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HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU 
 
Inštitucionálna spolupráca Státní zemědělské a potravinářské inspekce Českej republiky 
(SZPI) a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS) a 
vytvorenie siete  osobných kontaktov  inšpektorov  pôsobiacich v  prihraničných 
regiónoch. 
 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU 
 
Pre uľahčenie celkovej koordinácie projektu je hlavným  cezhraničným  partnerom 
v Slovenskej republike  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky so 
sídlom v Bratislave, ktorá bude celkovo koordinovať projektové aktivity v Slovenskej 
republike.  
Do projektu budú zapojené Krajské veterinárne a potravinové správy v Trnave, 
Trenčíne a v Žiline, ktoré majú sídlo v oprávnenom území - Trnavskom samosprávnom 
kraji,  Trenčianskom samosprávnom kraji a v Žilinskom samosprávnom kraji. 
Obdobne v Českej republike bude koordinovať projektové aktivity v Juhomoravskom 
kraji, Zlínskom kraji a Moravskosliezskom kraji vedúci partner Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce - ústredný inšpektorát so sídlom v Brne.  
Okrem neho bude do projektu zapojený  tiež regionálny inšpektorát  Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce v Brne a Olomouci. 

 
 

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU 
 

    naviazanie  osobných kontaktov medzi inšpektormi za účelom dlhodobejšej  
         spolupráce, 

    zoznámenie  sa s činnosťami partnerské inštitúcie, včítane spôsobov 
         implementácie právnych predpisov ES, 

    výmena know-how, informácií o metódach, prístupoch, postupoch a 
         nástrojoch úradnej  kontroly potravín, 

    informovanie verejnosti o spolupráci ŠVPS a SZPI v oblasti úradnej kontroly  
         potravín.  
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SÚLAD S REGIONÁLNYMI STRATÉGIAMI A 
KONCEPCIAMI 

 
 
Projekt „ Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej 
republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín“ je v súlade s 
regionálnymi stratégiami a koncepciami jednotlivých samosprávnych krajov, ktoré majú 
v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákona č. 
503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 
spracovaný a pravidelne hodnotený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
samosprávneho kraja“  ako jeden z hlavných nástrojov na riadenie zmien v prospech 
obyvateľov a rozvoja regiónu. 
 
 

Poloha týchto krajov a spoločná hranica Slovenskej republiky s Českou 
republikou predurčuje regióny vhodné na spoluprácu s obojstranným prínosom. 
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                            Trnavský samosprávny kraj  
 
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského 
samosprávneho kraja“ pre roky 2004-2013, schválený uznesením 
číslo 12/2004 na 17. riadnom zasadnutí  zastupiteľstva TTSK , 
ktoré sa uskutočnilo dna 19. 02. 2004. V časti II. Swot analýza v  
bode 1.1. je uvedená  cezhraničná spolupráca. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         Trenčiansky samosprávny kraj  
 
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 
samosprávneho kraja“ , ktorý bol schválený na rokovaní 
Zastupiteľstva TSK dňa 25.06.2003. V októbri 2006 bola 
vypracovaná  „ Koncepcia regionálneho rozvoja a cestovného 
ruchu pre programovacie obdobie 2007 – 2013“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 Žilinský samosprávny kraj 
 
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Žilinského 
samosprávneho kraja“ pre roky 2007-2013, ktorý nadväzuje na  
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK“ spracovaný 
a odsúhlasený Zastupiteľstvom ŽSK v roku 2003. V časti 2 
Ekonomické a sociálne východiská programu v bode 2.2.13 je 
uvedená cezhraničná spolupráca. 
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                                                                     Juhomoravsky kraj 
 

Relevantná z hľadiska predkladaného projektu je „Stratégia 
rozvoja Juhomoravského kraja“ (2006 – 2016), konkrétne 
kapitola 9.3 Medzinárodné a medziregionálne spolupráce, kde 
je uvedené: „Pre rozvoj každého regiónu je významná a 
potrebná spolupráca s vonkajšími subjektami, či už ide o iné 
regióny, mestá, obce, organizácie či podnikateľov. Taktiež v 
SWOT analýze tohoto dokumentu je zapojenie inštitúcií do 
spolupráce so zahraničím a do programov cezhraničnej 
spolupráce s EÚ uvedené ako silná stránka. 
 

 
 
 
 

 
 
                              Zlínsky kraj 
 
Strategickým dokumentom Zlínskeho kraja je „Program 
rozvoja územného obvodu Zlínskeho kraja“, kde v kapitole 
2.1 (Ekonomický rozvoj) je uvedené, že nedostatočne 
využitou oblasťou je export na Slovensko a ďalej prihraničná 
spolupráca so Slovenskom. 
 
 
 

 
 
 
      
                                                    Moravskosliezsky kraj 

 
Základným strategickým dokumentom Moravskosliezskeho kraja 
je „Program rozvoja Moravskoslezskeho kraja“. V programe sú  
uvedené jednotlivé euroregióny kraja, ktoré podporujú aktivity 
napomáhajúce cezhraničnej spolupráci. Tiež je v SWOT analýze 
programu uvedené susedstvo s Poľskom a Slovenskom 
(spolupráca v ekonomickej oblasti a kultúrnej oblasti) ako 
príležitosť,  rovnako  ako   rozvoj  aktivít  so  susednými 
cezhraničnými  partnermi a realizácia medzinárodných akcií. 
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POPIS AKTIVÍT PROJEKTU 
 
 
Projekt bude zahájený úvodnou konferenciou v Slovenskej republike, ktorá sa bude 

konať 5. februára 2009 v Trenčianskych Tepliciach. Celkový počet účastníkov za oboch 

projektových partnerov by nemal presiahnuť 80 osôb, prevažne tých, ktorí sa budú 

zúčastňovať následných výmenných pobytov. Na konferencii budú prezentované ciele 

projektu, štruktúra a činnosť dozorných orgánov v Českej a Slovenskej republike a 

aktuálne témy z oblasti bezpečnosti potravín.  

 

Hlavnou projektovou aktivitou budú krátkodobé výmenné stáže zamestnancov Štátnej 

veterinárnej a potravinovej správy pôsobiacich v prihraničných regiónoch Slovenskej 

republiky s Českou republikou na Státní zemědělské a potravinářské inspekce  a 

zamestnancov Státní zemědělské a potravinářské inspekce  pôsobiacich v prihraničných 

oblastiach Českej republiky so Slovenskou republikou na krajských veterinárnych a 

potravinových správach v Slovenskej republike. Každá stáž bude trvať štyri dni, celkom 

sa uskutoční 16 výmenných pobytov (8 v ČR a 8 v SR), takže celkom sa stáží zúčastní 

cca 32 osôb zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a cca 32 osôb zo Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce. Pobyty budú zamerané na praktický výkon, 

najdôležitejšia časť budú spoločné inšpekcie - pozorovanie činností zahraničných 

inšpektorov v praxi. Bude však i priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch 

spojených s kontrolou potravín. Týmto spôsobom by malo dôjsť k naviazaniu osobných 

kontaktov. Stáže sa uskutočnia v priebehu prvého polroku 2009.  

 

Po realizácii výmenných stáží bude projekt oficiálne ukončený záverečnou 

konferenciou v Českej republike. Predpokladá sa jún 2009. Celkový počet účastníkov za 

obidvoch projektových partnerov by nemal presiahnuť 40 osôb. Na tejto konferencii 

bude projekt vyhodnotený a zároveň budú zvážené možnosti ďalšej spolupráce.  

 

 

 

 


