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PREAMBULA 

• Aktivity klubu Patriot – klub východniarov  
       Klub od začiatku svojej činnosti organizuje neformálne stretnutia podnikateľov, finančníkov, 

právnikov, lekárov a členov akademickej a vedeckovýskumnej obce, ale aj stretnutia so 
zástupcami samosprávy, poslancami, politikmi aj na najvyššej úrovni s cieľom, hľadania 
riešení, ako pomôcť tomuto regiónu. Dospeli sme k záveru, že hospodárska a ekonomická 
situácia východoslovenského regiónu nie je adekvátna jeho možnostiam, ale ani rozvoju 
hlavne západnej časti krajiny. 
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ROZDIELY MEDZI REGIÓNMI 
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PREAMBULA 

• Aktuálna situácia !!! 
       Alarmujúca situácia v regióne je hlavne  z pohľadu príchodu nových investorov, 

systematického rozvoja turizmu a služieb, takmer žiadneho rozvoja infraštruktúry. To  má za 
následok vysokú nezamestnanosť, nedostatok príležitostí, odchod mladých ľudí a 
kvalifikovanej pracovnej sily z regiónu, čo nás radí medzi najzaostalejšie regióny EU. 
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MIERA NEZAMESTNANOSTI 
19,35

18,26
17,23

12,5212,51

10,74

9,16

6,17

BA TN TT BB KE NR PO ZA 

26. máj 2014 5 

Zdroj: Štatistický úrad, HN 



NEZAMESTNANOSŤ 

•33,7 % 
            Nezamestnanosť mladých. 

•74,9 % 
            Podiel dlhodobo nezamestnaných na Východnom Slovensku. 
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PREAMBULA 

• Riešenie 
       Je len prirodzeným dôsledkom tohto stavu, že sme sa rozhodli veci pomenovať pravdivo a 

otvorene, ale zároveň chceme hľadať východiská a riešenia nápravy. Výsledkom našej činnosti 
je iniciatíva, ktorej cieľom je vznik „Východoslovenskej investičnej agentúry“, v skratke VIA. 
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VÍZIA 

• Zjednotiť 
       Cieľom VIA je zjednotiť a dostatočne zvýrazniť atraktivitu a bohatstvo východoslovenského 

regiónu a to prostredníctvom ľudí, ktorí tu žijú a pracujú, ako aj východniarov a ich 
sympatizantov žijúcich mimo tento región. 

• Podporiť 
       Agentúra má ambíciu dopĺňať a podporovať činnosť všetkých členov a partnerov  s cieľom 

aktívnej podpory príchodu nových investícií do regiónu, hlavne zjednocovaním parciálnych a 
rozdrobených aktivít obidvoch  samosprávnych krajov, miest, obcí, ale aj jednotlivých agentúr, 
komôr a organizácií zaoberajúcich sa touto problematikou. Našou snahou je skutočná 
spolupráca a hľadanie riešení. 
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VÍZIA 

• Propagovať 
       Serióznou a kvalifikovanou spoluprácou jednotlivých diplomatických zastúpení bude agentúra 

priamo a aktívne propagovať región Východného Slovenska v zahraničí najmä s dôrazom na 
geografické výhody pre potenciálnych investorov do oblasti priemyselnej výroby, výskumu a 
vývoja, cestovného ruchu, zdravotníctva, školstva a služieb. 
 

• Tvoriť 
       Svoju činnosť bude agentúra zameriavať hlavne na tvorbu a podporu rozvojových programov 

zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu. 
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VÍZIA 

• Pomoc 
       Agentúra podáva pomocnú ruku vláde SR a Európskej únii s cieľom postupného vyrovnávania 

rozdielov voči ostatným regiónom EU tak, aby aj táto časť Slovenska sa stala rovnocennou, 
hospodárskou, kultúrnou a spoločenskou súčasťou zjednocujúcej sa Európy. 
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POSLANIE A ČINNOSŤ 

• Investície 
       Priniesť  do regiónu Východného Slovenska, prostredníctvom nových investícií, pracovné 

príležitosti, ktoré budú vytvárať vysokú pridanú hodnotu  v oblasti priemyselnej výroby, 
cestovného ruchu, služieb, výskumu a vývoja v rôznych sektoroch hospodárstva. 

 

• Spolupráca 
       Vysokou profesionálnou činnosťou svojich členov zabezpečiť aktívnu spoluprácu obidvoch 

samosprávnych krajov, miest a obcí, ako aj podnikateľskej sféry a akademickej obce s cieľom 
zatraktívnenia regiónu pre potenciálnych investorov ako miesta kde sa oplatí podnikať a žiť. 
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POSLANIE A ČINNOSŤ 

• Podpora 
       Vytvoriť platformu pre výmenu dôležitých informácií  medzi jej jednotlivými členmi a 

partnermi s cieľom vzájomne  podporiť vlastné aktivity ako aj aktivity  jednotlivých členov v 
nadväznosti na rozvoj regiónu. 

 

• Diskusia 
       Vytvárať priestor na odbornú diskusiu a formovanie názorov na tému koncepcie a stratégie 

rozvoja a smerovania východoslovenského regiónu v jednotlivých oblastiach podnikateľských 
aktivít, v previazanosti na národnú stratégiu rozvoja regiónov v rokoch 2014 – 20. 
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POSLANIE A ČINNOSŤ 

• Identifikácia možností 
       Vlastnou činnosťou, ako aj činnosťou svojich členov bude agentúra aktívne vyhľadávať 

možnosti čerpania eurofondov a príp. iných podporných grantov a  ich implementáciu  v 
regióne Východného Slovenska s cieľom maximálneho využitia zahraničných zdrojov v 
nasledujúcom programovacom období. 
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VIA = SPOLOČNÁ CESTA 

• Spojenectvo 
       Samospráva, podnikatelia, akademická obec, ale aj diplomatický zbor a spoločenské 

organizácie, my všetci tvoríme tento región a svojou činnosťou významne ovplyvňujeme jeho 
rozvoj. Našou snahou je vytvoriť kreatívne a inovatívne spojenectvo, definovať spoločné ciele 
a zámery,  ako budovať cestu k prosperite Východného Slovenska.  

• Stratégia 
       Takýmto spojenectvom môžu vznikať nové myšlienky a podnety, ktoré prispejú k príprave 

strategického plánu rozvoja tohto regiónu. Prepojením špičkových odborníkov  s potrebami 
regiónu a jeho obyvateľov, dokážeme pripraviť kvalitnú a podrobnú stratégiu ďalšieho 
smerovania regiónu. 
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VIA = SPOLOČNÁ CESTA 

• Podpora 
       Via je cesta. Na vybudovanie kvalitnej cesty potrebujeme v prvom rade položiť pevné a 

stabilné základy, použiť špičkový a trvanlivý materiál, určiť správne zloženie a štruktúru 
jednotlivých vrstiev, ako aj vytýčiť úspešný a perspektívny cieľ. Očakávame, že pri budovaní 
takejto cesty neostaneme sami a budeme sa uchádzať o  podporu zo strany samosprávy, 
štátnej správy, ale aj podnikateľov  a občanov tohto regiónu, ale aj mimo neho. 

• Vstup, členstvo 
       Jedným z cieľov dnešnej konferencie je okrem iného aj zistenie všeobecného záujmu o 

založenie a rozbeh agentúry, ktorej základné vízie a poslanie bolo predstavené v tejto 
prezentácii.  Po založení agentúry očakávame a privítame rôzne formy spolupráce. Od 
členstva v agentúre, cez partnerskú spoluprácu až po neformálnu podporu. 
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