
SK 

 
 

ÚVAHY O EURÓPE 

PRÍRUČKA PRE ČLENOV VR O TOM, AKO ORGANIZOVAŤ MIESTNE PODUJATIA 

 

ČO JE INICIATÍVA „ÚVAHY O EURÓPE“ 

 

Cieľom iniciatívy Európskeho výboru regiónov s názvom Úvahy o Európe je ponúknuť priestor 

občanom, aby prezentovali svoje nápady, myšlienky a názory v súvislosti s tým, aká by mala byť 

Európska únia. Regionálne a miestne orgány by preto mali nadviazať dialóg so svojimi občanmi, aby 

získali spätnú väzbu a zistili, aké obavy, myšlienky, návrhy a nápady majú občania v súvislosti 

s budúcnosťou EÚ. VR sa zaväzuje, že v prebiehajúcej politickej diskusii o budúcnosti Európy bude 

presadzovať názory občanov a že bude s ľuďmi zrozumiteľnou rečou debatovať o spoločných 

hodnotách s cieľom pretlmočiť ich obavy a predložiť ich konkrétne návrhy v diskusii na úrovni EÚ. 

 

Európsky výbor regiónov (VR) je na báze dobrovoľnej angažovanosti svojich členov pripravený 

podporiť v roku 2017 organizovanie miestnych podujatí v celej Európe, najmä formou „diskusií 

s občanmi“ na podnet členov, regiónov, provincií, miest a ich vnútroštátnych združení a v partnerstve 

s ostatnými inštitúciami členských štátov. 

 

Okrem toho politické diskusie na tému Úvahy o Európe môžu iniciovať aj regionálne parlamenty 

alebo miestne zastupiteľstvá. Závery týchto diskusií alebo prípadných vyhlásení či prijatých 

uznesení by mohli byť použité v stanovisku VR na tému Úvahy o Európe: príspevok miestnych 

a regionálnych orgánov k úsiliu obnoviť dôveru v Európsku úniu, ako o to žiadal predseda Európskej 

rady Donald Tusk. 

 

Výsledky série miestnych podujatí na tému Úvahy o Európe usporiadaných v roku 2017 budú 

zahrnuté do príspevku VR k reflexii o EÚ, ktorý bude vychádzať z týchto dokumentov: uznesenie 

o budúcnosti Európy, ktoré má byť prijaté vo februári 2017 na plenárnom zasadnutí Európskeho 

výboru regiónov, stanovisko na tému Úvahy o Európe: príspevok miestnych a regionálnych orgánov 

k úsiliu obnoviť dôveru v Európsku úniu, plánované prijatie v októbri 2018, skôr ako sa začne kampaň 

pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019. 

 

 

 



AKÚ POMOC MÔŽE VR POSKYTNÚŤ NA PODPORU VÁŠHO MIESTNEHO 

PODUJATIA? 

 

V závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov môže VR zabezpečiť tieto aspekty (neúplný 

zoznam): 

Podpora pred začiatkom podujatia 

 Plánovanie podujatia – pomoc s koncepciou podujatia, o. i.  program, moderátor, rečníci, 

koordinácia organizačných úloh, určenie miesta konania, usporiadanie, vizuálna identita 

a výzdoba. 

 Súbor pomôcok pre rečníkov VR: návrhy týkajúce sa štruktúry diskusie, usmernenia 

v súvislosti s logom, žiadosť o spätnú väzbu z podujatia atď. 

Realizácia podujatia 

 Náklady na moderátora 

 Tlmočenie – poldeň  

 Podpora v oblasti komunikácie: prostredníctvom tlače, internetu, audiovizuálnych 

a sociálnych médií 

 Náhrada cestovných nákladov pre obmedzený počet členov VR, ktorí prednesú 

príspevok/vystúpia ako rečníci 

 Distribúcia materiálov, publikácií + osobitných rolovacích transparentov „Úvahy o Európe" 

 Mediálne partnerstvá ad hoc s cieľom čo najviac zviditeľniť podujatie 

 Ad hoc kampane v sociálnych médiách s cieľom zabezpečiť čo najväčší dosah podujatia 

 

 

ČO MÁTE NA STAROSTI VY AKO ORGANIZÁTOR? 

 

 Zabezpečiť logistiku – miesto konania + technické vybavenie 

 Pozvať rečníkov 

 Vyvíjať komunikačné aktivity (prostredníctvom regionálnych a miestnych médií) 

 Zabezpečiť získanie spätnej väzby (aj prostredníctvom príslušnej aplikácie) 

a monitorovať výsledky, ktoré budú zohľadnené v práci VR 

 

 

ČO POTREBUJETE, AK CHCETE ORGANIZOVAŤ MIESTNE PODUJATIE S VR? 

 

1. Člena VR, ktorý podporí a iniciuje miestne podujatie a zúčastní sa na ňom 

 

2. Pevné odhodlanie a silnú motivácii zo strany miestnych hostiteľských orgánov 

a partnerov, ktoré sú kľúčom k úspechu podujatia 

 

 

NIEKOĽKO TIPOV NA LEPŠIU ORGANIZÁCIU 

 

1. V dostatočnom predstihu informujte Európsky výbor regiónov o svojich návrhoch a programe: 

veci sú zložité a malo by sa o nich diskutovať už v počiatočnom štádiu. Plánujme spolu! 

 



2. Pridržiavajte sa formátu diskusie s občanmi a koncepciu svojho podujatia prispôsobte 

miestnym tematickým prioritám vo svojom regióne alebo meste. 

 

3. Zohľadnite politickú a rodovú rovnováhu a zastúpenie rôznych politických postojov. 

 

4. Myslite na súčinnosť: Vaše podujatie môže byť spojené so schôdzami VR mimo sídla 

a/alebo s príslušnými celoštátnymi podujatiami (napríklad valnými zhromaždeniami 

národných/európskych združení). 

 

5. Plánujte svoje podujatie v partnerstve: skontaktujte sa s inštitúciami EÚ. Informačné centrá 

Europe Direct, zastúpenia Európskej komisie alebo informačné kancelárie Európskeho 

parlamentu môžu byť našimi partnermi! Kontakty nájdete na stránke: Európa v mojom regióne 

 

6. Dbajte na dobrú dokumentáciu (fotografie, videozáznamy, správy) a čo najúčinnejšie 

využívajte mediálne partnerstvá (tlač, televízia, rozhlas) a sociálne média. Náš tím v oblasti 

komunikácie je pripravený Vám pomôcť. 

 

7. Inšpirujte sa inými podujatiami organizovanými v celej v Európe z iniciatívy ostatných 

členov VR, regiónov a miest. Viac informácií o predchádzajúcich miestnych podujatiach 

nájdete na našej internetovej stránke. 

 

 

AKO MÁ VYZERAŤ FORMÁT MIESTNEHO PODUJATIA? 

 

 Štruktúra: dvojhodinová diskusia medzi členmi panelu a ostatnými účastníkmi moderovaná 

profesionálnym novinárom. Členovia panelu hlavne odpovedajú na otázky moderátora 

a publika. 

Formát dialógu s občanmi: participatívny a otvorený formát založený na otvorenej diskusii 

medzi účastníkmi a politickými zástupcami 

 

 Rečníci/účastníci panelu: max. 4 členovia VR (vrátane člena VR, ktorý je hostiteľom 

podujatia). Ostatní rečníci: zástupca národnej vlády, zástupcovia ostatných inštitúcií EÚ 

(poslanci EP, členovia Komisie), odborníci na konkrétne témy, zástupcovia občianskej 

spoločnosti. Počet rečníkov by mal byť obmedzený, aby bolo možné dosiahnuť skutočnú 

interakciu s publikom. 

 

 Obsah/zameranie podujatí: pre dialóg s občanmi nebude určený súbor otázok alebo 

predpísaných tém. Všeobecný orientačný zoznam môže zahŕňať tieto témy: demokratický 

deficit, integrácia migrantov, radikalizácia, investície, sociálna, hospodárska a územná 

súdržnosť, zručnosti mladých ľudí, digitálna agenda, energetická únia, životné prostredie, 

boj proti zmene klímy, sociálna politika, otázky spojené s globalizáciou, ekonomické 

modely pre Európu. 

 

 Skutočné príbehy a dôkazy: v závislosti od zvolených tém by inštitúcie EÚ v Bruseli vrátane 

sídla VR mali byť vyzvané, aby predstavili relevantné skutočné príbehy z Vášho regiónu alebo 

http://cor.europa.eu/sk/regions/Pages/europe-in-my-region.aspx
http://www.cor.europa.eu/reflecting-eu


mesta vrátane verejnej mienky o EÚ a jej politikách. 

 

 Cieľové publikum: miestne podujatie by malo byť čo najinkluzívnejšie a najotvorenejšie. 

Vo všeobecnosti by malo ísť najmä o tieto skupiny, pričom ich zoznam nie je úplný: rôzne 

vekové skupiny, ľudia, ktorí spravidla nevolia, študenti a učitelia, zástupcovia MSP, 

zástupcovia akademickej obce, miestne a celoštátne médiá, miestni politici a miestne 

vládne združenia. 

 

 Spôsob získavania spätnej väzby: príslušné nástroje boli vyvinuté s cieľom získať spätnú 

väzbu od účastníkov vrátane systematického zhromažďovania odpovedí na otázky a súborov 

so spätnou väzbou ad hoc, a to aj prostredníctvom mediálnych nástrojov (Twitter). Možno tak 

urobiť na základe prieskumu Úvahy o Európe, ktorý sprostredkúva riaditeľstvo VR pre 

komunikáciu prostredníctvom online aplikácie. Táto aplikácia predstavuje formulár 

na získanie spätnej väzby, ktorý je zrozumiteľný a všetci účastníci ho môžu vyplniť vo svojom 

materinskom jazyku už pred podujatím alebo počas neho. Spätná väzba je kľúčová pre 

prípravu príspevku VR k úvahám o EÚ a vzídu z nej návrhy pre budúci proces reforiem 

EÚ. 

 

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ? 

 

Ak si členovia želajú usporiadať podujatie, každý návrh na usporiadanie miestneho podujatia na tému 

Úvahy o Európe musia organizátori predložiť najneskôr tri mesiace pred dátumom konania 

prostredníctvom jednoduchého online formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke 

www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Žiadame Vás preto, aby ste si pozorne prečítali príslušné 

ustanovenia – rozhodnutie VR č. 028/2016 (znenie je dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ) 

na našej internetovej stránke miestnych podujatí. Návrh sa predkladá na interné posúdenie a v prípade, 

že z neho vyplývajú finančné záväzky, na schválenie rozpočtovému orgánu VR. 

Potom ako VR podujatie schválil, Riaditeľstvo pre komunikáciu – oddelenie pre  podujatia poskytne 

organizátorom praktický zoznam usmernení pre organizátorov, ako aj technické špecifikácie všetkých 

služieb VR, ktoré zabezpečuje externý dodávateľ. 

 

* Poznámka: Podľa článku 11 ods. 11.8 rozhodnutia č. 28/2016 nesmie VR podporiť miestne 

podujatia, ktoré sa konajú tri mesiace pred celoštátnymi alebo regionálnymi voľbami. 

 

Ak máte ďalšie otázky alebo chcete získať podrobnejšie informácie, obráťte sa prosím na naše 

Riaditeľstvo pre komunikáciu. Kontakt: eulocal@cor.europa.eu 

 

_____________ 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Corlocalevents
http://www.cor.europa.eu/reflecting-eu
http://cor.europa.eu/sk/events/Pages/cor-local-events.aspx
mailto:eulocal@cor.europa.eu

