
Počas celej konferencie bude zabezpečené slovensko – ukrajinsko – anglické tlmočenie 

 
 

 

Záverečná konferencia programu 

SK08 „Cezhraničná spolupráca“ 

14. jún 2017, Košice, hotel DoubleTree by Hilton 

Moderuje Tatiana Kmecová 

9,30 – 10,00 Registrácia 
  
10,00 – 10,20  Otvorenie konferencie 
  Ján Krak, GR Sekcie pre bilaterálne finančné nástroje 
  Inga Magistad, J. E. veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovenku 
  Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (TBC) 
  Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja (TBC) 
  Yurii Mushka, J. E. veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike (TBC) 
  
10,20 – 11,30 Čo sa nám podarilo dosiahnuť 
  prezentácia odboru Grantov EHP a Nórska RO Jaroslav Mojžiš, Janka Dacková 
  prezentácia PSK – malá grantová schéma 
  prezentácia experta Andrej Šteiner 
  prezentácia donorského partnera projektu Elizaveta Vassilieva, Nórsky Barentsov sekretariát 
  Film z podujatia Herkules 
  
11,30 – 11,45 Čo nás čaká 
  prezentácia nového programového obdobia RO J. Mojžiš 
  
12,00 – 12,15 Prestávka 
  
12,15 – 13,00 Praktické príklady spoločnej práce – 1. časť 
  prezentácia projektu „SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a 

zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici“ 
  prezentácia projektu „Cestujúce bábky“ 
  prezentácia projektu „Obraz východného Slovenska na Zakarpatskej Ukrajine a Zakarpatskej 

Ukrajiny na východnom Slovensku v 17. až 20. storočí“ 
  
13,00 – 14,00 Obed 
  
14,00 – 15,30 Praktické príklady spoločnej práce – 2. časť 
  Prezentácia projektu „Partnerstvo hlinou spečatené“ 
  Prezentácia projektu „Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"“ 
  Prezentácia projektu „Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC)“ 
  Prezentácia projektu „Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth 

Sport Partnership“ 
  Prezentácia projektu „ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej 

spolupráce)“ 
  Prezentácia projektu „Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva“ 
  
15,30 – 15,45 Prezentácia ÚV SR k novému obdobiu 
  
15,45 – 16,45 Čaša vína 
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Záverečná konferencia programu 

SK08 „Cezhraničná spolupráca“ 

15. jún 2017, Užhorod, Galéria Ilko 

Moderuje Tatiana Kmecová a Michal Dankanych 

9,30 Príchod zo SR 
  
9,30 – 10,00 Registrácia 
  
10,00 – 10,20  Otvorenie konferencie 
  Ján Krak, GR Sekcie pre bilaterálne finančné nástroje 
  Inga Magistad, J. E. veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku  
  Oleksander Petik, zástupca predsedu Zakarpatskej oblastnej štátnej administratívy (TBC) 
  Bohdan Andriiv, primátor mesta Užhorod  (TBC) 
  
10,20 – 10,50 Čo sa nám podarilo dosiahnuť a čo nás čaká 
  zhrnutie prvého dňa konferencie odborom Grantov EHP a Nórska 
  
10,50 – 11,00 Prestávka 
  
11,00 – 12,30 Praktické príklady spoločnej práce 
  prezentácia projektu „DRUŽBA SLOVENSKO – UKRAJINA“ 
  prezentácia projektu „Generation 2020“ 
  prezentácia projektu „Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej 

spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou“ 
  prezentácia projektu „Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho 

procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici“ 
  prezentácia projektu „Bicyklom za hranice“ 
  prezentácia projektu „Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer 

poznatkov do praxe“ 
   
12,30 – 14,00 Obed 
  
14,00 – 14,20 Presun k pamätníku 
  
14,20 – 15,00 Návšteva pamätníka M. R. Štefánika v Užhorode, kladenie kvetov, krátka prechádzka nábrežím 
  
15,00 – 15,15 Presun do „Múzea  ľudovej architektúry  a tradícií“ na hradnom vrchu  v Užhorode 
  
15,15 – 16,45 Predstavenie ľudového umenia i súčasnej tvorby Zakarpatskej oblasti 
  
16,45 – 18,00 Večera 
  
18,00 Odchod na SR 

 


