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1. Úvod 

Cezhraničná spolupráca je efektívnym nástrojom na postupné zoslabovanie vplyvu 

hraníc v Európe. Slúži okrem iného k odstraňovaniu rozdielov a problémov v regiónoch, 

k výmene poznatkov a skúseností. Spolupráca medzi regiónmi a rôznymi oblasťami sa začala 

vyvíjať v polovici 20. storočia a pretrvávala i po II. svetovej vojne. Zlé životné podmienky 

v oblastiach zasiahnutých vojnou viedli k zintenzívneniu spolupráce medzi týmito oblasťami. 

Susediace regióny majú väčšinou rovnaké alebo podobné problémy, ktoré sa snažia 

odstraňovať prostredníctvom rôznych organizácií a centier. K najčastejším oblastiam 

spolupráce patrí odstraňovanie bariér medzi regiónmi, upevňovanie hospodárskych, 

politických a kultúrnych kontaktov, podpora rozvoja regiónov, rast životnej úrovne 

obyvateľov prihraničných oblastí, ochrana životného prostredia a ďalšie.  

Spolupráca medzi regiónmi a rôznymi susednými oblasťami je veľmi dôležitá. Tieto 

oblasti si tak navzájom pomáhajú a tak trochu spolu i súťažia. V rámci upevňovania 

spolupráce v Európskej únii vznikli euroregióny. Tie rozhodujúcim spôsobom prispeli 

k prekonávaniu hraníc v Európe, k odstraňovaniu bariér, či už jazykových alebo 

hospodárskych. Vďaka spolupráci, ktorá prebieha na rôznych úrovniach, sa budovali dobré 

susedské vzťahy medzi ľuďmi na oboch stranách hraníc. Cezhraničná spolupráca vychádza zo 

štyroch princípov, ktorými sú partnerstvo, subsidiarita, rozvojové koncepcie alebo stratégie 

a spoločné štruktúry na regionálnej úrovni. K uľahčeniu spolupráce medzi regiónmi sú 

používané rôzne typy dohôd a konvencií. 

Úloha a postavenie euroregiónov sa neustále zväčšujú. Rastie ich význam i počet. 

Vznikajú v oblastiach, ktoré spolu bezprostredne susedia, a tiež v oblastiach, ktoré nie sú tak 

úplne susedské. Deliť ich môže napríklad prírodná prekážka ako je more alebo pohorie. 

A práve takým euroregiónom je Karpatský euroregión. Združuje päť štátov a nie všetky sa 

svojimi hranicami dotýkajú. Tento typ euroregiónu prináša okrem silných stránok tiež možné 

riziká, ako napríklad sťaženú komunikáciu a vzdialenosť regiónov, príliš veľké rozdiely 

medzi jednotlivými oblasťami a iné. K silným stránkam patrí napríklad záujem obyvateľov 

o tento druh spolupráce, záujem firiem a organizácií o realizáciu spoločných projektov 

a ďalšie. Karpatský euroregión spolupracuje s mnohými inštitúciami a združeniami,  

čo uľahčuje priebeh realizácie projektov.  
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Cieľom diplomovej práce je priblíženie a oboznámenie sa so vznikom cezhraničnej 

spolupráce medzi regiónmi v EÚ, s jej teoretickými východiskami a s jej rôznymi druhmi. 

Čiastočným cieľom DP je potom predstavenie konkrétneho príkladu euroregiónu -  

Karpatského euroregiónu a zmapovanie zapojenia KER do programov cezhraničnej 

spolupráce. Hlavným zameraním práce je deskripcia a analýza programov cezhraničnej 

spolupráce, ktoré boli a sú v Karpatskom euroregióne realizované.  

Diplomová práca je rozdelená na päť kapitol. V druhej kapitole sú popísané teoretická 

východiská cezhraničnej spolupráce, vznik územnej spolupráce, jej vývoj a typy. Kapitola sa 

zaoberá charakteristikou cezhraničnej spolupráce, princípy, nástroji a históriou cezhraničnej 

spolupráce v Európe. Ďalej kapitola približuje postavenie euroregiónov v Európe, históriu ich 

vzniku, úlohu a prehľad euroregiónov na Slovensku. Tretia kapitola je zameraná na Karpatský 

euroregión, jeho členov, poslanie a priority, aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce 

a rozpočet na jednotlivé programovací obdobia. Detailne popisuje tie územia štátov, ktoré do 

euroregiónu patria, ich polohu, zaujímavosti a rozlohu. Štvrtá kapitola ponúka súhrnný 

pohľad na programy cezhraničnej spolupráce v KER, pomocou ktorých sa realizujú projekty 

zamerané na podporu cezhraničnej ekonomickej a sociálnej spolupráce, zvýšenie 

konkurencieschopnosti, zlepšovanie úrovne zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov 

prihraničných oblastí, projekty na ochranu životného prostredia a zdokonaľovanie 

cezhraničnej infraštruktúry a iné. V kapitole sú analyzované programy cezhraničnej 

spolupráce realizované na území KER v rokoch 1994 – 2013. 

Pre spracovanie diplomovej práce som mala k dispozícii veľa kvalitných materiálov. 

Informácie boli čerpané najmä z internetových stránok Karpatského 

euroregiónu, z dokumentov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a z brožúrok 

vydaných Karpatským euroregiónom. K poslednej analyticko-syntetickej kapitole sa mi aj 

napriek snahe nepodarilo zohnať dostačujúce zdroje pre hlbšiu kvantitatívnu analýzu, a tak 

prevažuje pohľad kvalitatívny. 
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2. Teoretické východiská cezhraničnej spolupráce 
 

2.1 Vznik a typológia územnej spolupráce 

Spoluprácu medzi susednými oblasťami v EU môžeme rozdeliť na spoluprácu 

cezhraničnú, medziregionálnu a nadregionálnu. Každá z nich sa orientuje na určité oblasti. 

V Európskej únii tieto typy spolupráce zastrešuje Program Iniciatívy Spoločenstva Interreg 

(CIP Interreg). Hlavným zmyslom Iniciatívy Interreg je zaistiť, aby štátne hranice nevytvárali 

prekážky pre vyvážený rozvoj a integráciu európskeho územia.  

2.1.1 Hranice a ich funkcie 

Hovorí sa, že hranice sú jazvami dejín, ktoré prinášajú hraničným regiónom prevažne 

nevýhody. Hraničné regióny trpia historickými dôsledkami svojej polohy. Práve na 

hraničných prechodoch medzi rôznymi štátmi dochádzalo a stále dochádza ku konfliktom 

spojeným s migráciou obyvateľov, s pašovaním ľudí, a naopak, tiež k výmene tovaru, k obehu 

financií a k cestovaniu a poznávaniu cudzích krajín.  

Hranice popisujú územie každého štátu. Vytvárali sa už v dávnej minulosti, kedy 

predstavovali bohatstvo určitej krajiny či panovníka. Čím väčšie územie panovník vlastnil, 

tým bol jeho majetok väčší, a on bol slávnejší. Kvôli zväčšovaniu hraníc preto dochádzalo 

k častým vojnám. 

Existuje niekoľko druhov hraníc. Hranice prírodné kopírujú existujúce prekážky, 

napríklad pohoria, rieky, moria. Niektoré hranice vznikajú na základe vojnovej situácie pri 

uzatvorení prímeria. Hranice umelé sú spojené činnosťou človeka. Z umelých hraníc sa 

najviac vyskytujú hranice jazykové, etnické, historické, geometrické a politické. 

Hranice politické oddeľujú od seba dva rôzne politické systémy. Rozlišujeme  

tri základné oblasti politickej hranice1: 

� hraničná línia – lineárne oddelenie dvoch štátnych územných celkov, 

� prihraničné okrajové územie – územie nachádzajúce sa blízko hraničnej línie, 

� hraničná zóna – územie, ktoré v blízkosti hranice vykazuje rozdielne kritériá  

oproti kritériám v ostatnej ploche hranicou vymedzeného územia štátu. 

                                                 
1 WILAM, 2004. 
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Štátnymi hranicami oddeľujúcimi určité krajiny je možné prechádzať cez tzv. hraničný 

prechod. Podľa spôsobu dopravy môže byť prechod peší, cyklistický, cestný, lodný, 

železničný a letiskový. Na týchto prechodoch prebieha kontrola prechádzajúcich osôb 

a prevážajúceho tovaru. To ale dnes už neplatí úplne všade. Európskych štátov, ktoré patria do 

Shengenského priestoru, sa hraničná kontrola netýka a cez hranice môžu prechádzať bez 

zastavenia. 

Jednou z najvýznamnejších funkcií hraníc je funkcia bezpečnostná. Ide o ochranu 

obyvateľstva, jeho zaradenia do príslušného štátu. Ďalej majú hranice za úlohu dozerať na 

obchod, teda na vyvážaný a dovážaný tovar, jeho množstvo, zloženie. 2, 3 

2.1.2 Typy územnej spolupráce 

Cezhraničná spolupráca 

Cezhraničná spolupráca (CBC) je priama susedská spolupráca regionálnych a miestnych 

štruktúr pozdĺž hraníc vo všetkých oblastiach života so zapojením všetkých obyvateľov. 

Regióny sú prepojené v rámci Združenia európskych prihraničných regiónov (AEBR). Tento 

druh spolupráce je organizovaný a patrí medzi najčastejšie druhy spolupráce. Ťažisko 

cezhraničnej spolupráce sa nachádza v západnej Európe, na pohraničí Nemecka 

s Holandskom alebo s Francúzskom. 

V Strednej a Východnej Európe vznikala CBC na popud Európskej únie. Od 

západoeurópskej cezhraničnej štruktúry sa ešte líši legislatívnym rámcom. Právny rámec 

cezhraničných štruktúr v západnej Európe sa skladá z bilaterálnych či trilaterálnych 

medzinárodných zmlúv. Cezhraničné štruktúry v Strednej a Východnej Európe vznikli na 

základe súkromne právnych úkonov a nemajú právnu legitimitu. Nositeľmi CBC sú 

euroregióny. 4, 5 

 

 

 

 
                                                 
2 WILAM, 2004. 
3 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, 2008. 
4 DOČKAL, 2005. 
5 www.euractiv.sk, 2006. 
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Nadnárodná spolupráca 

Nadnárodná spolupráca sa zameriava na realizáciu strategických priorít nadnárodného 

charakteru, hlavne v oblastiach vedy a výskumu, informačnej spoločnosti, životného 

prostredia, prevencie rizík a ďalších. Spolupráca je prebieha medzi členskými štátmi a tretími 

štátmi na základe cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce. 6 

Medziregionálna spolupráca 

Podpora medziregionálnej spolupráce smeruje do regionálnych programov výmeny, 

spolupráce a vytvárania sietí s regiónmi v iných členských krajinách. Tento druh spolupráce 

je realizovaný naprieč štátmi a orientuje sa na inovácie, životné prostredie, ochranu pred 

rizikami atď. Prebieha i medzi regiónmi, ktoré spolu nesusedia, ale nachádzajú sa 

v spoločnom európskom priestore. Ide teda o spoluprácu naprieč rôznymi štátmi. 7 

2.1.3 Európska územná spolupráca a jej vývoj 

Na cezhraničnú spoluprácu v jednotlivých euroregiónoch sa zameriavajú tiež niektoré 

programy Európskej únie. Prvým z týchto programov bola Iniciatíva Spoločenstva Interreg 

(CIP Interreg). Vznikla v roku 1990 a orientuje sa na prihraničné regióny únie. Interreg je 

regulovaný smernicami pre štrukturálne fondy EÚ a je najvýznamnejšou iniciatívou 

Spoločenstva. Prebiehal v troch etapách a pôvodne sa sústredil len na vnútorné hranice krajín 

v rámci EÚ, až neskôr zahrnul aj vonkajšie hranice pri styku členských a kandidátskych 

krajín. Finančné prostriedky na Interreg sú hradené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(ERDF).8 

Prvá etapa CIP Interreg I  bola realizovaná v rokoch 1990 – 1993 a v tomto období 

iniciatíva podporovala 31 programov CBC na vnútornej i vonkajšej hranici Európskej únie. 

Dotácia predstavovala 1 082 mil. ECU. Výdaje smerovali do dopravy, obchodu a turistiky, 

výučby, životného prostredia a do rozvoja vidieka. Iniciatíva bola zameraná na zrýchlenie 

integrácie vnútroeurópskych hraničných oblastí do jednotného vnútorného trhu a k zníženiu 

izolácie odľahlých hraničných oblastí.9 

                                                 
6 CENTRUM PRO KOMUNITNÍ PRÁCI, 2005. 
7 DOČKAL, 2005. 
8 WILAM, 2004. 
9 www.rrapk.cz, 2004. 
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Na Interreg I naviazala CIP Interreg II,  ktorá prebiehala v období 1994 – 1999. Týkala 

sa troch oblastí: 

� Interreg IIA – cezhraničná spolupráca. 

� Interreg IIB – dokončenie výstavby vybraných energetických sietí. 

� Interreg IIC – nadnárodná činnosť v priestorovom plánovaní. 

V rámci tejto iniciatívy bolo schválených 59 programov CBC, celkový objem 

finančných prostriedkov dosiahol čiastky 3 525 mil. EUR. Iniciatíva v tomto období rozšírila 

svoje zameranie o vonkajšiu spoluprácu cez hranice EÚ. Cieľom Iniciatívy Interreg II bolo 

napomáhať vnútorným a vonkajším hraničným oblastiam EÚ v prekonávaní problémov ich 

izolovanosti v rámci národných ekonomík a v rámci EÚ ako celku, podporovať vytváranie 

a rozvoj cezhraničných sietí a napomáhať prispôsobovaniu vonkajších hraničných oblastí  

v ich novej úlohe ako hraničných oblastí jednotného integrovaného trhu.  

V minulom programovom období 2000 – 2006 prebiehala CIP Interreg III.  Táto tretia 

etapa Interregu bola svojim rozsahom najväčšou iniciatívou Spoločenstva pod záštitou 

štrukturálnych fondov. Pre túto iniciatívu vyčlenila Európska komisia celkom  

4 875 mil. EUR. Jej cieľom bola podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 

spolupráce k podpore vyváženého rozvoja a európskej integrácie. Zvláštna pozornosť bola 

venovaná cezhraničným aktivitám, hlavne východnému rozšíreniu EÚ o 10 krajín, čo 

prispelo k zvýšeniu počtu vnútorných hraníc a posunulo vonkajšie hranice únie na východ. 

Nová v tejto iniciatíve bola spolupráca medzi regiónmi, ktoré spolu priamo nesusedili. 

Zameriavala sa na tri oblasti10, 11: 

� Interreg IIIA – cezhraničná spolupráca (naviazal na IIA). 

� Interreg IIIB – medzinárodná spolupráca (naviazal na IIB). 

� Interreg IIIC – medziregionálna spolupráca (naviazal na IIC). 

Spolupráca medzi susednými regiónmi pre programové obdobie 2007 – 2013 je 

zahrnutá v operačných programoch: 

� OP Cezhraničná spolupráca. 

� OP Nadnárodná spolupráca. 

                                                 
10 www.interreg IIIA.cz, 2008. 
11 www.rrapk.cz, 2004. 
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� OP Medziregionálna spolupráca. 

Zameranie operačných programov vychádza a nadväzuje na globálny cieľ, strategické 

ciele a priority Národného rozvojového plánu a Národného strategického referenčného 

rámca. Pokračujú v činnosti CIP Interreg III a spadajú pod cieľ Európska územná 

spolupráca.12, 13 

Európska územná spolupráca 

Jedným z nových cieľov kohéznej politiky Európskej únie je Európska územná 

spolupráca. Vychádza zo skúseností regionálnej spolupráce v rámci CIP Interreg a programov 

cezhraničnej spolupráce (CBC). Jej cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych 

území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce regiónov. 

V rámci tohto cieľa sa má dosiahnuť posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom 

spoločných miestnych a regionálnych iniciatív; posilnenie transnacionálnej spolupráce  

s cieľom integrovaného územného rozvoja; a posilnenie interregionálnej spolupráce a výmeny 

skúseností. Tento cieľ sa dotkne takmer 182 miliónov Európanov žijúcich v prihraničných 

oblastiach, čo je takmer 38% všetkých obyvateľov EÚ. 

Pre cieľ Európska územná spolupráca je určených 8,723 mld. EUR na tieto oblasti14: 

� cezhraničná spolupráca – 6,44 mld. EUR (77,61%), 

� nadnárodná spolupráca – 1,83 mld. EUR (18%), 

� interregionálna spolupráca – 445 mil. EUR (3,8%). 

Podpora v rámci tohto cieľa je zameraná hlavne na rozvoj cezhraničných 

hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností pomocou stratégií trvalo 

udržateľného územného rozvoja; podporu a zlepšenie spoločnej ochrany a správy prírodných 

a kultúrnych zdrojov, ako aj prevencie prírodných a technických rizík; zlepšenie prístupu 

k dopravným, informačným a komunikačným sieťam a službám; rozvoj spolupráce 

a spoločného využívania infraštruktúr najmä v oblasti zdravotníctva, kultúry, cestovného 

ruchu a školstva; podporu prepojenosti medzi mestskými a vidieckymi oblasťami15. 

                                                 
12 www.crr.cz, 2006. 
13 WILAM, 2004. 
14 www.euractiv.sk, 2007. 
15 www.businessinfo.cz, 2006. 
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2.2 Charakteristika cezhraničnej spolupráce 

Cezhraničná spolupráca je efektívnym nástrojom na postupné zoslabovanie vplyvu 

hraníc v Európe. Zároveň je dôležitou súčasťou integračných procesov. Možno ju definovať 

ako súhrn všetkých okruhov opatrení smerujúcich k upevneniu a rozvíjaniu susedských 

vzťahov území z oboch strán štátnej hranice a k riešeniu problémov, ktoré v týchto oblastiach 

vznikajú. Cezhraničná spolupráca môže byť buď neoficiálna alebo oficiálne podložená 

zmluvami alebo dohodami. Mala by sa dotýkať všetkých kultúrnych, sociálnych, 

hospodárskych a infraštrukturálnych oblastí života v regiónoch. 

Veľký význam má spolupráca medzi územnými celkami alebo orgánmi v pohraničí 

v oblasti regionálneho rozvoja, rozvoja mestských a vidieckych sídiel, ochrany životného 

prostredia, poskytovania vzájomnej pomoci v prípade katastrof a v ďalších oblastiach.16 

2.2.1 Dôvody vzniku cezhraničnej spolupráce a jej hlavné ciele 

Mnoho zmien v hraničnom rozdelení európskych štátov bolo zapríčinených vojnovými 

konfliktami, napríklad medzi Nemeckom a Francúzskom po skončení I. svetovej vojny. To 

malo mimo iného za následok vznik niekoľkých stredoeurópskych štátov ako napríklad 

bývalého Československa. Práve dôsledky vojny a zlé životné podmienky v tomto období 

viedli k prvým pokusom o spoluprácu medzi jednotlivými štátmi alebo regiónmi. 

K vytváraniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivými oblasťami ľudí viedlo i zistenie, že 

regióny na oboch stranách hranice majú často rovnaké problémy, ktoré nie sú schopné 

vyriešiť sami a ktoré sa nedajú odstrániť len tak jednoduchou pomocou 

prostredníctvom národných organizácií a centier. Preto vznikla myšlienka o zmiernení alebo 

úplnom odstránení negatívnych vplyvov hraníc.  

Prvé ciele, ktoré vyústili z týchto pokusov, boli: 

� zlepšenie životnej úrovne, 

� zaistenie trvalého mieru, 

� postupné vyrovnávanie sa ostatným vnútrozemským oblastiam. 

 

 

                                                 
16 WILAM, 2004. 
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Cezhraničná spolupráca má význam pri zmierňovaní nevýhod hraničných oblastí, pri 

prekonávaní problémov spojených s okrajovou polohou týchto oblastí a pomáha zlepšovať 

životné podmienky ich obyvateľov. Spolupráca v prihraničných oblastiach sebou priniesla 

i problémy, ktoré sú dodnes riešené v kompetencii národných vlád. Tieto problémy mali za 

následok chybne umiestnené investície na oboch stranách hranice a nedorozumenia 

v každodenných situáciách. 

Medzi tieto problémy patria napríklad: 

� budovanie ciest, infraštruktúra a životné prostredie, technické zázemie, 

� verejná správa a odlišné metódy plánovania, 

� dane, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, verejné služby a uznávaná kvalifikácia 

a iné. 

Cezhraničná spolupráca na území Európy je znázornená na obrázku v prílohe č. 1. 

2.2.2 Princípy vzniku cezhraničnej spolupráce 

Cezhraničná spolupráca vychádza z nasledujúcich princípov: 

� partnerstvo, 

� subsidiarita, 

� rozvojové koncepcie alebo stratégie, 

� spoločné štruktúry na regionálnej úrovni. 

Princíp partnerstva je rozdelený na vertikálne a horizontálne partnerstvo. Vertikálne 

predstavuje vzťah medzi úrovňou únie, národnou úrovňou a regionálnou a miestnou úrovňou. 

Pristupuje k existujúcim štruktúram alebo ich doplňuje. Horizontálne partnerstvo vyjadruje 

vzťah medzi partnermi na oboch stranách hranice, bez ohľadu na veľkosť alebo vyspelosť 

týchto oblastí. Pre úspešnosť tohto partnerstva je nutné prekonať rozdiely v správe, 

kompetenciách a finančných zdrojoch. 

Princíp subsidiarity predstavuje úspešný typ cezhraničnej spolupráce, kedy iniciatíva je 

vykonávaná na regionálnej úrovni miestnymi činiteľmi a zároveň sú rešpektované princípy 

vertikálneho a horizontálneho partnerstva. Výhodou tohto princípu je to, že miestne 

a regionálne inštitúcie dôkladne poznajú špecifické situácie a rozdiely v daných oblastiach, 

a tak môžu rýchlo a účinne napomôcť k odstraňovaniu nerovností na oboch stranách hranice. 
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Cieľom rozvojových koncepcií je poskytovať informácie a analýzy pre dlhodobý 

prístup, ktorými je možné definovať ciele a priority rozvoja. Z týchto dlhodobých koncepcií 

sa vyvíjajú operačné programy. Stratégie musia brať v úvahu príslušné národné plány. Vďaka 

nim sa vytvára strategický rámec a perspektíva trvalej a dlhodobej spolupráce. Majú tvar 

analýzy SWOT, teda silných a slabých stránok, možností a hrozieb daného prihraničného 

regiónu. Popisujú obecné ciele, priority a stav v danej oblasti a umožňujú tak partnerom 

ľahšie a rýchlejšie identifikovať spoločné problémy. 

Cezhraničná štruktúra  je potrebná pre fungovanie spolupráce na oboch stranách 

hraníc. Môže predstavovať vytvorenie nových organizácií, založenie samostatných 

právnických osôb, ale tiež ide o spojenie už existujúcich partnerov a organizácií na 

regionálnej a lokálnej úrovni a vytvorenie trvalých podmienok k spolupráci. Pre dosahovanie 

cieľov a stupňov cezhraničnej spolupráce je užitočné vytvárať rôzne typy štruktúr na základe 

určitých zásad. K najčastejším typom cezhraničných štruktúr patria17: 

� euroregióny, 

� pracovné spoločenstvá, 

� rôzne inštitucionálne organizácie. 

2.2.3 Právne nástroje cezhraničnej spolupráce 

K uľahčeniu cezhraničnej spolupráce sú presadzované rôzne typy dohôd a konvencií. 

Existuje mnoho aktivít a nástrojov pre uľahčovanie spolupráce medzi susediacimi regiónmi. 

Medzi základné právne nástroje patrí: 

� multilaterálne zmluvy, 

� bilaterálne a trilaterálne zmluvy, 

� dohody na regionálnej a miestnej úrovni. 

 

Multilaterálne zmluvy  patria k najdôležitejším nástrojom pre poskytovanie 

cezhraničnej spolupráce. Tieto zmluvy označili určitý počet podmienok pre medzištátne 

zmluvy a zmluvy medzi miestnymi orgánmi. Významné sú napríklad medzištátne zmluvy 

v kontexte regionálnej integrácie a zmluvy, ktoré boli uzatvorené pod dohľadom 

medzinárodných orgánov, ďalej napríklad rôzne typy konvencií a dohôd. Tieto zmluvy samy 

o sebe nie sú zmluvami o cezhraničnej spolupráci, sú limitované. Predstavujú určitý rámec, 

                                                 
17 WILAM, 2004. 
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ktorý vyžaduje prenesenie do národných zákonov. Od začiatku 60.rokov minulého storočia 

bolo v Európe uzatvorených mnoho takýchto zmlúv, napríklad Helsinská zmluva18, Nordická 

zmluva19, Madridská rámcová konvencia o cezhraničnej spolupráci.20, 21 

 

Bilaterálne a trilaterálne zmluvy predstavujú protokoly a dohody, prostredníctvom 

ktorých je možná cezhraničná spolupráca medzi štátnymi orgánmi. Dohody umožňujú tiež 

regionálnym orgánom zapojiť sa do spolupráce medzi štátnymi orgánmi. Štáty sa môžu 

rozhodnúť o podpísaní dohôd, ktoré majú dať obecné základy regionálnej a miestnej 

cezhraničnej spolupráci. Bilaterálne a trilaterálne zmluvy výrazne ovplyvnili rozvoj 

cezhraničnej spolupráce. Sú to napríklad: 

� Nemecko-holandská cezhraničná zmluva (platná od r. 1993). 

� Viedenská dohoda medzi Talianskom a Rakúskom (platná od r. 1995). 

� Konvencia Beneluxu (zahŕňa štáty Beneluxu, platná od r. 1991). 

� Bayonnská dohoda (medzi Francúzskom a Španielskom, platná od r. 1997) a iné. 

 

Dohody na regionálnej a miestnej úrovni často napomáhali otvárať cestu 

k cezhraničnej spolupráci medzi regiónmi. Význam majú napríklad mnohé pracovné 

protokoly, ktoré utvárali rôzne pracovné združenia na vnútorných a vonkajších hraniciach 

Európskej únie.  Tieto združenia predstavujú skutočné partnerstvo pri cezhraničnej spolupráci 

a vytvárajú pracovné skupiny v dôležitých oblastiach, ako napríklad v cestovnom ruchu, 

v oblasti životného prostredia, dopravy.22 

                                                 
18 Celý názov je Zmluva o spolupráci medzi Dánskom, Fínskom, Islandom, Nórskom a Švédskom. V platnosť 

vstúpila 1. júla 1962. Zameriava sa na spoluprácu v oblasti práva, kultúry, životného prostredia a jeho ochrany, 

sociálno-ekonomických otázok a iných.  
19 Zmluva je zameraná na cezhraničnú spoluprácu obecných samospráv. Zúčastnené štáty by mali dať podnety 

k zmenám v národnej legislatíve, aby sa táto spolupráca mohla uskutočniť. 
20 Celý názov je Európska rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými spoločenstvami alebo 

úradmi. Zúčastnené štáty sa zaväzujú v rámci svojej národnej legislatívy podporovať cezhraničnú spoluprácu 

medzi územnými spoločenstvami a úradmi a odstraňovať právne, správne a technické prekážky, ktoré by tieto 

aktivity obmedzovali. 
21 NETOLICKÝ, 2007. 
22 WILAM, 2004. 
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2.2.4 História cezhraničnej spolupráce v Európe 

Cezhraničná spolupráca vznikla v 50. rokoch 20. storočia. Predstavovala významný 

nástroj pre oslabovanie negatívnych efektov hraníc a zlepšovanie všedného života 

obyvateľov týchto oblastí. Cezhraničná spolupráca slúžila k výmene poznatkov a skúseností 

v rámci špecifických problémov v regiónoch a k presadzovaniu princípov európskej 

integrácie. Spolupráca pretrvávala i po II. svetovej vojne, no spolupracujúcim krajinám 

chýbali odpovedajúce zákonné a administratívne kompetencie. 

Na základe tohto nedostatku boli zakladané združenia obcí a regionálne združenia, ktoré 

sa zameriavali na oblasti spoločného záujmu a ich cieľom bolo zlepšiť spoluprácu medzi 

susediacimi štátmi. Tieto združenia vykonávali v 60. – 80. rokoch minulého storočia politiku 

zlepšovania sociálne – kultúrnej a hospodárskej situácie ľudí, ktorí žili v prihraničných 

oblastiach. V priebehu 70. – 80. rokov minulého storočia prihraničné regióny realizovali túto 

politiku s pomocou Združenia európskych prihraničných regiónov (AEBR, AGEG)23 

v spojení s Radou Európy, Európskou komisiou a s národnými vládami. Sila prihraničných 

regiónov v Európe rástla, postupne sa stali významnou silou v rozvoji cezhraničnej 

spolupráce v celej Európe. 

Cezhraničná spolupráca sa ale nevyvíjala všade rovnako. Stredná a Východná Európa 

bola mimo tohto vývoja. Tieto hranice boli pevne uzatvorené. Prevládali tu veľké rozdiely 

a historické faktory, ktoré vyžadovali, aby prístupy k cezhraničnej spolupráci boli pripravené 

dôkladne a ohľaduplne. Bariéra v tejto časti Európy bola postupne odbúraná politickými 

a hospodárskymi zmenami, ktoré vytvorili priaznivejšie prostredie pre cezhraničnú 

spoluprácu. Hlavnými krokmi v rámci prehĺbenia spolupráce bolo odstraňovanie vnútorných 

hraníc EÚ a s tým spojený presun ich funkcií na vonkajšie hranice, nadväzovanie 

hospodárskych, politických a kultúrnych kontaktov s tretími krajinami cez tieto vonkajšie 

hranice a zavedenie demokratickejšieho procesu v štátoch Strednej a Východnej Európy. 

Pre vznik cezhraničnej spolupráce v oblasti Strednej a Východnej Európy boli stanovené 

tieto hlavné ciele24: 

� premena hranice ako deliacej čiary na miesto stretávania susedov, 

� prekonanie vzájomných predsudkov medzi obyvateľmi, 

                                                 
23 používajú sa dve skratky – AEBR v anglickom jazyku a AGEG v nemeckom jazyku 
24 WILAM, 2004. 
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� budovanie demokracie a funkčnej regionálnej správy, 

� podpora hospodárskeho rastu a rastu životnej úrovne, 

� prekonávanie národnej periférnej polohy a izolácie, 

� rýchle začlenenie do Európskej únie pri zachovaní si čo najvyššieho stupňa 

autonómie. 

Cezhraničná spolupráca sa neustále vyvíja a pre jej udržanie je nutná nepretržitá 

demontáž vnútorných hraníc EÚ a zároveň zväčšovanie vonkajších hraníc únie. Dôležitá je 

tiež snaha o nadviazanie kontaktov s tretími krajinami s cieľom napomáhať hospodárskym, 

politickým a kultúrnym výmenám.25, 26 

 

2.3 Postavenie a úloha euroregiónov v Európe 

Euroregióny sú funkčné územné celky v Európe, ktoré vznikajú v prihraničných 

oblastiach štátov. Tieto regióny patria v každom štáte k hospodársky menej rozvinutým 

oblastiam. V minulosti to boli oblasti trpiace národnostnými konfliktami. Európska únia 

podporuje tieto regióny pomocou rozvojových programov CBC s cieľom prekonávať 

pretrvávajúce problémy.  

V súčasnej dobe existuje cez 180 euroregiónov a takmer všetky sú združené v Združení 

európskych prihraničných regiónov. Euroregióny vznikali a stále vznikajú i v oblastiach, 

ktoré nie sú tak úplne susedské. Delí ich výrazná prírodná prekážka, napríklad more, pohorie, 

široké vodné toky a iné.27 

2.3.1 Úloha euroregiónov v Európe 

Poslaním euroregiónov je podporovať cezhraničnú spoluprácu regiónov, miestnych 

subjektov a regionálnych úradov či sociálnych partnerov v oblastiach ako je kultúra, 

vzdelávanie, cestovný ruch a hospodárske záležitosti a v ďalších. Idea euroregiónov  

je založená na odstraňovaní bariér a zmierňovaní negatívnych vplyvov v rozvoji 

prihraničných obcí a regiónov, preto je ich úloha je v integračných procesoch nenahraditeľná. 

 

                                                 
25 WILAM, 2004. 
26 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, 2008. 
27 www.ec.europa.eu, 2008. 
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Na zasadnutí Európskeho parlamentu o úlohe euroregiónov v rozvoji regionálnej 

politiky boli vymedzené významné cezhraničné úlohy ako napríklad: 

� informácie a strediská služieb pre občanov, inštitúcie, regionálne a miestne 

orgány, 

� ohnisko spoločných hodnôt, cieľov a stratégií, 

� rozhodca vo všetkých cezhraničných otázkach, 

� hnací motor pri riešení cezhraničných problémov. 

 

K ďalším dôležitým úlohám, motívom fungovania euroregiónov patrí: 

� spolupráca v otázkach územného plánovania, 

� zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov, 

� rozvoj a zlepšenie infraštruktúry presahujúcej hranice, 

� zachovávanie a zlepšovanie životného prostredia, 

� rozvoj spolupráce pri likvidácii požiarov a prírodných katastrof, rozvoj turistiky, 

kultúry, športu a cestovného ruchu, zlepšovanie medziľudských vzťahov. 28 

 

Euroregióny nemusia byť rovnaké, každý euroregión je niečím odlišný a jedinečný. 

Všetky ale majú spoločné niektoré charakteristické prvky29: 

� stále štruktúry, 

� vlastná administratíva, 

� vlastné vnútorné rozhodovanie, 

� technické a finančné zdroje, 

� identita je oddelená od ich členov. 

Euroregióny združujú oblasti, ktoré čelia podobným problémom. Vzájomnou 

spoluprácou a výmenou informácií a skúseností si teda môžu byť nápomocní v dosahovaní 

svojich cieľov a zlepšovaní svojej situácie. 
                                                 
28 www.europarl.europa.eu, 2005. 
29 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, 2008. 
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Euroregióny sa vlastnou iniciatívou a použitím vlastných prostriedkov orientujú na 

strategickú spoluprácu a na rozvoj týchto oblastí. Spolupráca sa odohráva na cezhraničnej 

úrovni, nie na národnej, a za účasti politikov a občanov, inštitúcií a sociálnych partnerov na 

programoch, projektoch a rozhodovacích procesoch.30, 31 

2.3.2 História euroregiónov v Európe 

Pre pojem euroregióny existuje mnoho definícií. Euroregióny sú územné jednotky, ktoré 

združujú jednotlivé prihraničné oblasti európskych štátov.32 Podľa Netolického euroregióny 

možno chápať ako „demokraticky organizované inštitúcie“, zamerané na cezhraničnú 

spoluprácu. Sú základňou pre spracovanie stratégií, koncepcií a projektov a pre organizovanie 

a riešenie aktivít presahujúcich štátne hranice.33 Hlavným motívom ich vzniku je snaha 

o ekonomický a sociálny rozvoj a odstránenie nerovností medzi prihraničnými regiónmi. 

Euroregióny sú tvorené cezhraničnými združeniami obcí. Je to územie spájajúce 

pohraničné územné celky medzi dvoma alebo viacerými štátmi. Sú prepojené viacerými 

vzťahmi rozličného charakteru a priestorovo sa nenachádzajú presne na hraniciach štátov. 

Prvé podoby euroregiónov sa začali formovať už koncom päťdesiatych rokov na holandsko – 

nemeckej hranici. Riešenie cezhraničných problémov sa začalo v šesťdesiatych rokoch. 

Oblasti cezhraničnej spolupráce – euroregióny – sa začali utvárať v západnej Európe na 

základe dohody, schválenej v roku 1980 Radou Európy. Hlavnými problémami boli oblasť 

regionálneho rozvoja, vzdelávania, jazykové bariéry, pohyb za prácou, dopravná 

infraštruktúra, otázka životného prostredia a iné. 

Prvý euroregión s názvom Euregio vznikol v roku 1958. Je to teda najstaršia štruktúra 

cezhraničnej spolupráce. Jeho aktivity sú zostavované úniou a národnými ministerstvami 

hospodárstva a sú založené na regionálnych cezhraničných rozvojových koncepciách. 

Združuje 128 okresov a miest. Euregio pokrýva oblasť Nemecka a Holandska. V súčasnosti sa 

v Európe nachádza už viac ako 180 euroregiónov.34 Euroregióny v Európe sú znázornené 

v prílohe č. 2. 

                                                 
30 www.euroskop.cz, 2008. 
31 www.czechrepublic.cz, 2008. 
32 www.strukturalnifondy.info, 2004. 
33 NETOLICKÝ, 2007. 
34 NETOLICKÝ, 2007. 
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2.3.3 Inštitucionálny rámec euroregiónov 

Rovnako ako u národných štátov, tak i u euroregiónov je základným prejavom formálnej 

integrácie zmluva. Jedná sa o Zmluvu o vytvorení euroregiónu. Sú v nej stanovené orgány, 

ciele, územné vymedzenia, právne postavenie a iné. Medzi ďalšie inštitucionálne rámce 

euroregiónu patria Štatút euroregiónu či Štatúty záujmových združení tvoriacich euroregión. 

Prejavom neformálnej integrácie euroregiónov je potom konkrétne naplňovanie úloh a cieľov, 

ktoré sú uvedené v Zmluve alebo v Štatúte. Spolupráca medzi regiónmi vychádza z princípov 

rovnoprávnosti, ktoré sú vyjadrené v Európskej rámcovej úmluve o cezhraničnej spolupráci 

medzi územnými celkami a orgánmi, ktorá bola prijatá Radou Európy na zasadaní v Madride 

v roku 1980. Tento dokument je považovaný za jeden z najdôležitejších. Ďalším veľmi 

dôležitým dokumentom je Európska charta hraničných a cezhraničných regiónov, ktorá bola 

prijatá Radou Európy a Európskou úniou v roku 1995. 35, 36 

2.3.4 Euroregióny v Slovenskej republike 

Vývoj euroregiónov na Slovensku nebol zo začiatku rýchly, hlavne kvôli nepriaznivej 

politickej situácii. Na Slovensku sa euroregióny začali vyvíjať až  v rokoch 1999 – 2000. 

V priebehu týchto rokov vzniklo deväť euroregiónov. V súčasnosti existuje trinásť 

euroregiónov zasahujúcich na územie Slovenska. Najstarší je Euroregión Tatry, najmladším 

je Euroregión Kras. Spolupráca v tejto oblasti funguje už viac ako 15 rokov. Väčšina 

cezhraničnej spolupráce sa odohráva na hraniciach s Maďarskom. Slovenské euroregióny sú 

dosť netypické. Napríklad Karpatský euroregión je vôbec prvý euroregión, ktorý tvoria len 

krajiny bývalého východného bloku. Zahŕňa územia piatich štátov, preto má nadregionálny 

charakter. Tiež jeho rozloha je dosť výrazná, prevyšuje takmer trikrát rozlohu Slovenska. 

Naopak najmenším je Euroregión Košice – Miskolc. Aktivity v rámci tejto oblasti sa 

sústreďuje výhradne na tieto dve mestá, aj keď podľa stanov do tohto euroregiónu patrí celý 

Košický región a z maďarskej strany župa Borsod – Abaúji – Zemplén. Riadiacim orgánom 

pre euroregióny v Slovenskej republike je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky.37 Euroregióny na Slovensku sú bližšie rozpísané v prílohe č. 3. Rozsah 

rozmiestnenia euroregiónov v Slovenskej republike je znázornený v obrázku 2.1. 

 
 

                                                 
35 www.euroskop.cz, 2008. 
36 www.cepsr.com, 2004. 
37 www.euractiv.sk, 2004. 
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Obr. 2.1: Vymedzenie územia euroregiónov na Slovensku 

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/slovakia/crossborder/index_en.htm, 2008 

 

Takmer všetky euroregióny majú regionálny charakter. Spolupráca medzi regiónmi je 

založená prevažne na bilaterálnych zmluvách, a to hlavne na slovensko – maďarskej hranici. 

Táto oblasť sa dotýka siedmych euroregiónov.  

Najväčšie prekážky v činnosti euroregiónov na Slovensku sú legislatívne 

a inštitucionálne, a to hlavne nejasnosti a rozdiely v registrácii, ktoré spôsobujú nejednotnosť, 

slabú koordináciu centrálnych orgánov zodpovedných za cezhraničnú spoluprácu, 

nedostatočné kompetencie na regionálnej úrovni a iné.38 V prílohe č. 4 je znázornená mapa 

dvanástich euroregiónov zasahujúcich na územie Slovenska z roku 2004 a Slovensko  

a susediace štáty sú ukázané v prílohe č. 5. 

 

                                                 
38 www.euractiv.sk, 2004. 
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3.  Euroregión Karpaty a jeho pôsobnosť v rámci cezhraničnej 

spolupráce 

 

Euroregión Karpaty (KER) tvorí 5 hraničných území strednej a východnej Európy, ktoré 

sa snažia medzi sebou budovať spoluprácu a vzájomnú dôveru, a to najmä prostredníctvom 

užitočných a kvalitných projektov zameraných na rozvoj týchto prihraničných oblastí. 

 

3.1  Vznik Euroregiónu Karpaty a jeho geografická charakteristika 

Karpatský euroregión predstavuje jednu z najväčších medzinárodných cezhraničných 

štruktúr podporujúcich a realizujúcich cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v Európe. 

Vznikol v jeseni roku 1992 ako záujmové združenie právnických osôb a až 14. februára 1993 

na základe dohody podpísanej zástupcami miestnych a regionálnych správnych orgánov 

pohraničných regiónov Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny v Debrecíne začal fungovať 

ako euroregión na medzinárodnej úrovni. V súčasnej dobe v rámci euroregiónu spolupracujú 

pohraničné oblasti piatich štátov strednej a východnej Európy, a to región : 

� Juhovýchodného Poľska. 

� Východného Slovenska. 

� Severozápadného Maďarska. 

� Severného Rumunska. 

� Západnej Ukrajiny. 

Euroregión sa rozprestiera na území o veľkosti približne 161 tisíc kilometrov 

štvorcových a tvorí ho približne 16 miliónov obyvateľov.39, 40 Euroregión Karpaty je 

znázornený na obrázku v prílohe č. 6. 

                                                 
39 EUROREGIÓN KARPATY, 2005b. 
40 EUROREGIÓN KARPATY, 2005d. 
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3.1.1  Slovensko  

Zo slovenských pohraničných oblastí do Karpatského Euroregiónu patrí Východné 

Slovensko, ktoré je územím dvoch krajov, Košického a Prešovského. Zaberá približne tretinu 

rozlohy krajiny. Žije tu 29 % obyvateľstva Slovenska. Žije tu takmer tretina obyvateľstva 

Slovenska. Medzi najľudnatejšie okresy patrí Prešov, Košice – okolie, Michalovce, Trebišov 

a Poprad. Za posledné roky počet obyvateľov tohto regiónu rastie.  

Východné Slovensko je oblasť bohatá na prírodné, kultúrne a historické pamiatky. 

Mestá upútajú pozornosť krásnymi námestiami, kostolmi či chrámami a mnohými 

historickými budovami. V tomto regióne sa nachádza veľa malých mestečiek, tichých malých 

dediniek, kde sa dodnes zachovali tradície, ľudové zvyky, ľudová architektúra. Môžeme tu 

nájsť krásne drevené chalúpky a množstvo drevených kostolíkov, ktoré sú považované za 

kultúrne dedičstvo. V tejto časti Slovenska sa ďalej nachádza množstvo kultúrnych a 

historických pamiatok, napríklad národná kultúrna pamiatka Spišský hrad, ktorá je zapísaná 

do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO, mestská pamiatková rezervácia (MPR) Levoča 

známa napríklad unikátnym oltárom majstra Pavla, kostolmi, hradbami okolo časti mesta a 

historickým námestím, MPR Bardejov známa hlavne kúpeľmi, v ktorých sa nachádza 

skanzem východniarskych stavieb a v ktorých sa liečili okrem iných aj ruský cár Alexander I 

a cisárovná Alžbeta, známa ako Sissi, ktorej socha sa vyníma v kúpeľnom parku. Ďalej sa 

v tomto meste nachádza historické námestie, ktoré je tiež zapísané do zoznamu Svetového 

dedičstva UNESCO, zachovalé hradby a mnoho ďalších pamiatok.41 

Z prírodného hľadiska je slovenská časť spadajúca do Karpatského euroregiónu 

rôznorodá. Severná časť je hornatá, nachádza sa tu oblúk Západných Karpát a výbežok 

Východných Karpát. Juh je rovinatý, na východe sa rozprestiera Východoslovenská nížina 

a v strednej časti Košická kotlina. Významná je biosférická rezervácia Východné Karpaty a tri 

národné parky nachádzajúce sa v severnej časti, a to Tatranský národný park (TANAP), 

Poloniny a Slovenský raj. Región je tiež bohatý na ponuku rekreačných aktivít, od horskej 

turistiky, cez zimné športy až po letnú rekreáciu. To všetko je možné napríklad v Slovenskom 

raji, Slovenskom krase, Tatrách, Karpatoch, na Zemplínskej šírave, Domaši, v termálnych 

kúpaliskách vo Vŕbovom a Vyšných Ružbachoch a v ďalších.42 

                                                 
41 NAĎOVÁ, VOLOŠČUK, BÉLA et al., 2007. 
42 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE TURIZMU ZEMPLÍN, 2007. 
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Karpatský euroregión vznikol ako jeden z prvých euroregiónov v Slovenskej republike 

(SR). Zo začiatku sa stretával v odmietavými postojmi vedúcich predstaviteľov SR. Preto 

v rokoch 1993 – 1998 bola SR len pridruženým členom KER. No napriek tomu spolupráca 

medzi Východným Slovenskom a ostatnými krajinami euroregiónu prebiehala. Otázka 

plnoprávneho členstva Slovenska v KER bola znovu otvorená po parlamentných voľbách 

v roku 1998. A tak 25. novembra 1999 boli Košický a Prešovský kraj slávnostne prijaté do 

Karpatského euroregiónu.43, 44 Tabuľka 3.1 znázorňuje východoslovenské kraje a údaje, 

akými sa tento región podieľa na veľkosti euroregiónu. Košický a Prešovský kraj sú 

znázornené v prílohách č. 7 a 8. 

Tab. 3.1: Rozloha a počet obyvateľov slovenskej časti Euroregiónu Karpaty 
Člen KER Rozloha v km2 Počet obyvateľov v tisícoch 

Prešovský kraj 6753 763 

Košický kraj 8993 780 

Zdroj: http://www.euroregion-karpaty.sk/publikacie/Strategia_KER.pdf, 2004; vlastná úprava 

3.1.2  Poľsko 

Z Poľska do KER patrí Podkarpatské vojvodstvo. Jeho obce a kraje sú členmi Združenia 

na podporu Karpatského euroregiónu Euro-Karpaty. Právoplatným členom euroregiónu 

Karpaty je od roku 1993. Vojvodstvo sa rozprestiera na juhovýchode Poľska, susedí 

s Ukrajinou a Slovenskom. Táto oblasť Poľskej republiky je charakteristická rôznorodosťou 

prírodných, ekonomických, spoločenských a historických podmienok. Člení sa na 21 okresov 

– powiat a 159 obcí – gmín. Región je špecifický prevažne mladšími obyvateľmi, až 87% 

obyvateľov je v predproduktívnom alebo produktívnom veku. Cez 45% ľudí pracuje 

v poľnohospodárstve, 20% v priemysle a približne 35% v ostatných sektoroch. Medzi 

najdôležitejšie priemyselné centrá patria mestá Bochnia, Jaroslaw, Jaslo, Krosno, Nowa 

Sarzyna, Rzeszów, Tarnów a iné.45 

Podkarpatské vojvodstvo svojim prírodným bohatstvom patrí k najčistejším regiónom 

Poľska. Takmer polovica územia predstavuje chránené územia. Nachádza sa tu 82 rezervácií 

a 10 prírodných parkov, z ktorých dva sú zapísané do zoznamu Svetového dedičstva 

UNESCO ako rezervácia biosféry Východné Karpaty. Táto časť Poľska je bohatá na folklór, 

                                                 
43 EUROREGIÓN KARPATY, 2005b. 
44 www.euroregion-karpaty.sk, 2009b. 
45 www.vucpo.sk, 2009c. 
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kultúrne pamiatky, historické objekty a horské oblasti s početnými lesmi. Z historických 

objektov sa tu nachádza 15 hradov, 45 palácov a viac ako 250 historických parkov. 

Nachádzajú sa tu tiež kúpele Iwonicz Zdrój a Rymanów Zdrój, ktoré sa orientujú na poruchy 

trávenia, ochorenia dýchacích ciest, ochorenie nervového systému, ženské choroby a ďalšie. 

V oboch sa vyskytuje množstvo minerálnych prameňov. K významným pacientom 

v kúpeľoch Rymanów Zdrój patrí napríklad arcivojvoda Albrecht, strýko cisára Františka 

Jozefa. V kúpeľoch Iwonicz Zdrój za zmienku stojí drevený kostol Sv. Iwo z 19. storočia, 

ktorý je jedinečný napríklad švajčiarskym štýlom architektúry a svojou zachovalosťou. Tieto 

kúpele v 17. storočí patrili medzi najznámejšie. Ďalšími významnými kúpeľami sú napríklad 

kúpele Horyniec Zdrój s bohatou históriou a pôvodom z 15. storočia. V posledných rokoch sa 

v tomto regióne rozvíja agroturistika, rôzne turistické atrakcie ako napríklad jazdectvo, 

bicyklovanie, prechádzky, rybárstvo a iné. K najzaujímavejším miestam Podkarpatského 

vojvodstva patria Bieszczady – juhovýchodná časť Karpát. Je to rozľahlá krajina 

s nedotknuteľnou prírodou, ktorá ponúka návštevníkom možnosti na výlety, túry alebo na 

uskutočňovanie vodných športov na niektorej z dvoch vodných nádrží, a to Solinské jazero 

tiež nazývané Bieszczadské more a Myczikowiecké jazero. Návštevníci tu tiež majú možnosť 

vidieť rôzne historické pamiatky, archeologické vykopávky, hrady, drevené a murované 

kostolíky, skanzeny, zámky, múzeá a ďalšie pamiatky.46, 47 Rozloha a počet obyvateľov 

Podkarpatského vojvodstva sú znázornené v tabuľke 3.2 a mapa Podkarpatského vojvodstva 

je v prílohe č. 9. 

Tab. 3.2: Rozloha a počet obyvateľov poľskej časti Euroregiónu Karpaty 
Člen KER Rozloha v km2 Počet obyvateľov v tisícoch 

Podkarpatské vojvodstvo 17926 2112 

Zdroj: http://www.euroregion-karpaty.sk/publikacie/Strategia_KER.pdf, 2004; vlastná úprava  

3.1.3  Ukrajina 

Časť Ukrajiny – Západná Ukrajina je právoplatným členom Karpatského euroregiónu 

od roku 1993. Tento región tvoria štyri oblasti: 

� Černovická oblasť. 

� Ivano - Frankovská oblasť. 

� Ľvovská oblasť. 

� Zakarpatská oblasť. 
                                                 
46 NAĎOVÁ, VOLOŠČUK, BÉLA et al., 2007. 
47 www.vucpo.sk, 2009d. 
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Tieto oblasti zaberajú územie o rozlohe takmer 60 tisíc km2 s počtom obyvateľov cez 

6,5 milióna. Západná Ukrajina je z väčšej časti pokrytá lesmi, najviac ich je v Zakarpatskej 

oblasti, a to až 50 % lesov tohto regiónu. V Ivano – Frankovskej oblasti ich je okolo 40 % 

a Černovická oblasť je pokrytá približne 30 % lesov. 

Černovická oblasť sa rozprestiera na západe krajiny, pod karpatským pohorím a je 

najmenšou samosprávnou oblasťou Ukrajiny. Zahŕňa oblasti Severnú Bukovinu a severnú 

časť Besarábie. Hlavným sídlom správy a zároveň historickým centrom Bukoviny je mesto 

Černovice. Bukovina, ktorej súčasťou je Černovická oblasť, nebola vždy súčasťou Ukrajiny. 

V roku 1775 patrila Rakúsko - Uhorsku,  v roku 1918 sa Černovice stali súčasťou Rumunska, 

v roku 1940 súčasťou SSSR, v roku 1941 patrili opäť do Rumunska, v roku 1944 zas do 

SSSR a od roku 1991 patrí táto oblasť Ukrajine. Černovická oblasť je kultúrnym 

i hospodárskym centrom a strediskom niekoľkých národnostných menšín. V minulosti túto 

oblasť obývalo prevažne židovské obyvateľstvo, z tradičných menšín je dodnes výrazná 

rumunská. V roku 2001 v Černovickej oblasti žilo približne 75 % Ukrajincov, 12,5 % 

Rumunov, 7,3 % Moldavanov, 4,1 % Rusov, 0,4 % Poliakov a len 0,2 % Židov. 

Na území tohto regiónu sa nachádza 11 miest, 11 obcí mestského typu a 252 obcí. 

Vďaka svojej polohe a náboženskej a jazykovej rôznorodosti je dnes Černovická oblasť 

bohatá na kultúrne pamiatky, ktoré návštevníkom približujú život a zvyklosti v tomto regióne. 

Nachádza sa tu napríklad Hudobne dramatické divadlo Olhy Kobyljanskej, Černovické 

regionálne múzeum umenia, Múzeum ľudovej architektúry, ktorý je zameraný na tradičné 

domy a kostoly, ďalej za zmienku stojí katolický Chrám Sv. Ducha, Kalinivská tržnica 

a mnohé ďalšie. V meste Černovice sa nachádza Černovická univerzita, ktorá je dielom 

českého architekta Josefa Hlávky. Je to netradičný tehlový komplex, ktorý vyniká napríklad 

farebnými obkladmi, netradičnou mozaikou, množstvom komínov a vežičiek.48 Černovická 

oblasť je znázornená na obrázku v prílohe č. 10. 

Ivano – Frankovská oblasť sa nachádza v západnej časti Ukrajiny a pozostáva 

z okresov Opilia, Pokutia, Kokivčina a Huculština. Okresy sú zvláštne hlavne tým, že sa od 

seba odlišujú jazykom, kultúrou a životným štýlom. Povrch tejto oblasti je rozmanitý, 

nachádza sa tu nížina, kopcovité terény i horské masívy. Približne 40% územia regiónu 

pokrývajú lesy, preto je táto oblasť najbohatšou oblasťou Ukrajiny na lesy. Veľkú časť 

územia tiež zaberá prírodný Karpatský národný park, ktorým pretekajú najväčšie rieky 

oblasti. Nížina sa rozprestiera na juhu, v okolí rieky Dnester. V hornatej časti regiónu sa 

                                                 
48 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE TURIZMU ZEMPLÍN, 2007. 
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nachádzajú Východné Karpaty. V Ivano – Frankovskej oblasti sa nachádzajú tiež kúpele, 

sanatóriá a množstvo kultúrnych a historických pamiatok. K najznámejším kúpeľom patria 

kúpele Kosiv, Tatariv, Jaremče a iné. Medzi najnavštevovanejšie pamiatky patria kostoly 

v Haliči, najstaršom meste tohto regiónu, ikonostasy v Rohatyne a podobne.49 Príloha  

č. 11 znázorňuje polohu Ivano – Frankovskej oblasti v Ukrajine. 

Ľvovská oblasť sa nachádza v západnej časti Ukrajiny u hraníc s Poľskom. Delí sa na 

20 rajónov – okresov, ktoré sa rozprestierajú na rozlohe 22 tisíc km2. Táto oblasť je významná 

svojou strategickou polohou v srdci strednej Európy. Slúži ako vstupná brána do Karpát. 

Hlavné centrum tohto regiónu je mesto Ľvov. Okrem Ukrajincov tu žije tiež napríklad 

židovská menšina. V minulosti tu sídlili tiež nemecký kolonisti. Roku 1772 sa táto oblasť 

stala súčasťou habsburského Rakúska. V rokoch 1918 – 1939 patrila Poľsku a v roku 1939 sa 

stala súčasťou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky. Nacistické Nemecko obsadilo 

Ľvovskú oblasť v rokoch 1941 – 1944, po druhej svetovej vojne oblasť ostala v správe 

Sovietskeho zväzu. Poloha oblasti je pokrytá prevažne pahorkami, na juhu sa týčia nízke 

Beskydy, ktoré sú súčasťou lesnatých Karpát. Na severe sa nachádzajú dve riečne údolia, 

ktoré napomáhajú zabraňovať záplavám. Medzi týmito údoliami sa nachádzajú minerálne 

kúpele. Mesto Ľvov, ako aj celá táto oblasť postupne vyrástla na významný kultúrne – 

hospodársky región. Vďaka tomu, že oblasť bola pod vládou viacerých štátov, zachovalo sa 

mnoho pamiatok z kultúr iných národov. Napríklad habsburské dedičstvo je tu viditeľné 

dodnes. Z kultúrnych pamiatok k významným patria napríklad kostoly, ktorých pôvod siaha 

až do 14. storočia, historický cintorín, múzeum folklóru, zrúcaniny zámku Vysokyi, mnoho 

hradov a kláštorov, mesto Tustan – pevnosť postavená na skale a mnohé ďalšie pamiatky.50 

Presná poloha Ľvovskej oblasti je znázornená v prílohe č. 12. 

Zakarpatská oblasť je najzápadnejšou oblasťou Ukrajiny. Je to administratívne 

územie, ktoré sa v rokoch 1919 – 1938 nazývalo Podkarpatská Rus a bolo jednou zo štyroch 

samosprávnych zemí Československa. Hlavným strediskom tejto oblasti je mesto Užhorod. 

Obyvateľmi sú prevažne Rusíni, ktorí žiadali o autonómiu Zakarpatskej Ukrajiny. Ich 

požiadavky neboli prijaté. Zakarpatská Ukrajina je pevne spojená s Ukrajinskou republikou 

a jej autonómia by sa preto mohla prejaviť až po vstupe Ukrajiny do Európskej únie. 

                                                 
49 www.vucpo.sk, 2009a. 
50 NAĎOVÁ, VOLOŠČUK, BÉLA et al., 2007. 
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Tento región hraničí so všetkými štátmi Karpatského euroregiónu – s Rumunskom, 

Maďarskom, Slovenskom a Poľskom. Je rozdelený na 13 okresov, ktoré tvorí 10 miest,  

28 sídiel mestského typu, tzv. mestečiek a 561 obcí. Kraj je pokrytý pohoriami 

a pahorkatinami, ktoré tvoria približne 80% územia Zakarpatskej oblasti a tiahnu sa až na juh 

k Zakarpatskej nížine. Táto časť Ukrajiny patrí k atraktívnym hlavne vďaka možnosti 

poznania tradičných ľudových remesiel regiónu, možnosti horských túr v ukrajinskej časti 

Karpát, tiež množstvu lyžiarskych a kúpeľných stredísk, Karpatskej rezervácii, ktorá je 

najväčšou na Ukrajine a iným  zaujímavostiam. Nachádza sa tu mnoho sanatórií, ozdravovní, 

rekreačných zariadení a minerálnych prameňov.51, 52 Poloha Zakarpatskej oblasti je bližšie 

ukázaná na obrázku v prílohe č. 13. Rozloha a počet obyvateľov týchto štyroch oblastí 

patriacich do KER sú popísané v tabuľke 3.3.  

Tab. 3.3: Rozloha a počet obyvateľov ukrajinskej časti Euroregiónu Karpaty 
Člen KER Rozloha v km2 Počet obyvateľov v tisícoch 

Černovická oblasť 8100 938 

Ivano – Frankovská oblasť 13900 1464 

Ľvovská oblasť 21800 2739 

Zakarpatská oblasť 12860 1288 

Zdroj: http://www.euroregion-karpaty.sk/publikacie/Strategia_KER.pdf, 2004; vlastná úprava 

3.1.4  Maďarsko 

Maďari sa k euroregiónu pridali rovnako ako Ukrajina a Poľsko v roku 1993. 

Euroregión zasahuje do oblasti Severného Maďarsko a Veľkej severnej nížiny. Zo Severného 

Maďarska do KER patria tieto župy na úrovni NUTS 3: 

� Borsód – Abaúj – Zemplén. 

� Heves. 

Veľká severná nížina je jednou z najväčších nížin na svete. Rozprestiera sa na ploche 

približne 1400 km2. Do KER patria všetky jej župy, konkrétne: 

� Jász – Nagykun – Szolnok. 

� Hajdú – Bihar. 

� Szabolcs – Szatmár – Bereg. 

 

                                                 
51 www.zakarpattia.net, 2009. 
52 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE TURIZMU ZEMPLÍN, 2007. 
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V Maďarskej časti euroregiónu sa nachádzajú 3 národné parky, 3 lokality, ktoré sú 

v zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO, liečivé pramene, zachovalá drevená 

architektúra, mnoho kostolov a 20 drevených zvoníc, pamiatkové zóny Jósvafö v župe 

Borsod-Abaúj-Zemplén a Tarpa v župe Szabolcs-Szatmár-Bereg, múzeum ľudovej 

architektúry a veľa ďalších zaujímavostí. 

Župa Borsód – Abaúj - Zemplén je plná extrémov. Je druhou najväčšou župou 

Maďarska, a to jak rozlohou, tak i populáciou, zároveň má najviac obcí. Jej povrch je 

rozmanitý. Leží na území, kde sa stretáva Severné maďarské nízke pohorie s Veľkou 

maďarskou nížinou, nachádzajú sa tu vysoké vrchy, a tiež najhlbšia jaskyňa Maďarska. 

Ďalším extrémom tejto župy je tretie najväčšie mesto Maďarska Miskolc, ktoré je sídlom župy 

a oproti tomu výskyt mnohých malých dediniek s populáciou pod 200 obyvateľov. Nachádza 

sa tu 23 miest a viac ako 300 dedín. Pre návštevníkov je táto oblasť zaujímavá možnosťou 

výletov do prírody, nachádza sa tu Národný park Bükk s množstvom jazier a údolí, turistické 

letovisko Lillafüred a jeho okolie, kde sa nachádza jeden z najvyšších maďarských 

vodopádov a jaskyne, je tu množstvo historických pamiatok ako napríklad mnoho kostolov, 

Národné divadlo v Miskolci a iné. Lákavá je určite aj návšteva mesta Tokaj a Tokajskej 

oblasti, ktorá je uznávanou vinárskou oblasťou.53 Príloha č. 14 znázorňuje polohu tejto župy. 

Heves je druhou z troch žup Severného Maďarska. Rozprestiera sa medzi riekou Tisa 

a pohoriami Matra a Bükk. Na juhu župy sa nachádza Veľká maďarská nížina a jazero Tisa – 

najväčšie jazero v Maďarsku. Hlavné sídlo župy je v meste Eger. V oblasti sa nachádza veľa 

zaujímavých miest, napríklad jazero Tisa, Národný park Bükk, zámok Eger, kostol z  

11. storočia, Múzeum Matra, a rôzne iné hrady a zámky.54 Župa Heves je ukázaná na obrázku 

v prílohe č. 15.  

Na stredovýchode Maďarska sa rozprestiera župa Jász – Nagykun – Szolnok. Územie 

pokrýva rozsiahla nížina. Nachádza sa tu 18 miest a 56 obcí. Hlavné mesto oblasti je Szolnok.  

V tomto meste bola za vlády Osmanskej ríše postavená mešita s minaretom a turecké kúpele. 

Hlavne vďaka týmto termálnym kúpeľom sem jazdia turisti. Okrem toho sa v tomto meste, 

ako aj v celej župe nachádza veľké množstvo kostolov, kultúrnych pamiatok, múzeí, ktoré 

                                                 
53 NAĎOVÁ, VOLOŠČUK, BÉLA et al., 2007. 
54 www.ektf.hu, 2009. 



 28 

lákajú turistov. V západnej polovici územia sa nachádza Národný park Hortobágy.55 Príloha  

č. 16 opisuje polohu tejto župy. 

Hajdú – Bihar  je župa na východe Maďarska, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne. 

Sídlo župy je v meste Debrecín, druhé najväčšie mesto Maďarska. Toto mesto je známe 

hlavne vďaka údeninám, no známe sú tiež kúpele, ktoré sa v tomto meste nachádzajú. 

Celkovo sa tu nachádza 19 miest a 62 obcí. V západnej časti sa rozprestiera Národný park 

Hortobágy zapísaný v zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO, ktorý je 

najväčším a najstarším parkom v Maďarsku. Zároveň sa v ňom rozprestiera najväčšia pastvina 

v Európe. Na zvyšnej ploche župy sa rozprestiera Panónska nížina. Nachádzajú sa tu tiež 

kúpele s liečivými minerálnymi prameňmi a cenná a originálna krajinná scenéria Puszta, ktorá 

sa skladá z rozsiahlych planín a bažín. Región je zaujímavý nielen pamiatkami, ale aj 

možnosťou vzdelávania na mnohých školách a univerzitách.56 Na obrázku v prílohe č. 17 je 

znázornená poloha župy Hajdú – Bihar. 

Župa Szabolcs – Szatmár – Bereg je najvýchodnejšou a šiestou najväčšou župou 

Maďarska. Povrch je rozmanitý, nachádzajú sa tu hory aj nížina, pohorie Nyíreség a údolie 

hornej Tisy. Je tu veľa lesov, polí, pastvín, lúk a bažín, a jazerá bohaté na faunu a flóru. 

Región je tiež bohatý na ľudovú architektúru, ľudové umenie, hudbu, nachádza sa tu niekoľko 

múzeí, kostoly, drevená zvonica z 13. storočia a iné.57, 58 Polohu župy ukazuje obrázok 

v prílohe č. 18. Podiel maďarských žúp na veľkosti euroregiónu Karpaty je znázornený 

v nasledujúcej tabuľke 3.4. 

Tab. 3.4: Rozloha a počet obyvateľov maďarskej časti Euroregiónu Karpaty 
Člen KER Rozloha v km2 Počet obyvateľov v tisícoch 

Borsod – Abaúj – Zemplén 7247 746 

Hajdú – Bihar 6211 550 

Heves 3637 328 

Jász – Nagykun – Szolnok 5607 420 

Szabolcs – Szatmár – Bereg 5937 572 

Zdroj: http://www.euroregion-karpaty.sk/publikacie/Strategia_KER.pdf, 2004; vlastná úprava 

 

 

                                                 
55 www.tiszainform.com, 2009. 
56 NAĎOVÁ, VOLOŠČUK, BÉLA et al., 2007. 
57 www.1hungary.com, 2009. 
58 www.hungarystartshere.com, 2009. 
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3.1.5  Rumunsko 

Rumunsko je rozdelené na 8 častí a členmi Karpatského euroregiónu je od roku 1997 5 

žúp z troch z nich. Zo severnej časti sú to župy: 

� Maramures. 

� Satu Mare. 

� Sálaj. 

� Botosani.  

Zo strednej časti Rumunska je členom KER župa Harghita. Na území týchto piatich žúp 

sa nachádza veľké množstvo prírodných rezervácií, chránených rastlinných nálezísk, jazier, 

cez 1500 minerálnych prameňov a veľa ďalších prírodných lákadiel. 

Župa Maramures je historickým okresom, ktorý nepatril vždy Rumunsku. V minulosti 

bol súčasťou Maďarského kráľovstva a v rokoch 1940 – 1944 znovu patril Maďarsku. Povrch 

pokrýva prevažne pohorie Maramures. Župa je zaujímavá i pre zachovalú ľudovú 

architektúru. Nachádza sa tu 92 drevených kostolíkov, 8 z nich je zapísaných v zozname 

Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Je tu tiež veľa kúpeľov, najznámejšie sú Ocna 

Sugatag zamerané na liečbu degeneratívnych reumatických, neurologických ochorení 

a gynekologyckých chorôb. V župe je zaujímavá úzko koľajová železnica a parná lokomotíva, 

ktorá ponúka turistom nezabudnuteľný zážitok v podobe výletu do divokej krajiny 

s množstvom vodopádov a tunelov.59 Polohu župy Maramures znázorňuje príloha č. 19. 

Satu Mare je župa s výhodnou pozíciou, leží blízko hraníc s Maďarskom a s Ukrajinou. 

Patrí do historického regiónu Transylvánia. Hlavné sídlo župy je mesto Satu Mare. Väčšinu 

obyvateľstva tvoria Rumuni (takmer 60%), druhým najväčším národom sú Maďari (35%). Na 

severe sa nachádza pohorie Oas, ktoré je súčasťou Východných Karpát. Ostávajúca časť je 

pokrytá kopcami a nížinami. Do západnej časti zasahuje Panónska nížina. Okrem možnosti 

turistiky a výletov do prírody je tu možnosť vidieť rôzne historické pamiatky, tradičný 

rumunský folklór, pamiatky v mestách Satu Mare a Carei, a iné zaujímavosti. Župa Satu Mare 

je rozdelená na 2 samosprávne územné celky, 3 mestá a 56 obcí.60 Príloha č. 20 bližšie 

ukazuje umiestnenie župy v Rumunsku. 

                                                 
59 NAĎOVÁ, VOLOŠČUK, BÉLA et al., 2007. 
60 www.clubromania.ro, 2009c. 
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Salaj sa nachádza medzi pohorím Apuseni a Východnými Karpatami. Hlavné mesto 

župy je mesto Zalau. Župa Salaj je plná pamiatok, nachádzajú sa tu drevené kostoly 

s historickou folklórnou architektúrou, napríklad kostol postavený v roku 1727, je tu mnoho 

múzeí, známe je Severotransylvánske múzeum pamätí holokaustu. Narodil sa tu Štefan 

Báthory, kráľ Poľska v rokoch 1576 – 1586, nachádza sa tu jeho zámok. Za zmienku stojí 

i rímska pamiatka v Zalau, zrekonštruovaný kostol v Zalau, gréckokatolícky kostol postavený 

v roku 1936, botanická záhrada a kúpele v Jibou, a mnoho ďalších. Župa má jeden 

samosprávny celok, 3 mestá, 57 obcí a 281 dedín.61 Presnú polohu župy Salaj poukazuje 

obrázok v prílohe č. 21. 

Župa Botosani leží na území bývalého regiónu Moldavska, dnes je to región Severo – 

východ. Rozprestiera sa na území planiny medzi údoliami riek Siret a Prut a ich prítokom, 

riekou Jijia. Hlavné mesto župy je Botosani. Žijú tu prevažne Rumuni, až 98%. Zvyšné 

obyvateľstvo tvoria Rusi, Ukrajinci a Rómovia. Z kultúrnych pamiatok najnavštevovanejšie 

sú umelecká galéria Stefan Luchian, ktorá predstavuje umeleckú časť okresného múzea, 

architektonický skvost okresná knižnica Mihai Eminescu, ktorá vyniká spojením francúzskej 

a nemeckej architektúry, múzeum v Saveni a iné pamiatky.62 Poloha župy je znázornená 

v prílohe č. 22. 

Harghita  je župa v strednej časti Rumunska, ktorú tvoria pohoria Východné Karpaty, 

Ciuc a Harghita, sopečné plošiny a riečne údolia. Sídlom župy je mesto Miercurea-Ciuc. 

Väčšina obyvateľstva sú Maďari, až 85%. Rumuni zastávajú len 14% a posledné 1% 

predstavujú Rómovia a iné národy. Župa Harghita je známa teplými minerálnymi prameňmi, 

dvomi z najvýznamnejších riek Rumunska, ktoré tu pramenia, jazerom Svätá Anna, ktoré 

vzniklo v sopečnom kráteri, a ďalšími prírodnými zaujímavosťami. Je to najchladnejší región 

Rumunska, aj keď letá bývajú dosť teplé. Návštevníkom župa ponúka tiež mnoho horských 

stredísk, napríklad Baile Tusnad, Borsec, Lacu Rosu, Harghita Bai, krásy miest Miercurea 

Ciuc, Gheorgheni, Toplita, návštevu hradu Grófa Lazara, kúpele Tusnad, a ďalšie prírodné 

i kultúrne zaujímavosti. Župu tvoria 4 samosprávne celky, 5 miest a 58 obcí.63 Jej polohu 

ukazuje obrázok v prílohe č. 23. Tabuľka 3.5 znázorňuje počet obyvateľov a rozlohu 

Rumunských žúp, ktoré sú členmi euroregiónu Karpaty. 

 
 

                                                 
61 www.clubromania.ro, 2009b. 
62 www.clubromania.ro, 2009a. 
63 NAĎOVÁ, VOLOŠČUK, BÉLA et al., 2007. 
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Tab. 3.5: Rozloha a počet obyvateľov rumunskej časti Euroregiónu Karpaty 
Člen KER Rozloha v km2 Počet obyvateľov v tisícoch 

Maramures 6304 540 

Satu Mare 4418 398 

Salaj 3864 264 

Botosani 4986 462 

Harghita 6610 344 

Zdroj: http://www.euroregion-karpaty.sk/publikacie/Strategia_KER.pdf, 2004; vlastná úprava 

 

3.2 SWOT analýza Karpatského euroregiónu 

SWOT analýza poskytuje odpovede na otázky, ako funguje pretransformovanie KER a 

mnohotvárne stratégie, ktoré sú potrebné pre KER na ceste k plneniu strategických cieľov. 

Zámerom SWOT analýzy je vnútorné preriešenie kladov regiónu v sociálne – ekonomickej 

oblasti, vhodných investícií a negatívnych javov KER. Pri zostavovaní analýzy sa berie ohľad 

na možné dopady, jak pozitívne, tak i negatívne, a akú to vyvolá odozvu u obchodných 

partnerov.64 

 

Silné stránky euroregiónu Karpaty: 

� realizácia spoločných projektov, 

� mladý región, 

� dostupné a flexibilné využívanie ľudských zdrojov pre rozvoj ekonomických 

aktivít, 

� výstavba univerzitných a vysokoškolských sietí, 

� značný prínos pre ochranu prírodných zdrojov a ekonomický potenciál, 

� atraktívne kultúrne a prírodné vyžitie, 

� úzka spolupráca s východným trhom, 

� dlhodobé obchodné príležitosti, kontrakty, 

� medzinárodné letiská, 

� rastúca vzdelanosť a úspech medziregionálnych organizácií, 

� ochota začlenenia sa do EÚ. 

 

 

                                                 
64 EUROREGIÓN KARPATY, 2004. 
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Slabé stránky euroregiónu Karpaty: 

� nevyužitá pracovná sila a skrytá nezamestnanosť v poľnohospodárstve,  

� zraniteľné životné prostredie, 

� slabá ekonomická štruktúra s narušeným poľnohospodárskym sektorom, 

� nevyriešená vzdialenosť od národných a západoeurópskych ekonomických 

centier, 

� slabá kvalita a zlá prispôsobivosť dopravných sietí, 

� nízka funkčnosť pravidelnej prepravy a prekračovania hraníc, 

� nechuť k učeniu sa cudzích, svetových jazykov, 

� nedostatočné spojenie obchodných sietí medzi severom a juhom, 

� neadekvátne aktivity v zázemí  

 

Príležitosti euroregiónu Karpaty: 

� pozitívny prístup obyvateľov k spolupráci a inováciám, 

� štart modernizačného procesu,  

� možnosť využívať finančné zdroje EÚ, 

� pozitívny prístup k pripojeniu do EÚ, 

� medzinárodná podpora, 

� blízkosť obrovských trhov, 

� rýchle zapojenie sa do technického procesu globalizácie, 

� silné postavenie štátnej správy, 

� silné postavenie na trhu, 

� zrušenie hraníc medzi štátmi a zlepšenie komunikácie pre obchodnú sféru. 

 

Hrozby euroregiónu Karpaty: 

� členské regióny sú v rôznych stupňoch integračného procesu, 

� politické, sociálne a ekonomické rozdiely, 

� ťažkosti s prichádzajúcimi platbami, 

� následné financovanie schválených projektov, 

� obmedzená možnosť pre rozhodovanie na úrovni miestnych regiónov, 

� konkurencieschopnosť medzi regiónmi, zosilnené postavenie, 

� menšinové problémy a politické prístupy, 

� nový typ „železnej opony“ medzi Východnou a Západnou Európou, 

� zastavenie európskeho rozširovacieho procesu. 
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Spoluprácu v euroregióne môže spomaľovať komunikácia a vzdialenosť medzi 

niektorými oblasťami, napríklad Slovensko a Rumunsko. Riziká a problémové oblasti sa líšia 

v každom území. Napríklad problémy na maďarsko – slovenskej hranici sú úplne iné než na 

hranici maďarsko – ukrajinskej. Taktiež úroveň spolupráce je iná v jednotlivých regiónoch.  

Analýza upozorňuje na negatíva a odhaľuje riziká euroregiónu a mala by jeho členov 

viesť k snahe odstraňovať tieto negatívne dopady a vyhýbať sa rizikovým investíciám. 

Poukazuje tiež na silné stránky a pozitíva KER, napríklad na dostupnosť ľudských zdrojov 

v regióne, kultúrnu atraktivitu oblastí, ochotu spolupracovať a uzatvárať dlhodobé kontrakty, 

ako aj na príležitosti, ktoré Karpatský euroregión má a ktoré vďaka cezhraničnej spolupráci 

využíva.  

 

3.3 Organizačná štruktúra Euroregiónu a partnerské inštitúcie 

3.3.1 Organizačná štruktúra 

Najvyšším orgánom je Rada euroregiónu, ktorá je tvorená zástupcami všetkých 

členských krajín. Má maximálne 50 členov, z každej krajiny 10 členov. Zasadá obvykle 

dvakrát ročne. Rada rozhoduje o strategických otázkach, ako napríklad o rozhodnutiach 

o aktuálnych otázkach týkajúcich sa euroregiónu, volí a odvoláva členov predsedníctva, 

schvaľuje rozpočet a správu hospodárenia, rozhoduje o zrušení združenia a iné. Predsedníctvo 

v Rade je založené na rotačnom princípe. 65 

V čele Rady je predseda. Je volený na dva roky Radou spomedzi jej členov na princípe 

rotácie. Zastupuje združenie navonok, má podpisové právo spoločne s jedným 

z podpredsedov, zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva, napomáha činnosti 

medzinárodného sekretariátu a iné. Je zároveň predsedom Prezídia KER.  

Okrem predsedu tvorí Radu aj sieť národných sekretariátov (kancelárií), ktoré sa 

nachádzajú vo všetkých národných častiach. Riadia ich stáli národní zástupcovia, ktorých 

menuje delegácia príslušnej národnej strany KER. Sú členmi Rady KER a tiež 

Medzinárodného sekretariátu. Aktivity národných kancelárií sú financované z rozpočtu 

príslušnej národnej strany KER. Medzi ich kompetencie patrí napríklad riadenie a rozvíjanie 

národných komponentov euroregionálneho systému spolupráce, koordinovanie cezhraničných 

                                                 
65 V období 1996 – 1998 predsedala Ukrajina, 1998 – 2000 Maďarsko, 2000 – 2002 Poľsko, 2002 – 2004 

predsedalo Rumunsko, po ňom predsedalo Slovensko. 
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aktivít národnej strany, udržiavanie pravidelného kontaktu a výmena informácií so 

sekretariátom a iné. 

Medzinárodný sekretariát je výkonným a administratívnym orgánom. Tvoria ho stáli 

národní zástupcovia a mal by zasadať aspoň štyri krát do roka v jednotlivých krajinách 

euroregiónu. Zasadnutia každého medzinárodného sekretariátu vedie predseda 

medzinárodného sekretariátu, ktorý je volený z národných zástupcov na jeden rok. K jeho 

právomociam a povinnostiam patrí napríklad predkladanie projektov a plánov Rade na ich 

schválenie, zabezpečovať finančné zdroje, pripravovať zasadnutia Rady na základe 

pracovných dokumentov, zabezpečovať denný kontakt, kontrolu a podporu činností 

národných kancelárií a pracovných komisií Karpatského euroregiónu a ďalšie. 

Ďalším orgánom KER je Prezídium Rady Karpatského euroregiónu. Je to operatívny 

orgán euroregiónu, ktorý má za úlohu implementovať rozhodnutia Rady a hájiť jej stanoviská. 

Prezídiu predsedá predseda Rady. Členmi sú predsedovia jednotlivých národných častí 

a schádzajú sa zvyčajne raz za štvrťrok. Prezídium spolupracuje s medzinárodným 

sekretariátom pri realizovaní strategických aktivít KER určených Radou. 

Pracovné komisie sú zriadené na základe rozhodnutia Rady s cieľom riešiť určité 

dopady medzinárodnej spolupráce medzi členmi. Môžu pozývať odborníkov k účasti pri ich 

práci. Pracovné komisie sa zaoberajú napríklad auditom, kontrolou, osobitými aspektmi 

cezhraničnej spolupráce a inými oblasťami. Ich aktivity sú financované z rozpočtov príslušnej 

národnej strany, ktorá riadi danú pracovnú komisiu. 66, 67 

3.3.2 Financovanie činností Euroregiónu Karpaty 

Činnosti euroregiónu Karpaty sú hradené prostredníctvom finančných prostriedkov 

poskytovaných zúčastnenými stranami, ktoré tieto prostriedky poskytujú pre plnenie cieľov 

a úloh euroregiónu. Poskytujú finančné prostriedky na činnosť svojich národných kancelárií 

a pracovných komisií a na organizovanie zasadnutí Rady. 

Združenie Karpatského euroregiónu hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom. 

Medzi zdroje jeho majetku patria68: 

� členské príspevky, 

� príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, 

� výnosy majetku, 

                                                 
66 www.euroregion-karpaty.sk, 2009a. 
67 EUROREGIÓN KARPATY, 2005b. 
68 www.euroregion-karpaty.sk, 2009a. 
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� príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia. 

Na každý rok má euroregión stanovený presný rozpočet, s ktorým môže hospodáriť. 

3.3.3 Partnerské inštitúcie KER 

Karpatský euroregión je členom Združenia európskych hraničných regiónov (AEBR). 

Spolupracuje tiež s inými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Euroregión Maas – 

Rhine a Karpatská nadácia. Na spolupráci sa podieľajú tiež rôzne inštitúcie, či už štátne alebo 

súkromné. Napríklad školy, regionálne rozvojové agentúry, Samosprávne kraje, župy a iné 

inštitúcie.69 

Združenie európskych hraničných regiónov bolo bližšie popísané už v prvej kapitole. 

Euroregión Maas –Rhine je euroregión, ktorý existuje od roku 1976 a upevňuje spoluprácu 

prihraničných regiónov Nemecka, Belgicka a Holandska. Medzinárodné vzťahy oboch 

euroregiónov sa začali budovať v roku 1994. Šlo o prvú spoluprácu západoeurópskeho 

euroregiónu s východoeurópskym. Euroregión Mass – Rhine je pre KER najvýznamnejším 

západoeurópskym partnerom.70 

Karpatská nadácia je cezhraničná a regionálna nezisková organizácia, ktorá funguje už 

cez 13 rokov. Je partnerom euroregiónu a pomáha mu pri zabezpečovaní získavania finančnej 

pomoci prostredníctvom grantového procesu. Nadácia podporuje udržiavanie dobrých 

vzťahov, sociálnej stability, ekonomického rastu a rast životnej úrovne v susediacich 

regiónoch Slovenska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska, a to prostredníctvom 

finančnej a technickej pomoci na projekty.71 

 

3.4 Zameranie a stratégia Karpatského euroregiónu  

Hlavnými cieľmi euroregiónu sú riadenie a koordinácia spoločných aktivít v oblasti 

vedy, ochrany životného prostredia, kultúry, športu a vzdelávania, podpora spolupráce medzi 

regiónmi a komunitami v euroregióne, rozvíjať a zrealizovať cezhraničné stratégie a projekty, 

prispieť k budovaniu dôvery medzi rozličnými etnickými skupinami pomocou výmeny 

skúseností a najlepších praktík, identifikovať špecifické ekonomické a etické hodnoty 

komunít v euroregióne a iné. Tieto ciele postupne prispievajú k zlepšeniu podmienok 

obyvateľov prihraničných oblastí týchto krajín. Pri plnení cieľov združenie euroregiónu 

                                                 
69 EUROREGIÓN KARPATY, 2005b. 
70 EUROREGIÓN KARPATY, 2004. 
71 www.carpathianfoundation.org, 2009. 
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vykonáva rôzne úlohy, napríklad koordinuje prípravu návrhov hospodárskeho, sociálneho 

a kultúrneho rozvoja, jeho predstavitelia spoločne organizujú a koordinujú aktivity 

podporujúce ekonomickú, vedeckú a kultúrnu spoluprácu, organizujú a uskutočňujú 

stretnutia, odborné semináre, asistujú pri vypracovávaní konkrétnych projektov cezhraničnej 

spolupráce, vymieňajú si skúsenosti, hľadajú možnosti spolupráce a navzájom si pomáhajú. 

Vo februári 2003 sa predstavitelia Združenia Región Karpaty, konkrétne Karpatský 

euroregión Slovensko a Združenie Karpatský euroregión Poľsko dohodli spustiť pilotný 

program spolupráce, ktorého cieľom bolo zefektívniť a skvalitniť cezhraničnú spoluprácu v 

rámci ich národných častí, ako aj celého euroregiónu.72, 73 

3.4.1 Priority a poslanie euroregiónu 

Euroregión Karpaty má k dosiahnutiu svojich cieľov určených hneď niekoľko priorít. Sú 

to napríklad74: 

� rozvoj ľudských zdrojov, rast úrovne a štandardu vzdelávania v KER, 

� nárast výkonnosti a konkurencieschopnosti hospodárstva, služieb 

a infraštruktúry, 

� zvýšiť zamestnanosť v euroregióne, 

� spolupráca v ochrane životného prostredia, 

� vytváranie vzťahov na celom území KER, rozvíjanie spoločných aktivít 

a projektov, 

� rozšíriť oblasti spolupráce na základe skutočných potrieb v sociálnom 

a ekonomicko – finančnom sektore a iné.  

Poslaním euroregiónu je podporovať spoluprácu medzi pohraničnými oblasťami krajín 

KER, prispievať k budovaniu vzájomnej dôvery, podporovať dobré vzťahy medzi obyvateľmi 

jednotlivých členských štátov, zlepšovať životné podmienky obyvateľov týchto oblastí, 

prispievať k plnohodnotnému rozvoju regiónov, zabezpečiť lepšiu priepustnosť hraníc a iné. 75 

 

 

 

                                                 
72 www.euroregion-karpaty.sk, 2009a. 
73 EUROREGIÓN KARPATY, 2005d. 
74 EUROREGIÓN KARPATY, 2004. 
75 EUROREGIÓN KARPATY, 2005b. 
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Do budúcna sa predpokladá dosiahnutie týchto strategických rozvojových cieľov76: 

� vytvorenie produktívneho a výnosného poľnohospodárstva, 

� zvýšenie kvality ponúkaných turistických služieb, 

� rozvoj priemyslu v euroregióne, 

� konkurencieschopné hospodárstvo, 

� zvýšenie štandardu v oblasti služieb a obchodu, 

� zníženie miery nezamestnanosti, 

� zvýšenie úrovne vzdelávania, 

� väčšina obyvateľstva bude schopná dosiahnuť vyššiu úroveň príjmu. 

 

Tieto a ďalšie strategické ciele majú svoje základné podmienky, pomocou ktorých je 

možné ich úspešné dosiahnutie. Je to napríklad programové a projektové riadenie plniace 

požiadavky noriem EÚ, monitorovanie totožné so systémom EÚ,  vytváranie euroregionálnej 

spolupráce, založenie podnikateľských zón, posilňovanie medzinárodných vzťahov 

Karpatského euroregiónu, vysoká úroveň aktivít vo vzdelávacích sieťach, rozvoj 

infraštruktúry s prihliadnutím na životné prostredie a ďalšie. 

 

Strategické ciele sú dosahované za pomoci strategických princípov, ktorými sú: 

� princíp partnerstva – regionálna spolupráca medzi členskými regiónmi, 

vytváranie úzkej regionálnej spolupráce, 

� princíp adicionality – vzájomné získavanie a koordinované využívanie fondov 

na rozvoj infraštruktúry a zlepšovanie ekonomiky a situácie na trhu práce, 

� princíp programovania – spájanie projektov na rozvoj ľudských zdrojov a trhu 

práce, vypracovanie cezhraničných činností a programov na regionálny rozvoj, 

� princíp subsidiarity – prispôsobovanie sa programom EÚ, zaistenie úlohy 

euroregiónu pri presadzovaní svojich záujmov, 

� princíp udržateľnosti – záruka udržateľnosti  výsledkov rozvoja, zosilňovanie 

miestnych príležitostí ekonomického rozvoja, vzdelávacie aktivity 

a zamestnanosť. 

                                                 
76 EUROREGIÓN KARPATY, 2004. 
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3.4.2 Aktivity a rozpočet euroregiónu 

Medzi najvýznamnejšie aktivity Karpatského euroregiónu patrí napríklad koordinácia 

cezhraničných aktivít, reprezentovanie a propagovanie euroregiónu, propagácia 

a podporovanie cezhraničných projektov, príprava cezhraničných rozvojových stratégií 

v oblastiach a iné. K propagovaniu euroregiónu slúžia rôzne publikácie, napríklad Cestujeme 

Karpatmi – To najkrajšie v Euroregióne. V rámci euroregiónu už bolo zrealizovaných mnoho 

projektov, a veľa ďalších sa na realizáciu pripravuje. Sú to projekty orientované napríklad na 

partnerstvo medzi Slovenskom a Ukrajinou, udržiavanie dobrých susedských vzťahov a 

kultúrny rozvoj. Každoročne si euroregión stanoví rozpočet, s ktorým hospodári. Príjmy 

a výdaje v rozmedzí troch rokov sú rozpísané v tabuľke 3.6 Rozpočet euroregiónu 

v jednotlivých obdobiach.77, 78 

Tab. 3.6: Rozpočet euroregiónu Karpaty v jednotlivých obdobiach (v EUR) 
Rozpočet 2006 2007 2008 

Príjmy  79 299 107 216 127 495 

Výdaje  74 686 89 716 67 341 

Rozdiel v príjmoch a výdajoch  +4 613 +17 500 +60 154 

Poznámka: * konverzný kurz: 30,126 SKK/EUR 
Zdroj: http://www.euroregion-karpaty.sk/vz-ker2007/sprava_2006_plan_2007.pdf, 2007 

http://www.euroregion-karpaty.sk/vz-ker2007/rozpocet_2007.pdf, 2007 
http://www.euroregion-karpaty.sk/vz-ker2008/rozpocet_2008.pdf; 2008; vlastná úprava 

 

 

 

 

                                                 
77 EUROREGIÓN KARPATY, 2005b. 
78 EUROREGIÓN KARPATY, 2008a. 
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4. Realizácia vybraných programov cezhraničnej spolupráce 

v Karpatskom euroregióne 

 

Podpora cezhraničnej spolupráce je súčasťou regionálnej politiky a slúži k upevňovaniu 

vzťahov prihraničných regiónov, k zmenšovaniu rozdielov v týchto oblastiach, ochrane 

životného prostredia a k zlepšovaniu životnej úrovne obyvateľstva. Projekty sú realizované na 

základe programov a iniciatív určených na podporu cezhraničnej spolupráce. 

 

4.1 Národná podpora euroregionálnych aktivít cezhraničnej spolupráce 

v Karpatskom euroregióne 

Karpatský euroregión v sledovanom období využíva dotácie z programov cezhraničnej 

spolupráce Phare CBC, Tacis, Iniciatívy Spoločenstva Interreg III, operačných programov a z 

programov susedstva. Finančné prostriedky získava tiež v rámci národných programov, a to 

prostredníctvom grantových programov Karpatskej nadácie a programov Systému podpory 

euroregionálnych aktivít. 

4.1.1 Systém podpory euroregionálnych aktivít 

Na uznesení vlády SR z roku 2001 bol schválený Systém podpory euroregionálnych 

aktivít (SPERA) na rok 2002, pomocou ktorého bola realizovaná ďalšia podpora 

euroregiónov. Zameriaval sa na finančnú dotáciu projektov euroregionálnych združení. 

Konkrétne podporoval projekty regionálnych združení v oblasti ľudských zdrojov, prípravy 

plánovacích a rozvojových štúdií a podkladových dokumentov pre investičné projekty, 

v oblasti rozvoja cestovného ruchu a v oblasti práce s verejnosťou v euroregiónoch. Na prvý 

rok fungovania programu SPERA bola na realizáciu 16 projektov pridelená štátna dotácia 

17 598 293 SKK. Pomoc z prvého „kola“ SPERA Karpatský euroregión nevyužil. 

Ďalšie obdobie pre podporu euroregiónov v rámci programu SPERA boli roky 2003 – 

2004 (SPERA 2003-2004) a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na toto 

obdobie vyčlenilo 18 mil. SKK. Finančnú podporu v podobe dotácie z programu SPERA 

2003 – 2004 využilo desať euroregiónov, medzi nimi i Karpatský euroregión. Podpora 

smerovala na projekty spadajúce do dvoch oblastí: 
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� I - príprava podkladových dokumentov pre investičné projekty na území 

euroregiónov podporené z domácich a zahraničných fondov. 

� II - aktivity zamerané na podporu posilnenia rozvojového potenciálu 

prihraničných regiónov. 

Medzi podporenými projektmi v rokoch 2002 – 2004 boli napríklad Technicom – 

vedecko – technický park Košice, Výstavba amfiteátra a športovísk v kúpeľoch Byšta, 

EKOSVIDNÍK – Výmena skúseností so zberom a triedením tuhého odpadu, Cestujeme 

Karpatami I – Drevené kostolíky a zvonice Karpatského euroregiónu, Cestujeme Karpatami 

II – Kúpeľné mestá Karpatského euroregiónu, Cestujeme Karpatami III – Hrady a zámky 

KER, Rozvoj dopravnej infraštruktúry Karpatského euroregiónu a ďalšie.79 

Systém podpory prebiehal aj v ďalšom období, 2005 – 2006. Medzi žiadateľmi 

o podporu bol i Karpatský euroregión. V tomto období sa spolupráca v rámci tohto programu 

začala v KER prehlbovať. Podpora smerovala do dvoch hlavných oblastí: 

� I - projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce a zároveň na 

podporu prehĺbenia spolupráce s vyššími územnými celkami. 

� II - podpora činnosti regionálnych združení. 

V roku 2005 bolo na projekty pridelených z národných zdrojov cez 800 000 SKK. 

Medzi zaujímavé príklady projektov SPERA, ktoré boli realizované v roku 2005, patrí80: 

Cestujeme Karpatami – Prírodné krásy Karpatského euroregiónu: 

� Rozpočet – celkovo 358 520 Sk, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu 297 620 

SKK, čo je 83.1 % z celkového rozpočtu projektu.  

� Cieľ projektu – prispieť k rozvoju cestovného ruchu na celom území KER 

prostredníctvom propagácie tematicky vybraných atrakcií, napríklad prírodných 

krás nachádzajúcich sa na danom území.   

� Špecifické ciele – vybudovanie pracovnej expertnej skupiny poverenej 

realizáciou cieľov projektu, analýza prírodného potenciálu pre rozvoj turizmu 

v oblastiach KER, propagácia prírodných krás na území KER, a iné.  

                                                 
79 www.euroregion-karpaty.sk, 2009e. 
80 www.euroregion-karpaty.sk, 2009g. 
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� Výstup projektu – dvojjazyčná anglicko – slovenská publikácia a jej CD verzia, 

ktorá bude slúžiť k prezentácii atraktívnych lokalít prírodných krás KER. 

Obsahuje informácie o danej turistickej atrakcii, s údajmi o zaujímavostiach 

okolia a ubytovacích možnostiach a cestovnej dostupnosti. 

Využitie prírodného potenciálu slovensko-ukrajinského prihraničia pre rozvoj 

cestovného ruchu: 

� Rozpočet projektu – celkovo 234 642 SKK, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu 

199 500 SKK, čo je 85.02 % z celkového rozpočtu projektu. 

� Cieľ projektu – príprava I. časti technickej projektovej dokumentácie (štúdia 

uskutočniteľnosti a analýza technického stavu infraštruktúry, dopravy, 

elektrickej prípojky, plynu, kanalizácie atď.)81, vytvorenie priestoru na 

komunikáciu medzi  zúčastnenými, vytváranie mechanizmu na formovanie 

vzájomne prospešných verejno-súkromných partnerstiev, a iné. 

„Euroregióny pre regióny“ - Cezhraničná spolupráca v prospech rozvoja regiónov a 

spolupráce verejného a súkromného sektora: 

� Cieľ projektu – vytvoriť podporné podmienky pre cezhraničnú spoluprácu na 

spoločných slovensko-maďarských hraniciach. 

� Účel projektu – vytvoriť spoločnú odbornú partnerskú pracovnú skupinu v KER 

a v euroregióne Neogradiensis82, ktorá by identifikovala priority v oblasti rozvoja 

inštitucionalizácie euroregionálnych združení, vypracovávala by podkladové a 

metodické materiály s orientáciou na regionálny rozvoj, podklady pre podporu 

konkrétnych investičných a rozvojových projektov a ďalšie. 

V roku 2006 bolo v rámci KER zrealizovaných 5 projektov I. oblasti s celkovým 

rozpočtom 1 525 411 SKK a jeden projekt II. oblasti programu SPERA II. Dotácia 

z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) z celkového rozpočtu 

                                                 
81 Dokumentácia má poslúžiť k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na realizáciu 

investičného zámeru pre výstavbu Mini Aqua parku a strediska cestovného ruchu v lokalite obce Sejkov. 
82 Pri realizácii tohto projektu KER spolupracuje s euroregiónom Neogradiensis a zainteresované sú 

i euroregióny na strednom a východnom Slovensku. 
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SPERA I predstavovala 1 210 824 SKK a 310 587 SKK predstavoval vlastný vklad. K tým 

najzaujímavejším projektom v rámci SPERA I za rok 2006 patrí tento83: 

Analýza problémov slovensko – ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a podpora vedecko 

– výskumných kapacít v regionálnom rozvoji prihraničného územia SR – UKR: 

� Hlavnými aktérmi boli Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre 

zahraničnú politiku, n.o. a Národný inštitút strategických štúdií, pobočka 

Užhorod. 

� Rozpočet projektu – celkový rozpočet predstavoval 344 156 SKK, z toho dotácia 

MVRR SR bola rovných 300 000 SKK, teda 87,17 % z celkového rozpočtu 

projektu. Vklad KER a sponzorov bol vo výške 44 156 SKK. 

� Výstupy projektu – študijné pobyty a tlačové konferencie na Slovensku a na 

Ukrajine, spracovanie analýzy slovensko – ukrajinského prihraničia, publikačná 

činnosť aktérov a ďalšie. 

V rámci SPERA II bol realizovaný jeden projekt – Medzinárodný projekt - 

Medzinárodná komunálna sieť (ICNW). Cieľom tohto projektu bola medzinárodná spolupráca 

medzi vidieckymi a znevýhodnenými obcami a inštitúciami na regionálnej a štátnej úrovni 

s použitím výmeny praktických skúseností a najlepších príkladov a výsledkov. Výmenou 

informácií a vytvorením inštitucionálnej siete má projekt dopomôcť k rozvoju obcí, prínosu 

investícií a k vytvoreniu pracovných miest. Skladá sa z 5 komponentov (C): 

� Manažment a koordinácia – C1. 

� Styk s verejnosťou – C2. 

� Rozvojové stratégie pre obce a priestorové plánovanie – C3. 

� Komunálna infraštruktúra vo vidieckych sídlach – C4. 

� Ekonomika vidieckych sídiel – C5. 

Karpatský euroregión sa v rámci tohto projektu zapojil napríklad do výmenného 

programu v rámci Komunálnej infraštruktúry vo vidieckych sídlach, výmenného programu 

v rámci Samosprávy a ekonomiky vo vidieckom prostredí a iných. 

                                                 
83 www.euroregion-karpaty.sk, 2009h. 
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Na základe úspešnosti a získaných skúseností z minulých období MVRR SR navrhlo 

naďalej pokračovať v programe. Na základe tohto návrhu bol vytvorený program  

SPERA 2007 – 2008, ktorý podporoval dve hlavné oblasti: 

� I - projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce. 

� II - podporu činnosti regionálnych združení. 

Na rok 2007 Karpatský euroregión Slovensko získal dotáciu v celkovej výške  

1 205 400 SKK na 5 projektov spadajúcich do programu SPERA I84: 

� Partnerstvá pre Slovensko – Ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu 300 000 SKK. 

� Cestujeme Karpatmi – To najkrajšie v euroregióne 243 500 SKK. 

� Dobré vzťahy, základ úspechu 177 700 SKK. 

� Malá jantárová cesta 236 200 SKK. 

� Alžbeta – stopy histórie 248 000 SKK. 

Vlastný vklad žiadateľov bol vo výške 145 204 SKK a celkový rozpočet na realizáciu 

týchto projektov bol 1 350 604 SKK. 

Na rok 2008 boli pre KER Slovensko v rámci programu SPERA I schválené 4 projekty 

s celkovým rozpočtom 1 253 880 SKK. Vklad KER a partnerov bol vo výške 148 800 SKK. 

Dotácia z MVRR SR vo výške 1 105 080 SKK bola rozdelená nasledovne: 

� Cestujeme Karpatmi – Mestá - 256 900 SKK. 

� Bardejov – historický, romantický, multikulturálny - 286 980 SKK. 

� Schengenská brána – hľadanie spoločných koreňov - 275 000 SKK. 

� RESET 2 (Šariš – európa – San – euroregión – Torysa) - 286 200 SKK. 

4.1.2 Grantové programy v spolupráci s Karpatskou nadáciou 

Karpatská nadácia poskytuje granty neziskovým organizáciám a miestnym 

samosprávam nachádzajúcim sa na území Karpatského euroregiónu. Grantové programy sú 

orientované na podporu cezhraničnej spolupráce, rozvoj medzietnických vzťahov, regionálny 

ekonomický rozvoj a na mnoho ďalších oblastí.  

 

                                                 
84 www.euroregion-karpaty.sk, 2009a. 
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Od roku 1994 nadácia podporila rôzne grantové programy, napríklad85: 

� Program rozvoja organizácií. 

� Program karpatského kultúrneho dedičstva. 

� Podpora dialógu, spolupráce a aktivít medzi rôznymi kultúrami Karpatského 

euroregiónu. 

� Karpatský výskumný program. 

� Program interetnických vzťahov v Karpatskom euroregióne a iné. 

Od roku 2000 Karpatská nadácia poskytla organizáciám z KER celkovo 721 grantov 

v celkovej sume 182 716 794 SKK. Podpora bola poskytnutá týmto grantovým programom86: 

� Program cezhraničnej spolupráce v Karpatskom euroregióne (CBC) – program 

podporuje jednoročné projekty a stále trvá. 

� Program miestnych iniciatív (LIP) – poskytuje malé granty na projekty trvajúce 

maximálne 12 mesiacov. Má 3 prioritné oblasti podpory: 

1. zachovanie karpatského kultúrneho dedičstva, 

2. rozvoj a zlepšovanie interetnických vzťahov, 

3. rozvoj organizácií. 

� Program komplexného rozvoja vidieckych oblastí (IRCD) – program spočiatku 

podporoval trojročné projekty, neskôr začal poskytovať podporu na dvojročné 

projekty. Program v tejto podobe stále beží. 

� Karpatský Romanet program (R) – program sa zameriava na špecifickú skupinu 

rómskych mimovládnych organizácií a miestnych samospráv (komunity 

s rómskou majoritou.  

� Program kultúrneho dialógu v Karpatskom euroregióne – program bol 

podporený európskou kultúrnou nadáciou a poskytoval granty na jeden projekt 

zameraný na cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry, ktorý mal trvanie 

maximálne jeden rok. 

 

                                                 
85 NITON, 2003. 
86 NITON, 2004. 
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� Program živého dedičstva – orientoval sa na oblasť Rumunska. 

� Program sociálnej zmeny – orientoval sa len na oblasť Ukrajiny. 

K najzaujímavejším grantovým programom patrí Program cezhraničnej spolupráce 

v Karpatskom euroregióne. Poslaním tohto programu je identifikácia a motivácia projektov 

presadzovaných na miestnej úrovni so snahou vytvárať a zlepšovať partnerstvá na oboch 

stranách štátnych hraníc. Tieto projekty sa zameriavajú na podporu cezhraničného 

regionálneho a komunitného rozvoja v KER87. Program nepodporuje projekty zamerané na 

charitatívne a humanitárne aktivity, nákup budov a pozemkov, prístrojov a vybavenia, 

výskumné projekty (okrem tých, pre ktoré je výskum nevyhnutnou súčasťou plánovania 

projektu), študijné programy a štipendiá a ďalšie. Na realizáciu Programu cezhraničnej 

spolupráce v Karpatskom euroregióne Karpatská nadácia poskytla finančnú podporu vo výške  

10 000 USD. K úspešným projektom patria mimo iné napríklad tieto projekty88: 

� Budovanie mostov. 

� Dedina tretieho tisícročia. 

� Rozvoj cezhraničnej spolupráce v Karpatskom euroregióne. 

� Rozvoj záhradkárstva v prihraničnej oblasti Slovenskej a Poľskej republiky. 

 

4.2 Phare CBC a TACIS 

Program Phare89 vznikol v roku 1989 ako fond na pomoc Poľsku a Maďarsku. Neskôr 

sa k prijímateľom pomoci pridali ďalšie štáty strednej a východnej Európy. Program je 

zameraný na podporu hospodárskej reštrukturalizácie regiónov a slúži tiež ako forma prípravy 

týchto oblastí na vstup do Európskej únie. Delí sa na štyri základné podoblasti90: 

1. Národné programy (priama príprava na členstvo v EÚ). 

2. Phare CBC (Programy cezhraničnej spolupráce na prípravu zapojenia sa do 

európskej iniciatívy Interreg III). 

3. Mnohonárodnostné programy implementované v jednotlivých štátoch. 

                                                 
87 www.ludiaavoda.sk, 2001. 
88 www.sazp.sk, 2009. 
89 Poland and Hungary: Aid for Reconstruciton of the Economy. 
90 EVROPSKÁ UNIE, 2005. 
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4. Mnohonárodnostné programy implementované Európskou komisiou. 

Program cezhraničnej spolupráce Phare CBC vznikol z iniciatívy európskej komisie 

v roku 1994 a zameriava sa na podporu cezhraničnej spolupráce v regiónoch strednej 

a východnej Európy, posilnenie infraštruktúry, konkurencieschopnosti a hospodárskeho 

rozvoja, na ochranu životného prostredia, zlepšenie kvality života v prihraničných oblastiach 

a menšie aktivity typu „ľudia – ľuďom“. Prostredníctvom tohto programu je poskytovaná 

pomoc kandidujúcim krajinám a krajinám susediacim s členskými štátmi EÚ. V Karpatskom 

euroregióne bol program Phare CBC realizovaný v časovom období 1994 – 2004. 

Hlavnými cieľmi programu Phare CBC je vytvoriť a podporovať spoluprácu na oboch 

stranách hranice a podporovať rozvoj stredoeurópskych krajín pri prekonávaní špecifických 

rozvojových problémov. V rámci programu boli realizované tri komponenty91, 92: 

� Spoločný fond malých projektov – podporuje menšie projekty v oblasti miestnej 

demokracie, rozvoja ekonomiky, kultúry, ekológie, zdravia, cestovného ruchu 

atď. 

� Projektový fond malej infraštruktúry – podporoval menšie projekty 

cezhraničného charakteru, ktoré sa zaoberali infraštruktúrou. Podporoval 

udržiavanie komunálnej infraštruktúry a udržanie infraštruktúry ochrany 

životného prostredia. 

� Veľké infraštrukturálne projekty. 

Technická podpora Spoločenstva nezávislých štátov TACIS CBC je program, ktorý 

poskytuje finančnú podporu regiónom bývalého sovietskeho bloku. Cieľom programu je 

uľahčovanie postkomunistickým krajinám proces transformácie, je teda zameraný na rozvoj 

infraštruktúry, ochranu životného prostredia, podporu ekonomiky atď. V novom 

programovacom období program TACIS93 nahradil Nástroj európskeho partnerstva 

a susedstva ENPI94, ktorý sa tiež orientuje na východoeurópske krajiny a zameriava sa i na 

zjednotenie programov s Balkánom a štátmi Stredomoria. 

 

                                                 
91 www.hnonline.sk, 2003. 
92 KEZDÖLAP, 2003. 
93 Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States. 
94 European Neighbourhood and Partnership Instrument. 
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Keďže KER pozostáva zo štátov, z ktorých nie všetky sa dotýkajú svojimi hranicami, 

spolupráca na základe Phare CBC spočiatku prebiehala prostredníctvom Fondu malých 

projektov Phare CBC (PHARE CBC SPF), a to medzi dvoma až troma štátmi, ktorých 

hranice sú bezprostredne vedľa seba. Fond podporoval miestne neziskové aktivity v oblasti 

hospodárskeho rozvoja, turistiky, ochrany životného prostredia atď. Karpatský euroregión 

začal finančnú pomoc z prostriedkov Phare CBC využívať až neskôr. Fond malých projektov 

navrhol pre Karpatský euroregión na rok 1999 rozpočet vo výške 120 000 eur, no euroregión 

sa rozhodol maximum príspevku z Phare CBC znížiť a určil strop maximálne 8 000 EUR na 

každý projekt. Realizovaných bolo 19 projektov v hodnote od 3 400 do 8 000 EUR.95 

Od roku 2000 existuje Spoločný programový dokument Phare CBC Maďarsko – 

Slovensko pre obdobie 2000 – 2006. V rámci tohto programu bolo podporených niekoľko 

veľkých infraštrukturálnych projektov. Veľké projekty boli realizované i v rámci spolupráce 

na Slovensko – Poľských hraniciach. No napriek niekoľkým úspešným projektom bola 

realizácia pre mnohých príjemcov veľmi náročná. Napríklad v ukrajinskej hraničnej zóne bola 

spolupráca pomerne slabá. K dispozícii bol menší rozpočet, napríklad v roku 2000 to bol  

1 mil. EUR, v roku 2001 5,5 mil. EUR a v roku 2002 len 0,5 mil. EUR. V roku 2003 bol 

spustený fond pilotných projektov medzi Maďarskom a Ukrajinou pod maďarským národným 

rozpočtom Phare 2002. V rámci tohto fondu boli financované rôzne akcie „Ľudia ľuďom“.96 

Na roky 2004 – 2006 bol zriadený Program susedstva Rumunsko – Ukrajina a v jeho 

prípade boli programové riadiace štruktúry v oboch krajinách zriadené v súlade so smernicou 

pre Phare CBC/Tacis a Phare CBC/CARDS97. Zmluvný a kontrolný systém programu bol 

rozdelený podľa príslušnej hranice a program sa zameriaval na zvyšovanie cezhraničnej 

integrácie a podporu ekonomického a sociálneho rozvoja prihraničných oblastí.98 

 

 

 

 

                                                 
95 ASSOCIATION OF EUROPEAN BORDER REGIONS, 1999. 
96 NSRR, 2004. 
97 Community Assistance for reconstruction, development and stabilisation. 
98 MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE SI LOCUINTEI, 2005. 



 48 

K zrealizovaným projektom patria napríklad tieto99, 100: 

� Vinná cesta bez závor – projekt realizovaný prostredníctvom programu Phare 

CBC SPF 2000 na slovensko – maďarskom pohraničí. Jeho prínos spočíval 

mimo iné aj vo zvýšení informovanosti obyvateľstva o programoch cezhraničnej 

spolupráce podporovaných EÚ cez Phare. 

� Euroregióny pre regióny – cezhraničná spolupráca v prospech rozvoja regiónov 

a spolupráce verejného a súkromného sektora – projekt realizovaný programom 

Phare CBC SPF v rámci výzvy vyhlásenej MVRR SR v roku 2005. Realizátormi 

projektu boli na Slovenskej strane Karpatský euroregión a euroregión 

Neogradiensis, na Maďarskej strane Salgotarján v euroregióne Neogradiensis a 

župy Borsod – Abaúj – Zemplén a Heves v Karpatskom euroregióne. 

� Mestá Karpatského euroregiónu – spoločne za rozvoj turizmu – projekt bol 

realizovaný v roku 2004. Vychádzal zo spolupráce miest Jaroslaw v Poľsku, 

Užhorod na Ukrajine a Michalovce na Slovensku v rámci Phare. Projekt sa 

zameriaval na podporu rozvoja turizmu v týchto mestách a upevňovanie 

vzájomnej spolupráce.101 

 

4.3 Iniciatíva Spoločenstva Interreg IIIA Poľsko - Slovensko 2004 – 2006 

Iniciatíva Spoločenstva Interreg III A (CIP) nahradzuje doterajší program cezhraničnej 

spolupráce Phare CBC a umožňuje členským štátom EÚ využívať finančnú podporu 

zameranú na menšie, prevažne neinvestičné projekty, ktoré základe ktorých sa rozvíjajú 

cezhraničné kontakty. Interreg III A sa zameriava hlavne na podporu mestského, vidieckeho 

a pobrežného rozvoja, integrácie trhu práce a sociálneho zaradenia, podporu podnikania 

a rozvoj malých firiem, miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti, zlepšovanie dopravy, 

podporu ochrany životného prostredia atď. Z členov Karpatského euroregiónu využilo 

Iniciatívu Interreg III A v rokoch 2004 - 2006 Slovensko, Poľsko a Maďarsko.102 Riadiace 

orgány programu Interreg III A na vyžiadanie Európskej komisie vypracovali strategické 

dokumenty, ktoré popisovali priority a opatrenia pre program a jeho inštitucionálne 
                                                 
99 www.euroregion-karpaty.sk, 2009g. 
100 www.euroregion-karpaty.sk, 2009b. 
101 www.euroregion-karpaty.sk,2009f. 
102 www.hnonline.sk, 2003. 
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zabezpečenie. Šlo o Program Iniciatívy spoločenstva (CIP) a tzv. Program susedstva (NP).103 

Konkrétne to boli: 

� Programový dokument CIP Poľsko - Slovenská republika. 

� Programu susedstva NP Maďarsko - Slovenská republika – Ukrajina. 

Interreg III A PL - SR bol realizovaný v dvoch samosprávnych krajoch Slovenska 

a troch krajoch Poľska. V rámci KER sa projekt týkal Prešovského samosprávneho kraja 

a Krośnieńsko - przemyski subregión (v Podkarpatskom vojvodstve). 

4.3.1 Priority a ciele programu    

CIP Interreg III A PL – SR bol rozdelený do troch priorít a celkom siedmych opatrení, 

v rámci ktorých boli po schválení realizované projekty. 104, 105 Rozdelenie priorít a opatrení je 

znázornené v tabuľke 4.1. 

Tab. 4.1: Priority a opatrenia Iniciatívy Spoločenstva Interreg III A PL – SR 2004 – 2006 

Priority 
Priorita č. 1 Rozvoj 

infraštruktúry  

Priorita č. 2 Sociálno – 

ekonomický rozvoj  

Priorita č. 3 Technická 

asistencia 

1.1 Technická a 

komunikačná 

infraštruktúra  

2.1 Rozvoj ľudských 

zdrojov a podpora 

podnikania  

3.1 Manažment, 

implementácia, 

monitoring a kontrola  

1.2 Infraštruktúra ochrany 

životného prostredia  

2.2 Ochrana prírodného 

a kultúrneho dedičstva  

3.2 Propagácia a 

hodnotenie programu  
Opatrenia 

  

2.3 Podpora lokálnych 

iniciatív (Fond 

mikroprojektov)  

  

Pridelená čiastka 11 mil. EUR 7,6 mil. EUR 1,4 mil. EUR 

Zdroj: http://www.euroregion-karpaty.sk/fondy/intereg3a.pdf, 2004; vlastná úprava 

 

 

 

 
                                                 
103 ROKOVANIA VLÁDY SR, 2004. 
104 ŠTRUKTURÁLNE FONDY, 2003. 
105 EUROREGIÓN KARPATY, 2005a. 
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Priorita 1. Rozvoj infraštruktúry 

Táto priorita sa zameriavala na posilnenie zanedbávanej infraštruktúry s cieľom zvýšiť 

konkurencieschopnosť prihraničných oblastí, zlepšiť podmienky pre rozvoj turizmu a 

obchodu. Veľký dôraz tiež kladie na zlepšovanie kvality životného prostredia. Spoločné 

aktivity zamerané na zlepšovanie životného prostredia by mali prispievať k udržateľnému 

rozvoju prihraničného regiónu. Priorita je rozdelená na 2 opatrenia: 

Opatrenie 1.1 Technická a komunikačná infraštruktúra  malo za hlavný cieľ 

stanovené zlepšenie dostupnosti územia ako aj jeho vnútornej integrácie. V rámci tohto 

opatrenia boli realizované aktivity so zameraním na modernizáciu existujúcich a výstavbu 

nových cestných spojení, ktoré umožnili lepší prístup k turistickej infraštruktúre, na výstavbu 

a modernizáciu cyklistických, turistických a jazdeckých chodníkov, lyžiarskych tratí, priehrad 

na hraničných riekach, a mnoho iných aktivít. 

Opatrenie 1.2 Infraštruktúra ochrany životného prostredia mala ako hlavný cieľ 

stanovené zlepšenie infraštruktúry ochrany životného prostredia, ktorá prispeje k trvalo 

udržateľnému rozvoju v cezhraničnom regióne. Prostredníctvom tohto opatrenia boli 

realizované projekty so zameraním na vytvorenie systému pre recyklovanie a použitie odpadu 

a pre zaobchádzanie s odpadovou vodou, plánovanie aktivít a rozvoj monitorovacieho 

systému v oblasti povodňovej prevencie a prevencie prírodných katastrof, na prípravu 

priestorových rozvojových plánov, analýz, štúdií, programov a projektov na rozvoj 

infraštruktúry životného prostredia, a ďalšie. 

 Priorita 2. Sociálno – ekonomický rozvoj 

 Priorita sa zameriavala na zlepšovanie zložitej situácie na trhu práce, efektívne 

využívanie pracovných síl, využívanie bohatého prírodného a kultúrneho potenciálu 

prihraničných regiónov, na podporu sociálno – ekonomického rozvoja týchto oblastí a na 

ďalšie aktivity. Priorita je rozdelená do troch opatrení: 

Opatrenie 2.1 Rozvoj ľudských zdrojov a podpora podnikania za hlavný cieľ 

pokladala podporu sociálno – ekonomického rozvoja cezhraničného regiónu prostredníctvom 

spolupráce v oblasti rozvoja podnikania, podpory zamestnanosti a zlepšovania potenciálu 

ľudských zdrojov. Aktivity tohto opatrenia boli orientované na tvorbu a podporu spolupráce 

medzi vzdelávacími inštitúciami, výskumnými centrami a organizáciami s cieľom zvýšiť 

kvalifikáciu obyvateľstva, na rozvoj záchranárskeho systému, tvorbu všeobecných projektov 

spolupráce medzi univerzitami, vytváranie sietí v rozvoji turizmu a spoločnej štruktúry na 
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podporu MSP poskytovaním poradenstva, organizovanie spoločných konferencií, ďalej to boli 

aktivity ako vypracovanie analýz, štúdií, stratégií, programov a projektov na rozvoj ľudských 

zdrojov, podpora pre podnikateľov a mnoho ďalších. 

Opatrenie 2.2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva sa zameriavalo na 

ochranu a obohatenie prírodného a kultúrneho dedičstva v Poľsko – slovenskej prihraničnej 

oblasti prostredníctvom ochrany tohto bohatstva regiónu. To bol hlavný cieľ opatrenia. Medzi 

možné aktivity tohto opatrenia patrí napríklad zachovanie a udržanie prírodného a kultúrneho 

dedičstva, podpora projektov zameraných na vytvorenie turistických produktov ako napríklad 

prírodných parkov, agroturistických fariem, ďalej sa realizovali aktivity zamerané na rozvoj 

spolupráce medzi kultúrnymi, vzdelávacími a ekologickými výskumnými inštitúciami, 

podporu aktivít spojených s racionálnym využívaním prírodných zdrojov, vytváranie základu 

pre spoluprácu pri ochrane zachovania iných kultúr v prihraničných oblastiach, rozvoj služieb 

spojených s využívaním historických budov a lokalít a mnoho ďalších aktivít.  

Opatrenie 2.3 Podpora lokálnych iniciatív (Fond mikroprojektov)  mala stanovený 

tento hlavný cieľ – prehĺbenie priamych kontaktov medzi komunitami v Poľsko – slovenskom 

prihraničnom regióne so zameraním na integráciu tohto regiónu. Medzi aktivity, ktoré sa 

realizovali v rámci opatrenia 2.3 patrí napríklad organizovanie tradičných trhov, konferencií a 

seminárov, propagácia cezhraničnej spolupráce prostredníctvom brožúr, katalógov 

a publikácií, organizovanie spoločných kultúrnych podujatí ako napríklad festivalov, výstav, 

rôznych predstavení, výmenné pobyty prevažne medzi mladými ľuďmi, rozvoj 

inštitucionálnych mechanizmov medzi sociálnymi, kultúrnymi, ekonomickými a inými 

organizáciami a ďalšie. 

Priorita 3. Technická asistencia  

Tretia priorita slúžila k zaisteniu efektívnosti a transparentnosti riadenia projektov, ako 

aj ich účinnosti. Je rozdelená do dvoch opatrení. 

Opatrenie 3.1 Manažment, implementácia, monitoring a kontrola malo za hlavný 

cieľ stanovené zabezpečenie výkonného programového manažmentu, implementácie, 

monitoringu a kontroly. Ďalej sa zameriavalo na vytváranie programových inštitúcií a ich 

fungovanie, na koordináciu programovej implementácie na oboch stranách hranice, na 

zabezpečenie vhodného monitoringu a kontroly programu, a na zabezpečenie plynulej 

implementácie operácií. Aktivity boli orientované na financovanie oprávnených aktivít 

inštitúcií zodpovedných za riadenie programu, podporu operácií riadiacich orgánov programu, 
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a na zriadenie a fungovanie Spoločného technického sekretariátu ako aj informačných bodov 

na slovenskej strane. 

Opatrenie 3.2 Propagácia a hodnotenie programu bolo zamerané na hlavný cieľ – 

podporu informačných a propagačných aktivít s cieľom efektívne využiť dostupné zdroje pre 

cezhraničnú spoluprácu. Okrem toho sa aktivity opatrenia 3.2 zameriavali na rôzne činnosti, 

ako napríklad informovať potenciálnych príjemcov o cieľoch programov a ich pravidlách, 

umožniť zodpovedajúce hodnotenie a zistiť efektivitu programovej implementácie, 

informovať verejnosť o úlohe EÚ v oblasti podpory cezhraničnej spolupráce, zabezpečovať 

spoluprácu s inými programami spolufinancovanými z EÚ, a iné. Aktivity tohto opatrenia boli 

zamerané na prípravu príručiek pre žiadateľov a rôznych informačných materiálov, 

organizovanie informačných stretnutí a kurzov, analýzy a štúdie na hodnotenie programovej 

efektivity a iné.106, 107 

4.3.2 Oprávnení žiadatelia a finančné alokácie programu   

Medzi žiadateľov oprávnených využívať podporu pomocou CIP Interreg III A Poľsko – 

Slovensko patria neziskové organizácie, občianske združenia, základné, stredné a vysoké 

školy, nadácie, vyššie územné celky a ďalšie právnické osoby. 

Riadiacim orgánom programu Interreg III A PL – SR je Ministerstvo hospodárstva, 

práce a sociálnej politiky Poľska a Národným orgánom Slovenskej republiky je Ministerstvo 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Platobnými orgánmi sú ministerstvá 

financií oboch štátov. O podporu môžu zažiadať mestá, obce nachádzajúce sa na Poľsko – 

slovenských hraniciach, mimovládne a neziskové organizácie. 108 

Na financovaní projektov sa podieľajú ERDF, národné rozpočty Poľskej a Slovenskej 

republiky a účastníci programu. Poľské prihraničné oblasti z ERDF získali v rokoch 2004 – 

2006 celkom 10,5 mil. EUR a slovenské oblasti získali 9,5 mil. EUR. Fond poskytol financie 

v hodnote 75% celkových nákladov. Celková alokácia na toto obdobie pre všetky regióny 

Poľska a Slovenska, ktoré spadali do tohto programu, bola 26 600 000 EUR. Z toho 

 5 895 704 EUR vyčerpali oblasti Karpatského euroregiónu.109, 110 

                                                 
106 ŠTRUKTURÁLNE FONDY, 2003. 
107 KARPATSKÝ EUROREGIÓN, 2005a. 
108 www.hnonline.sk, 2003.  
109 EUROREGIÓN KARPATY, 2005a. 
110 VÚC PREŠOV, 2007.      
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4.3.3 Vyhodnotenie realizácie programu  

Programový dokument CIP Interreg III A Poľsko - Slovenská republika bol v Európskej 

komisii schválený 15.11.2004. Pre všetky regióny oprávnené žiadať podporu z tohto 

programu bolo celkovo schválených 314 projektov. Najviac projektov sa realizovalo v rámci 

priority 2, opatrenie 2.3 – Podpora miestnych iniciatív (Fond mikroprojektov). Čo sa týka 

Karpatského euroregiónu, tak podaných bolo 271 žiadostí v hodnote 898 158 971 SKK 

(23 635 762 EUR), ale schválených len 80 s čiastkou 224 036 743 SKK (5 895 704 EUR). 

Rozpis čiastok žiadaných a schválených podľa priorít je znázornený v tabuľke 4.2. Grafické 

znázornenie žiadaných a schválených projektov je v prílohách č. 24 a 25.  

Tab. 4.2: Žiadaný a schválený rozpočet projektov KER (v SKK) 
Opatrenie Celková žiadaná suma Celková schválená suma 

Opatrenie 1.1 Technická a komunikačná 

infraštruktúra  
234 311 185 72 316 749 

Opatrenie 1.2 Infraštruktúra ochrany 

životného prostredia  
218 407 847 60 166 673 

Opatrenie 2.1 Rozvoj ľudských zdrojov 

a podpora podnikania  
91 274 282 33 693 327 

Opatrenie 2.2 Ochrana prírodného 

a kultúrneho dedičstva  
243 611 417 33 693 329 

Opatrenie 2.3 Podpora lokálnych iniciatív 

(Fond mikroprojektov)  
110 554 240 24 166 665 

SPOLU 898 158 971 224 036 743 

Zdroj: 

http://www.vucpo.sk/ganet/vuc/po/Zastupitelstvo.nsf/wdoc/fc67985c5763eff9c12571fb003f7ddd/$FILE/Spr%C

3%A1va.pdf, 2006; vlastná úprava 

Medzi zrealizované projekty Karpatského euroregiónu (žiadosti podané v Prešovskom 

samosprávnom kraji) v rámci Interreg III A PL – SR patria napríklad tieto: 

� Karpatská cyklistická cesta – projekt bol realizovaný prostredníctvom 

Prešovskej bicyklovej skupiny KOSTITRAS v rámci priority 1, opatrenie 1.1. 

Na projekt bola schválená finančná pomoc vo výške 51 659,03 EUR.  

� Cezhraničná spolupráca = spoločná zodpovednosť – nové formy vzdelávania: 

Cezhraničná virtuálna univerzita pre vidiek – rozvoj ľudských zdrojov 
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v cezhraničnom regióne – o projekt zažiadala obec Raslavice v rámci priority 2, 

opatrenie 2.1 a celkovo projekt získal 98 661,16 EUR. 

� Vzdelávaním k partnerstvám a rozvoj regiónov – tento projekt bol realizovaný 

pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja, v rámci priority 2, opatrenie 2.1. 

Kraj na jeho realizáciu získal dotáciu vo výške 54 838,42 EUR. 

� Rozvoj hraničného regiónu spoločnou propagáciou a zriadením Poľsko – 

slovenského domu v Bardejove – žiadateľom bolo mesto Bardejov, ktoré 

realizovalo tento projekt v rámci priority 2, opatrenie 2.2. Na projekt mesto 

získalo 353 299,73 EUR. 

� Postavíme mosty z hviezd – projekt bol realizovaný v rámci priority 2, opatrenie 

2.2 a o jeho realizáciu zažiadala Hvezdáreň a planetárium Prešov. Pridelená bola 

dotácia vo výške 47 050,39 EUR. 

� Vzájomná cezhraničná spolupráca – rozvíjanie prírodno – kultúrneho dedičstva 

našich predkov, Wzajemna współpraca transgraniczna - rozwijanie diedzictwa 

przyrodniczo-kulturalnego naczich przodków – o projekt zažiadala obec 

Hervartov v rámci priority 2, opatrenie 2.2 a na jeho realizáciu bolo pridelených 

55 458,79 EUR. 

� Slovensko – poľský turnaj priateľstva – projekt bol realizovaný vďaka žiadosti, 

ktorú podala Regionálna športová škola 4Sport. Projekt spadá do priority 2, 

opatrenie 2.3 a bola mu pridelená finančná podpora vo výške 18 100,53 EUR. 

� Výmena mládeže – „štart“ budúcej efektívnej cezhraničnej spolupráce – o tento 

projekt žiadala obec Hencovce v rámci priority 2, opatrenie 2.3 a na jeho 

realizáciu bolo vyčlenených 17 244,05 EUR.  

� Posilnenie SK – PL spolupráce prostredníctvom marketingových aktivít – 

o projekt žiadala Agentúra SOPK pre rozvoj prešovského regiónu, nezisková 

organizácia. Bol realizovaný v rámci priority 2, opatrenie 2.3 s celkovou výškou 

schválenej dotácie 25 456,55 EUR. 
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4.4 Iniciatíva Spoločenstva Interreg IIIA - Program susedstva SR – HU - 

UA 2004 – 2006 

Pohraničné oblasti Maďarska, Slovenska a Ukrajiny sú oblasti s veľmi odlišnou 

sociálnou a ekonomickou úrovňou. Život v pohraničných oblastiach týchto troch krajín nie je 

ľahký. Program bol orientovaný na podporu cezhraničnej sociálnej a ekonomickej spolupráce 

a na infraštruktúru v oblasti dopravy a životného prostredia. Podporu poskytuje slovenským 

samosprávnym krajom – Bratislavský, Nitriansky, Trnavský, Banskobystrický, Prešovský 

a Košický, vybraným župám v Maďarsku a Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Ukrajina ako 

nečlenský štát využíva podporu prostredníctvom programu TACIS.  

4.4.1 Ciele a priority programu 

Zmyslom Programu susedstva SR – HU – UA je zlepšenie cezhraničnej spolupráce 

medzi susednými krajinami v oblasti rozvoja cezhraničných, ekonomických a sociálnych 

centier prostredníctvom spoločnej stratégie a projektov.   

Strategickým globálnym cieľom programu bolo posilniť stupeň ekonomickej 

a sociálnej integrácie pohraničnej oblasti. Cezhraničná spolupráca medzi týmito krajinami 

bola na základe programu založená na ďalších strategických cieľoch, a to111: 

� podpora cezhraničnej ekonomickej a sociálnej spolupráce, 

� zdokonaľovanie cezhraničnej infraštruktúry.  

Zameriaval sa na posilňovanie úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie, 

konkurencieschopnosti podnikových aktivít, rozvoj a lepšie využívanie nástrojov v oblasti 

ochrany životného prostredia a iné. Program bol rozdelený na dve strategické priority pre 

rozvoj a jednu pre technickú pomoc.112, 113 Ich štruktúra, spolu s opatreniami, je znázornená 

v tabuľke 4.3. 

 

 

 

 

 

                                                 
111 EUROREGIÓN KARPATY, 2005c. 
112 ŠTRUKTURÁLNE FONDY, 2003. 
113 www.euroregion-karpaty.sk, 2009c. 
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Tab. 4.3: Priority a opatrenia Programu susedstva SR – HU - UA 

Priority 

Priorita č. 1 Cezhraničná 

sociálna a hospodárska 

spolupráca 

Priorita č. 2 Životné 

prostredie a doprava 

v programovom území 

Priorita č. 3 

Technická pomoc 

1.1 Podpora cezhraničnej 

obchodnej spolupráce 

2.1 Cezhraničná koordinácia 

politiky životného prostredia 

a investície malého rozsahu 

3.1 Programové 

operačné aktivity 

1.2 Inštitucionálna 

spolupráca 

2.2 Cezhraničná spolupráca 

v oblasti ochrany prírody 

3.2 Programové 

podporné aktivity 
Opatrenia 

1.3 Schémy mikroprojektov 

– aktivity „ľudia ľuďom“ 

2.3 Maloplošná dopravná 

a telekomunikačná 

infraštruktúra 

  

Váha  

priority v %  
36% 57% 7% 

Zdroj: http://www.euroregion-karpaty.sk/fondy/prirucka-HU-SK.pdf, 2005d; vlastná úprava 
 

Priorita 1. Cezhraničná sociálna a hospodárska spolupráca  

Priorita bola zameraná na posilnenie ekonomickej situácie pohraničných oblastí 

Maďarska, Slovenska a Ukrajiny, zmenšenie sociálnych rozdielov medzi týmito regiónmi 

a vytvorenie hospodárskeho priestoru schopného konkurovať iným regiónom. Medzi hlavné 

ciele tejto priority patria: 

� zlepšenie podmienok pre cezhraničné aktivity malého a stredného podnikania, 

� zlepšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami, 

� zvýšenie sociálnej integrácie cez hranice, 

� zlepšenie zamestnanosti a kvality života vo vidieckych oblastiach. 

Priorita bola rozdelená do troch opatrení: 

Opatrenie 1.1 Podpora cezhraničnej obchodnej spolupráce má ako globálny cieľ 

stanovené posilňovanie konkurencieschopnosti podnikových aktivít naprieč hranicami. 

Aktivity v rámci tohto opatrenia boli smerované na: 

� podporu investičných aktivít týkajúcich sa podpory cezhraničného 

podnikania a inovácií - napríklad výstavba, rekonštrukcia regionálnych centier 
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pre podnikateľov, priemyselných, obchodných a podnikateľských priestorov, 

rekonštrukcia vojenských priestorov, ktoré majú cezhraničný dopad a ďalšie. 

� podporu investičných aktivít zameraných na podporu turizmu 

v prihrani čných oblastiach – napríklad vybavenie a rekonštrukcia turistických 

informačných centier, existujúceho turistického vybavenia, zakladanie múzeí 

a skanzenov a ďalšie. 

� podporu neinvestičných aktivít týkajúcich sa podpory Malého a stredného 

podnikania (MSP), tvorby pracovných miest a spolupráce medzi MSP 

v prihrani čných oblastiach – napríklad výmena informácií, spoločný rozvoj, 

rozvoj na turizmus orientovaných tradičných remesiel a produkcie, poradenské 

služby pre MSP, podpora obchodného marketingu a ďalšie. 

Opatrenie 1.2 Inštitucionálna spolupráca sa zameriavala na dosiahnutie globálneho 

cieľa – zlepšiť inštitucionálne štruktúry pre spoluprácu pozdĺž hraníc, aby sa zabezpečila 

profesionálna príprava a koordinácia spoločných projektov. V rámci opatrenia 1.2 boli 

podporované napríklad aktivity s týmto zameraním: 

� aktivity na spájanie inštitúcií zapojených do cezhraničnej spolupráce, 

napríklad cezhraničná spolupráca, transfer vedomostí a prepájanie inštitúcií 

(vzdelávanie, zamestnanosť, podpora podnikania, informačná spoločnosť, atď.), 

podpora budovania siete miest, obcí a spoločenstiev, mimovládnych organizácií, 

zlepšenie cezhraničnej komunikácie a informačných tokov, organizácia 

workshopov, konferencií, seminárov, budovanie inštitucionálneho rámca pre 

spoločné aktivity v oblasti regionálneho rozvoja a ďalšie. 

� plánovacie aktivity viazané na predchádzajúce aktivity , ako napríklad 

spracovanie spoločných celkových a sektorových plánov a regionálnych 

rozvojových programov a stratégií (NUTS III,IV) a spracovanie spoločných 

investičných projektov (štúdie uskutočniteľnosti, posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie, plány, prieskum, atď.). 

Opatrenie 1.3 Schéma mikroprojektov – aktivity „ľudia ľuďom“  ako globálny cieľ 

uviedlo poskytovanie príležitostí pre individuálnych aktérov cezhraničného územia pre 

stretávanie a vzájomné vymieňanie informácií. Medzi aktivity realizované opatrením 1.3 

patria napríklad tieto: 
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� podpora cezhraničných kultúrnych a sociálnych podujatí (festivaly, vystúpenia, 

výstavy, workshopy), 

� podpora výmeny mladých ľudí, 

� podpora školení pre vzájomné porozumenie, aktivity na udržiavanie identity 

a tradícií miestnych komunít, spoločné jazykové kurzy, atď., 

� príprava cezhraničných projektov, výučba spoločného riadenia cezhraničných 

inštitúcií, 

� podpora zábavných a rekreačných aktivít, 

� rozvoj spolupráce vo sfére vzdelávania, inštitucionálnych väzieb 

prostredníctvom študijných ciest a výmenných programov a rôzne ďalšie 

aktivity. 

Priorita 2. Životné prostredie a doprava v programovom území  

Táto priorita sa zameriavala na ochranu prírody a na zlepšenie životného prostredia 

v rámci cezhraničných oblastí Maďarska, Slovenska a Ukrajiny, čo bol jej globálny cieľ. 

Špecifickým cieľom priority bolo znižovanie znečisťovania koordináciou plánovacích aktivít 

a dodatočných cezhraničných malých investícií do čistenia odpadovej vody a spracovania 

odpadu, prispievanie k integrovanej stratégii pre cezhraničnú ochranu prírody a eliminácia 

chýbajúcich alebo nedostatočných spojení. Tvorili ju tri opatrenia: 

Opatrenie 2.1 Cezhraničná koordinácia environmentálnych politík a súvisiacich 

malých investícií mala ako globálny cieľ stanovené zníženie znečistenia koordinovaním 

plánovaných aktivít a malých investícií v oblasti ochrany životného prostredia. Medzi 

realizované oblasti aktivít patria: 

� aktivity súvisiace s vodohospodárstvom v prihraničných oblastiach – 

napríklad investície malého rozsahu na zvýšenie kapacity čistenia odpadových 

vôd, harmonizácia vodohospodárstva prostredníctvom rozvoja spoločných 

štruktúr, vybudovanie monitorovacieho systému povodňovej situácie na riekach, 

ktoré sú ohrozené častými povodňami, spracovanie akčných plánov na ochranu 

životného prostredia v oblasti vodohospodárstva a ďalšie aktivity. 

� aktivity súvisiace s oblasťou hospodárenia s odpadmi v prihraničných 

oblastiach, napríklad harmonizácia hospodárenia s odpadom pomocou 

vytvorenia spoločných štruktúr, akcie pre efektívnu spoluprácu profesionálnych 

inštitúcií z oblasti hospodárenia s odpadom v prihraničných oblastiach (výmena 
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expertov, konferencie, konzultačná činnosť, atď.), spracovanie akčných plánov 

pre ochranu životného prostredia v oblasti hospodárenia s odpadom, kampane 

pre separovaný zber tuhého odpadu v prihraničných oblastiach prostredníctvom 

brožúr, informačných knižiek a mnoho ďalších aktivít.  

� aktivity, ktoré prispievajú k znižovaniu záťaže životného prostredia 

pomocou využívania obnoviteľných zdrojov energie, napríklad investície do 

malého rozsahu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, podpora prieskumov, 

štúdií potenciálu využitia zdrojov obnoviteľnej energie v prihraničných 

oblastiach, kampaň pre využitie zdrojov obnoviteľnej energie v prihraničných 

oblastiach a iné. 

Opatrenie 2.2 Cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany prírody malo za globálny 

cieľ zvýšenie efektívnosti politík na ochranu prírody prostredníctvom cezhraničnej 

harmonizácie a podpory zvýšenia informovanosti. Medzi podporované aktivity v rámci tohto 

opatrenia sa radili: 

� investície malého rozsahu na realizáciu spoločných štruktúr pre susedné 

národné parky a chránené oblasti v prihraničných oblastiach, 

� podpora prieskumu spoločných existujúcich a potenciálnych chránených 

prírodných oblastí, a to prieskumom postojov miestneho obyvateľstva 

k ochrane prírody, skúmaním konfliktov medzi ochranou prírody a rozvojom 

cestovného ruchu, dopravy a ekonomickým rozvojom, skúmaním zdrojov 

negatívnych vplyvov na prírodné prostredie a pomocou ďalších aktivít.  

� podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti riadenia chránených území, 

napríklad organizovaním spoločných podujatí susediacich národných parkov 

a ostatných chránených území prihraničných oblastí, budovaním spoločných 

monitorovacích sietí na predchádzanie environmentálnym škodám, inštalácia 

dvojjazyčných informačných tabúľ a vydávanie dvojjazyčných brožúr 

v informačných centrách pre návštevníkov národných parkov na tomto území.  

� podpora nasledujúcich aktivít na zvýšenie informovanosti miestneho 

obyvateľstva v oblasti ochrany životného prostredia prípravou brožúr, 

letákov, kníh informujúcich o prírodných hodnotách rezervácií v prihraničných 

oblastiach, prípravou vzdelávacích a tréningových materiálov týkajúcich sa 

ochrany životného prostredia, organizovaním spoločných výstav a konferencií 

a inými aktivitami. 
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Opatrenie 2.3 Malá dopravná a telekomunikačná infraštruktúra  mala za globálny 

cieľ stanovené eliminovať chýbajúce alebo nedostatočné miestne prepojenia. 

K podporovaným aktivitám patrili tieto oblasti: 

� budovanie chýbajúcich verejných ciest vrátane cyklistických cezhraničných 

prepojení a malých hraničných priechodov, 

� rekonštrukcia mostov, verejných ciest a cestných prepojení vedúcich do 

prihraničných oblastí, 

� príprava potrebných plánov pre budúci rozvoj cezhraničnej dopravy (cesty, 

železnice, vodovod), 

� rozvoj cezhraničných služieb a informačných a komunikačných technológií 

(cezhraničná informačná diaľnica, cezhraničná databáza a výmena dát, atď.) 

a ďalšie aktivity. 

Priorita 3. Technická asistencia  

Úlohou tejto priority bolo zlepšiť účinnosť programu poskytovaním technickej pomoci. 

Tá môže byť využitá na zabezpečenie výkonného, efektívneho a transparentného riadenia 

a tiež na hladký priebeh programu Interreg III A. Priorita sa delila na dve opatrenia: 

Opatrenie 3.1 Aktivity pre riadenie programu obsahovalo zostavenie a financovanie 

vhodných výdavkov Riadiaceho orgánu, Platobného orgánu a Spoločného technického 

sekretariátu, po prípade výdavky Informačného bodu na Slovensku, ďalej výdavky spojené 

s činnosťou Spoločnej monitorovacej komisie, Riadiacej komisie a ďalších výdavkov 

(prekladatelia, audity a iné). Opatrenie sa zameriavalo na aktivity ako napríklad: 

� výber, ohodnotenie a priebežný monitoring, 

� administrácia programu, 

� overovanie a kontrola priebehu realizácie na mieste a ďalšie. 

Opatrenie 3.2 Aktivity pre podporu programu sa orientovalo na pokrývanie 

výdavkov na propagáciu programu a hodnotenie, organizovanie seminárov a informačných 

stretnutí, výmenu informácií o rozličných projektových návrhoch atď. K oblastiam činností 

realizovaných týmto opatrením patrí napríklad: 

� príprava projektov, 

� vypracovanie štúdií, 

� informovanosť a aktivity pre verejnosť, 
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� školenia a hodnotenie programu, a iné. 

V prihraničných oblastiach patriacich do Karpatského euroregiónu boli v období 

trvania Programu susedstva SR – HU - UA realizované projekty v rámci takmer všetkých 

opatrení. V rámci opatrenia 2.2 nebola na realizáciu projektov v KER schválená žiadna 

finančná čiastka.114, 115 

4.4.2 Oprávnení žiadatelia a finančné alokácie 

Oprávnenými žiadateľmi o podporu z programu môžu byť neziskové organizácie, 

nadácie, školy, obce, samosprávne kraje, štátna správa a iné organizácie, ktoré sú neziskovou 

právnickou osobou. Žiadatelia musia spĺňať presne stanovené podmienky. Musia116: 

� mať sídlo alebo registrovanú regionálnu/miestnu pobočku v oblastiach, ktoré sú 

stanovené v Príručke pre žiadateľa, 

� mať jedného partnera na opačnej strane hranice, ktorý musí spĺňať rovnaké 

kritériá ako žiadateľ príslušného štátu, 

� mať stabilné a dostatočné finančné zdroje na zaistenie existencie organizácie 

počas trvania projektu, 

� mať skúsenosti a vedieť preukázať svoju schopnosť riadiť aktivity 

zodpovedajúce projektu, na ktorý žiadajú nenávratný finančný príspevok. 

Národným orgánon programu bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

a riadiaci orgán Úrad vlády Maďarskej republiky. Program susedstva SR – HU – UA bol 

spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a pre obdobie 2004 – 

2006 bolo z tohto fondu vyčlenených 9 500 000 EUR v bežných cenách. Celková finančná 

alokácia vrátane národného kofinancovania predstavovala 31,7 miliónov EUR. Presné 

finančné čiastky pre jednotlivé prihraničné oblasti sú rozpísané v tabuľke 4.4. Každý projekt 

financovaný v rámci Programu susedstva má dĺžku trvania maximálne 24 mesiacov.  

                                                 
114 ŠTRUKTURÁLNE FONDY, 2003. 
115 www.euroregion-karpaty.sk, 2009e. 
116 www.euractiv.sk, 2009. 
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Tab. 4.4: Finančná alokácia Programu susedstva SR – HU – UA 2004 – 2006 (v EUR) 
Prihrani čné oblasti Finančná alokácia 

Slovensko-maďarská hranica* 24 502 194 

Maďarsko-ukrajinská hranica 4 697 976 

Slovensko - ukrajinská hranica 2 533 333 

Spolu 31 733 503 

* Poznámka: alokácia sa týka všetkých slovenských a maďarských regiónov oprávnených čerpať pomoc z tohto 
programu 
Zdroj: http://www.arrpsk.sk/prezentacie/enpi_cbc.ppt, 2007; vlastná úprava 

 Na Slovensku sa podiel financovania z fondu ERDF líši podľa cieľov. Košický 

a Prešovský samosprávny kraj, ktoré sú členmi Karpatského euroregiónu, spadajú v tomto 

období do Cieľa 1 a náleží im 75% z celkových možných finančných prostriedkov fondu 

ERDF. Zo štátneho rozpočtu môžu tieto kraje čerpať až 25% pri konečných prijímateľoch 

z rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených zo zákona alebo rozhodnutím 

ústredného orgánu štátnej správy a 20% pri ostatných konečných prijímateľoch.117 

 

4.4.3 Vyhodnotenie realizácie programu  

Celkovo bolo podaných 791 žiadostí o podporu z Programu susedstva, no schválených 

bolo len 111 projektov. Celkový počet prijatých žiadostí znázorňuje graf v prílohe č. 26 

a celkový počet schválených žiadostí je uvedený v grafe v prílohe č. 27. Porovnanie 

žiadaných a schválených finančných čiastok podľa opatrení znázorňuje tabuľka 4.5.  

                                                 
117 www.euroregion-karpaty.sk, 2009c. 
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Tab. 4.5: Žiadané a schválené sumy podľa opatrení (v EUR) 

Opatrenie 
Celková žiadaná 

suma   

Celková schválená 

suma  

Opatrenie 1.1: Podpora cezhraničnej obchodnej 

spolupráce 
5 614 002  1 369 924 

Opatrenie 1.2: Inštitucionálna spolupráca 3 084 587 104 939 

Opatrenie 1.3: Schémy mikroprojektov - aktivity 

"ľudia ľuďom"    
1 471 838 95 877 

Opatrenie 2.1: Cezhraničná koordinácia 

environmentálnych politík a tým súvisiace investície 

malého rozsahu 

1 387 005 1 034 014 

Opatrenie 2.2: Cezhraničná spolupráca v oblasti 

ochrany prírody 
209 431 0 

Opatrenie 2.3: Maloplošná dopravná a 

telekomunikačná infraštruktúra 
377 850 377 850 

Spolu 12 144 713 2 982 604 

* Poznámka: prepočítané konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR. 
Zdroj: http://www.arrpsk.sk/prezentacie/enpi_cbc.ppt, 2007; vlastná úprava 

 

Medzi zrealizované projekty z tohto programu patrí napríklad: 

� Projekt sociálne – hospodárskej spolupráce Slovenska a Ukrajiny: Celouniverzitné 

edukačné a výcvikové rekreačné stredisko Domaša bol realizovaný 

prostredníctvom priority 1, opatrenie 1.1. Žiadateľom bola Prešovská univerzita 

v Prešove a celkovo bolo na tento projekt poskytnutých 975 814 EUR. 

� Posilnenie konkurencieschopnosti MSP v prihraničných regiónoch SK – UA – HU 

– o projekt žiadala Agentúra SOPK pre rozvoj prešovského regiónu, nezisková 

organizácia. Celkovo bolo na projekt pridelených 40 177 EUR. 

� Štúdia komplexného nakladania s biomasou v spoločnom prihraničnom regióne 

HU – SK – UA (štúdia uskutočniteľnosti) – tento projekt bol realizovaný pomocou 

priority 2, opatrenie 2.1 a celkové finančné prostriedky predstavovali 263 860 

EUR. Žiadateľom o podporu bolo Regionálne vzdelávacie a informačné centrum 

REVIC. 

� Vybudovanie prevádzky na výrobu biomasy ako obnoviteľného zdroja energie pre 

vykurovanie obecných objektov v poľsko – ukrajinsko – maďarsko – slovenskom 
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prihraničnom území bol projekt realizovaný na základe žiadosti podanej 

Združením obcí Poloniny, v rámci priority 2, opatrenie 2.1. Výdaje boli vo výške 

555 896 EUR. 

 

4.5 Programy cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013 

Skrátené programovacie obdobie 2004 – 2006 bolo pre cezhraničnú spoluprácu úspešné. 

Síce neboli zrealizované všetky projekty, o ktoré bolo požiadané, ale i napriek tomu sa 

zrealizovalo veľké množstvo projektov zameraných na rozvoj prihraničných oblastí. V rokoch 

2007 – 2013 sa cezhraničná spolupráca presunula do operačných programov cezhraničnej 

spolupráce, nadnárodná spolupráca je pokrytá dvomi programami zameranými na Strednú 

Európu a Juhovýchodnú Európu a medziregionálna spolupráca je pokrytá programom Interreg 

IV C. Nové programy naviazali na predchádzajúce úspešné programy cezhraničnej 

spolupráce. Pri zostavovaní programov na obdobie 2007 – 2013 došlo k malým zmenám. 

K najvýraznejšej patrí vytvorenie princípu tzv. vedúceho partnera (lead partner). Riadiace 

úlohy štátov ostali nezmenené. Výnimkou je štvorstranný program Európskeho nástroja 

susedstva a partnerstva (ENPI), podľa ktorého Maďarsku pribudla nová úloha. Tento 

program má výnimočné postavenie, pretože je realizovaný opäť s nečlenským štátom – 

Ukrajina, ako tomu bolo aj v minulom období v Programe susedstva HU – SR – UA. Pre toto 

obdobie k trojici štátov pribudne ešte jeden – Rumunsko. Okrem tohto programu budú 

v rámci Karpatského euroregiónu realizované ešte Operačný program Maďarsko – Slovensko 

a Operačný program Poľsko – Slovensko. V tabuľke 4.6 je rozpísaná finančná alokácia na 

programy cezhraničnej spolupráce pre Slovensko.118 

                                                 
118 www.euractiv.sk, 2007. 
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Tab. 4.6: Programy cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013 v SR 

Operačný program RO/sídlo JTS* Fond 
Alokácia za SR z 

rozpočtu EÚ  v mil. EUR 

Program cezhraničnej spolupráce 

SR-ČR 
Slovensko ERDF 36,2 

Program cezhraničnej spolupráce 

SR-AT 
Rakúsko ERDF 20 

Program cezhraničnej spolupráce 

SR-PL 
Poľsko ERDF 71,5 

Program cezhraničnej spolupráce 

SR-MR 
Maďarsko ERDF 71,5 

ENPI program Slovensko-Ukrajina 

– Maďarsko - Rumunsko 
Maďarsko ERDF/ENPI 7,5 

Spolu na cezhraničnú 

spoluprácu 
    206,7 mil  

* Poznámka: RO – riadiaci orgán, JTS – Spoločný technický sekretariát programu 
Zdroj: http://www.euractiv.sk/verzia-pre-tlac/zoznam_liniek/europska-uzemna-spolupraca, 2007; vlastná úprava 

 

4.5.1 Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 

 Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko zahŕňa celkom 13 

jednotiek na úrovni NUTS III – 8 z Maďarska a 5 zo Slovenska119. Z KER sú to Maďarské 

župy Heves, Borsod – Abaúj - Zemplén, Szabolcs – Szatmár – Bereg a zo Slovenska je to 

Košický samosprávny kraj. Nadväzuje na Program susedstva Maďarsko – Slovensko – 

Ukrajina, ktorý slúžil ako základ pre efektívne využívanie fondov na cezhraničnú spoluprácu 

v minulom programovacom období. Nový program sa zameriava len na spoluprácu Maďarska 

a Slovenska, Ukrajina je súčasťou iného programu (ENPI). 

Financovanie programu sa uskutočňuje prostredníctvom ERDF, ktorý poskytuje 

maximálne 85% celkového objemu výdavkov projektu, a spolufinancovaním. Na Slovensku 

je miera spolufinancovania z národných zdrojov 10% a zostatok musia uhradiť prijímatelia 

z vlastných zdrojov. Celkovo pre všetky regióny oprávnené čerpať z tohto OP bolo 

vyčlenených 176,5 mil. EUR z ERDF, so spolufinancovaním to bude 216,4 mil. EUR. 

                                                 
119 z Maďarska je to Gyır – Moson - Sopron, Komárom - Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod – Abaúj - 

Zemplén, Szabolcs – Szatmár - Bereg, Budapest. Oprávnené územia na Slovensku: Bratislavský kraj, Trnavský 

kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj. 
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Strategický cieľ OP Maďarsko - Slovensko nadväzuje na cieľ predchádzajúceho 

programovacieho obdobia, a je ním „zvýšenie úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie 

v cezhraničnej oblasti“. Medzi špecifické ciele programu, pomocou ktorých bude dosahovaný 

hlavný cieľ, patria tieto120, 121: 

� Posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti cezhraničnej oblasti. 

� Zvýšenie sociálnej a kultúrnej súdržnosti medzi ľuďmi a komunitami. 

� Zlepšenie dostupnosti a dorozumenia v prihraničnej oblasti. 

� Ochrana prírodných hodnôt. 

Operačný program je rozdelený na tri prioritné osi. Tie sa ďalej členia na 12 oblastí 

podpory.122 

Prioritná os 1 je zameraná na súčasné iniciatívy spolupráce, ktoré prispievajú 

k integrovanému rozvoju hospodárstva a spoločnosti. Jej hlavnými cieľmi sú posilnenie 

hospodárskej konkurencieschopnosti prihraničnej oblasti a zvýšenie sociálnej a kultúrnej 

súdržnosti medzi ľuďmi a komunitami. Je rozdelená do 7 oblastí podpory: 

� Oblasť podpory 1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva. 

� Oblasť podpory 1.2 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií. 

� Oblasť podpory 1.3 Spoločný rozvoj turizmu. 

� Oblasť podpory 1.4 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych 

zariadení. 

� Oblasť podpory 1.5 Rozvoj sieťovania, partnerstva, programového 

a projektového plánovania a kapacít manažmentu. 

� Oblasť podpory 1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov. 

� Oblasť podpory 1.7 Aktivity Ľudia ľuďom. 

Prioritná os 2 zahŕňa aktivity zamerané na zlepšenie podmienok cezhraničnej 

spolupráce, hlavne v oblasti dopravy a dostupnosti, ako aj opatrenia na ochranu prírody a 

zlepšenie životného prostredia. Hlavným cieľom prioritnej osi je zlepšenie dostupnosti 

                                                 
120 MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR, 2007b. 
121 www.trnava-vuc.sk, 2009. 
122 Prioritná osa nahradila prioritu a oblasť podpory nahradila opatrenie z minulého programovacieho obdobia. 
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a dorozumenia v prihraničnej oblasti a ochrana prírodných hodnôt. Je rozdelená na 5 oblastí 

podpory: 

� Oblasť podpory 2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany životného prostredia. 

� Oblasť podpory 2.2 Spoločné aktivity na ochranu prírody. 

� Oblasť podpory 2.3 Výstavba maloplošných komunikácií, cyklistických tras, 

verejná doprava. 

� Oblasť podpory 2.4 Zabezpečenie lepších hraničných prechodov cez prihraničné 

rieky. 

� Oblasť podpory 2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov. 

Prioritná os 3 sa zameriava na technickú asistenciu a zahŕňa aktivity podporujúce 

implementáciu programu. 

OP cezhraničnej spolupráce HU – SK podporuje tie projekty, ktoré sú zamerané na tieto 

oblasti podpory a majú pozitívny cezhraničný dopad.123, 124 Do apríla 2009 bolo schválených 

106 projektových žiadostí a 17 projektových zámerov. Najviac projektov bolo zameraných na 

oblasť podpory Rozvoj spoločného turizmu a Ľudia ľuďom.125 

4.5.2 Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko  

Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko nadväzuje  

na predchádzajúci program - Interreg IIIA Poľsko – Slovensko 2004 - 2006. Vymedzenie 

oblastí, ktoré sú oprávnené k využívaniu finančnej dotácie z OP ostalo rovnaké ako 

v minulom programovacom období. Zmena nastala v umožnení ďalším Poľským okresom, 

aby boli príjemcami finančnej pomoci z cezhraničného programu, čo im v minulom 

programovacom období umožnené nebolo. Tvoria ho teda územné jednotky úrovne NUTS III 

a NUTS IV: 

� na poľskej strane hranice – subregióny bielsko-bialski, nowosądecki, 

krośnieńsko-przemyski (NUTS III) a okresy oświęcimski, pszczyński, 

rzeszowski a  Rzeszów grodzki (NUTS IV), 

                                                 
123 MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR, 2007b. 
124 www.trnava-vuc.sk, 2009.  
125 www.edotacie.sk, 2009a. 
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� na slovenskej strane hranice – Žilinský a Prešovský samosprávny kraj (NUTS 

III). 

Z KER sú príjemcami pomoci Prešovský samosprávny kraj a poľský subregión 

krośnieńsko-przemyski a okres rzeszowski a  Rzeszów grodzki. Riadiacim orgánom programu 

je Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky, na slovenskej strane bude túto 

činnosť podporovať Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako 

Národný orgán programu. 

Na realizáciu projektov v rámci tohto OP poskytne ERDF dotáciu v maximálnej výške 

157,4 mil. EUR, čo predstavuje 85% celkových výdajov na projekty. So započítaním financií 

z národných zdrojov a vlastných zdrojov žiadateľov bude výsledná alokácia na realizáciu 

projektov v hodnote 185,2 mil. EUR.126 

Zameraním operačného programu cezhraničnej spolupráce je zintenzívniť poľsko – 

slovenskú spoluprácu partnerstva v záujme trvalo udržateľného rozvoja prihraničného 

regiónu. V súlade s hlavným cieľom sa programový dokument zameriava na podporu 

špecifických cieľov cezhraničnej poľsko – slovenskej spolupráce, ktoré sú definované 

v jednotlivých prioritných osách.127 Operačný program ich má štyri a tie sú ďalej rozčlenené 

na 5 oblastí podpory. 

Prioritná os 1. Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry  má ako hlavný cieľ stanovený 

rozvoj spolupráce poľsko – slovenského partnerstva v rámci zlepšenia podmienok 

cezhraničnej infraštruktúry orientovanej na priestorovú integráciu, bezpečnosť, dostupnosť 

a zvýšenie atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov. Prioritné os je rozdelená do 

dvoch oblastí podpory: 

� Oblasť podpory 1.1 Komunikačná a dopravná infrastruktura. 

� Oblasť podpory 1.2 Infraštruktúra životného prostredia. 

Prioritná os 2. Sociálny a hospodársky rozvoj je zameraná na podporovanie poľsko – 

slovenskej partnerskej spolupráce pre udržateľný sociálno – ekonomický, environmentálny 

a kultúrny rozvoj poľsko – slovenského prihraničného regiónu. Je rozdelená do troch oblastí 

podpory: 

                                                 
126 www.euractiv.sk, 2007. 
127 MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR, 2007c. 
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� Oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu. 

� Oblasť podpory 2.2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva. 

� Oblasť podpory 2.3 Vytváranie sietí. 

Prioritná os 3. Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)  má ako hlavný cieľ 

stanovené propagovať miestne iniciatívy a vytvárať cezhraničné kontakty prostredníctvom 

realizácie mikroprojektov založených na aktivitách „ľudia ľuďom“. 

Prioritná os 4. Technická pomoc sa zameriava na zabezpečenie realizácie, riadenia, 

propagácie, monitorovania a kontroly programu. 

Spoločné strategické priority založené na analýze sociálno – ekonomickej situácie 

v prihraničných oblastiach oboch štátov budú slúžiť pre zjednodušenie orientácie pri výbere 

zámeru a cieľov projektov. Program počíta s účasťou rôznych inštitúcií z rozličných častí 

prihraničných oblastí ako aj z rôznych priemyselných odvetví.128,  

V marci 2009 na zasadnutí Monitorovacieho výboru bolo rozhodnuté o poskytnutí 

finančného príspevku pre 20 projektov podaných v rámci prvej výzvy v celkovej hodnote 

presahujúcej 27 mil. EUR z ERDF.129 

4.5.3 SOP – Nástroj európskeho susedstva a partnerstva HU – SR – RO – UA  

 2007-2013 

Spoločný operačný program (SOP) je nástrojom európskeho susedstva a partnerstva 

ENPI a na základe spoločného úsilia štyroch zúčastnených krajín získal podobu spoločného 

operačného programu. SOP zameraný na podporu spolupráce a výmenu skúseností medzi 

členskými štátmi EÚ a nečlenskými, ale susediacimi krajinami (Ukrajina). Pomocou tohto 

programu sa zabezpečia aktivity, ktoré povedú k prehlbovaniu spolupráce medzi regiónmi 

zúčastnených štátov.  

Globálnym cieľom SOP je zintenzívnenie a prehlbovanie ekonomickej, sociálnej 

a environmentálnej spolupráce medzi oprávnenými regiónmi Ukrajiny a oprávnenými 

a pridruženými regiónmi Maďarska, Slovenska a Rumunska pri rešpektovaní zásad 

a princípov trvalo udržateľného rozvoja.  

                                                 
128 MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR, 2007c. 
129 FUNDUSZ WSPÓŁPRACY, 2009. 
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Okrem globálneho cieľa má program ešte 4 špecifické ciele programu, ktoré sú zároveň 

cieľmi jednotlivých prioritných os programu130, 131: 

1. zlepšenie výmeny poznatkov, ich vzájomné zdieľanie a podpora spoločného 

rozvoja, 

2. zlepšenie kvality ovzdušia, vody, pôdy a lesov a znížiť riziká poškodenia 

životného prostredia, 

3. zvýšenie účinnosti riadenia na ukrajinskej hranici, 

4. zvýšenie účinnosti verejných služieb a zlepšenie vzájomného porozumenia 

jednotlivých skupín spoločnosti. 

Oproti podobnému Programu susedstva HU-SK-UA 2004-2006 sa líši hlavne rozšírením 

oprávnených území. Oprávnenými územiami pre Spoločný operačný program ENPI 

Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 sú132:  

� Maďarsko:  župa Borsod – Abaúj – Zemplén. 

župa Szabolcs – Szatmár – Bereg. 

� Slovensko:  Košický samosprávny kraj. 

Prešovský samosprávny kraj. 

� Rumunsko:  Satu Mare. 

Maramures. 

Suceava (priľahlé územie s obmedzenou účasťou). 

� Ukrajina:    Zakarpatská oblasť. 

Ivano - Frankovská oblasť. 

Černivecká oblasť (priľahlé územie s obmedzenou účasťou). 

Celkovo sa program týka 598,9 km spoločných hraníc – Slovensko - Ukrajina  

97,9 km, Maďarsko - Ukrajina 134,6 km a Rumunsko - Ukrajina 366,4 km. Mapa 

oprávnených území je v prílohe č. 28. Riadiacim orgánom programu je Národná rozvojová 

agentúra v Maďarsku, Národným riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho 

                                                 
130 MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR, 2007d. 
131 www.vucpo.sk, 2007. 
132 HUNGARY-SLOVAKIA-ROMANIA-UKRAINE ENPI CBC, 2008. 
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rozvoja SR, Certifikačným orgánom je Ministerstvo financií Maďarska a JTS – Spoločný 

technický sekretariát programu má sídlo v Budapešti, Maďarsko. Program získa  

68 640 123 EUR na sedemročné programovacie obdobie, celkom so spolufinancovaním to 

bude 74 817 734 EUR. Dotácia z ENPI predstavuje 90 % celkových výdajov na projekty,  

5-10 % bude spolufinancovať štátny rozpočet a 0-5 % budú tvoriť vlastné zdroje žiadateľov. 

Alokácia pre Slovensko je pomerná voči ďalším zúčastneným štátom, no kvôli tomu, že 

hranica Slovenska s Ukrajinou je najkratšou hranicou, predstavuje najmenší rozpočet 

z cezhraničných programov. O dotáciu môžu zažiadať neziskové organizácie, nadácie, školy, 

obce, samosprávne kraje, štátna správa a ďalšie podobné inštitúcie, ktoré majú sídlo 

v niektorej z oprávnených oblastí programu.133, 134 

Spoločný operačný program ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina je 

rozdelený na štyri prioritné osi, ktoré sa ďalej delia na oblasti podpory.135 

Prioritná os 1. Podpora ekonomického a sociálneho rozvoja sa zameriava na 

zlepšenie výmeny poznatkov a podporu spoločného rozvoja v prihraničných oblastiach. 

Priorita sa delí na dve oblasti podpory: 

� Oblasť podpory 1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu; 

� Oblasť podpory 1.2 Vytváranie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania. 

Prioritná os 2. Zlepšenie kvality životného prostredia má za cieľ dosiahnuť zníženie 

rizík poškodenia životného prostredia a zlepšenie kvality ovzdušia, vody, pôdy a lesov. Je 

rozdelená na dve oblasti podpory: 

� Oblasť podpory 2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj 

a riadenie prírodných zdrojov; 

� Oblasť podpory 2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare). 

Prioritná os 3. Zvýšenie efektívnosti hranice sa zameriava na aktivity smerujúce 

z zvyšovaniu účinnosti riadenia na ukrajinskej hranici. Prioritná os má jednu oblasť podpory: 

� Oblasť podpory 3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch 

a vybavenie pre hraničné kontroly. 

                                                 
133 www.euractiv.sk, 2008. 
134 www.arrpsk.sk, 2007. 
135 HUNGARY-SLOVAKIA-ROMANIA-UKRAINE ENPI CBC, 2008. 
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Prioritná os 4. Podpora spolupráce Ľudia ľuďom sa orientuje na zvyšovanie 

účinnosti verejných služieb a zlepšovanie vzájomného porozumenia medzi obyvateľmi 

prihraničných oblastí. Priorita má ešte dve oblasti podpory: 

� Oblasť podpory 4.1 Inštitucionálna spolupráca; 

� Oblasť podpory 4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom. 

Projekty budú financované z prostriedkov ERDF. Prvé výzvy boli vypísané v roku 

2008. Na základe úspešnosti podobného programu z minulého programovacieho obdobia 

Program susedstva HU – SK – UA sa predpokladá úspešnosť i u tohto programu cezhraničnej 

spolupráce. 
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5. Záver 

Cezhraničná spolupráca vznikala už dávno v minulosti. Má význam pri udržovaní 

mieru, posilňovaní vyspelosti a rozvoja jednotlivých oblastí, rozbíjaní predsudkov, a to hlavne 

prostredníctvom spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni presahujúcej hranice štátov. 

Dôležitým nástrojom cezhraničnej spolupráce sú euroregióny. Spolupráca sa delí na 

cezhraničnú, medziregionálnu a nadregionálnu a každá z nich sa orientuje na určité oblasti. 

V Európskej únii túto spoluprácu zastrešuje iniciatíva Spoločenstva Interreg. Tá prebieha už 

od roku 1990 a vo svojom zameraní na spoluprácu medzi prihraničnými oblasťami je veľmi 

úspešná. 

Spolupráca medzi regiónmi prebieha hlavne na základe bilaterálnych zmlúv, najviac na 

hraniciach medzi Slovenskom a Maďarskom. Na Slovensku je v súčasnej dobe dvanásť 

euroregiónov, ktoré spolupracujú so susednými štátmi. V diplomovej práci je detailne 

popísaný Karpatský euroregión, ktorý združuje päť štátov – Poľsko, Slovensko, Maďarsko, 

Ukrajinu a Rumunsko. Sú to regióny bohaté na kultúrne a historické pamiatky, prírodné 

bohatstvo, rezervácie, kúpele, ale tiež regióny plné mnohých rozdielov a problémov. Rozdiely 

sú predovšetkým v ekonomickej a sociálnej situácii, zamestnanosti a životnej úrovni 

obyvateľstva. SWOT analýza definovala silné a slabé stránky euroregiónu, tiež príležitosti 

a riziká, ktoré sa ho týkajú. K významným príležitostiam, ktoré euroregión má, patrí napríklad 

možnosť využívania finančnej podpory zo zdrojov EÚ, zrušenie hraníc medzi štátmi 

a zlepšenie komunikácie pre obchodnú sféru, blízkosť veľkých trhov a ďalšie. Vzájomnou 

spoluprácou členských regiónov môže KER čeliť všetkým možným rizikám, ktoré existujú 

alebo môžu vzniknúť. Ide napríklad o mieru konkurencieschopnosti medzi regiónmi (silné 

župy Maďarska oproti menej rozvinutým oblastiam Ukrajiny), pretrvávajúce menšinové 

problémy a politické prístupy (maďarská menšina na Slovensku), politické, sociálne 

a ekonomické rozdiely a ďalšie možné hrozby. 

Napriek rozdielom, ktoré sú v tomto euroregióne, sa jeho členovia snažia o realizáciu 

projektov zameraných na rozvoj a zlepšenie situácie v týchto oblastiach. Keďže v dobe vzniku 

KER nebol ani jeden štát členom EÚ, podpora bola realizovaná prostredníctvom programov 

Phare CBC a Tacis. Phare CBC poskytuje podporu štátom strednej a východnej Európy, ktoré 

kandidujú na vstup do EÚ a krajinám, ktoré susedia s členskými štátmi EÚ. Tacis poskytuje 

finančnú podporu štátom bývalého sovietskeho bloku. Okrem týchto programov bola 

realizovaná spolupráca prostredníctvom Karpatskej nadácie, ktorá poskytuje granty 
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neziskovým organizáciám a samosprávam KER. Je to cezhraničná a regionálna nezisková 

organizácia, ktorá je partnerom Karpatského euroregiónu. Nadácia podporuje aktivity 

zamerané na udržiavanie dobrých vzťahov, ekonomického rastu, rast životnej úrovne atď. 

Zrealizovaných bolo mnoho grantových programov, ktoré Karpatská nadácia podporila, 

a v rámci týchto programov sa realizovalo veľa úspešných projektov. Ďalším nástrojom 

podpory cezhraničnej spolupráce v KER bol program SPERA – Systém podpory 

euroregionálnych aktivít. Program existuje od roku 2002 a poskytuje finančnú dotáciu 

projektom zameraným na oblasť ľudských zdrojov a práce s verejnosťou, na rozvoj 

cestovného ruchu a iné projekty. Karpatský euroregión začal využívať dotácie z programu 

SPERA až od druhého obdobia programu, teda od obdobia 2003 – 2004. Realizovaných bolo 

veľa projektov a spolupráca s programom SPERA je v KER obľúbená.  

Po vstupe Maďarska, Slovenska a Poľska do EÚ sa pre tieto štáty otvorila ďalšia 

možnosť realizovania spolupráce, a to prostredníctvom Iniciatívy Spoločenstva Interreg III A. 

Boli zostavené dva programy – Interreg III A Poľsko – Slovenská republika a Program 

susedstva Maďarsko - Slovenská republika – Ukrajina. Program susedstva zahŕňal i nečlenský 

štát a ten využíval dotácie z programu Tacis. Program sa zameriaval na zlepšenie cezhraničnej 

spolupráce medzi susednými krajinami v oblasti rozvoja ekonomickej a sociálnej spolupráce 

a posilňovania infraštruktúry. Schválených a realizovaných bolo viac ako 100 projektov 

v hodnote takmer 3 mil. eur. Program Interreg III A Poľsko – Slovenská republika sa 

zameriaval na rozvoj infraštruktúry, podporu sociálneho a ekonomického rozvoja 

prihraničných oblastí Slovenska a Poľska, rozvoj ľudských zdrojov atď. Schválených 

projektov, o ktoré žiadali organizácie Karpatského euroregiónu, bolo 80.  

V novom programovacom období má KER možnosť využiť finančnú dotáciu 

z operačných programov cezhraničnej spolupráce a z Európskeho nástroja susedstva 

a partnerstva. Operačné programy týkajúce sa tohto územia sú Operačný program Maďarsko 

– Slovensko a Operačný program Poľsko – Slovensko. Programy sú zamerané na zvýšenie 

úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie v cezhraničnej oblasti a zintenzívnenie spolupráce 

partnerstva v záujme trvalo udržateľného rozvoja prihraničných regiónov. Program ENPI 

Slovensko - Ukrajina – Maďarsko – Rumunsko je spoločný operačný program (SOP), ktorý 

opäť spolupracuje s nečlenským štátom, tak ako tomu bolo v minulom programovacom 

období v prípade Programu susedstva. V tomto období ale ide o spoluprácu štyroch štátov, 

pribudlo Rumunsko, ktoré je od roku 2007 členom EÚ, teda môže využívať prostriedky 

v rámci SOP. Program je zameraný na podporu výmeny poznatkov a spoločného rozvoja, 
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prehlbovanie spolupráce v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ochranu 

životného prostredia atď. 

Cieľom diplomovej práce bolo oboznámenie sa s vývojom cezhraničnej spolupráce 

v Európe a s fungovaním a realizáciou programov cezhraničnej spolupráce v Karpatskom 

euroregióne. Spolupráca na dosahovaní cieľov KER prebiehala spočiatku dosť pomaly, no 

postupom času sa začala viac prehlbovať a realizovaných je stále viac projektov. Aj keď 

neboli schválené a zrealizované všetky projekty, o ktoré bolo zažiadané, žiadateľov o dotácie 

to neodradilo a o podporu žiadajú i v novom programovacom období. Podľa môjho názoru 

najzaujímavejší a najviac propagovaný program bol Program susedstva Maďarsko – 

Slovensko – Ukrajina, ktorý bol realizovaný v rokoch 2004 – 2006. V rámci tohto programu 

sa zrealizovalo viac ako 100 projektov.  

Zrealizované projekty, ktorých príklady sú uvedené vo štvrtej kapitole diplomovej 

práce, napomohli oblastiam v KER napríklad zvýšiť úroveň obyvateľstva, zlepšila sa 

komunikácia medzi regiónmi, organizovali sa výmenné pobyty. Karpatský euroregión pred 

nedávnom vstúpil do nového programovacieho obdobia, v ktorom má opäť možnosť využívať 

prostriedky z fondov EÚ. Vďaka skúsenostiam, ktoré organizácie KER získali 

v predchádzajúcich rokoch, sa očakáva úspešné realizovanie mnohých nových projektov. 

Napriek nedostačujúcim zdrojom kvantitatívnej analýzy bol cieľ diplomovej práce 

splnený. Pri vypracovávaní tejto práce som zistila, že do spolupráce sú zapojené všetky 

členské štáty Euroregiónu, aj keď nie úplne rovnakým podielom. Najviac sa podľa môjho 

názoru zapája Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Euroregión napomáha udržiavať úzke vzťahy 

medzi členskými regiónmi a tie sa na základe tohto spojenia snažia zlepšovať svoju situáciu, 

či už ekonomickú, sociálnu alebo inú. Z toho vyplýva, že Karpatský euroregión plní svoju 

funkciu euroregiónu, i keď pre verejnosť je stále málo dostupných informácií. 
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Príloha č. 1 – Cezhraničná spolupráca v Európe 

 
Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_ 

           cs.pdf, 2007  
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Príloha č. 2 - Euroregióny v Európe 

 
Zdroj: http://oldwww.fns.uniba.sk/~khg/vs/stiahnutie/CS_material.doc, 2008 
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Príloha č. 3 - Euroregióny na Slovensku (stav k 17.05.2006) 

Euroregión Partner Dátum vzniku 

TATRY Poľsko 1994 

VÁH-DUNAJ-IPEĽ Maďarsko 1999 

POMORAVIE-WIENVIERTEL-

JUŽNÁ MORAVA 
Rakúsko, Česko 1999 

IPEĽSKÝ Maďarko 1999 

KARPATSKÝ 
Maďarsko, Poľsko, 

Rumunsko, Ukrajina 
1999 

NEOGRADIENSIS Maďarsko 2000 

BESKYDY Česko, Poľsko 2000 

BÍLÉ-BIELE KARPATY Česko 2000 

SLANÁ-RIMAVA Maďarsko 2000 

KOŠICE-MISKOLC Maďarsko 2000 

PODUNAJSKÝ TROJSPOLOK Maďarsko 2001 

KRAS Maďarsko 2001 

EUROREGION ISTER-GRANUM Maďarsko 2003 

Zdroj: http://www.civil.gov.sk/p03/p03-01-05.shtm, 2006, vlastní úprava 
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Príloha č. 4 - Mapa dvanástich euroregiónov zasahujúcich na územie Slovenska (stav 

k 31.12.2004) 

 

 

Zdroj: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=814, 2004  
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Príloha č. 5 - Slovensko a susediace štáty 

 

Zdroj: http://oldwww.fns.uniba.sk/~khg/vs/stiahnutie/CS_material.doc, 2008 
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Príloha č. 6 – Euroregión Karpaty 

 
Zdroj: www.fpvmv.umb.sk/fpvmv_www/phprs/storage/File/NKEU/2008/Horizontalne_priority/prednaska_ 

           Svedova.ppt, 2008 
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Príloha č. 7 – Slovensko – Košický kraj 

 
Zdroj: http://www.tic.sk/kosicky-kraj-zoznam-okresov.html, 2009 

 

 

Príloha č. 8 – Slovensko – Prešovský kraj 

 
Zdroj: http://www.tic.sk/presovsky-kraj-zoznam-okresov.html, 2009
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Príloha č. 9 – Poľsko - Podkarpatské vojvodstvo 

 
Zdroj: www.map-of-poland.co.uk/map-of-podkarpackie.htm, 2009 
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Príloha č. 10 – Ukrajina - Černovická oblasť 

 
Zdroj: http://www.mfa.gov.ua/slovakia/sl/265.htm, vlastná úprava, 2009 

 

Príloha č. 11 – Ukrajina - Ivano-Frankovská oblasť 

 
Zdroj: http://www.mfa.gov.ua/slovakia/sl/265.htm, vlastná úprava, 2009 
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Príloha č. 12 - Ukrajina - Lvovská oblasť 

 
Zdroj: http://www.mfa.gov.ua/slovakia/sl/265.htm, vlastná úprava, 2009 

 

 

Príloha č. 13 – Ukrajina – Zakarpatská oblasť 

 
Zdroj: http://www.mfa.gov.ua/slovakia/sl/265.htm, vlastná úprava, 2009 
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Príloha č. 14 - Maďarsko – župa Borsod–Abaúj-Zemplén 

 
Zdroj: http://nzswiatek5.files.wordpress.com/2008/08/hungary-politcal-map.jpg, 2009 
 

Príloha č. 15 - Maďarsko – župa Heves 

 
Zdroj: http://nzswiatek5.files.wordpress.com/2008/08/hungary-politcal-map.jpg, 2009 
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Príloha 16 – Maďarsko – župa Jász-Nagykun-Szolnok 

 
Zdroj: http://nzswiatek5.files.wordpress.com/2008/08/hungary-politcal-map.jpg, 2009 

 

Príloha č. 17 - Maďarsko - župa Hajdú-Bihar  

 
Zdroj: http://nzswiatek5.files.wordpress.com/2008/08/hungary-politcal-map.jpg, 2009 
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Príloha č. 18 - Maďarsko – župa Szabolcs-Szatmár-Bereg 

 

Zdroj: http://nzswiatek5.files.wordpress.com/2008/08/hungary-politcal-map.jpg, 2009 

 

Príloha č. 19 - Rumunsko – Maramures 

 
Zdroj: http://knowledgerush.com/wiki_image/4/4d/Romania-administrative-large.png, 2009 
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Príloha č. 20 - Rumunsko – Satu Mare 

 
Zdroj: http://knowledgerush.com/wiki_image/4/4d/Romania-administrative-large.png, 2009  

 

Príloha č. 21 - Rumunsko – Salaj 

 
Zdroj: http://knowledgerush.com/wiki_image/4/4d/Romania-administrative-large.png, 2009  
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Príloha č. 22 - Rumunsko – Botosani 

 
Zdroj: http://knowledgerush.com/wiki_image/4/4d/Romania-administrative-large.png, 2009 

 

Príloha č. 23 - Rumunsko – Harghita 

 
Zdroj: http://knowledgerush.com/wiki_image/4/4d/Romania-administrative-large.png, 2009 
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Príloha č. 24 - Počet prijatých žiadostí v rámci Interreg III A PL – S R pre KER 

 
Zdroj: http://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/CS/Polsko/Vyhodnotenie_programu-INTERREG-III-A- 
           v-PSK.pdf, 2007 
 
 
 
 
Príloha č. 25 - Počet schválených projektov v rámci Interreg III A PL – SR pre KER 

 
Zdroj: http://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/CS/Polsko/Vyhodnotenie_programu-INTERREG-III-A- 
           v-PSK.pdf, 2007 
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Príloha č. 26 - Celkový počet prijatých žiadostí Programu susedstva SR – HU – UA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: http://www.arrpsk.sk/prezentacie/enpi_cbc.ppt, 2007 

 

Príloha č. 27 - Celkový počet schválených žiadostí Programu susedstva SR – HU – UA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.arrpsk.sk/prezentacie/enpi_cbc.ppt, 2007 
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Príloha č. 28 - Oprávnené oblasti SOP ENPI HU – SK – RO - UA 

 
Zdroj: http://www.arrpsk.sk/prezentacie/enpi_cbc.ppt, 2007 
 

 


