
 

________________________________________________________________________________________ 
Projekt „CBC4US“  získal  grant  z Islandu,  Lichtenštajnska  a Nórska  prostredníctvom Grantov EHP. 

 Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

  

                                     „Dni UKRAJINY 2021“ 

                        program SUF2021, 27.septembra 2021 

 
 „Cezhraničná SLOVENSKO-UKRAJINSKÁ spolupráca a skúsenosti samospráv” 
 

08.00 – 09.00    Registrácia 
09.00 – 09.15    Otvorenie konferencie, uvítacie pozdravy 
Eduard Buraš,          združenie FEMAN, riaditeľ 

splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej 
    spolupráce Košice - Užhorod a Zakarpatská oblasť Ukrajiny 

Michal Kaliňák,  ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
Jaroslav Polaček,  primátor mesta Košice 
 

09.15 – 09.45   „Aktuálna situácia na Ukrajine“ 
Marek Šafin,   mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR na Ukrajine (SK) 
Yurii Mushka,            mimoriadny s splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v SR (UA) 
 

09.45 – 11.15  1.Panel: 

„Cezhraničná Slovensko -Ukrajinská spolupráca samospráv a finančné 
mechanizmy podporujúce jej rozvoj. 
Projekt CBC4US – Slovensko-ukrajinská spolupráca.“ 
(ZMOS, AUC) 

Bezpečná samospráva 

Michal Kaliňák,         ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS   
 

„Finančné mechanizmy podporujúce rozvoj slovensko-ukrajinskej spolupráce;"Možnosti cezhraničnej 
spolupráce v rámci programu Interreg NEXT HU-SK-RO-UA" 
 

Matej Štefánik,  programový manažér, Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej 
spolupráce, Sekcia programov cezhraničnej spolupráce, Ministerstvo investícií 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

„SlovakAid – Program oficiálnej rozvojovej spolupráce SR: možnosti na spoluprácu s Ukrajinou“ 
ONLINE 
 

Peter Tomášek,  Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, Ministerstvo 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  

 

„Dunajský nadnárodný program EÚ“ 
 

František Koločány,  odbor programov nadnárodnej spolupráce, Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR 

 

„Príležitostí Medzinárodného vyšehradského fondu“ 
 

Lucia Becová,   PR manažér, Medzinárodný vyšehradský fond 
 

„PLATFORMA CEMR pre medzinárodnú spoluprácu a predstavenie konkrétneho projektu „Mosty 
dôvery“ ONLINE  
 

Boris Tonhauser , Yana Brovdivy 
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PLATFORMA miestnych a regionálnych samospráv pre   medzinárodnú 
spoluprácu, Rada európskych obcí a regiónov (CEMR)  

 

11.15 – 11.30        Prestávka / Coffe break 
 
11.30 – 13.00    2.Panel: 

„Slovensko – Ukrajinská spolupráca v cestovnom ruchu, ako ďalej 
po pandémii covid-19........“ 
 

Rastislav Trnka,  Košický samosprávny kraj, predseda (Košice, SK) 
 

Olexij Petrov,  Zakarpatská oblastná rada, predseda (Užhorod, UA) 
 

Tomáš Ondrčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, poradca ministra pre cestovný ruch a poradca 
štátneho tajomníka pre cestovný ruch (Bratislava, SR) 

 

Jurij Opanaščuk,  Asociácia hotelov Ukrajiny, predseda (Kyjev, UA) 
 

Dawid Lasek,   značka „CARPATHIA“ 
prezentácia turistickej značky strategického významu pre rozvoj cestovného ruchu 
v priestore Karpatského Euroregiónu  
poradca ministra pre cestovný ruch,( Waršawa, PL) 
Výkonný riaditeľ, Karpatsky Euroregion Poľsko 

 

Olexander Kovaľ,  Expert v oblasti cestovného ruchu Zakarpatska (Užhorod, UA)  
 

Volodymyr Caruk, Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny /vedúci oddelenia pre cestovný ruch 
(Kyjev, UA) 
 

13.00 – 14.00        Prestávka / Coffe break  
 
14.00 – 16.30    3.Panel: 

„Dopravná infraštruktúra (cestná, železničná letecká) a jej vplyv na 
rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou“ 
 

Miloš Svrček,  Národná rada SR, poslanec (Bratislava, SK) 
 

Jaroslav Greguš,  Zmocnenec ministra pre dopravnú infraštruktúru na Zemplíne 
 

Olexij Kostjiuch,  Verchovná rada Ukrajiny, poslanec (Kyjev, UA) 
 

Olexij Poloskov,  Zakarpatská štátna oblastná administratíva, gubernátor ( Užhorod, UA) 
 

Michael Tmej,  Letisko Košice, výkonný riaditeľ (Košice, SK) 
 

Oleh Kocjiuba,  Letisko Užhorod, výkonný riaditeľ (Užhorod, UA) 

 

16.30     Diskusia 

 

17:00  Z á v e r             „Zmena programu vyhradená“

   
 


