisie SEDEC boli schválené 
stanoviská k Akčnému plánu EÚ proti rasizmu na roky 
2020-2025, Akčnému plánu k médiám v digitálnej 
dekáde a taktiež k primeraným minimálnym mzdám 
v EÚ. V závere zasadnutia sa členovia komisie zapojili  
do diskusie o stanovisku komisie NAT na tému skúsenosti 
a ponaučenia, ktoré získali regióny a mestá počas krízy 
súvisiacej s ochorením COVID-19.  
 
Zasadnutie komisie SEDEC, 22.4.2021 
 
7. zasadnutie komisie SEDEC sa uskutočnilo 22. apríla 
2021. Členovia komisie diskutovali k stanoviskám  
o akčnom pláne pre sociálne hospodárstvo, pláne  
pre opatrovateľov a opatrovateľské služby a k stanovisku 
zaoberajúcim sa LGBTIQ práv v kontexte stratégie 

rovnosti príležitostí 2020-2025. Súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia systému 
individuálnych vzdelávacích účtov a Paktu pre zručnosti so zástupcami DG EMPL a DG 
GROW a prezentácia spojená s diskusiou členov k novému európskemu Bauhausu. 
 
Zasadnutie komisie SEDEC, 23.6.2021 
 
23. júna 2021 sa konalo 8. zasadnutie komisie SEDEC v online forme. Počas zasadnutia 
členovia komisie prijali stanovisko k stratégií EÚ o právach dieťaťa, nasledovala rozprava 
k stanovisku o Európskom prístupe k umelej inteligencii a odovzdávanie ceny Európske 
hlavné mesto mládeže Európskym fórom mládeže. Členovia komisie ďalej rokovali  
o možnostiach podpory európskych hodnôt a vnímania európskej identity 
prostredníctvom vzdelávania a kultúry a o zdravej životospráve a imunite 
nadobudnutej prostredníctvom športu a fyzickej aktivity.  
 
Zasadnutie komisie SEDEC, 1.10.2021 
 
9. zasadnutie komisie SEDEC sa uskutočnilo v hybridnom režime. Počas zasadnutia sa 
uskutočnila rozprava a následne prijatie stanovísk komisiou SEDEC k spoločnému 
Európskemu prístupu k umelej inteligencii, k problematike bezdomovectva a podpore ľudí 
bez domova v rámci EÚ. Členovia komisie sa ďalej zapojili do diskusie o kultúre a kultúrnom 
dedičstve a ich prepojenia s iniciatívou Európske hlavné mestá kultúry (EHMK). 
 
Zasadnutie komisie SEDEC, 13.12.2021 
 
V úvode 10. zasadnutia komisie SEDEC sa členovia EVR zapojili do diskusie k implementácii 
spoločného akčného plánu s Mariyou Gabrielovou, eurokomisárkou pre inovácie, výskum, 
kultúru, vzdelávanie a mládež a Apostolosom Tzitzikostom, predsedom EVR. Počas 
zasadnutia sa členovia komisie zapojili do rozpravy k stanoviskám o strategickom rámci EÚ 
v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2021-2027 a k novému európskemu 
Bauhausu. Jednou z hlavných diskusných tém zasadnutia bola príprava Európskeho roku 
mládeže 2022 a úloha miestnych v regionálnych politických predstaviteľov v rámci 
tejto iniciatívy. Na záver zasadnutia vystúpil Ian Barber, riaditeľ pre komunikáciu v EVR, 
ktorý predstavil kampaň „Green Deal Going Local“.  
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Plenárne zasadnutia EVR 
 
142. plenárne zasadnutie EVR, 3.-5.2.2021 
 
Predseda BSK sa zúčastnil 142. plenárneho 
zasadnutia EVR prostredníctvom online pripojenia. 
Počas zasadnutia členovia EVR diskutovali 
o opatreniach v boji s pandémiou COVID-19  
s Dr. Hansom Henrim P. Klugeom, regionálnym 
riaditeľom pre Európu v rámci Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO). Na zasadnutie prijala pozvanie 
aj Elisa Ferreira, eurokomisárka pre súdržnosť 
a reformy. Diskusia členov s eurokomisárkou bola 
zameraná na implementáciu operačných 
programoch kohéznej politiky v novom 
programovom období a na ich synergiu s národnými plánmi obnovy (RRF). V pléne 
rezonovali rozpravy k európskym občianskym iniciatívam, obnove kultúrneho a 
kreatívneho priemyslu po pandémii COVID-19 či k posilneniu výskumného sektora.  
 
Predseda BSK Juraj Droba sa zapojil do diskusie s Mariyou Gabrielovou, eurokomisárkou 
pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, k obnove kultúrno-kreatívneho 
sektora. Počas diskusie predseda vyzdvihol význam kultúry ako dôležitého sektora 
a poukázal na potrebu hľadať efektívne a inovatívne riešenia na úrovni EÚ, z ktorých 
bude profitovať kultúrna obec, a ktoré zároveň pomôžu odľahčiť rozpočty regiónov, 
miest a obcí. 
 
143. plenárne zasadnutie EVR, 17.-19.3.2021 
 
Počas 143. plenárneho zasadnutia sa uskutočnila diskusia členov EVR o obnove EÚ po 
pandémii a o posilnení európskej demokracie oslabenej sociálno-ekonomickou krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19 s Charlesom Michelom, predsedom Európskej rady. 
Členovia EVR taktiež diskutovali so Stellou Kyriakides, eurokomisárkou pre zdravotníctvo 
a potravinovú bezpečnosť, o aktuálnom vývoji epidemiologickej situácie. 
 
Počas zasadnutia zarezonovala téma  adekvátnych minimálnych miezd v EÚ. Miestni 
a regionálni politickí predstavitelia sa v rámci EVR zaoberali aj Európskou zelenou 
dohodou v súvislosti s implementáciou a financovaním zelených opatrení na lokálnej 
a regionálnej úrovni. Tému integrácie migrantov a boja proti radikalizácii členovia EVR 
prediskutovali s Ylvou Johansson, eurokomisárkou pre vnútorné záležitosti. 
 
Predseda BSK sa zapojil do diskusie s eurokomisárkou Kyriakides. Vo svojom príhovore 
apeloval na urýchlenie vakcinácie v EÚ. Zároveň vyzdvihol kľúčovú úlohu samospráv 
v boji s COVID-19 zavádzaním preventívnych opatrení a očkovaním obyvateľov. 
V závere svojho vystúpenia zdôraznil, že pokiaľ máme opäť otvoriť naše ekonomiky a 
umožniť ľuďom vrátiť sa k životu aký poznali pred pandémiou, očkovanie je najsľubnejšou 
cestou, ktorou sa treba vydať. BSK sa preto aktívne zapája do vakcinačnej kampane a 
pomáha štátu so zabezpečením očkovania čo najväčšieho počtu občanov. 
 
144. plenárne zasadnutie EVR, 5.-7.5.2021 
 
144. plenárneho zasadnutia EVR sa zúčastnil predseda vlády Portugalska António Costa, 
ktorý v pléne vyzdvihol priority portugalského predsedníctva v Rade EÚ, a to 
predovšetkým v oblasti boja s prebiehajúcou pandémiou a sociálno-ekonomickej obnove 
EÚ. Téme sociálno-ekonomickej obnovy a potrebe užšej spolupráce medzi členskými 
štátmi v oblasti prevencie pandémií sa počas plenárneho zasadnutia venoval aj predseda 
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Európskeho parlamentu David Sassoli.  
 

Členovia EVR sa aktívne zapojili do diskusie s Hermanom Van Rompuyom, predsedom 
skupiny EVR na vysokej úrovni pre európsku demokraciu. Diskusia bola zameraná 
predovšetkým na úlohu európskych obcí, miest a regiónov v rámci celoeurópskej iniciatívy 
„Konferencia o budúcnosti Európy“.  

 
Medzi prijatými stanoviskami bolo stanovisko k akčnému plánu k médiám v digitálnej dekáde 
či k digitálnemu vzdelávaniu, stanovisko k farmaceutickej stratégii pre Európu či stanoviská 
k európskej zdravotnej únii a k Európskemu centru prevencie a kontroly chorôb.  
 
145. plenárne zasadnutie EVR, 30.6.-2.7.2021 
 
145. plenárnemu zasadnutiu EVR dominovala téma budúcnosti EÚ a spoločných hodnôt 
členských štátov. Členovia EVR diskutovali o svojich predstavách fungovania EÚ a o jej 
pridanej hodnote pre európske obce, mestá a regióny s poslancami Európskeho parlamentu 
Guyom Verhofstadtom, Manfredom Webrom a Iratxe García Pérezovou, ktorí sú 
zároveň členmi Výkonnej rady „Konferencie o budúcnosti Európy“. Nasledovala diskusia 
s Věrou Jourovou, podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť,  
k akčnému plánu pre európsku demokraciu. EVR k akčnému plánu prijal zároveň 
stanovisko, v ktorom rešpekt demokracie a jej hodnôt ako aj právneho štátu pokladá za 
základný pilier EÚ.  

 
Medzi ďalšími prijatými stanoviskami v pléne zarezonovalo stanovisko k budovaniu Európy 
odolnej proti zmene klímy, a to v súvislosti so summitom COP26 v Glasgowe či 
k plneniu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030.  
 
146. plenárne zasadnutie EVR, 12.-14.10.2021  
 

Počas 146. plenárneho zasadnutia členovia EVR 
schválili stanovisko k efektívnemu zapojeniu 
miest a regiónov do prípravy partnerských 
dohôd a operačných programov na 
programové obdobie 2021 – 2027, ktorého 
spravodajcom bol predseda BSK (Príloha 1). 
Predseda BSK v rozprave k stanovisku upozornil 
na potrebu vytvárať úzke partnerstvá medzi 
všetkými aktérmi na národnej či európskej úrovni. 
Taktiež zdôraznil dôležitosť zásady partnerstva a 
viacúrovňového riadenia v procese prípravy 

programového obdobia a vyslal jasný politický signál, že hlasy regiónov a miest je potrebné 
v tomto procese počuť viac. 

 
Počas plenárneho zasadnutia sa predseda BSK taktiež stretol s rumunským europoslancom 
Danielom Budom a Emilom Bocom, členom EVR a bývalým rumunským premiérom,  
s ktorými diskutoval o politickom rozmere odporúčaní svojho stanoviska. Predseda 
BSK sa taktiež zúčastnil stretnutia Slovenskej národnej delegácie a recepcie organizovanej 
pri tejto príležitosti kanceláriami slovenských regiónov v Bruseli. 

 
V rámci ďalšieho sprievodného programu sa bratislavský župan zúčastnil slávnostného 
odhaľovania pamätnej lavičky Václava Havla a výstavy umenia „Slovak naive art paintings 
from Serbia“. Diskutoval taktiež aj s primátorom Prahy Zdenkom Hříbom o možnostiach 
vzájomnej užšej spolupráce pri riešení výziev, ktorým čelia metropolitné regióny pri 
čerpaní eurofondov. 
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147. plenárne zasadnutie EVR, 1.-3.12.2021 
 

V rámci 147. plenárneho zasadnutia EVR 
predseda BSK vystúpil v diskusii  
o európskych záležitostiach s priamym 
dopadom na miestnu a regionálnu 
samosprávu. Predseda BSK vo svojom 
príspevku k implementácii kohéznej 
politiky a k štrukturálnym výzvam 
Bratislavského kraja vyzdvihol potrebu 
ísť za ,,hranice HDP“ pri meraní rozvoja 
štátov, regiónov či miest a z neho 
vyplývajúcich finančných alokáciách 
z eurofondov a zdôraznil, že práve Index 
sociálneho pokroku EÚ sa javí ako vhodný 
alternatívny nástroj pre meranie reálnej 

úrovne rozvoja regiónov. Taktiež zdôraznil, že úlohou EVR je udržiavať nepretržitý 
dialóg s Európskou komisiou a informovať o problémoch, ktoré trápia obyvateľov 
európskych obcí, miest a regiónov. 

 
V rámci plenárneho zasadnutia vystúpil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, 
ktorý vo svojom prejave vyzval na posilnenie úlohy regiónov a na posilnenie princípu 
subsidiarity, piliera Európskej únie. 

 
Súbežne s plenárnym zasadnutím sa uskutočnilo zasadnutie slovenskej národnej 
delegácie pri EVR. Počas zasadnutia, bratislavský župan Juraj Droba, ktorý je zároveň 
predsedom národnej delegácie, informoval členov o summite EVR vo francúzskom Marseille 
naplánovanom na marec 2022 pri príležitosti francúzskeho predsedníctva  
v Rade EÚ. Summitu bude dominovať téma zapojenia miestnej a regionálnej samosprávy do 
konzultácií v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Zároveň sa bude jednať o jedno z 
kľúčových podujatí organizovaných pri príležitosti Európskeho roka mládeže 2022.  

 
 
 

Budúcnosť kohéznej politiky EÚ po roku 2020 
 
Kohézna politika EÚ (KP) bola vytvorená s cieľom prispieť prostredníctvom konkrétnych 
projektov v regiónoch k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. V 
programovom období 2014-2020 na ňu bola vyčlenená zhruba 1/3 rozpočtu EÚ. Tieto finančné 
prostriedky sú využívané v regiónoch, mestách a obciach na podporu súdržnosti, 
štrukturálnych zmien, prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, transformáciu energetiky, 
vytváranie pracovných miest, podporu inovácií a ekonomického rastu a zlepšenie 
infraštruktúry. Približne 70 % prostriedkov prináša výhody občanom a podnikom v menej 
rozvinutých regiónoch a 25 % v prechodných a rozvinutejších regiónoch. Okrem toho sú 
3 % použité na spolufinancovanie projektov cezhraničnej spolupráce. 
 
KP predstavuje jednu z najdôležitejších priorít Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli. Preto sa 
usiluje aktívne vstupovať do dôležitých rokovaní o novom programovom období. BSK 
monitoruje vývoj dôležitých diskusií o budúcnosti KP predovšetkým v rámci Európskeho 
výboru regiónov, Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI), ako aj 
Rady pre všeobecné záležitosti (GAC). 
 
BSK sa od roku 2016 aktívne zúčastňuje rokovaní o príprave nového programového 
obdobia 2021-2027 a v spolupráci s partnermi ovplyvňuje diskusiu na úrovni EÚ 
zohľadňujúc priority BSK. Pravidelne sa zúčastňuje bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi 



12 

 

EK (Kabinet eurokomisárky pre súdržnosť a reformy E. Ferreiry, Kabinet podpredsedu EK M. 
Šefčoviča, DG REGIO atď.), poslancami Európskeho parlamentu, Stálym zastúpením SR pri 
EÚ a MIRRI.  
 
V roku 2018 sa zverejnením nariadení pre KP 2020+ zo strany EK oficiálne začali vyjednávania 
na úrovni EP a Rady EÚ. Zverejneniu samotných návrhov nariadení zo strany EK predchádzali 
rozsiahle konzultácie a príprava množstva stanovísk a pozičných dokumentov na národnej 
úrovni, ako aj na úrovni regiónov. BSK bol súčasťou všetkých dôležitých iniciatív v Bruseli 
organizovaných z úrovne regiónov. Začiatkom roka 2018 BSK participoval aj na verejných 
konzultáciách EK týkajúcich sa KP 2020+, v rámci ktorých EK zaslal ucelenú pozíciu  
s prioritami kraja. 
 
EK v máji 2018 zverejnila návrh VFR na roky 2021-2027 a následne aj návrh kľúčových 
nariadení, ktorými sa bude KP riadiť po roku 2020 . Na úrovni EVR boli prijaté pozície k návrhu 
nariadení v decembri 2018. 
 
5 cieľov politiky súdržnosti pre obdobie 2021-2027 
 

1. Inteligentnejšia Európa 
2. Ekologickejšia Európa 
3. Prepojenejšia Európa 
4. Sociálnejšia Európa 
5. Európa bližšie k občanom 

 
V roku 2020 boli rokovania výrazne poznačené prebiehajúcou pandémiou COVID-19, ktorá sa 
premietla do vážnej ekonomickej krízy, na ktorú EÚ musela reagovať. V máji 2020 EK v reakcii 
na krízu súvisiacu s pandémiou zverejnila revidovaný návrh viacročného finančného rámca 
(VFR) spolu s novým nástrojom obnovy s názvom „Next Generation EU“. Počas samitu v júli 
2020 sa lídri členských štátov dohodli na VFR vo výške 1 074 mld. EUR a protikrízovom 
Nástroji obnovy EÚ vo výške 750 mld. EUR, (390 mld. EUR v podobe grantov a 360 mld. 
EUR vo forme pôžičiek). Finálna dohoda bola dosiahnutá v decembri 2020. Celkové príjmy 
pre SR v novom programovom období predstavujú 26 mld. EUR (všetky nástroje a politiky 
EÚ). Z toho 18,5 mld. EUR bude rozpočtovaných v rámci VFR a 7,5 mld. EUR v rámci Nástroja 
obnovy. 
 
Najdôležitejším komponentom v rámci Plánu obnovy je Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti s celkovým rozpočtom 672,5 mld. EUR. Tento mechanizmus predstavuje veľkú 
príležitosť aj pre BSK pri financovaní dôležitých projektov oblastiach ako koľajová doprava, 
vzdelávanie či obehové hospodárstvo. V rámci Next Generation EU sú zdroje vyčlenené aj na 
nástroj REACT-EU, ktorý BSK plánuje využiť na financovanie rozširovania kapacít ZŠ na 
území kraja. Zahrnutie financovania ZŠ pod REACT-EU je výsledkom dlhodobých 
vyjednávaní s EK aj za účasti poslancov BSK. 
 
V reakcii na zmenu VFR a krízovú situáciu bolo nevyhnutné upraviť aj nariadenia pre 
kohéznu politiku, o ktorých rokovalo počas roka 2020. Na trialógoch z decembra 2020 sa 
podarilo dosiahnuť dohodu na kľúčových bodoch nariadení.  
  
 Kľúčové body nariadení z pohľadu BSK 
 

• Financovanie pre všetky regióny EÚ (bez ohľadu na ekonomickú klasifikáciu) 

• Alokačné kritériá: HDP zostáva dominantným indikátorom (doplnenie nových kritérií 
týkajúcich sa nezamestnanosti mladých, integrácie migrantov či životného prostredia) 

• Navýšenie max. miery presunu alokácie medzi kategóriami regiónov na 5+10%: 
povinná viazanosť dodatočných 10% na ciele politiky 1 a 2 (v programovom období 
2014- 2020 bola táto miera na úrovni 3%). O finálnej hodnote transfer do BSK v 
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súčasnosti prebiehajú rokovania. 

• Tematická koncentrácia pre viac rozvinuté regióny: min. 85% na ciele politiky 1 a 2  
a min 30% na cieľ 2. 

• BSK sa počas decembrových vyjednávaní v spolupráci s EP a SZ SR pri EÚ 
podarilo presadiť, aby pre viac rozvinuté regióny nebola zakotvená minimálna 
povinná koncentrácia zdrojov na cieľ politiky 1. Za úspech možno považovať aj 
presun udržateľnej mestskej mobility do cieľa politiky 2, i keď s viacerými 
obmedzeniami (len 50% výdavkov sa bude započítavať do tematickej koncentrácie). 

• Posilnenie mestskej dimenzie: 8% EFRR vyčlenených na udržateľný mestský rozvoj 

• Zavedenie 80 opatrení pre zjednodušenie procesov čerpania 

 
Paralelne s rokovaniami na európskej úrovni prebiehali aj vyjednávania medzi kľúčovými 
aktérmi v SR ohľadom nastavenia systému implementácie. Na národnej úrovni prebiehali od 
roku 2020 práce na príprave Partnerskej dohody, kľúčovom strategickom dokumente pre 
čerpanie fondov EÚ. Z pozície BSK bola MIRRI predložená hĺbková analýza a argumentácia 
v prospech využitie transferu zdrojov medzi kategóriami regiónov.  BSK sa zúčastňoval 
dôležitých rokovaní  v rámci pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“ a 
Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 (BSK v nej zastupuje osem 
samosprávnych krajov na základe mandátu Združenia SK8), ako aj ďalších konzultačných 
platforiem. 
 
Uznesením vlády SR č. 329/2020 zo dňa 27. mája 2020 bolo MIRRI SR určený ako riadiaci 
orgán pre budúci operačný program Slovensko. Zástupcovia BSK sa taktiež zúčastnili 
národných konzultácií k EŠIF pre jednotlivé ciele politiky súdržnosti. MIRRI je taktiež orgán 
zodpovedný za prípravu Partnerskej dohody.  
 
BSK čelí viacerým štrukturálnym problémom charakteristickým pre metropolitný región 
ako doprava, školstvo, životné prostredie a sociálna inklúzia, ktorých riešenie si 
vyžaduje externé zdroje financovania. Rovnako predmetom podpory zo strany EÚ by mala 
byť oblasť výskumu a inovácií a podpory ľudských zdrojov, ktoré predstavujú oblasti s vysokou 
pridanou hodnotou pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest, z čoho profitujú aj ostatné 
regióny SR („spill-over“ efekt). Nariadenia EÚ počítajú s financovaním kohéznej politiky  pre 
všetky regióny EÚ bez ohľadu na ich ekonomickú klasifikáciu, čo je z pohľadu BSK pozitívnou 
správou, aj vzhľadom na predchádzajúce silné tlaky niektorých členských štátov na ukončenie 
financovania rozvinutejších regiónov z fondov EÚ. K zvráteniu tejto debaty pomohli aj viaceré 
iniciatívy požadujúce financovanie všetkých regiónov, do ktorých sa zapojil aj BSK.  
 
Výzvu pre BSK však v roku 2021 naďalej predstavuje výrazne obmedzená alokácia EŠIF 
pre územie regiónu vo výške 20 mil. EUR, vypočítaná na základe alokačných kritérií, ktorým 
dominuje HDP/obyv. (PKS). Alokácia v predmetnej výške neumožní aktérom pôsobiacim 
v BSK adresovať dlhodobo pretrvávajúci modernizačný dlh v oblastiach akými sú 
doprava, školstvo, životné prostredie či sociálna a zdravotná starostlivosť. BSK sa preto 
zasadzuje, podobne ako v predchádzajúcom programovom období, o tzv. flexibilitu, 
resp. transfer alokácie medzi menej rozvinutými a viac rozvinutými regiónmi.  
 
V procese finalizácie prípravy  KP  2020+  je pre BSK  rozhodujúce zapájať  sa do 
partnerstiev s inými regiónmi, s ktorými zdieľa svoje priority a koordinovane ich 
presadzovať aj vo vzťahu k národným inštitúciám a inštitúciám EÚ.  
 
V decembri 2020 počas posledných trialógov k nariadeniam sa BSK v spolupráci so 
slovenskými poslancami v Európskom parlamente podarilo dosiahnuť zmeny týkajúce sa 
tematickej koncentrácie, ktoré viac rozvinutým regiónom ponúkajú väčšiu flexibilitu pri 
zameraní investícií na jednotlivé ciele politiky súdržnosti (pôvodný návrh by znamenal 
povinnosť zamerať min. 20% zdrojov na oblasť „smart Europe“. 
 



14 

 

Vo februári 2021 na úrovni EÚ prebiehali posledné technické trialógy k nariadeniam ku 
kohéznej politike, ktoré vstúpili do platnosti v júni 2021.  
 
MIRRI SR v priebehu roka 2021 pokračovalo v prípravách dvoch najvýznamnejších 
strategické dokumentov z pohľadu SR v rámci kohéznej politiky – Partnerskej dohody 
SR a Operačného programu Slovensko. 28. apríla 2021 vláda SR udelila mandát 
vicepremiérke V. Remišovej umožňujúci rokovať s EK o Partnerskej dohode SR. V  máji 2021 
MIRRI začalo neformálne rokovania s EK k obsahu Partnerskej dohody.    
 
BSK aktívne presadzuje svoje záujmy týkajúce sa politiky súdržnosti po roku 2020 v 
Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými 
inštitúciami. BSK v priebehu roka 2021 intenzívne spolupracoval predovšetkým s MIRRI, 
ktorému priebežne poskytuje podkladové materiály pre investičné priority na území BSK  
a potrebnú argumentáciu pri príprave Partnerskej dohody v prospech využitia tzv. transferu 
alokácie medzi kategóriami regiónov v prospech územia BSK. Na úrovni EÚ BSK aktívne 
vstupoval do vyjednávaní o konečnej podobe nariadení pre kohéznu politiku, aby tie v čo 
najväčšej miere reflektovali priority BSK.  
 
V júni 2021 predseda rokoval s eurokomisárkou pre súdržnosť a reformy E. Ferreirou  
a v spoločnom dialógu v Bratislave sa zasadzoval o najväčší možný transfer EFRR  
a ESF+ do územia Bratislavského kraja, ktorý umožňujú nariadenia EP a Rady EÚ ku 
kohéznej politike.  
 
5. októbra 2021 bol eurokomisárke E. Ferreire adresovaný spoločný pozičný dokument 
BSK a mesta Bratislavy, ktorý argumentuje v prospech využitia transferu do územia 
kraja ako aj politický list predsedu BSK a primátora hl. mesta SR. Účelom pozičného 
dokumentu bolo poskytnúť komplexné zdôvodnenie potreby transferu Európskej komisii.  
 

Počas zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu v októbri 
2021, predseda BSK rokoval s podpredsedom 
Európskej komisie, Marošom Šefčovičom. Predmetom 
rokovania bola diskusia k štrukturálnym výzvam 
Bratislavského kraja a možnosti ich financovania 
prostredníctvom EŠIF. V Bruseli predseda BSK taktiež 
absolvoval stretnutie so stálou predstaviteľkou SR pri 
EÚ, veľvyslankyňou Petrou Vargovou. Počas rokovania boli 
predstavené priority BSK pre nové programové obdobie  
v rámci relevantných politických cieľov kohéznej politiky. 

Predmetom diskusie bolo aj prerozdelenie národnej alokácie EŠIF a nastavenie užšej 
koordinácie vo veci ďalšieho postupu pri rokovaniach s Európskou komisiou o možnostiach 
čerpania EŠIF pre BSK.     
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Mediálna kampaň „Sme chudobný „bohatý“ región“ 
 

V decembri 2021 BSK spustil mediálnu kampaň „Sme chudobný „bohatý“ región“, 
prostredníctvom ktorej BSK, Hl. mesto SR Bratislava a 89 zástupcov miest a obcí deklarovali 
spoločný postoj k navýšeniu pôvodnej alokácie EŠIF určenej pre územie kraja. Spoločne 
apelovali na európske inštitúcie, predovšetkým na EK, aby schválili transfer alokácie do 
Bratislavského kraja. Mediálna kampaň bola zahájená počas tlačovej konferencie za účasti 
predstaviteľov 89 obcí a miest BSK dňa 7.12.2021. BSK počas decembra 2021 kontinuálne 
komunikoval  prostredníctvom tlačových výstupov, sociálnych sietí a svojej webovej stránke 
jednotlivé štrukturálne problémy, ktorým čelí, ako aj kľúčové projekty a riešenia, ktoré nie je 
možné realizovať bez dostatočnej alokácie EŠIF. Jedná sa o projekty v oblastiach ako 
doprava, životné prostredie, školstvo, sociálna inklúzia a zdravotná starostlivosť.   
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Nový územný koncept v regiónoch 
 

BSK už od roku 2019 viedol intenzívne rokovania ohľadom nového mechanizmu podpory 
regionálnej   a miestnej  úrovne  prostredníctvom  implementácie  projektov  financovaných   z 
fondov EÚ. Tieto rokovania paralelne prebiehajú na 3 úrovniach: na úrovni samosprávnych 
krajov v rámci SK8 za účelom zjednotenia pozícií jednotlivých VÚC; rokovania s MIRRI SR 
ako gestorom prípravy nového územného konceptu pri príprave strategických  
a koncepčných dokumentov na  národnej  úrovni a rokovania  so zástupcami EK  s cieľom 
zabezpečiť súlad s legislatívou EÚ. Cieľom nového nastavenia je zjednodušiť proces 
čerpania, odbremeniť žiadateľov od zbytočnej byrokratickej záťaže a adresnejšie 
zacieliť podporu na hlavné výzvy v regióne. 

 
SK 8 v júni 2019 prijalo spoločnú pozíciu k budúcnosti politiky súdržnosti, ktorá bola 
komunikovaná smerom k národnej a európskej úrovni. V septembri 2019 bol zo strany 
Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) predstavený prvý návrh nového územného 
konceptu, ktorého základné rámce boli odsúhlasené koncom roka 2019. V januári 2020 
zástupcovia SK 8, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS)  
a MIRRI SR podpísali spoločné memorandum, v ktorom sa zaviazali spolupracovať pri tvorbe 
a implementácii  integrovaných  územných  stratégií  a Rád  partnerstva.   
 
V priebehu roka 2021 sa zintenzívnila príprava nového územného konceptu pre budúce 
programové obdobie. BSK vedie intenzívne rokovania s MIRRI ako aj zástupcami 
samosprávy (SK8, ZMOS, ÚMS) ohľadom systému implementácie budúceho regionálneho 
operačného programu. Počas roka 2021 BSK taktiež viedol technické rokovania s DG 
REGIO k mechanizmu implementácie integrovaných územných stratégií. 28. apríla 2021 
BSK zaslal na DG REGIO komplexný pozičný dokument k novému územnému konceptu 
v kraji podporeného aktérmi v území regiónu aj MIRRI.    
 
Jednou z priorít BSK v tejto oblasti je odklon od dopytového systému a posilnenie 
postavenia Rady partnerstva, ktorá bude rozhodovať o definovaní strategických projektov 
na území BSK. BSK sa na národnej úrovni podieľal na príprave metodiky implementácie 
integrovaných územných investícií (IÚI) prostredníctvom integrovaných územných stratégií 
(IÚS) a na príprave štatútu Rady partnerstva. Rada partnerstva bude v budúcom 
programovom období 2021-2027 zohrávať rozhodujúcu úlohu pri implementácii 
integrovaných územných investícií na území BSK. V rámci tvorby IÚS prebiehala počas 
roka 2021 komunikácia jednak na úrovni samosprávy, ako aj na úrovni sociálno-
ekonomických partnerov s cieľom aktualizácie projektových zásobníkov z hľadiska 
finančnej náročnosti a stavu pripravenosti. Projektové zásobníky boli 5. októbra 2021 
zaslané Európskej komisii za účelom preukázania absorpčnej schopnosti Bratislavského 
kraja pri čerpaní EŠIF.   
 
Odklon od dopytového systému   
 

Jednou z kľúčových zmien v novom koncepte implementácie, o ktorú sa BSK dlhodobo usiluje, 

je odklon od dopytového systému pri výbere projektov smerom k financovaniu hlavných 

výziev v regióne definovaných v strategických dokumentoch. Takto nastavený mechanizmus 

má za cieľ v čo najväčšej miere znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov, eliminovať náklady 

žiadateľov na prípravu neúspešných žiadostí, odstrániť chybovosť v procese prípravy  

a implementácie projektov a urýchliť proces implementácie. BSK dlhodobo kritizuje dopytový 

systém výberu projektov v oblasti regionálneho rozvoja, ktorý nedokáže efektívne zacieliť 

zdroje na hlavné výzvy v území a zároveň predstavuje zbytočnú byrokratickú prekážku pre 

žiadateľov. BSK sa po dlhých rokovaniach podarilo presvedčiť tak zástupcov EK ako aj 

CKO, aby sa od dopytového systému pri projektoch na regionálnej a miestnej úrovni 

upustilo. 
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Integrovaná územná stratégia 
 

Nový územný koncept bude vychádzať z aktuálneho územno-správneho usporiadania SR, 

ktorú tvorí osem samosprávnych krajov. Základom konceptu budú integrované územné 

stratégie (IÚS) vypracované na úrovni samosprávneho kraja. IÚS predstavuje multisektorový 

plánovací a vykonávací dokument, ktorého úlohou je komplexné riešenie potrieb rozvoja 

kraja so zapojením všetkých relevantných aktérov pôsobiacich na území kraja (štát, 

akademická obec, samospráva, podnikatelia a tretí sektor). Jej úlohou je pomenovať 

štrukturálne problémy kraja a navrhnúť komplexné riešenia a opatrenia na ich odstránenie bez 

rozdielu na kompetenčnú príslušnosť navrhovaných riešení.  

 

Gestorom prípravy IÚS je VÚC v širokom partnerstve so zástupcami miestnej územnej 

samosprávy a kľúčovými sociálno-ekonomickými partnermi. IÚS bude zohľadňovať rozvojové 

vnútroregionálne rozdiely, ktoré existujú medzi subregiónmi v rámci VÚC. IÚS bude 

schvaľovať Rada partnerstva.  

 

Základom IÚS budú rozvojové priority identifikované v Programe hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja VÚC (PHSR). IÚS predstavuje implementačný nástroj PHSR VÚC 

vo vzťahu k využitiu európskych štrukturálnych a investičných fondov. V súlade s 

článkom 22 návrhu Všeobecného nariadenia bude integrovaný územný rozvoj realizovaný 

prostredníctvom tzv. integrovaných územných investícií. 

 

Súčasťou IÚS bude zásobník projektových zámerov, ktoré budú na území samosprávneho 

kraja podporené. Za účelom podpory synergického a komplexného rozvoja územia budú IÚS 

vypracované pre všetkých 5 cieľov politiky súdržnosti a bude vytvorený priestor pre 

multifondové financovanie projektov.  

 

Udržateľný mestský rozvoj  
 
Súčasťou IÚS bude aj časť týkajúca sa udržateľného mestského rozvoja (UMR). Pre oblasť 
UMR bude vyčlenená samostatná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), 
ktorá v zmysle návrhu nariadenia pre EFRR a Kohézny fond (KF) musí byť na úrovni min. 8 % 
alokácie EFRR. IÚS bude zároveň disponovať samostatným zásobníkom projektových 
zámerov pre UMR. 
 
Rada partnerstva 
 

Významnú úlohu v tomto procese bude zohrávať Rada partnerstva, ktorej postavenie bude 

oproti súčasnému programovému obdobiu posilnené. Vytvorenie, riadenie a koordinácia 

Rady partnerstva ako kľúčového inštitucionálneho mechanizmu pre definovanie 

územných cieľov prostredníctvom IÚS a ich realizáciu v Operačnom programe 

Slovensko, je v kompetencii VÚC. 

 

Rada partnerstva predstavuje regionálnu platformu územnej spolupráce sociálno-

ekonomických partnerov podieľajúcich sa na príprave, spracovaní, realizácii, monitorovaní  

a hodnotení IÚS vrátane zásobníka projektových zámerov počas celého programového 

obdobia 2021-2027. Radu partnerstva tvoria reprezentatívne orgány verejnej správy, sociálno-

ekonomickí partneri a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť na národnej, regionálnej 

alebo miestnej úrovni. Členovia komôr 1-4 sú nominovaní BSK a členovia komory UMR 

mestom Bratislava.  
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Pôsobnosť a úlohy Rady partnerstva je jasne definovaná v štatúte a rokovacom poriadku 

Rady partnerstva. 

 

Štruktúra Rady partnerstva: 
 
 

 
 

Oblasti pôsobenia tematických komisií: 

 

• Udržateľná doprava 

• Školstvo, veda, výskum a inovácie 

• Cestovný ruch a kultúra 

• Zdravotníctvo 

• Sociálna oblasť 

• Životné prostredie 

• Fond na spravodlivú transformáciu 

 

Rozšírenie aktivít OP SK, ktorých riadenie bude spadať do kompetencií Rady partnerstva 

 

BSK v roku 2021 aktívne presadzoval rozšírenie zoznamu aktivít implementovaných 

prostredníctvom IÚS/UMR  o nasledovné oblasti, ktoré spadajú do kompetencií územnej 

samosprávy: verejné budovy (energetika); environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta; 

budovanie prestupných terminálov v regióne (TIOP); jasle; zdravotníctvo. 

 

Na základe iniciatívy BSK, SK8 prijalo v októbri 2021 uznesenie, ktoré požaduje:  

 

a) aby predmetom schvaľovania Radami partnerstva bolo rozhodovanie o všetkých 

kompetenciách miestnej a regionálnej samosprávy, bez ohľadu na zdroj ich 

financovania (nielen z EFRR),  

b) navýšenie zdrojov alokovaných pre IÚS vrátane UMR na min. 3 mld. EUR (2,4 mld. 

pre IÚS a 0,6 mld. pre UMR),  
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c) vytvorenie spravodlivejšieho mechanizmu prerozdelenia alokácií IÚS, 

prostredníctvom rozšírenia kritérií, ktoré budú objektívnejšie vyjadrovať skutočný stav 

a potreby jednotlivých území. (Špecifický prístup pre BSK – alokácia nemôže byť 

založená na HDP ako primárnom indikátore) 

 

Technické sekretariáty RP a regionálne centrá MIRRI   

Pre zabezpečenie podpory administratívnych kapacít v území bude podpora žiadateľov 

a prijímateľov zabezpečená prostredníctvom vytvorenia siete regionálnych centier 

MIRRI, technických sekretariátov Rád partnerstva a administratívnych kapacít UMR.  

 

Kľúčovou aktivitou technických sekretariátov Rád partnerstva bude podpora pri príprave  

a implementácii projektov/integrovaných projektových balíčkov. Technické sekretariáty budú 

zabezpečovať najmä:  

 

a) poskytovanie administratívnej a odbornej podpory pre činnosť Rady partnerstva, 

b) podporu pri príprave kľúčových projektov a ich komplementárnych balíčkov v súlade 
s IÚS na úrovni krajov a ich strategicko-plánovacích regiónov (SPR) - tvorba  
a aktualizácia projektového zásobníka Rady partnerstva, konzultácie pri príprave 
projektových zámerov a ich posúdenie pred ich prerokovaním v Rade partnerstva   
a  zaradením do zásobníka, 

c) podporu pri riadení a implementácii projektov IÚS  – vecná, časová a finančná 
koordinácia realizácie projektov v rámci integrovaných projektových balíčkov, 
monitorovanie na úrovni projektov, finančné riadenie projektov, 

d) metodickú a technickú podporu žiadateľov/prijímateľov počas celého procesu 
prípravy, implementácie a monitorovania projektov IÚS. 

 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti  
 
Nariadenie EP a Rady EÚ k zriadeniu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
(RRF) vstúpilo do platnosti 12.2.2021 po schválení Radou EÚ a  EP. Pre SR bolo vo forme 
grantov vyčlenených z RRF 6,33 mld. EUR. Za účelom čerpania alokovaných financií z RRF 
boli ČŠ EÚ v roku 2021 povinné vypracovať národné plány na podporu obnovy 
a odolnosti s výhľadom do roku 2026, strategické dokumenty, ktoré predstavujú 
komplexný balík reforiem a projektov financovaných z verejných zdrojov slúžiacich  
k zmierneniu socioekonomických dopadov pandémie spätej s ochorením COVID-19  
a k prevencii potenciálnych obdobných kríz v budúcnosti. 
 
Národné plány musia byť v súlade s Nariadením k RRF a ním stanovenými podmienkami 
pre čerpanie alokovaných financií. Nariadenie k RRF stanovuje 6 politických priorít, na 
ktoré je možné využiť alokované finančné zdroje. V rámci predmetných investičných priorít 
sú ČŠ EÚ povinné využiť 37% alokovaných zdrojov na projekty zamerané na budovanie 
odolnosti voči klimatických zmenám resp. na tzv. „zelenú transformáciu“ a 20% na 
tzv. „digitálnu transformáciu“.  
 
6 politických priorít RRF  
 
a) zelená transformácia; 

b) digitálna transformácia; 

c) inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vrátane hospodárskej súdržnosti, vytvárania 
pracovných miest, zvyšovania produktivity a podpory konkurencieschopnosti, podpory 
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výskumu, vývoja a inovácií a dobre fungujúceho vnútorného trhu so silnými MSP; 

d) sociálna a územná súdržnosť; 

e) zdravotná, ekonomická, sociálna a inštitucionálna odolnosť s cieľom, okrem iného, zvýšiť 
pripravenosť na potenciálne krízu a schopnosť reagovať na takéto krízy;  

f) politiky zamerané na budúcu generáciu, deti a mládež, napr.: vzdelávanie a rozvoj zručnosti. 

 
MF SR v prvej polovici roka 2021 pripravovalo národný plán obnovy a odolnosti v konzultácii 
s rezortami SR ako aj s ďalšími relevantnými partnermi. BSK sa do pripomienkovania 
a konzultácii aktívne zapájal. Plán obnovy pre BSK predstavuje komplementárny finančný 
nástroj ku kohéznej politike, ktorý umožní financovanie riešení na štrukturálne výzvy 
kraja.  
 
Plán obnovy a odolnosti SR bol schválený 13. júla 2021 na rokovaní Rady EÚ pre 
hospodárske a finančné záležitosti. 13. októbra 2021 Európska komisia vyplatila SR  
822,7 mil. EUR v rámci predbežného financovania podľa Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti. Jedná sa o 13 % celkových finančných prostriedkov, ktoré má SR pridelené v 
rámci tohto RRF. Sprístupnenie predbežného financovania pomôže odštartovať kľúčové 
investičné a reformné opatrenia uvedené v slovenskom pláne obnovy. 
 

PRIORITA 2: Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív 

 

V Bruseli sa nachádza viac ako 300 kancelárií regiónov a miest. Sú tu zastúpené asociácie, 
združenia a záujmové skupiny. Prítomnosť v Bruseli ponúka širokú sieť kontaktov 
potenciálnych  partnerov  a  zároveň  je  zdrojom   informácií   o  európskych   programoch   
a iniciatívach. Brusel prináša príležitosti pre získanie podporných zdrojov na projekty, 
nadviazanie spolupráce, hľadanie partnerov pre európske projekty, či nadviazanie kontaktov 
s rôznymi inštitúciami, záujmovými skupinami a asociáciami. 
 
Európske metropolitné autority (EMA) 

 
BSK aj v roku 2021 spolupracoval s regiónmi  
v rámci Európskeho fóra metropolitných autorít 
(EMA). 14. júla 2021 sa uskutočnilo politické online 
stretnutie predstaviteľov EMA a 11. až 12. 
novembra 2021 sa konala výročná konferencia 
EMA v portugalskom Porte.   

 
Októbrovej výročnej konferencie v Porte sa 
zúčastnil aj predseda BSK. Cieľom konferencie, 
ktorej sa zúčastnilo viac ako 30 metropolitných 
regiónov z EÚ, bolo poskytnúť priestor 
predstaviteľom samospráv pre výmenu 
skúseností v oblasti metropolitnej agendy.  

 
Predstavitelia metropolitných regiónov v spoločnej deklarácii vyzdvihli dôležitosť 
implementácie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a stratégií, akou 
je napríklad European Green Deal, na lokálnej a regionálnej úrovni.  

 
V rámci diskusného panelu zameraného na priority metropolitných regiónov. Predseda 
diskutoval s primátorkou Dublinu, podpredsedami regiónu Helsinki-Uusimaa  
a metropolitnej oblasti Toulouse a zástupcom metropolitného regiónu Amsterdam. Vo 
svojom prejave predseda zdôraznil, že metropolitné regióny sú hybnou silou 
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ekonomického rastu a rozvoja a taktiež miestom vzniku inovatívnych nápadov, čo sa 
preukázalo aj počas pandémie. Ďalej upozornil na štrukturálne výzvy kraja a zdôraznil kľúčovú 
úlohu eurofondov pri ich riešení. 
 
Meranie vyspelosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP“) 
 

BSK patrí medzi najaktívnejších kritikov spôsobu merania vyspelosti regiónov EÚ  výlučne  na 
základe jediného indikátora, ktorým je v súčasnosti HDP na obyv./parita kúpnej sily (PKS). 
Podľa   výsledkov   Eurostatu   zverejnených   v marci   2021   bol   BSK   klasifikovaný  ako 
12. najrozvinutejší región EÚ (HDP na úrovni 173 % priemeru EÚ). BSK dlhodobo kritizuje 
tento systém založený výhradne  na HDP,  pretože  nedokáže  reflektovať  reálnu  úroveň 
sociálneho rozvoja a kvality života v regiónoch (v oblastiach ako kvalita životného 
prostredia, sociálne vylúčenie a pod.).  

 

Regionálne HDP na obyvateľa v EÚ za rok 2019 (v parite kúpnej sily, EU28 = 100) 

Najvyššia úroveň HDP Najnižšia úroveň HDP 

1 Luxemburg (LU) 260 1 Severozápadný región 
(BG) 

32 

2 Juh (IE) 240 - Mayotte (FR) 32 

3 Praha (CZ) 205 2 Severostredný región (BG) 35 

4 Brusel-hl. mesto (BE) 202 3 Juhostredný región (BG) 37 

5 Východ a Stred (IE) 202 4 Juhovýchodný región (BG) 40 

6 Hamburg (DE) 195 5 Severovýchodný región 
(BG) 

41 

7 Ile de France (FR) 178 6 Voreio Aigaio (GR) 44 

8 Horné Bavorsko (DE) 173 7 Východné Macedónsko 
a Trácia (GR) 

45 

9 Severné Holandsko (NL) 170 8 Ipeiros (GR) 47 

10 Hovedstaden (DK) 167 - Severná veľká nížina (HU) 47 

11 Stockholm (SE) 166 9 Dytiki Ellada (GR) 48 

12 Bratislavský kraj  (SK) 162 - Francúzska Guyana (FR) 48 

13 Varšava (PL) 160 10 Észak (HU) 49 

- Bukurešť (RO) 160 11 Dél-Dunántúl (HU) 50 

14 Utrecht (NL) 158 12 Thessalia (GR)  51 

15 Stuttgart (DE) 
 

157 13 Stredné Macedónsko (GR) 52 

16 Autonómna provincia 
Bolzano (IT) 

155 14 Južná veľká nížina (HU)  53 

17 Darmstadt (DE) 154 15 Západné Macedónsko 
(GR) 

55 

18 Salzburg (AT) 151 16 Calabria (IT) 56 

19 Wien (AT) 149 - Peloponnisos (GR) 56 

  
Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00005/default/table?lang=en  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00005/default/table?lang=en
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BSK sa preto dlhodobo usiluje o hľadanie alternatívnych prístupov. Počas 7. Európskeho 
samitu egiónov a miest,  ktorý sa konal v Bratislave v roku 2016, BSK zahájil spoluprácu so 
„Social Progresss Imperative“ a stal sa jedným z pilotných regiónov skúmajúcich využitie 
tzv. „Social Progrex Index“  na svojom území. SPI je založený na komplexnej metodike      
a výbere indikátorov merajúcich sociálny rozvoj v regiónoch EÚ.  

V súčasnosti sa EK venuje skúmaniu využiteľnosti SPI v rámci legislatívnych návrhov (SPI 
ako alternatívny prístup merania rozvinutosti regiónov, ale aj ako nástroj pre strategické 
plánovanie, nastavenie priorít či meranie dopadov politík EÚ). BSK v spolupráci s partnermi 
podporoval pozíciu SPI v rámci diskusií o KP 2020+ (stanoviská a rezolúcie EP, EVR, 
pozičné dokumenty atď.).  

Koncom roka 2018 bol BSK vybraný medzi 10 regiónov EÚ, ktoré boli súčasťou 
pilotného projektu EK zameraného na skúmanie využitia SPI pre efektívnejšiu 
implementáciu EŠIF v regiónoch. Zámerom BSK je vypracovať  SPI aj na  subregionálnej  
úrovni, čomu sa v priebehu roka 2021 intenzívne venoval. 

 
Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy 
 
Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy je politický orgán združujúci 
zástupcov miestnych a regionálnych samospráv zo 47 členských štátov Rady Európy. Jeho 
cieľom je posilňovanie demokracie na miestnej a regionálnej úrovni a lepšieho spravovania 
vecí verejných v súlade s princípmi Európskej charty miestnej samosprávy. Kongres 
pozostáva z dvoch komôr – komory miestnej samosprávy a komory regionálnej samosprávy. 
Bratislavský kraj v Kongrese zastupuje poslankyňa BSK Zuzana Schwartzová, náhradníčkou 
je podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová. 
 
Spolupráca v rámci Siete hlavných miest a regiónov 
 
BSK patrí medzi lídrov v rámci tzv. Siete hlavných miest a regiónov (CCRN), ktorá v Bruseli 
združuje hlavné mestá a regióny EÚ. V rámci tejto platformy BSK v roku 2021 
spoluorganizoval webinár v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý bol 
zameraný na úlohu európskych metropolitných regiónov v rámci prípravy kohéznej 
politiky. Počas týždňa venovaného európskym mestám a regiónom rezonovali predovšetkým 
témy zamerané na zelenú a digitálnu tranzíciu, kohéznu politiku a angažovanosť občanov 
v iniciatívach EÚ. Prostredníctvom CCRN sa BSK taktiež zúčastňuje expertného panela DG 
Regio pre nové programové obdobie. 
 
Zapojenie BSK do projektu Európske regióny sociálneho hospodárstva (ESER) 

 
BSK bol súčasťou projektu Európskej komisie „Európske regióny sociálneho hospodárstva 
pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG 
GROW). O expertízu Európskej komisie kraj žiadal v súvislosti s tvorbou Koncepcie 
sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030, ktorej 
podstatou je identifikácia najzraniteľnejších skupín obyvateľov BSK a nastavenie opatrení  
a politík smerujúcich k ich začleneniu do spoločnosti. Projekt slúžil ako platforma pre výmenu 
informácií a dobrej praxe na tému sociálneho hospodárstva. BSK je naďalej súčasťou siete 
ESER, ktorá poskytuje priestor pre prenos know-how a zdieľaní príkladov dobrej praxe. 
 
Iniciatíva „Regions for Recovery“ 

 
V decembri 2020 sa BSK zapojil do iniciatívy „Regions for Recovery“ pod vedením 
Katalánska. Cieľom iniciatívy je upozorniť na úlohu regiónov v rámci prípravy národných 
plánov obnovy a odolnosti a pričom zo strany regiónov bol zaslaný spoločný list vrcholným 
predstaviteľom EÚ, ktorý sumarizoval požiadavky regionálnej samosprávy.  
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V roku 2021 sa v rámci iniciatívy „Regions for Recovery“ uskutočnili rokovania na 
expertnej úrovni k zapojeniu regiónov do prípravy a implementácie národných plánov 
obnovy. Počas roka 2021 sa uskutočnila séria pracovných workshopov za účasti 
regionálnych zastúpení ako aj zástupcov EK. Predstavitelia jednotlivých regiónov 
zapojených do iniciatívy sa zhodli na potrebe rešpektovania princípu subsidiarity pri 
implementácii národných plánov obnovy.  

 
Fórum k regionálnej obnove a odolnosti 
 
V septembri 2021 sa predseda BSK Juraj Droba zúčastnil online zasadnutia predsedníctva 
EVR, ktorého súčasťou bolo fórum k regionálnej obnove a odolnosti. V rámci fóra sa 
uskutočnila panelová diskusia s ministrami regionálneho rozvoja Slovinska a Talianska, 
vysokými predstaviteľmi Európskej komisie a členmi EVR.  
 
Panelový rečníci, vrátane predsedu BSK, viedli diskusiu o zabezpečení synergie medzi 
politikou súdržnosti a Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti prostredníctvom 
posilnenia partnerstva s miestnymi a regionálnymi orgánmi. 
 
Predseda v tejto súvislosti vyzdvihol potrebu efektívnejšie zapájať regióny a mestá do prípravy 
partnerských dohôd a operačných programov ako aj vytvárať úzke partnerstvá medzi všetkými 
aktérmi na národnej či európskej úrovni, dôležitosť paralelnej diplomacie regionálnych  
a miestnych inštitúcií na európskej úrovni a podotkol, že by mali mať pri rokovaniach o 
nastavení kohéznej politiky väčšie slovo. 
 
 
Localism Summit, Drenthe 
 

V novembri 2021 sa poslanci BSK, Peter Švaral a Marek 
Machata, zúčastnili summitu regionálnych a lokálnych 
samospráv organizovanom Európskym výborom regiónov 
holandskom meste Drenthe situovaného v severnom 
Holandsku Severné Holandsko je jeden z prvých regiónov 
v Európe, ktorý prostredníctvom zdrojov EÚ implementuje 
komplexnú energetickú stratégiu zacielenú na využitie 
vodíka ako alternatívneho paliva. Cieľom tejto stratégie je 
vytvoriť v provinciách Drenthe a Groningen tzv. „Hydrogen 
Valley“, t.j. územie poskytujúce vhodné podmienky pre 
produkciu a využitie zeleného vodíka s plne funkčným 
reťazcom vodíkových palivových staníc.    
 
Hlavnou témou summitu bola implementácia zelených 
politík obcami, mestami a regiónmi. Predstavitelia 
európskych samospráv využili rokovania na výmenu 
overených postupov pri plnení záväzkov vyplývajúcich  
z Európskej zelenej dohody, informovanie o projektoch, 

ktoré prispievajú k zníženiu produkcie emisií o a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 
2050.  
 
Počas jednotlivých panelov bola taktiež vyzdvihnutá potreba financovať zelené opatrenia  
z eurofondov. Práve cielené investície do adaptačných a mitigačných opatrení či inovatívnych 
projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje energií nám umožňujú efektívne čeliť klimatickej 
kríze. Počas neformálnych rozhovorov poslanci BSK diskutovali s kráľovskou komisárkou 
Jettou Klijnsma o prioritách v oblasti sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. 
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Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE)  
 
Začiatkom roka 2021 predseda BSK Juraj Droba rokoval s podpredsedami Európskeho 
parlamentu Othmarom Karasom a Klárou Dobrev o väčšom zapojení miestnych  
a regionálnych samospráv do konzultácií v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, 
ktorej slávnostné zahájenie sa uskutočnilo 9. mája počas Dňa Európy v Štrasburgu. 
 
Predseda BSK vyzval Európsky parlament, aby zabezpečil plnohodnotný priestor pre 
miestnych a regionálnych politikov, ktorí majú najbližšie k občanom a vnímajú ich 
reálne potreby, na základe ktorých prispôsobujú a následné zavádzajú európsku 
legislatívu v prospech miestnych spoločenstiev. 
 
V júni 2021 vystúpil ku CoFoE počas Zastupiteľstva BSK štátny tajomník MZVaEZ SR 
Martin Klus. Župným poslancom predstavil myšlienku a ciele európskeho 
projektu Konferencia o budúcnosti Európy, ktorého cieľom je zapojiť do rozhovorov čo 
najširšiu verejnosť.  
 
Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky 
 
V apríli 2021 bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za jedného z ambasádorov, ktorí 
zastupujú Európsky výbor regiónov v novovytvorenej 2. komore dohovoru starostov a 
primátorov v oblasti klímy a energetiky. Dohovor združuje viac ako 10 000 miestnych 
samospráv v 61 krajinách. Iniciatíva má za úlohu dohliadať na dosahovanie klimatických 
a energetických cieľov na miestnej a regionálnej úrovni, aby sa z Európy do roku 2050 stal 
prvý klimaticky neutrálny kontinent. 
 
Predseda BSK ako novovymenovaný ambasádor vyzdvihol vo svojom príhovore nevyhnutnosť 
zapojenia regiónov a miest do implementácie Európskej zelenej dohody a upriamil pozornosť 
na aktivity Bratislavského kraja v oblasti ochrany životného prostredia. V septembri sa 
predseda BSK zapojil do vôbec prvého strategického „Foresight“ stretnutia Dohovoru 
primátorov v oblasti klímy a energeticky.  

Stretnutie s eurokomisárkou Ferreirou v Bratislave  
 
V júni 2021 sa uskutočnilo politické stretnutie medzi zástupcami Európskej komisie, BSK  
a mesta Bratislava. Hlavnou témou bol transfer alokácie EŠIF medzi kategóriami regiónov  
v prospech BSK. Predseda BSK na stretnutí s eurokomisárkou Ferreirou prízvukoval obrovský 
modernizačný dlh a vážne štrukturálne výzvy v oblasti dopravy, životného prostredia, 
vzdelávania či sociálnej starostlivosti, ktoré kraj nedokáže adresovať bez adekvátnej alokácie 
EŠIF. Medzi hlavými argumentmi predsedu bolo, že výška HDP/obyvateľ, ktorá je kľúčovým 
indikátorom pri prerozdeľovaní národnej alokácie, je skreslená a neodráža reálny stav 
sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight_en
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Bilaterálne stretnutie s eurokomisárkou Ferreirou v Porte 
 
Koncom roka 2021 rokovania medzi Slovenskom  
a Európskou komisiou ohľadnom možnosti transferu  
a nastavenia spravodlivejších podmienok čerpania 
eurofondov vstúpili do finálnej fázy. Predseda BSK Juraj 
Droba preto opätovne odprezentoval komisárke Ferreire 
hlavné argumenty podporujúce transfer v prospech BSK 
a zároveň vyvrátil argumenty EK o ekonomickej 
vyspelosti regiónu. Predseda zdôraznil, že aj keď je HDP 
kľúčovým indikátorom pre alokáciu eurofondov, EK musí 
vziať do úvahy skutočnú realitu a zohľadniť komplexný 
stav rozvoja územia. Nepomer by sa dal vybalansovať 
práve prostredníctvom transferu alokácie, nakoľko 
vzhľadom na vysokú úroveň HDP je originálna alokácia BSK 
len 20 mil. EUR na celé programové obdobie 2021-2027. Na 
záver predseda vyzdvihol, že z rozvoja BSK profitujú aj 
ďalšie regióny prostredníctvom silných hospodárskych 
väzieb a tzv. Spill-over efektov. 
 
Bilaterálne stretnutie s podpredsedom EK Šefčovičom 

 
V októbri 2021 sa počas 146. plenárneho zasadnutia EVR bratislavský župan stretol  
s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, s ktorým diskutoval o výzvach 
kraja pričom upozornil na nevyhnutnosť ich riešenia z európskych štrukturálnych  
a investičných fondov.  
 
Predseda BSK zdôraznil, že pokiaľ má bratislavský región plniť európske normy a štátne 
záväzky pri ochrane životného prostredia, čistoty ovzdušia či spodných vôd na Žitnom ostrove, 
prijímať adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadu zmeny klímy, je nevyhnutné aby výška 
alokácie pre územie kraja reflektovala vážnosť a komplexnosť týchto výziev.  
 
Rokovanie s poslancom EP Vladimírom Bilčíkom 
 

V decembri 2021 predseda BSK rokoval s poslancom 
EP Vladimírom Bilčíkom o nedostatočnej alokácii 
EŠIF pre región, ktorá neumožňuje kraju adresovať 
štrukturálne problémy v oblasti dopravy, životného 
prostredia, školstva a sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti.  
 
Predseda BSK požiadal europoslanca aby inicioval 
spoločný list poslankýň a poslancov EP 
adresovaný eurokomisárke pre súdržnosť 
a reformy E. Ferreire so žiadosťou o adekvátny 
transfer EŠIF do územia BSK. Spoločný list 10 

poslancov EP bol zaslaný komisárke Ferreire 10.12.2021. 
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Connecting Europe Express 
 

Rok 2021 Európska komisia vyhlásila za rok 
železníc, s cieľom podporiť železničnú dopravu. 
Jeho zámerom je upriamiť pozornosť na mnohé 
výhody železničnej osobnej a nákladnej dopravy. 
Napomáha aj všeobecnému cieľu, ktorý si EÚ 
stanovila ako súčasť Európskej zelenej dohody: 
podporovať prechod na železničnú dopravu v celej 
EÚ a dekarbonizovať tak dopravné toky a zvýšiť 
udržateľnú mobilitu. 
 
 

Predseda BSK Juraj Droba v Bratislave privítal 10. septembra 2021 vlak Connecting 
Europe Express, iniciatívu organizovanú v rámci Európskeho roku železníc 2021.  
Na podujatí poukázal na problémy v železničnej doprave, ktorým BSK čelí.  
 
Spolupráca v rámci SK8 v oblasti kohéznej politiky 

 
BSK spolupracuje aj so Združením samosprávnych krajov SK8 v rámci iniciatív, ktorých cieľom 
je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o  kohéznej politike v kontexte 
regiónov SR. SK8 vyvíja aktivity (webináre, prieskumy, policy papers, regionálne konferencie), 
ktorými chce podporiť otvorenú diskusiu o kohéznej politike a zvyšovať povedomie občanov.  
 
Úlohou SK8 bolo v období, kedy sa na Slovensku rozhoduje o príprave nového 
programového obdobia, otvoriť diskusiu medzi predstaviteľmi vlády Slovenskej 
republiky, samosprávami, akademickou obcou a občianskou spoločnosťou. 
 
Spolupráca s MIRRI v rámci pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti  

 
Princíp partnerstva je jednou zo zásad využívania finančných prostriedkov EÚ, ktorý vyžaduje 
úzku spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi na európskej, národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni. Aj v roku 2021 rok bol BSK aktívnym členom pracovnej skupiny Partnerstvo pre 
politiku súdržnosti, ktorá predstavuje platformu pre výmenu skúseností z praxe a názorov 
širokého spektra odborníkov v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie. Jej hlavnou úlohou 
je využiť tieto skúsenosti pri príprave dokumentov nevyhnutných na využívanie 
finančných prostriedkov z fondov EÚ. 

 
Spolupráca s hl. m. SR Bratislava 

 
V roku 2021 BSK aktívne spolupracoval s hl. mestom SR – Bratislavou, a to predovšetkým 
v súvislosti s podpornou argumentáciou transferu alokácie EŠIF medzi kategóriami regiónov.  

BSK a hl. mesto SR – Bratislava spoločne vypracovali pozičný dokument, ktorý predstavuje 
súhrn všetkých relevantných argumentov v prospech využitia transferu do územia BSK. 
Pozičný list bol v októbri 2021 adresovaný spolu s politickým listom primátora Bratislavy 
a predsedu BSK eurokomisárke pre súdržnosť a reformy, E. Ferreire.  

 

PRIORITA 3: Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli 

 

V roku 2021 boli aktivity zastúpenia BSK v Bruseli ovplyvnené pandémiou. Epidemiologická 
situácia ovplyvnila aj organizáciu plánovaných odborných, kultúrnych a propagačných 
podujatí. Stretnutia, zasadnutia, konferencie, semináre a rôzne podujatia organizované 
inštitúciami EÚ, zastúpeniami regiónov a ďalšími partnermi sa presunuli do online priestoru. 
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Európsky týždeň regiónov a miest 
 

Súbežne so 146. plenárnym zasadnutím EVR sa v októbri 2021 uskutočnilo aj najväčšie 
podujatie venované regionálnej politike v rámci EÚ - 19. ročník Európskeho týždňa regiónov 
a miest. 
  
Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre diskusiu medzi regionálnymi a lokálnymi aktérmi, 
politikmi, akademickou obcou a zástupcami občianskej spoločnosti k výzvam, ktorým 
európske mestá a regióny čelia. Hlavné témy tohtoročného podujatia boli zamerané na zelenú 
tranzíciu pre udržateľnú a zelenú obnovu po pandémii COVID-19, politiku súdržnosti, digitálnu 
tranzíciu a na angažovanosť občanov za inkluzívnu, participatívnu a spravodlivú obnovu po 
pandémii.  
 
V rámci slávnostného otvorenia predseda BSK Juraja Droba prostredníctvom video odkazu 
upozornil na výzvy, ktorým BSK čelí aj napriek tomu, že sa javí ako bohatý región.  
 
 PRIORITA 4: Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli 
 

Všeobecný vplyv politík EÚ na regióny, mestá, obce a socioekonomických partnerov je 
značný. Z toho dôvodu je veľmi dôležité monitorovanie vývoja relevantných európskych politík 
a ich možného dopadu na územie. Získavané informácie sú priebežne zasielané na Úrad BSK, 
mestám a obciam BSK a odborným organizáciám podľa tematiky a ďalej rozposielané 
subjektom, pre ktoré môžu byť dané informácie relevantné. 

 
O dôležitých podujatiach, akciách, európskych iniciatívach, programoch a aktuálnych 
výzvach pravidelne informuje prostredníctvom svojej webovej stránky.  
 

Zastúpenie BSK v Bruseli komunikuje aj prostredníctvom sociálnych sietí ako Facebook 
(Bratislava Region Brussels Office). 
 

PRIORITA 5: Vytvoriť zázemie BSK v Bruseli 

 
Kancelária sprostredkováva dôležité kontakty a relevantné stretnutia, podporuje 
presadzovanie záujmov a vytvára podmienky pre pracovné potreby zástupcov BSK v Bruseli, 
ktorí majú k dispozícii rokovaciu miestnosť a potrebné technické zabezpečenie. 
 
Kancelária BSK v Bruseli poskytuje možnosť stáže pre slovenských vysokoškolských 
študentov so záujmom o regionálnu politiku a európske dianie. Stážisti sú zapojení do 
každodennej práce kancelárie, majú   príležitosť   zúčastňovať sa seminárov a konferencií  
v európskych inštitúciách. Náplňou práce stážistu je príprava správ z konferencií a seminárov,  
podieľanie  sa  na príprave kultúrnych a odborných podujatí, aktualizácia webovej stránky  
a spravovanie sociálnych médií.  
 
V roku 2021 stáž absolvovali: 
 

• Lucia Polláková, Masarykova Univerzita v Brne 
• Barbora Piecková, Masarykova Univerzita v Brne 
• Diana Sarah Ondrejkovičová, Univerzita Komenského v Bratislave  

 
 
Od roku 2012 do konca roku 2021 absolvovalo 3-6 mesačnú stáž v Kancelárii  BSK v 
Bruseli 44 študentov. 
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Rámcový plán aktivít na rok 2021 
 
Agenda EVR  
 
Jedným   z najdôležitejších   prostriedkov   presadzovania   strategických   záujmov   BSK     
v európskych politikách je aktívne členstvo v EVR. V roku 2021 sa uskutoční šesť plenárnych 
zasadnutí a rokovania príslušných komisií. 
 

Plenárne zasadnutia COTER SEDEC 

26.- 28.1.2022 11.2.2022 15.2.2022 

27.- 29.4.2022 7.4.2022 1.4.2022 

28. - 1.7.2022 22.6.2022 20.-21.6.2022 

11.- 14.10.2022 29.09.2022 3.10.2022 

29. - 2.12.2022 08.12.2022 12.12.2022 

 
 
Summit v Marseille, 3.-4.3.2022  

Summit vo francúzskom Marseille sa uskutoční 3.- 4.3.2022 pri príležitosti francúzskeho 
predsedníctva Rady EÚ.  

Pracovná študijná cesta do Fínska – oblasť školstva  

BSK plánuje zorganizovať študijnú cestu do regiónu Helsinki-Uusimaa v prvom 
polroku 2022. Cieľom ZPC je výmena overených postupov pri skvalitňovaní  odborného a 
duálneho vzdelávania, zavádzaní špecializácie gymnázií a budovania kampusov.    
 

Aktivity poslancov BSK V Bruseli  

Aktívna participácia politických zástupcov BSK v Bruseli je kľúčová z hľadiska podpory a 
presadzovania priorít BSK v európskych politikách. Na druhý polrok 2022 je plánovaná 
pracovná cesta poslancov BSK do Bruselu, počas ktorej absolvujú stretnutia so 
zástupcami európskych inštitúcií. Realizácia služobnej cesty bude závisieť od aktuálnej 
pandemickej situácie. 
 
Európsky týždeň regiónov a miest  
 
Európsky týždeň regiónov a miest je politickou a odbornou platformou pre diskusiu medzi 
regionálnymi a lokálnymi aktérmi, politikmi, akademickou obcou a zástupcami občianskej 
spoločnosti. Je to najväčšie podujatie regiónov a miest v Bruseli spoluorganizované s EÚ 
inštitúciami, ktorého cieľom je reflektovať na európske politiky prostredníctvom výmeny 
skúseností a prezentácie dobrej praxe z územia. Výročná 20. edícia podujatia je 
naplánovaná na október 2022.   


