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Poslanecký návrh v Duchovnom parlamente: euroregióny 
 

Ladislav Kováč 
 
          V prekonávaní bariér, ktoré delia európske etniká a štáty, hrajú významnú rolu 
euroregióny. Sú to zmluvne dohodnuté územné útvary, vytvorené z území rozložených na  
obidvoch stranách štátnej hranice, prípadne i viacerých hraníc, v ktorých platia pravidlá,  
uľahčujúce ekonomickú, kultúrnu a školskú spoluprácu nad rámec medzištátnych dohôd.  
Nám najznámejší je Karpatský euroregión, ktorý by mal pokrývať pohraničné oblasti Poľska, 
Ukrajiny, Slovenska a Maďarska. 
          Ako poslanec Duchovného parlamentu Československej duchovnej republiky  
navrhujem, aby sa Duchovný parlament obrátil na predstaviteľov samosprávnych orgánov  
krajov (oblastí) a okresov, ktoré ležia na jednej alebo druhej strane hranice medzi ČR a SR a 
doporučil im  vzájomne jednať o vytvorení dvoch euroregiónov. Prvý, severný, mohli by sme  
ho nazvať Euroregión Beskydy, by ležal medzi mestami Ostrava a Žilina, pričom by do neho 
patrili aj tieto mestá. Druhý, s možným názvom Euroregión Veľká Morava, by pokrýval južnú 
časť, zahrňujúcu mestá Bratislava a Brno. 
          Občania ČR a občania SR, obývajúci tieto regióny, by mohli mať tieto výsady: 
          1. Na všetky stupne škôl v jednej republike by boli prijímaní mladí ľudia so štátnym  
občianstvom druhej republiky, pokiaľ majú trvalé bydlisko v príslušnom euroregióne, za 
rovnakých podmienok ako vlastní občania. Neplatili by teda školné poplatky ako cudzinci. 
          2. Prijali by sa pravidlá malého pohraničného styku platiace pre celý euroregión, ktoré 
by uľahčovali voľný pohyb obyvateľov euroregiónu po jeho celom území. 
          3. Dialničné poplatky jednej republiky by platili aj v euroregiónovej časti druhej  
republiky pre motorov‚ vozidlá so štátnou poznávacou značkou okresov ležiacich na   území 
euroregiónu. 
          4. Na základe dohôd medzi zdravotníckymi poisťovňami zdravotné poistenie obyvateľa  
euroregiónu by malo platnosť na celom území euroregiónu, bez ohľadu  na to, či bolo 
uzavreté poisťovňou v ČR alebo v SR. 
          5. Organizovali by sa športové súťaže, napríklad euroregiónové futbalové ligy, v rámci 
príslušného euroregiónu. 
          Týchto niekoľko východzích predstáv bude iste možno návrhmi iných poslancov, no   
najmä zainteresovaných občanov oboch republík, podstatne rozšíriť a skonkretizovať. 
          Dosť sme si za štyri roky od rozpadu spoločného štátu nostalgicky zaspomínali, dosť 
sme sa posťažovali na demontážnikov Československa, dosť sme si zadeklarovali o potrebe 
udržovať československú vzájomnosť. Stačilo. Konajme! 


