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Through Communication to the Prosperity of the
Slovak – Ukrainian Croossborder Region (COPESU)“

Seminár cezhraničnej spolupráce a komunikácie pre expertov zo
Zakarpatskej oblasti realizovaný v rámci projektu COPESU ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Slovensko-Ukrajinská obchodná komora ako subdodávateľ projektu COPESU

Cieľom aktivity bolo poskytnúť účastníkom výchovno-vzdelávacej aktivity- tréningu predpoklady pre získanie
praktických poznatkov, vedomosti a návykov potrebných pri dosahovaní cieľov cezhraničnej spolupráce
prostredníctvom vypracúvania projektových zámerov v príslušných tematických okruhoch.
Bola splnená nasledovná cieľová štruktúra:
Poskytnúť účastníkom príklady činnosti aktérov cezhraničnej spolupráce v prihraničných oblastiach
Košického a Prešovského samosprávneho kraja v oblasti samosprávy, verejnej správy, masovo komunikačných
prostriedkov, lokálnych a regionálnych občianskych združení a spolkov
Posúdiť možnosti aplikácie získaných poznatkov na podporu činnosti aktérov cezhraničnej spolupráce a
komunikácie v oblasti samosprávy, verejnej správy, lokálnych a regionálnych občianskych združení a spolkov
na podmienky Zakarpatskej oblasti
Vypracovať zámery projektov možnej cezhraničnej spolupráce a komunikácie v prihraničných oblastiach
Slovenska a Ukrajiny v oblasti samosprávy, verejnej správy, lokálnych a regionálnych občianskych združení a
spolkov
Navštíviť vybrané miesta, organizácie a inštitúcie ako objekty cezhraničnej spolupráce a príklady good
practice pre cezhraničnú spoluprácu
Počet účastníkov:
20 potenciálnych a aj aktívnych aktérov cezhraničnej spolupráce a komunikácie v prihraničných rajónoch
Zakarpatskej oblasti Ukrajiny z oblasti samosprávy, verejnej správy, podnikateľskej sféry a lokálnych a
regionálnych občianskych združení a spolkov – štátni občania Ukrajiny
Miesto konania:
Svidník, Vranov n. Topľou, Užhorod
Popis realizácie:
Pre vybraných potenciálnych a aj aktívnych účastníkov cezhraničnej spolupráce a komunikácie z prihraničných
rajónov Zakarpatskej oblasti Ukrajiny činných v oblasti samosprávy, verejnej správy, lokálnych a regionálnych
občianskych združení a podnikateľských zväzov sa uskutočnil kreatívny seminár. Umožnil účastníkom bližšie
oboznámenie sa s konkrétnou činnosťou aktérov lokálneho a regionálneho rozvoja v prihraničných územiach
Slovenska a Ukrajiny. Následne po panelových diskusiách s odbornými lektormi v rámci spätných väzieb boli
vypracované návrhy spoločných projektových zámerov, ktoré spĺňajú kritéria byť súčasťou zásobníka projektov
cezhraničnej slovensko-ukrajinskej spolupráce. Účastníci seminára sa zúčastnili panelovej diskusie na Mestskom
úrade vo Vranove nad Topľou kde boli posúdené možnosti projektových zámerov v oblasti vytvorenia Združenia
troch krajov a ich návrh stanov a potencionálnej spoluúčasti mesta Vranov n. Topľou na tomto projekte.
Uskutočnila sa taktiež návšteva Múzea Ukrajinskej kultúry vo Svidníku, kde sa účastníci oboznámili s expozíciou
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múzea a zaoberali sa tiež problematikou ochrany prírody v súvislosti s cezhraničnou spoluprácou. Každý účastník
seminára navrhol tematický okruh ktorý odkonzultoval s poradcom resp. tútorom pod vedením ktorého bol
vypracovaný projektový zámer vybranej témy ako povinná aktivita účastníka seminára. Následne bolo
vygenerovaných päť projektových zámerov, ktoré vznikli ako výsledky teamovej práce piatich tvorivých skupín,
ktoré boli zložené z účastníkov so spoločným tematickým zameraním.

V rámci prípravnej fázy boli uskutočnené najmä nasledovné činnosti:
-

Aktivizácia poradcov a tútorov a ich oboznámenie s účastníkmi seminára, ktorí mali záujem o ich
tematickú oblasť

-

Nadviazanie kontaktov s Mestským úradom vo Vranove a poradkyni z Vranova n. Topľou

-

Nadviazanie kontaktov s Múzeom Ukrajinskej kultúry vo Svidníku

-

Vytvorenie malých pracovných skupín a priradenie tútorov a poradcov

V rámci realizačnej fázy boli uskutočnené najmä nasledovné činnosti:
-

Počas prezentácie bol využitý koordinovaný skorší príchod účastníkov seminára na neformálne
stretnutia v jednotlivých pracovných skupinách podľa tematických okruhov s tútormi a poradcami.

-

Ďalší deň aktivity začal komunitnou aktivitou „ rozmrazovanie“ a demonštrácie osobných interesov

-

V ďalšej časti seminára prostredníctvom panelovej diskusie lektorov bola nastavená všeobecná hladina
poznatkov z oblasti tematických okruhov, sústredenie bolo orientované na komparáciu podmienok,
právnych a spoločenských predpokladov v oboch štátoch.

-

Prostredníctvom spätných väzieb bola posilnená úroveň upevnenia poznatkov a identity účastníkov s
prácou v tematických skupinách.

-

V ďalšej časti sa darilo aktivizovať teamovú činnosť tematických skupín, priradenie poradcov a tútorov
k skupinám, iniciovať použitie USB kľúčov na notebookoch, tvoriť jednotlivé projektové zámery

-

V ďalších spätných väzbách boli komunikované jednotlivé projektové zámery a realizovaná ich
neformálna oponentúra

-

Záverom seminára boli prezentované prostredníctvom tútorov a poradcov jednotlivé dopracované
projektové zámery.
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Záver:

Naplneniu cieľov seminára prispela najmä skutočnosť, že sa podarilo pozvanie účastníkov seminára zo
Zakarpatskej oblasti Ukrajiny činných v oblasti cezhraničnej spolupráce so Slovenskou republikou. Prispela k
tomu najmä skutočnosť, že za lektorov, poradcov a tútorov boli vybraní členovia občianskych združení so
skúsenosťami v oblasti cezhraničnej oblasti , a to z občianskych združení: Slovensko- ukrajinského priateľstva,
Spolku slovenskej inteligencie na Zakarpatí a Spolku Ľudovíta Štúra na Zakarpatsku.
Vďaka pomoci generálnej konzulky Slovenskej republiky na Ukrajine p. Janky Burianovej a honorárneho konzula
Slovenskej republiky na Ukrajine p. Olega Adamčuka, ktorí sa osobne zúčastnili aj oficiálneho otvorenia seminára
sa podarilo prekonať organizačné problémy vyplývajúce najmä z časovej tiesne.

Výstupom aktivity bolo okrem plnenia cieľov seminára najmä vypracovanie projektových zámerov účastníkov
seminára.

Projektové zámery:
1.

Zvýšenie a skvalitnenie informačných tokov v slovensko-ukrajinskom prihraničnom regióne

2.

Združenie troch krajov

3.

Živá databáza

4.

Človek a práca

5.

Stanovy združenia troch krajov
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