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Česko a Slovensko patria medzi najmenej úspešné členské krajiny EÚ v oblasti 

čerpania štrukturálnych fondov EÚ 

Bratislava, 16. júna 2021 – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) dnes 

organizovala podujatie  „Paradiplomacia regiónov – Komparatívna perspektíva“, na ktorom 

sa diskutovalo o Pláne pre zefektívnenie európskych aktivít všetkých VÚC, ktorý vzišiel zo 

zistení komparatívneho výskumu paradiplomacie českých, poľských a slovenských 

regiónov. Tieto zistenia môžu slúžiť ako inšpirácia pre riadenie vonkajších vzťahov nie len 

skúmaných VÚC TTSK a PSK, ale aj v ďalších slovenských regiónov. 

Toto podujatie je súčasťou projektu „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom 

zefektívnenia územnej samosprávy“, ktorý realizuje Výskumné centrum Slovenskej 

spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA), ktorého cieľom je vypracovanie stratégie 

rozvoja vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce s európskymi inštitúciami a 

partnermi pre Trnavský a Prešovský samosprávny kraj. 

Alexander Duleba predstavil zistenia v oblasti  komparatívnej analýzy vnútroštátneho 

právneho rámca Českej republiky, Poľska a Slovenska. Z nich vyplynulo, že Poľsko patrí 

medzi tie členské krajiny EÚ, ktoré sú najúspešnejšie pri čerpaní štrukturálnych fondov 

EÚ. Česko a Slovensko patria medzi najmenej úspešné členské krajiny v tomto ohľade. 

„Jedna z hlavných príčin, ktorá vysvetľuje tento rozdiel, spočíva v tom, že poľské regióny 

majú priamy prístup k riadeniu eurofondov, zatiaľ čo české a slovenské regióny nie. Pokiaľ 

sa nezmenia pravidlá vzťahu medzi vládami a regiónmi v ČR a SR pri správe operačných 

programov EÚ, situácia sa nezmení,“ uvádza Alexander Duleba. 

V druhej časti, boli Veronikou Oravcovou a Jurajom Sýkorom prezentované para-

diplomatické aktivity vybraných regiónov z členských štátov EÚ a výsledky dotazníka pre 

zástupcov európskych regiónov, ktorí sa zúčastňujú para-diplomatických aktivít, 

predstavené Patrikom Kováčom. 

Podľa Veroniky Oravcovej by mali regióny venovať viac pozornosti plánovaniu a sieťovaniu 

lokálnych aktérov, kde im ako inšpirácia môže slúžiť Juhomoravský kraj. „Strategické 

plánovanie v kraji totiž zahŕňa aj zhodnotenie uplynulých aktivít, finančného prínosu alebo 

výdavkov potrebných na tieto aktivity a odporúčania, na aké aktivity sa do budúcna 

zamerať.“ 

Niektoré regióny majú svoje regionálneho zastúpenia aj v Bruseli. Ich význam podľa 

Patrika Kováča závisí v prvom rade od kvality zadania na domácej úrovni. „V prípade, že 

je zadanie formulované nejasne, respektíve sú očakávania vzhľadom na kapacity 

kancelárie neadekvátne, jej pridaná hodnota je v praxi značne obmedzená.“ 
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O PROJEKTE:  

Projekt „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej 

samosprávy“ je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, 

ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Medzinárodného vyšehradského 

fondu (IVF). 
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+421 904 334 233 

 

O RC SFPA: 

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako otvorené 

nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej 

republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o 

zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa 

zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chce aktívne prispievať k 

začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných 

štruktúr. Prostredníctvom svojich programov šíri objektívne informácie o medzinárodných 

vzťahoch z pôvodných zdrojov. SFPA združuje občanov rôznej politickej orientácie. 

Členstvo v SFPA je otvorené pre každého, kto je presvedčený o dôležitosti diskusií o 

problémoch zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov. 
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