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Vážení čitatelia, milí priatelia, 
 
 dňa 21. decembra vstúpi Slovenská 
republika spolu s ostatnými novými 
členskými krajinami EÚ do schengenského 
priestoru.  Rozhodla tak Rada ministrov 
vnútra EÚ na svojom poslednom zasadnutí 
v Bruseli.  Medzi členov schengenského 
priestoru patrí aj Nórsko, Island a všetky 
staré členské štáty EÚ s výnimkou Veľkej 
Británie a Írska. Nečlenmi ostávajú 
Bulharsko, Rumunsko a Cyprus. 
Oslava na slovensko-maďarskej hranici za 
prítomnosti ministrov vnútra sa  uskutoční 
22. decembra. Oslavy pílenia hraníc sa 
uskutočnia aj na česko-slovenskej hranici v 
Starom Hrozenkove za účasti ministrov 
vnútra a predsedov Zlínskeho a 
Trenčianskeho kraja. Členstvo 
v Schengene prinesie Slovensku voľný 
pohyb osôb v rámci EÚ a zatraktívni 
krajinu pre zahraničných investorov.  
 

 
Predvianočný punč Domu slovenských regiónov 
  
 December je mesiac bilancovania a 
definovania cieľov pre prichádzajúci rok. 
Je to zároveň obdobie, kedy môžeme 
poďakovať svojim blízkym, kolegom 
a partnerom za celoročnú spoluprácu 
a podporu. Dom slovenských regiónov 
pozval svojich blízkych spolupracovníkov z 
európskych inštitúcií a partnerských 

regionálnych zastúpení na predvianočný 
punč. Toto podujatie sa uskutočnilo 
v neformálnej a priateľskej atmosfére dňa 
5. decembra. 
  
 Slovensko sa v predvianočnom čase 
predstavuje širokej verejnosti 
a návštevníkom Bruseli. Už tradične môžu 
návštevníci Katedrály sv. Michala a 
Guduly obdivovať výstavu viac ako 30 
betlehemov z celého sveta. Medzi 
najkrajšie a najväčšie z nich bezpochyby 
patrí drevený oravský betlehem, ktorého 
autorom je rezbár Cyprián Serdel 
z Dolného Kubína. Za prítomnosti 
najvyšších cirkevných hodnostárov sa 30. 
novembra v katedrále uskutočnila 
slávnostná vernisáž a výstava potrvá do 
6.januára. 

 
Oravský betlehem rezbára Cypriána Srdela 
vystavený v Katedrále sv. Michala a Guduly 
 
Vo vianočnom INFLOWe Vám prinášame 
krátky vinš a kalendár podujatí 
a konferencií, ktoré sa uskutočnia v januári 
a februári 2008. 
 
Tešíme sa na Vás v Novom roku! 
 
 
TÍM DOMU SLOVENSKÝCH REGIÓNOV 
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Vianočná atmosféra na bruselskom námestí Grande place 
 
 
 

Vážení spolupracovníci, milí čitatelia, 

Dovoľte nám poďakovať sa za Vašu podporu a spoluprácu  

počas uplynulého roka, ako aj za Váš záujem o mesačník INFLOW z Bruselu. 

Prajeme Vás krásne a radostné prežitie vianočných sviatkov  

a úspešný vstup do roku 2008. 

 

Tím Domu slovenských regiónov 
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Kalendár, udalosti, konferencie 
 
14.12.2007 - Open Days 2008 - Kick off 
meeting 
Miesto konania: Brusel, Výbor regiónov 
Viac info: opendays@cor.europa.eu 
 
 
18.12.2007 – Štruktúrovaný dialóg 
s komisárkou Benita Ferrero-Waldner na 
tému Miestna a regionálna dimenzia 
Európskej politiky susedstva 
Miesto konania: Brusel, Výbor regiónov 
Viac info: 
http://www.cor.europa.eu/en/activities/meeting_dialogue_waldner.htm 
 
 
14.01.2008 - Plenárne zasadnutie 
Európskeho parlamentu 
Miesto konania: Štrasburg 
Viac info: 
http://www.europarl.europa.eu/activities.do?language=EN 
 
 
16.-19.1.2008 – Konferencia: Stredná 
Európa a Biomasa 2008 
Miesto konania: Graz, Rakúsko 
Viac info: 
http://www.managenergy.net/events_diary.html#0712 
 
 
17.1.2008 - Seminár: Znižovanie hluku 
v mestských aglomeráciách. Prezentácia 
projektu SILENCE financovaného v rámci 
6. rámcového programu pre vedu, 
technológie a výskum. 
Miesto konania: Paríž  
Viac info: http://www.silence-ip.org/site/  
 
 
25.1. 2008 - 12. seminár k tvorbe 
legislatívy Európskej únie – názor expertov 
zo Slovinska. 

Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/seminars_en.htm  
 
 
28.1. – 1.2.2008 - Týždeň trvalo 
udržateľnej energie 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://www.managenergy.net/conference/2008.html 
 
 
 
31.1.2008 - Inteligentná energia - Európa 
2008, informačný deň 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodays_en.htm 
 
 
1.2.2008 – Prezentácia projektu 
CONCERTO, ktorý je zameraný na 
politiku životného prostredia a energetiky 
v mestách. 
Miesto konania: Brusel, Charlemagne 
Viac info: 
www.concertoplus.eu/CMS/content/view/120/317/ 
 
 
6.-7.2.2008 - Plenárne zasadnutie Výboru 
regiónov 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://www.cor.europa.eu/en/activities/index.htm 
 
 
29.2.2008 – Konferencia o budúcnosti 
politiky rozvoja vidieka a vidieckych 
regiónov. Konferenciu organizuje AER. 
Miesto konania: Lillehammer, Nórsko  
Viac informacii: www.aer.eu, 
secretariat@aer.eu 
 
 

 


