Obec Jesenské
Euroregión Slaná - Rimava
Budovanie kooperácie verejných inštitúcií zo SR a MR v Gemeri
„PROJEKT BOL PODPORENÝ MINISTERSTVOM VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
– ZO SYSTÉMU PODPORY EUROREGIONÁLNYCH AKTIVÍT (SPERA) R.2008“

Hlavným cieľom projektu je budovanie kooperácie verejných inštitúcií – nadviazanie vzájomnej spolupráce
k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce za podpory Euroregiónu Slaná a Rimava a koordináciou členskej obce
Euroregiónu t.j. obce Jesenské.
Partnerstvo sa najviac prejavuje v konkrétnych aktivitách a preto zámerom projektu bolo rozširovať a spájať
partnerstvá verejných inštitúcií, ktoré v každodennej praxi dokazujú svoju nezastupiteľné miesto v rôznych
sférach života podľa svojho poslania (napr. polícia - pri ochrane bezpečnosti, požiarnici – pri ochrane majetku a
zdravia, civilná obrana – pri ochrane života a majetku občanov pri živelných pohromách, ďalej materských škôl pri
výchove detí, samosprávy pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí a miest, a nie v poslednom rade
mikroregiónov pri plánovaní a rozvoji svojich území).
Zámery projektu pre rozvoj prihraničného územia vychádzajú z myšlienky Róberta Schumana politikavizionára tz. architekta a budovateľa Európy
Prečo spolu? - v partnerstve „Národy a kontinenty sú viac ako inokedy navzájom od seba závislé, tak v

produkcii, ako aj v odbyte, vo výmene poznatkov vedeckého výskumu, ako aj v nutnej výmene pracovných síl a
v prostriedkoch výroby. Súčasná Európa a každá z európskych krajín si musí určitým spôsobom uvedomovať
túto vzájomnú závislosť, žiť a pracovať v novom ovzduší dôvery a vôle, kde každý prinesie do spoločenstva
maximum toho, čo je primerané jeho talentu.“ Robert Schuman
Výstupy – dosiahnuté ciele:
¾ V rámci projektu dňa 20.9.2008 bola organizovaná XII. Ročník súťaže dobrovoľných požiarnych zborov
„GEMERSKÝ POHÁR“ za účasti partnerov zo SR a MR s cieľom rozšíriť aktivity aj v tomto smere
v prihraničí.
¾ Počas trvania projektu sme realizovali dve medzinárodné konferencie;
1. Medzinárodná konferencia o legislatíve a praktickej súčinnosti POLÍCIE, CIVILNEJ OBRANY
A POŽIARNEJ OCHRANY, ktorá bola organizovaná dňa 17.12.2008 v obci Jesenské a kde sa zúčastnili
predstavitelia polície civilnej obrany a požiarnej ochrany zo SR z Banskobystrického samosprávneho kraja
a z MR z Hevešskej a Boršod-Abaúj-Zemplénskej župy s cieľom predstaviť možnosti a výzvy pre
cezhraničnú spoluprácu podľa známeho princípu – „od globálneho k lokálnemu“ založené na dlhoročných
praktických skúsenostiach ľudí z prihraničných regiónov.
2. Medzinárodná konferencia – „MATERSKÁ ŠKOLA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL“, ktorá bola organizovaná
dňa 26.11.2008 v Obci Jesenské na výmenu skúseností MŠ a na budovanie spolupráce jednotlivých
inštitúcií a identifikovať príležitosti a nápady, ktoré prispejú k rozvoju fyzického a psychického zdravia detí
v predškolskom veku.
¾ Dňa 9.12.2008 bol realizovaný workshop na podporu rozvoja vidieka - LEADER s cieľom predstaviť
možnosti spolupráce jednotlivých obcí územia MAS CEROVINA a predstaviť skúseností maďarských
partnerov s programom LEADER.
¾ V rámci projektu sme organizovali aj študijnú cestu do Mesta Pétervására v záujme praktickej výmeny
skúseností s cieľom skvalitnenia fungovania samospráv.
¾ Vydaná brožúra - trojjazyčná plnofarebná propagačná publikácia pod názvom „Budovanie kooperácií
verejných inštitúcií zo SR a MR v Gemeri.“
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