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KALENDÁRIUM aktivít realizovaných v rámci Združenia Euroregión Tatry 

za obdobie od XXV. Kongresu ZRT konaného dňa 30. apríla 2019 v Poprade 

 

 

APRÍL 2019 

 

30.04. sa na Mestskom úrade v Poprade v Malej konferenčnej sále uskutočnil XXV. Kongres 

Zdruţenia Euroregión Tatry. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia Euroregiónu Tatry z poľskej a 

slovenskej strany. Kongres otvoril predseda Rady Zdruţenia Euroregión Tatry a zároveň primátor 

mesta Keţmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák spolu s viceprimátorom mesta Poprad Ondrejom Kavkom. 

Medzi zúčastnenými boli aj hostia ako:  generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Slavomír 

Nagy, Podpredseda PSK Martin Jakubov, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Tatry 

s ručením obmedzením Agnieszka Pyzowska a čestná členka Euroregiónu Tatry Dr. Oľga 

Marhulíková. Účastníci sa dozvedeli informácie o činnosti zdruţenia Euroregiónu Tatry, o 

projektových aktivitách Zdruţenia Euroregión Tatry, bola prednesená správa Revíznej komisie 

o výsledkoch kontroly hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a obdobie od 01. 01. 

2018 – 31. 12. 2018, návrh rozpočtu Zdruţenia Euroregión Tatry na rok 2019, plán činnosti Zdruţenia 

Euroregión Tatry na rok 2019, uskutočnili sa voľby členov Rady Zdruţenia Euroregiónu Tatry, 

Revíznej komisie a predsedov Pracovných komisií, riaditeľka EZUS Tatry, s.r.o. Agnieszka Pyzowska 

predniesla informácie na tému Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením 

obmedzením, konali sa voľby zástupcov Zdruţenia Euroregión Tatry do Zhromaţdenia a navrhnutie 

členov Dozornej rady EZUS TATRY s ručením obmedzeným. V závere vystúpila pani Dr. Oľga 

Marhulíková - čestná členka Euroregiónu Tatry s názorom aby sa po slovenskej strane členovia 

Euroregiónu Tatry viac zaujímali o dianie v Euroregióne a zúčastňovali sa aktívne na kongresoch a 

konferenciách, na ktorých sa diskutuje o dôleţitých témach a členovia majú moţnosť dozvedieť sa nie 

len o spolupráci oboch Euroregiónov ale aj o pripravovaných projektoch či výzvach. Po ukončení 
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rokovania pozval predseda rady Zdruţenia a zároveň primátor mesta Keţmarok PhDr. Mgr. Ján 

Ferenčák všetkých na spoločný obed. 

 

MÁJ 

 

02.05. Ing. Lívia Kredatusová absolvovala sluţobnú cestu do Popradu na Mestský úrad kvôli 

vyúčtovaniu Kongresu ZRT (sála, ozvučenie, stoly, parkovisko, catering) a tieţ sa zastavila 

v Hoteli Satel ohľadom vyúčtovania stravy počas Kongresu. 

 

06.05. Ing. Lívia Kredatusová absolvovala sluţobnú cestu na Oravu ohľadom zistenia 

pripraveností obcí na vstup do štvrtej etapy Historicko-prírodno-kultúrnej cesty okolo Tatier. 

Vyuţila stretnutie na sprostredkovanie a podpísanie dôleţitých dokumentov a zároveň po 

ceste okolitým obciam a mestám odovzdala publikácie a mapy vytvorené z projektu SPERA 

2018. 

 

13.05. Ing. Lívia Kredatusová sa stretla v Nowom Targu v stredisku poľsko-slovenského 

stretávania sa s riaditeľom Zväzku Euroregión ,,Tatry“ Michalom Stawarskym ohľadom 

realizácie projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“. 

 

17.05. Ing. Lívia Kredatusová sa v Mercure Bratislava centrum Hotel zúčastnila na Zasadnutí 

pracovnej skupiny ,,Partnerstvo pre politiku súdrţnosti 2020+“. Sociálno-ekonomickí 

partneri, zdruţení v pracovnej skupine Partnerstvo pre politiku súdrţnosti 2020+, dňa 17. 5. 

2019 diskutovali o smerovaní investícií financovaných z fondov EÚ v programovom období 

2021 – 2027. Európska komisia vo februári 2019 zverejnila Správu o Slovensku 2019 

s prílohou D, v ktorej predstavila svoj pohľad na oblasti, ktoré by mali byť financované 

z fondov EÚ v novom programovom období. Členom pracovnej skupiny tento dokument 

predstavila p. Ľudmila Majláthová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Podľa 

analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí, ale zaostáva v 

oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast, a to najmä – kvalita verejnej správy; 

vzdelávanie, veda, výskum, inovácie; vyrovnávanie regionálnych rozdielov a kvalita 

ţivotného prostredia. Ďalšími dôleţitými výzvami zostávajú: starnutie populácie, 

automatizácia, robotizácia a digitalizácia. Diskusia pokračovala aj k ďalším krokom v procese 

prípravy programového obdobia 2021 – 2027 predstaveným zo strany ÚPVII. 

 

22.05. Ing. Lívia Kredatusová sa stretla v Nowom Targu v stredisku poľsko-slovenského 

stretávania sa s riaditeľom Zväzku Euroregión ,,Tatry“ Michalom Stawarskym ohľadom 

realizácie projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“. Zároveň prebehla 

diskusia k aktivitám plánovaného Mikroprojektu, do ktorého je moţné zapojiť sa do konca 

mája. 
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22.05. Na úrade prešovského samosprávneho kraja sa uskutočnil informačný seminár k II. 

výzve na predkladanie ţiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – Prioritná 

os č. 3 Rozvoj cezhraničného a celoţivotného vzdelávania. 

 

29.05. Stretnutie starostu z obce Oľšavica pána Demočka a poľského partnera Jána Sliwu 

zástupcu z Gminy Jodlowník v Dome Slovensko-poľského stretávania sa za účelom 

podpísania partnerskej zmluvy pri realizácii spoločného mikroprojektu. 

 

JÚN  

 

03.06. Ing. Lívia Kredatusová sa stretla v Nowom Targu v stredisku poľsko-slovenského 

stretávania sa s riaditeľom Zväzku Euroregión ,,Tatry“ Michalom Stawarskym ohľadom 

realizácie projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“. Zároveň doloţila 

všetky potrebné podklady k podaniu spoločného mikroprojektu. 

 

06.06. sa v Dome Slovensko –poľského stretávania v Keţmarku uskutočnilo druhé zasadnutie 

Rady Zdruţenia Euroregión Tatry. Rozoberali sa témy ako kontrola úloh zo zasadnutia Rady 

Zdruţenia Euroregión Tatry konaného dňa 07. 03. 2019 v Keţmarku, informácia o XXV. 

Kongrese Zdruţenia Euroregiónu Tatry, ktorý sa uskutočnil dňa 30. 04. 2019 v Poprade, 

informácia o projekte podanom v rámci Prioritnej osi Rozvoj cezhraničného a celoţivotného 

vzdelávania územia v rámci  Programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pod 

názvom Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“, informácia o projekte v 

rámci Výzvy na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 

rozvoja – SPERA 2019 - Slovensko-Poľské Hospodárske fórum,  III. výzva mikroprojekty os 

1 - 2020 - PSK-TATRY-ŢSK, úhrada členských príspevkov za rok  2019 a tieţ informácia na 

tému rôzne. Medzi jednotlivými bodmi prebiehala diskusia, počas ktorej boli zaznamenávané 

pripomienky členov Rady poprípade návrhy. Po skončení zasadnutia pán Ferenčák poďakoval 

všetkým členom Rady za aktívnu účasť. 

 

07.06. Ing. Marta Markočiová – vedúca projektového oddelenia mesta Keţmarok sa 

zúčastnila v Košiciach na informačných dňoch pre samosprávy, kde bol odprezentovaný 

veľký projekt Historicko–kultúrno–prírodná cesta okolo Tatier. 

 

12.06. V Malopoľskom vojvodskom úrade v Krakowe sa uskutočnilo prvé zasadnutie 

pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – 

Slovensko 2021-2027. Program zasadnutia prebiehal v jednotlivých bodoch a to otvorenie 

zasadnutia, schválenie programu rokovania, pravidlá činnosti pracovnej skupiny, 

harmonogram vypracovania nového programu, potreby a očakávania týkajúce sa budúceho 

programu na základe informácií z regiónov a euroregiónov (zhrnutie dotazníka dotazníkového 

prieskumu), predstavenie výsledku analýzy Európskej komisie pre poľsko-slovenskú hranicu 

vo vzťahu k prioritám a koncentrácii podpory v novom finančnom období EÚ, odporúčania 
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projektu CRinMA pre program Poľsko – Slovensko (prezentácia Malopoľského vojvodstva), 

úvodná diskusia o územnom dosahu nového programu a budúcich témach spolupráce, 

diskusia o rozsahu socioekonomickej analýzy a ďalších témach, ktoré sa majú zveriť 

externým expertom a následne bod rôzne. 

 

13.06. Na úrade Prešovského samosprávneho kraja sa uskutočnilo školenie pre prijímateľov 

programu Interreg PL-SK - projekty predloţené v rámci 2. výzvy na predkladanie ţiadostí. 

Školenie bolo určené pre slovenských partnerov projektov, v prípade ktorých monitorovací 

výbor  schválil poskytnutie finančného príspevku. Pre poľských partnerov sa uskutočnili 

školenia v Poľsku. Program školenia zahŕňal otvorenie školenia, privítanie prítomných 

účastníkov, predstavenie zástupcov jednotlivých inštitúcií – STS, RO, NO, NK, RKB, 

realizáciu projektu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – 

všeobecné informácie, predkladanie ţiadostí o platbu, zavádzanie zmien v projekte 

dostupnosť v projektoch Interreg, informovanie a propagácia – kľúč k úspechu, predkladanie 

čiastkových ţiadostí o platbu v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov, proces kontroly 

verejného obstarávania a najčastejšie pochybenia, zmluvu o národnom spolufinancovaní, 

štátnu pomoc a individuálne konzultácie. 

 

26.06. Sa Ing. Lívia Kredatusová zúčastnila stretnutia v Nowom Targu v Dome Slovensko – 

poľského stretávania s pánom Michalom Stawarskim aby prediskutovali realizáciu aktivít 

v rámci projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ a následne 

naplánovali úvodnú Konferenciu k projektu. 

 

JÚL  

 

04.07. sa v Keţmarku v Hoteli Club, ulica Dr. Alexandra 130/24 uskutočnila  Konferencia 

otvárajúca realizáciu projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“. 

Úvodné slovo patrilo pánovi Ferenčákovi – predsedovi Rady Zdruţenia Euroregión Tatry 

a zároveň primátorovi mesta Keţmarok, ktorý privítal hostí a oboznámil ich s programom. 

Oznámil zúčastneným zmenu programu, v ktorom mal vystúpiť pán Peter Balún 

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ale vzhľadom na 

vzniknuté pracovné dôvody sa stretnutia nemohol zúčastniť. Uviedol, ţe Konferencia bude 

pokračovať aj napriek tejto zmene programu. Po skončení slávnostného príhovoru odovzdal 

slovo pánovi Boguslawovi Waksmundzkemu, keďţe projekt je spoločný a vedúcim partnerom 

je práve Zväzok Euroregión ,,Tatry“ v Nowom Targu. P. Boguslaw Waksmundzki poďakoval 

za slovo a ešte raz privítal všetkých hostí. V krátkom príhovore zhrnul program stretnutia a 

vyjadril sa k pripraveným bodom. V skratke predstavil program Interreg V-A PL – SK 2014 – 

2020. Uviedol, ţe program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 

2014-202 bol dňa 12. februára 2015 schválený Európskou komisiou.  Program je realizovaný 

v rámci kohéznej politiky EÚ, predovšetkým cieľa „Európska územná spolupráca”, ako 

pokračovanie nástrojov EÚ podporujúcich poľsko-slovenskú cezhraničnú spoluprácu, t.j. 

predvstupovej pomoci PHARE, Iniciatívy INTERREG IIIA a Programu cezhraničnej 
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spolupráce Poľsko - Slovenská republika realizovaného v rokoch 2007-2013. Program vo 

finančnej perspektíve 2014-2020 sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyznačoval 

výraznou tematickou koncentráciou a dôrazom na výsledky. Pre prijímateľov to znamenalo, 

ţe okruh aktivít, pre ktoré bolo moţné získať finančný príspevok, bol oveľa uţší a zároveň 

precíznejšie opísaný, a taktieţ budú niesť oveľa väčšiu zodpovednosť za ukazovatele výstupu 

uskutočnených projektov. P. Michal Stawarski nadviazal na pána Boguslava Waksmundzkého 

a predstavil v skratke projekt Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ spolu s 

naplánovanými aktivitami jednotlivých partnerov projektu. Predstavil cieľ projektu - zvýšenie 

kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania na území pôsobnosti 

Euroregiónu. Po skončení odovzdal pán Stawarski slovo slečne Ing. Lívii Kredatusovej – 

poverenej riadením kancelárie Zdruţenia Euroregión Tatry v Keţmarku, aby bliţšie 

informovala všetkých členov o  plánovaných aktivitách, ktoré bude Zdruţenie v rámci 

projektu v najbliţšej dobre realizovať. Bliţšie informovala zúčastnených o štyroch moduloch 

školení, ktoré Zdruţenie bude realizovať v Dome Slovensko – poľského stretávania sa v 

Keţmarku. Školenia budú jednodňové a vţdy na inú tému. Do konca roka 2019 prebehnú dve 

školenia. Prvý modul školenia v oblasti účtovníctva je naplánovaný na október 2019. Uviedla, 

ţe bliţšie informácie s programom a pozvánkou budú včas zaslané členom Zdruţenia, aby sa 

mohli prihlásiť. Tieţ upozornila, ţe školenia majú obmedzenú kapacitu a to max. 20 osôb. 

Ďalšie dve školenia sú naplánované na začiatok roka 2020. V závere pán Boguslaw 

Waksmundzki – predseda Zväzku Euroregión ,,Tatry“ v Nowom Targu poďakoval všetkým 

za účasť a tieţ za dlhoročnú vzájomnú spoluprácu medzi oboma krajinami. Slečna 

Kredatusová v mene pána Ferenčáka – predsedu Rady Zdruţenia Euroregión Tatry a zároveň 

primátora mesta Keţmarok pozvala hostí na slávnostný obed, ktorý bol pripravený v 

priestoroch Hotela Club. 

 

12.07. sa v priestoroch Domu Slovensko – poľského stretávania sa v Keţmarku uskutočnilo 

zasadnutie Klubu primátorov miest Slovenska. 

 

12.07. boli priestory Domu Slovensko – poľského stretávania sa v Keţmarku prepoţičané 

médiám a novinárom pri príleţitosti XXIV. ročníka Európskeho ľudového remesla. 

 

22.07. sa Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie ZRT zúčastnila stretnutia na 

Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách – Starom Smokovci s pani Ing. Darinou Ţembovou 

ohľadom doplnenia dokumentov k navigačným tabuľkám k cyklochodníkom, ktoré boli 

robené v rámci projektu. 

 

AUGUST 

 

02.08. - 03.08. sa Ing Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie ZRT zúčastnila 44. 

Ročníka Podroháčskych folklórnych slávností v Zuberci na pozvanie pána starostu a cestou 

odovzdala neprevzaté publikácie a mapy. Zároveň oboznámila starostu obce o najbliţších 

plánovaných akciách Zdruţenia Euroregiónu Tatry. 
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07.08. sa Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie Zdruţenia Euroregión Tatry 

stretla v Nowom Targu s Michalom Stawarskim – riaditeľom kancelárie Zväzku Euroregion 

,,Tatry“ ohľadom projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ a zároveň 

ohľadom plánovania a prípravy programu Cezhraničného Kongresu Euroregiónu ,,Tatry“. 

 

20.08. sa Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie Zdruţenia Euroregión Tatry 

stretla v Nowom Targu s Michalom Stawarskim – riaditeľom kancelárie Zväzku Euroregion 

,,Tatry“ ohľadom projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ a zároveň 

vyzdvihla pozvánky na Cezhraničný Kongres Euroregiónu ,,Tatry“. 

 

22.08. sa predseda Rady Zdruţenia Euroregiónu Tatry a zároveň primátor mesta Keţmarok 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák zúčastnil siedmeho zasadnutia Výboru pre Mikroprojekty v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A  Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 na úrade 

Ţilinského samosprávneho kraja. Program zahŕňal body ako otvorenie zasadnutia Výboru pre 

mikroprojekty predsedom a spolupredsedajúcimi, aktualizácia Zoznamu členov Výboru pre 

mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, 

podpísanie členmi a pozorovateľmi Výboru pre mikroprojekty Vyhlásenia o nestrannosti 

a dôvernosti, prezentácia stavu realizácie strešných projektov pod názvami Spája nás príroda 

a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí, prezentácia 

mikroprojektov, ktoré sa nachádzajú na spoločnom poradovníku v rámci strešného projektu s 

názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí  partnermi strešného 

projektu:  

a) diskusia, pripomienky, odporúčania a hlasovanie o kaţdom mikroprojekte, 

b) prijatie rozhodnutia vo veci zoznamu mikroprojektov schválených na poskytnutie 

finančného príspevku, 

c) prijatie rozhodnutia vo veci utvorenia rezervného zoznamu mikroprojektov. 

 

aktualizácia Harmonogramu realizácie strešných projektov s názvami Spája nás príroda  

a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí na rok 2019/2020, 

diskusia a schválenie zmien v Príručke pre mikroprijímateľa strešných projektov v Programe 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 realizovaných Zväzkom 

Euroregión „Tatry” v partnerstve s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským 

samosprávnym krajom, rôzne a zhrnutie a ukončenie zasadnutia Výboru pre mikroprojekty. 

 

SEPTEMBER 

 

02.09. sa Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie Zdruţenia Euroregión Tatry 

stretla na radnici v Spišskej Novej Vsi s pani Jančíkovou ohľadom organizačných záleţitosti 

pri príprave XVIII. ročníka Slovensko – Poľského Hospodárskeho fóra.  

 

05.09. Stretnutie členov hodnotiacej komisie v zloţení Lívia Kredatusová, Oľga Marhulíková, 

Eva Kelbelová a Gabriela Kantorková v Dome Slovensko – poľského stretávania sa v Nowom 
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Targu k Cezhraničnému kongresu plánovanému 13.09. 2019 a vyhodnotenie súťaţe o Cenu 

Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce samosprávy – členov Euroregiónu ,,Tatry“ a 

inštitúcie pôsobiace na území Euroregiónu ,,Tatry“ na základe zaslaných prihlášok a 

priloţených propagačných materiálov. Príprava návrhu špeciálneho ocenenia pre mestá 

Keţmarok a Novy Targ pri príleţitosti 25. výročia Poľsko – slovenskej cezhraničnej 

spolupráce.  

 

07.-09. – 09.09. sa v Krynici-Zdroji uskutočnilo Výročné podujatie Programu Interreg V-A 

Poľsko-–Slovensko 2014 -2020. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva investícií a 

rozvoja, Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, zamestnanci Spoločného 

technického sekretariátu, Regionálnych kontaktných bodov, Euroregiónov, prijímatelia a 

účastníci 10. TAURON Beţeckého festivalu. Dôleţitou časťou podujatia bol sobotňajší Beh 7 

údolí “Viseg Run with Interreg PL-SK”. Zúčastnilo sa ho 868 osôb. Trasa behu začínala v 

Mníšku nad Popradom, a končila v Krynici-Zdroji. Na účastníkov čakali zaujímavé ceny. 

V nedeľu dňa 09. septembra sa v rámci Fóra šport, zdravie, peniaze uskutočnila diskusia za 

účasti Agnieszky Pyzowskej (Riaditeľky Európskeho zoskupenia teritoriálnej spolupráce 

Tatry), dr. Arkadiusza Niedziółky (Poľnohospodárska univerzita v Krakove), mgr inż. 

Włodzimierza Tokarczyka (zástupca Primátora mesta a obce Muszyna), Ľubomíra Rešetára 

(Lubovnianské regionálne zdruţenie miest a obcí Stará Ľubovňa), Martina Janoško 

(riaditeľa„Severovýchod Slovenska”). 

 

12.09. sa Ing. Lívia Kredatusová zúčastnila vizity, ktorú organizoval Zväzok Euroregion 

,,Tatry" v rámci projektu študijnú vizitu. Zúčastnili sa jej členovia poľských a slovenských 

samospráv. Účastníci mali moţnosť vidieť výsledky realizovaných projektov a tieţ 

absolvovať výstup lanovkou na Kasprov vrch. 

 

13.09. sa v Podhalskej štátnej vysokej odbornej škole v Nowm Targu uskutočnil uţ XXV. 

Cezhraničný Kongres Euroregiónu ,,Tatry". Pán Boguslaw Waksmundzki - predseda Rady 

Zväzku Euroregión ,,Tatry" a pán Ján Ferenčák - Predseda Rady Zduţenia Euroregión Tatry a 

zároveň primátor mesta Keţmarok privítali hostí a spoločne otvorili Kongres. Začiatky 

Euroregiónu spomenul vo svojom príhovore pán Wendelin Háber - čestný člen Euroregiónu 

,,Tatry" a následne pani Oľga Marhulíková - čestná členka Euroregiónu ,,Tatry". Odovzdané 

boli aj Ceny Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce samosprávy - členov Euroregiónu 

,,Tatry” a inštitúcie pôsobiace na území Euroregiónu ,,Tatry". Za spoluprácu boli ocenené 

Mesto Lipany, obec Kamenica a Miasto i Gmina Uzdrowiskova Muszina. Špeciálna cena za 

dlhoročnú cezhraničnú spoluprácu bola udelená mestu Keţmarok a mestu Nowy Targ, ktorú 

si prevzali ich predstavitelia. 

 

24.09. – 26.09. sa predstavitelia EZUS TATRY spolu s členmi slovenských (Lívia 

Kredatusová, Aleš Solár, Peter Duda, Jana Kormaníková) a poľských samospráv zúčastnili na 

dvanástej výmene skúsenosti Cezhraničnej spolupráce pri Labskej cyklotrase v Schönebecku. 

Absolvovali prehliadku Magdeburg, následne sa premiestnili bicyklami po trase k rituálnemu 
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kruhu v lokalite Pömmelte, kde nasledoval program so sprievodcom. Po návrate bicyklami do 

Weltrad Manufaktur sa presunuli na prehliadku soľnej veţe. Druhý deň sa členovia zúčastnili 

konferencie, kde hosti privítal Andre Rummel - riaditeľ oddelenia priemyslu a infraštruktúry 

Priemyselnej a obchodnej komory Magdeburg a pani Markéta Meissnerova, generálna 

konzulka Českej republiky v Dráţďanoch. Rozoberali sa rôzne témy ako aktuálne a budúce 

výzvy pre cyklistické destinácie, aktuálny vývoj Labskej cyklotrasy, cykloturistika v Sasku- 

Anhaltsku. Agnieszka Pyzowska- riaditeľka Euwt Tatry prezentovala Cestu okolo Tatier a 

následne vystúpil za slovenskú stranu so svojou prezentáciou pán Aleš Solár - zástupca 

primátora Mesta Stará Ľubovňa. 

 

27.09. – 29.09. sa v Starej Ľubovni uskutočnil uţ XXVIII. ročník Ľubovnianskeho jarmoku. 

Nechýbali vystúpenia, tradične remeselné trhy ale aj občerstvenie. Slávnostná recepcia sa 

konala v Dome Kultúry, kde sa stretli primátori, starostovia, zástupcovia partnerských miest 

ale aj iní pozvaní hostia. 

 

OKTOBER 

 

02.10. sa Ing. Lívia Kredatusová zúčastnila pracovnej cesty v Spišskej Novej Vsi v Parkhotel 

Centrum ohľadom organizácie XVIII. ročníka Slovensko – poľského Hospodárskeho fóra.  

 

03.10. sa v dome Slovensko-poľského stretávania sa v Keţmarku uskutočnilo zasadnutie 

Zhromaţdenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY. Zasadnutie otvoril pán 

Štefan Bieľak - predseda Euwt Tatry spolu s pani Agnieszkou Pyzowskou - riaditeľkou Euwt 

Tatry a privítali hostí. Pani Pyzowska predniesla informáciu na tému zmien zloţenia 

Zhromaţdenia Euwt Tatry, zavedených členmi Zoskupenia, informáciu na tému činnosti Euwt 

Tatry, plán činnosti do konca roka 2019, informáciu na tému finančnej situácie Zoskupenia a 

tieţ prípravu Euwt Tatry do nového programovacieho obdobia 2021-2027. 

 

09.10. sa Ing. Lívia Kredatusová zúčastnila slávnostnej večere v Parkhotel Centrum pri 

príleţitosti XVIII. ročníka Slovensko – poľského Hospodárskeho fóra.  

 

10.10. sa v Redute v Spišskej Novej Vsi uskutočnil uţ XVIII. ročník Slovensko - poľského 

Hospodárskeho fóra. Účasť prijal pán Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave J.E. 

Dušan Krištofík a pána Veľvyslanca Poľskej republiky v Bratislave Krzysztofa Strzalku 

zastupoval pán Piotr Drobniak. Aj tento ročník bol pre účastníkov zaujímavý z hľadiska 

usporiadania odborných tém ako Slovensko - poľská hospodárska spolupráca s moderátorkou 

pani Májou Vargovou z Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave, príprava nového 

programového obdobia 2021 - 2027, ktorého moderátorom bol pán Ján Ferenčák - predseda 

Rady Zdruţenia Euroregiónu Tatry a zároveň primátor mesta Keţmarok, prínosom bol taktieţ 

výstup pána Rastislava Stolárika zo Slovak Business Agency, ktorý poskytol uţitočné 

informácie a rady pre začínajúcich podnikateľov, nechýbala tieţ doprava na Slovensko - 

poľskom pohraničí, ktorej sa ujal pán Štefan Bieľak - predseda EZUS TATRY s.r.o. a 
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posledný panel patril práve Cestovnému ruchu a miestnej záţitkovej ekonomike pod vedením 

pána Milana Hagovského - Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 

Všetky panely boli obohatené o odborníkov z daných oblastí. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 

100 hostí z Poľska a Slovenska. 

 

14.10. sa Ing. Lívia Kredatusová stretla so zamestnancami obecného úradu vo Veľkej 

Lomnici aby vyzdvihla propagačné materiály k Ceste okolo Tatier, ktorá bude  jedným z 

vystavovateľov počas Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu World Travel Show vo 

Varšave. 

15.10. sa Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie Zdruţenia Euroregión Tatry 

stretla v Nowom Targu s Michalom Stawarskim – riaditeľom kancelárie Zväzku Euroregion 

,,Tatry“ ohľadom projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“. 

 

16.10. – 17.10. sa v Hoteli Palace Art v Pezinku uskutočnilo 5. zasadnutie NMV pre EŠIF. 

Rozoberali sa nasledovné témy: Schvaľovanie programu zasadnutia ,nominácia a 

schvaľovanie overovateľa zápisnice, stav implementácie EŠIF, súhrnná informácia o stave 

implementácie, informácia o čerpaní finančných prostriedkov, súbor opatrení na zrýchlenie 

implementácie, stav implementácie programov v rámci EŠIF, vyhodnotenie plnenia míľnikov 

výkonnostného rámca pre rok 2018 a prerozdelenie výkonnostnej rezervy, plánované revízie 

OP + príklady úspešných projektov, aktualizácia Plánu hodnotení EŠIF – schvaľovanie, 

aktívny prístup CKO k implementácii EŠIF (budovanie „Smart cities“ s podporou EŠIF, 

akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra, podpora zaostávajúcim regiónom, 

komunitárne programy), správa o činnosti Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole 

verejného obstarávania (plnenie EAK verejné obstarávanie, strategické partnerstvo v oblasti 

verejného obstarávania), informácia + diskusia, informácia o formovaní novej Európskej 

komisie, kľúčové priority SR  a informácia o procese prípravy budúceho programového 

obdobia na úrovni SR,  informácia + diskusia, zhrnutie výsledkov a ukončenie rokovania 

(schvaľovanie návrhu uznesenia z 5. zasadnutia NMV, záverečné slová). Po rokovaní 

nasledovala prehliadka Šimák Zámok Pezinok + prezentácia projektu, PRV 2014 – 2020 - 

Zámocké vinárstvo, Pezinok a o 19:00 hod. bol program zakončený večerou. Nasledujúci deň 

sa uskutočnila návšteva vybraných realizovaných projektov spolufinancovaných zo zdrojov 

EU.  

 

17.10. sa v AquaCity v Poprade uskutočnila konferencia s názvom ,,Cyklotrasy a ich 

rozvoj“. Cieľom konferencie Cyklotrasy a ich rozvoj, so zameraním na cyklotrasy 

v horských oblastiach, bolo nechať sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe a novými trendmi 

v cykloturizme. Bolo dôleţité spoznať sa, vymeniť si informácie a zamyslieť sa nad 

nevyhnutnosťou vzájomnej komunikácie a spolupráce. Úvodné slovo patrilo primátorovi 

mesta Vysoké Tatry Jánovi Mokošovi, ktorý privítal hostí a otvoril konferenciu. Prítomní 

hostia boli z oblastí cykloturizmu ako: Hans Christian Kügerl, obchodný radca, Rakúske 

veľvyslanectvo v Bratislave, Peter Klučka, národný cyklokoordinátor, Viera Štupáková, 
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cyklokoordinátor PSK, Radoslav Markuš, vedúci E-mobilty ZSE Drive, Agnieszka Pyzowska, 

riaditeľka EZUS s r.o., Štefan Bieľak, predseda Zhromaţdenia EZUS s r.o., Helena Buńda, 

riaditeľka Tatrzańskej Agencje Rozwoju, Promocji i Kultury, Milan Hagovský, riaditeľ 

Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, Szczyrk Enduro Trails by TREK - 

Michał Słowioczek, manaţér strediska, Martin Siska, predseda Zdruţenia pre rozvoj horskej 

cyklistiky, o.z. Spišská Belá, Piotr Bak, starosta Powiatu Tatrzańskiego a Jozef Hrobák, 

podpredseda predstavenstva Prešovskej RK SOPK. 

 

18.10. – 20.10. bola Cesta okolo Tatier jedným z vystavovateľov počas Medzinárodného 

veľtrhu cestovného ruchu World Travel Show vo Varšave. Kolegovia z Poľska Agnieszka 

Pyzowska, riaditeľka EZUS TATRY s.r.o. a Michał Stawarski, riaditeľ kancelárie Zväzku 

Euroregión ,,Tatry“ v Nowom Targu sa prezentovali uţ ako Poľska turistická značka – 

uchádzač za podpory Ministerstva športu a cestovného ruchu. Prezentácia počas veľtrhu sa 

realizovala v rámci projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa“. 

 

30.10. Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY organizovalo v Nowom Targu 

v Hoteli Casa školiace tvorivé dielne zamerané na rozvoj a podporu turistického produktu na 

príklade Cesty okolo Tatier. Tvorivé dielne boli pripravené špeciálne pre partnerov 

zapojených do budovania Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier. Na tieto školiace 

tvorivé dielne sa podarilo pozvať na ich prípravu a realizáciu jedného z najznámejších 

expertov v oblasti územného marketingu v Poľsku, pána Roberta Stępowského. 

 

30.10. sa Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie Zdruţenia Euroregión Tatry 

stretla v Nowom Targu s Michalom Stawarskim – riaditeľom kancelárie Zväzku Euroregion 

,,Tatry“ ohľadom projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“. 

 

NOVEMBER 

 

05.11. sa Ing. Lívia Kredatusová stretla v Spišskej Novej Vsi s organizátormi prevádzok 

poskytujúcich sluţby počas XVIII. Slovensko – poľského Hospodárskeho fóra za účelom 

vyúčtovania akcie. 

 

08.11. sa Ing. Lívia Kredatusová stretla so starostom obce Stará Lesná, aby odovzdala 

publikácie a mapy, ktoré boli vyhotovené z projektu SPERA 2018 a následne podala 

informácie o nových výzvach k projektom, do ktorých sa mestá a obce môţu zapojiť. 

 

13.11. sa v Dome Slovensko – poľského stretávania sa v Keţmarku uskutočnilo tretie 

zasadnutie členov Rady Zdruţenia. Prítomní boli: Ján Ferenčák – predseda Rady Zdruţenia 

Euroregiónu Tatry, primátor mesta Keţmarok Ľuboš Tomko – člen Rady ZRT, primátor 

mesta Stará Ľubovňa, Ondrej Kavka – člen Rady ZRT, viceprimátor mesta Poprad, Michal 

Lazár, člen Rady ZRT, viceprimátor mesta Ruţomberok, Jana Kormaníková – zástupca za 

mesto Liptovský Mikuláš, Ján Volný, člen Rady nominovaný pánom Petkom, viceprimátor 
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mesta Spišská Nová Ves a Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie ZRT. Rada 

spoločne diskutovala o kontrole úloh zo zasadnutia Rady Zdruţenia Euroregión Tatry 

konaného dňa 06.06. 2019 v Keţmarku, bola prednesená informácia o XXV. Cezhraničnom 

Kongrese Euroregiónu ,,Tatry“ (12.09. - 13.09. 2019 – Nowy Targ), tieţ informácia o 

projekte podanom v rámci Prioritnej osi Rozvoj cezhraničného a celoţivotného vzdelávania 

územia v rámci  Programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pod názvom 

Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“, ktorý zahŕňal maľovanie Domu 

Slovensko – poľského stretávania sa v Keţmarku, montáţ roliet do školiacich miestností v 

Dome Slovensko – poľského stretávania sa v Keţmarku a organizáciu a prípravu úvodnej 

Konferencie otvárajúcej realizáciu projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu 

,,Tatry“, prípravu školení (účtovníctvo a verejné obstarávanie). Ing. Lívia Kredatusová 

predniesla informáciu o projekte v rámci Výzvy na predkladanie ţiadostí o poskytnutie 

dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – SPERA 2019 a oboznámila účastníkov 

s vyúčtovaním Slovensko-Poľského Hospodárskeho fóra. Informovala tieţ o výzve 

Ministerstva Dopravy a Výstavby Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií na podporu 

rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Predloţila materiály o úhrade členských 

príspevkov za rok  2019  a oboznámila Radu o prijatí nových členov do Zdruţenia Euroregión 

Tatry. V bode rôzne informovala Radu o uskutočnení Cezhraničnej vizity na tému Dvanásta 

výmena skúsenosti Cezhraničnej spolupráce pri Labskej cyklotrase v Schönebecku (24.09. – 

26.09. 2019). Tieţ informovala Radu o moţnosti personálneho vybavenia kancelárie. 

 

14.11. Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY organizovalo školiace tvorivé 

dielne „Spolupráca v oblasti rozvoja produktu cestovného ruchu a budovaniu vysokokvalitnej, 

atraktívnej ponuky pre turistov prichádzajúcich na Cestu okolo Tatier“. Otázky, ktorých sa 

týkali tvorivé dielne, boli zamerané na: spoluprácu v oblasti rozvoja produktu cestovného 

ruchu, akým je Cesta okolo Tatier, spoločné budovanie vysokokvalitnej, atraktívnej ponuky 

pre turistov, prispôsobenie ponuky diferencovaným potrebám turistov, pravidlá vyuţívania 

turistickej značky. Závery a postrehy účastníkov tvorivých dielní boli vyuţité vo 

vypracovanej stratégii rozvoja Cesty okolo Tatier.  Tvorivé dielne viedli: Experti firmy 

landbrand, Hubert Gonera z Poznane, ktorí aktuálne spracúvajú Stratégiu rozvoja Cesty 

okolo Tatier ako značkového produktu cestovného ruchu. Majú tieţ skúsenosti s 

implementáciou takmer dvadsať turistických produktov a chodníkov. Vo väčšine 

realizovaných projektov práce zahŕňali spoluprácu so samosprávnym sektorom a s 

podnikateľskými subjektmi, vypracovanie auditu turistických atrakcií, vypracovanie SWOT 

analýzy. Pre mnohé subjekty bola vypracovaná komplexná grafická identifikácia, návrhy 

informačných tabúľ, projekty sprievodcov a letákov. Boli tieţ vypracované predpoklady 

týkajúce sa značky a marketingovej komunikácie. 

 

15.11. sa Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie Zdruţenia Euroregión Tatry 

stretla v Nowom Targu s Michalom Stawarskim – riaditeľom kancelárie Zväzku Euroregion 

,,Tatry“ ohľadom projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“. 
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22.11. sa organizovalo podujatie III Festival poľskej hudby v Žiline v rámci ktorého sa 

uskutočnili: Výstava Stanislav Moniuszko 1819-2019 vo výstavnej miestnosti pri kaplnke 

Budinského hradu a Koncert v Dome umenia Fatra - pripravilo sa zaujímavé spojenie 

klasickej a jazzovej hudby Stanislawa Moniuszka , skladateľa ktorého Poliaci volajú 

,, otcom národnej opery,,. Tento priateľ českého skladateľa Bedricha Smatanu, zloţil klasické 

diela, ktorých nadčasovosť a univerzálny charakter potvrdilo klasické a jazzové prevedenie. 

Sólistka Krakovskej Opery Agnieszka Czastka -Niezgódka a známa jazzová interpretka 

Danuta Blazejczyk boli garanciou  nielen vysokej kvality ale aj  nezabudnuteľných 

záţitkov. Priestor mala aj víťaz/víťazka súťaţnej prehliadky diel S. Moniuszka pre umelecké 

školy. Počas prestávky  bolo pripravené drobné občerstvenie .  Podujatie sa konalo pod 

záštitou  predsedníčky Ţilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Organizátorom 

podujatia bolo Občianske zdruţenie Polonus , podujatie bolo realizované s finančnou 

podporou  Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Mesta Ţilina , Poľského inštitútu 

v Bratislave. Partnerom podujatia bol ŠKO v Ţiline.  

 

25.11. organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY konferenciu 

"Posilňovanie rozvojového potenciálu HISTORICKO-KULTÚRNO-PRÍRODNEJ CESTY 

OKOLO TATIER ako turistickej značky", ktorá sa uskutočnila v Konferenčnej miestnosti 

Obecného úradu v Nowom Targu, ul. Bulwarowa 9 (prízemie). Zúčastnili sa je Ing. Lívia 

Kredatusová – poverená riadením kancelárie ZRT, Ing Darina Ţembová – mesto Vysoké 

Tatry, Dr. Oľga Marhulíková – čestná členka Euroregiónu Tatry a pán Milan Nevlazla - 

bývalý riaditeľ Zdruţenia Euroregión Tatry. Počas konferencie boli prezentované efekty 

realizácie projektu, ktorý je zameraný na rozvoj Cesty okolo Tatier ako turistickej značky, 

napr.: Prezentácia aktuálneho stavu realizácie Cesty okolo Tatier, rozkrúťte to okolo Tatier – 

aktivity týkajúce sa rozvoja Cesty okolo Tatier ako turistickej značky, prieskum cestovného 

ruchu na Ceste okolo Tatier v roku 2019 – výsledky a závery, pilotná výzva na podávanie 

prihlášok do systému certifikácie priaznivých miest na Ceste okolo Tatier, čo ďalej? – 

prezentácia stratégie rozvoja Cesty okolo Tatier ako turistickej značky. 

 

26.11. organizoval Ţilinský samosprávny pracovné stretnutie  cyklokoordinátorov štátnej, 

regionálnej úrovne a zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí sa venujú tejto problematike. 

Stretnutie sa uskutočnilo na Úrade Ţilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 

Ţilina, dňa 26.11.2019 (utorok) o  10:00 hod. v zasadačke č.d.  428 ( na štvrtom poschodí) 

a zúčastnila sa ho Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie ZRT. Predmetom 

pracovného stretnutia bolo: definovanie pojmu cyklodiaľnica, návrh siete cyklodiaľníc na 

Slovensku a návrh ich  zapracovania do Zákona 129/1996 Z.z.  NNR SR o niektorých 

opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, za účelom 

urýchlenia a zjednodušenia legislatívnej prípravy kostrových cyklodopravných trás na 

Slovensku, výmena skúseností z budovania cyklodopravných a cykloturistických trás,  

aktuálne témy (napr. diskusia k problematike pripravovaného zrušenia cyklokoridoru, resp. 

cyklopiktogramov). 
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29.11. sa Marta Markočiová z projektového oddelenia z Keţmarku zúčastnila namiesto pána 

Ferenčáka koordinačného stretnutia slovenskej národnej delegácie v súvislosti s 10. 

zasadnutím Monitorovacieho výboru programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko v Ţiline. 

 

29.11. (piatok) sa v Dome Slovensko - poľského stretávania sa v Keţmarku uskutočnilo 

školenie na tému podvojné účtovníctvo pre samosprávy pod vedením pána Dušana Rácza. 

Program zahŕňal zákon o účtovníctve, účtovný rozvrh pre samosprávy, rozpočtovú 

klasifikáciu, rozpočet, rozpočtové opatrenia, zmeny rozpočtu, účtovné výkazy, súvaha, výkaz 

ziskov a strát, plánované novinky v legislatíve 2020, vybrané príklady účtovania. Školenie 

bolo realizované v rámci projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry". 

 

DECEMBER 

 

02.12. (pondelok) sa v Dome Slovensko - poľského stretávania sa v Keţmarku uskutočnilo 

školenie na tému podvojné účtovníctvo pre samosprávy pod vedením pána Dušana Rácza. 

Program zahŕňal zákon o účtovníctve, účtovný rozvrh pre samosprávy, rozpočtovú 

klasifikáciu, rozpočet, rozpočtové opatrenia, zmeny rozpočtu, účtovné výkazy, súvaha, výkaz 

ziskov a strát, plánované novinky v legislatíve 2020, vybrané príklady účtovania. Školenie 

bolo realizované v rámci projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry". 

 

09.12. sa Ing. Lívia Kredatusová zúčastnila kurzu odborného poľského jazyka v Dome 

Slovensko – poľského stretávania sa v Nowom Targu, realizovaného v rámci projektu 

Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“. 

 

10.12. – 11.12. sa pán Ján Ferenčák – predseda Rady Zdruţenia Euroregiónu Tatry zúčastnil 

10. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 

v Rzeszowe. Program v prvý deň zahŕňal prezentáciu Trasy Valašskej kultúry Vedúcim 

partnerom (Predstaviteľ samosprávy Podkarpatského vojvodstva) spolu s vystúpením 

hudobnej skupiny „Valasi” („Wałasi“) a degustáciou syrov, prezentácia Turistická trasa 

historických receptúr  spolu s predstavením Przeworského vinohradu a degustáciou vín a 

výstava maliarskych prác objektov UNESCO, ktoré vznikli v rámci projektu Cesta Objekty 

UNESCO na poľsko-slovenskom pohraničí. Program ďalšieho dňa začal otvorením 

zasadnutia a schválením programu zasadnutia, informáciou o stave realizácie programu v 

jednotlivých prioritných osiach, vrátane diskusie o voľných prostriedkoch vo vzdelávaní, 

schválením cestných projektov, schválením projektu č. PLSK.01.01.00-18-0143/17 

(dedičstvo) pre poskytnutie finančného príspevku po ukončení hodnotenia súvisiaceho so 

zmenou partnerov, schválením zmien v pláne hodnotenia programu, schválením zmien v 

Príručke pre prijímateľa, informáciou o stave realizácie informačno-propagačných činností v 

2019 a schválenie zmien v stratégii komunikácie programu, schválením ročného plánu 

informačno-propagačných činností na 2020, informáciou o stave realizácie Technickej 

pomoci, schválením zmien v ţiadostiach TP, informáciou o realizácii strešných projektov, 

informáciou o stave prác súvisiacich s prípravou nového programu a následne bol ukončený 



Príloha č. 1  

bodu programu XXVI. Kongresu Združenia Euroregión Tatry  

– Projektové aktivity Združenia Euroregión Tatry za obdobie  

od XXV. Kongresu ZRT konaného dňa 30.apríla 2019 v Poprade 

 

 

bodom rôzne, ktorý zahŕňal informáciu o aktivitách schválených Programom Interreg Európa 

v pláne aktivít projektu CrinMA. 

 

10.12. (utorok) sa v Dome Slovensko - poľského stretávania sa v Keţmarku uskutočnilo 

školenie na tému verejné obstarávanie podľa pravidiel platných od 01.01.2020 s povinným 

sociálnym hľadiskom a so zameraním aj na fondové zákazky pod vedením pána Ing. Martina 

Papcúna. Program zahŕňal výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, prípravu opisu 

predmetu zákazky, prípravu podmienok účasti, prípravu kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní (povinné od 01.01.2020), environmentálne 

hľadisko vo verejnom obstarávaní, nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky s EKS aj bez 

EKS, zákazky s nízkou hodnotou, osobitosti fondového verejného obstarávania a najčastejšie 

nedostatky vo verejnom obstarávaní. Školenie bolo realizované v rámci projektu Cezhraničné 

centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry". 

 

17.12. (utorok) sa v Dome Slovensko - poľského stretávania sa v Keţmarku uskutočnilo 

školenie na tému verejné obstarávanie podľa pravidiel platných od 01.01.2020 s povinným 

sociálnym hľadiskom a so zameraním aj na fondové zákazky pod vedením pána Ing. Martina 

Papcúna. Program zahŕňal výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, prípravu opisu 

predmetu zákazky, prípravu podmienok účasti, prípravu kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní (povinné od 01.01.2020), environmentálne 

hľadisko vo verejnom obstarávaní, nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky s EKS aj bez 

EKS, zákazky s nízkou hodnotou, osobitosti fondového verejného obstarávania a najčastejšie 

nedostatky vo verejnom obstarávaní. Školenie bolo realizované v rámci projektu Cezhraničné 

centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry". 

 

18.12. sa v Dome Slovensko - poľského stretávania v Keţmarku uskutočnilo štvrté zasadnutie 

Rady Zdruţenia Euroregiónu Tatry. Programom stretnutia bola kontrola úloh zo zasadnutia 

Rady ZRT z dňa 13.11. 2019, informácia o priebehu a realizácii projektu Cezhraničné 

centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry", informácia k Mikroprojektu ,,Prírodné a kultúrne 

hodnoty Poľsko - slovenského pohraničia", informácia o stave finančných prostriedkov a bol 

predloţený návrh rozpočtu na rok 2020. V závere sa pán Ján Ferenčák - predseda Rady ZRT 

poďakoval v mene všetkých členov pánovi Petrovi Petkovi za dlhoročnú činnosť v Rade 

Zdruţenia Euroregión Tatry za mesto Spišská Nová Ves a podieľanie sa na rozvoji 

Euroregiónu ,,Tatry“. 

 

JANUÁR 2020 

 

10.01. sa pán Ján Ferenčák – predseda Rady Zdruţenia Euroregión Tatry a zároveň primátor 

mesta Keţmarok zúčastnil VIII. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020. Plán stretnutia bol 

nasledovný: Otvorenie zasadnutia predsedom Výboru pre mikroprojekty, podpísanie členmi a 

pozorovateľmi Výboru pre mikroprojekty vyhlásenia o nestrannosti a dôvernosti, prezentácia 
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stavu realizácie strešného projektu pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné 

odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí, prezentácia mikroprojektov, ktoré sa 

nachádzajú na spoločnom poradovníku v rámci strešného projektu pod názvom Spája nás 

príroda a kultúra vedúcim partnerom a partnermi strešného projektu, výber mikroprojektov na 

spolufinancovanie, schválenie harmonogramu realizácie strešných projektov pod názvami 

Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí 

na rok 2020, rôzne, zhrnutie a ukončenie zasadnutia Výboru pre mikroprojekty. 

 

16.01. sa v Krakove uskutočnilo druhé stretnutie pracovnej skupiny na prípravu návrhu 

programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Počas stretnutia 

sa diskutovalo o predbeţných výsledkoch sociálno-ekonomickej analýzy oprávneného 

územia, ako aj o úvodnom paneli týkajúceho sa vstupných predpokladov potrebných pre 

analýzu SWOT / TOWS. 

 

23.01. sa Ing. Lívia Kredatusová zúčastnila v Nowom Targu stretnutia partnerov projektu 

s názvom ,,Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa“. Stretnutie sa 

organizovalo v polovici obdobia realizácie projektu a týkalo sa strednodobého hodnotenia 

realizácie tohto projektu. 

 

28.01. stretnutie v Dome Slovensko – poľského stretávania sa v Keţmarku s pánom 

Martinkom – starostom obce Vyšné Ruţbachy ohľadom prípravy podkladov pre schválený 

cezhraničný projekt. Vyzdvihnutie publikácii a máp pre obec Vyšné Ruţbachy realizovaných 

prostredníctvom projektu SPERA 2018. 

 

29.01. sa Ing. Lívia Kredatusová zúčastnila na Mestskom úrade v Keţmarku stretnutia 

zástupcov programu INTERREG ohľadne prediskutovania moţností organizácie plánovaného 

cyklistického preteku. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Riadiaceho orgánu, spoločného 

technického sekretariátu, predstavitelia mesta Scawnica, Červený Kláštor a Keţmarok. 

 

FEBRUÁR 2020 

 

19.02. sa Ing. Lívia Kredatusová stretla na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši s pani 

Ing. Kormaníkovou ohľadom podrobností prípravy XXVI. Kongresu Zdruţenia Euroregiónu 

Tatry.  

 

MAREC 2020 

 

09.03. stretnutie členov Revíznej komisie Zdruţenia Euroregion Tatry Ing. Karola Gurku, 

Mgr. Rajmunda Bradíka a Mariána Vojtíka spolu so slečnou Kredatusovou v Dome 

Slovensko – poľského stretávania sa v Keţmarku za účelom kontroly správy revíznej komisie, 

pripravenej kanceláriou ZRT, ktorá bude predloţená na Kongrese ZRT v Liptovskom 

Mikuláši. 
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MÁJ  

 

15.05. sa v Dome Slovensko - poľského stretávania v Keţmarku uskutočnilo prvé zasadnutie 

Rady Zdruţenia Euroregiónu Tatry. Programom stretnutia bola kontrola úloh zo zasadnutia 

Rady ZRT z dňa 18.12. 2019, informácia o stretnutí Revíznej komisie Zdruţenia Euroregión 

Tatry z dňa 09.03. 2020 v Keţmarku, informácia o projekte podanom v rámci Prioritnej osi 

Rozvoj cezhraničného a celoţivotného vzdelávania územia v rámci  Programu Interreg V – A 

Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pod názvom Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu 

„Tatry“, ktorá zahŕňala informáciu o prvej a druhej čiastkovej ţiadosti o platbu, prípravu 

školenia odborný poľský jazyk pre samosprávy a prípravu workshopu spolu s plánovanou 

návštevou Keţmarského hradu. Ďalším bodom bola informácia o vlastnom Mikroprojekte pod 

názvom  ,,Úloha Euroregiónu Tatry pri šírení kultúrneho dedičstva Poľsko – slovenského 

pohraničia“  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 

2014 -2020, informácia o poskytnutí grantu v rámci 4. ročníka projektu ,,Program podpory 

lokálnych komunít“ vyhláseného Nadáciou COOP Jednota, príprava a organizácia XVIX. 

ročníka Slovensko – poľského hospodárskeho fóra a informácia o úhrade členských 

príspevkov od 01.01. 2020 – 20.03. 2020. V bode rôzne členovia rozoberali viaceré témy ako 

napríklad: zrušenie členstva obcí Jarabina a Sulín v Zdruţení Euroregión Tatry, prijate nových 

členov do Zdruţenia Euroregión Tatry, schválenie príspevku na plánované podujatie v obci 

Chlebnice a v neposlednom rade schválenie príplatku za riadenie pre zastupujúcu Riaditeľku 

Zdruţenia Euroregión Tatry. 

 

JÚN 

 

04.06. sa Ing. Lívia Kredatusová zúčastnila stretnutia na Mestskom úrade v Starom Smokovci 

ohľadom prípravy Workshopu v rámci projektu Cezhraničné centrum vzdelávania 

Euroregiónu ,,Tatry“. 

 

29.06. sa na úrade Prešovského samosprávneho kraja uskutočnil Informačný seminár 

k realizácii vlastného mikroprojektu schváleného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a k podávaniu Správ o postupe realizácie 

mikroprojektu. 

 

JÚL 

 

20.07. Stretnutie členov Rady Zdruţenia v Dome Slovensko-Poľského stretávania sa 

v Keţmarku. Po otvorení zasadnutia riaditeľka ZRT pozvala členov Rady ZRT na prehliadku 

budovy Zdruţenia Euroregión Tatry. Po prehliadke sa členovia  zaoberali témami ako 

kontrola úloh zo zasadnutia Rady Zdruţenia Euroregión Tatry konaného dňa 15.05. 2020 

v Keţmarku, príprava návrhových modelov pre zvyšovanie členského príspevku, príprava a 

organizácia Workshopu  v rámci  projektu podaného prostredníctvom  Prioritnej osi Rozvoj 

cezhraničného a celoţivotného vzdelávania územia v rámci  Programu Interreg V – A Poľsko 
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– Slovensko 2014 – 2020 pod názvom Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu 

„Tatry“, príprava a organizácia XIX. ročníka Slovensko – poľského hospodárskeho fóra 

a v bode rôzne otvorili tému ohľadom plánovania XXVI. Cezhraničného Kongresu 

Euroregiónu ,,Tatry“. 

 

21.07. Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie ZRT sa zúčastnila stretnutia 

s riaditeľom kancelárie Zväzku Euroregion ,,Tatry“ Michalom Stawarskim ohľadom projektu 

Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregión ,,Tatry“, informovala sa o konaní Kongresu 

EUT v Jablonke a prediskutovala prípravu a organizáciu Workshopu zameraného na 

realizáciu cezhraničných projektov, ktorý plánuje kancelária ZRT v Keţmarku zorganizovať 

dňa 17.09. 2020 v Liptovskom Mikuláši. S riaditeľom tieţ diskutovali o predlţení vlastného 

mikroprojektu kvôli pandémii. 

 

29.07. Ing. Lívia Kredatusová – poverená riadením kancelárie ZRT sa zúčastnila XXVI. 

Kongresu EUT v Jablonke. Po Kongrese absolvovala stretnutie s Michalom Stawarskim, 

riaditeľom kancelárie Zväzku Euroregion ,,Tatry“ ohľadom naplánovaných aktivít v rámci 

projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“, poprosila tieţ o účasť 

poľských partnerov na Workshope, ktorý bude zameraný na úspešne zrealizované cezhraničné 

projekty.  

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 17. septembra 2020 

 

Vypracovala: Ing. Lívia Kredatusová 

Predkladá: Ing. Lívia Kredatusová 


