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Váņené delegátky, delegáti, váņení hostia, 

 

Kancelária Zdruţenia Euroregión Tatry v období od XXV. Kongresu Zdruţenia 

Euroregión Tatry konaného dňa 30. apríla 2019 v Poprade zabezpečovala činnosť v súlade 

s uzneseniami Kongresu, Rady, Revíznej komisie Zdruţenia Euroregión Tatry. Zdruţenie 

zameriavalo svoju činnosť hlavne na realizáciu aktivít v rámci schválených a podporených 

projektov z rozpočtovej kapitoly Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020.  

Cieľom programu je realizovať tri základné výzvy a zredukovať nedostatky, ktoré sú 

pre oprávnené územie typické.  

Prvou výzvou je ochrana, posilnenie a rozvoj kľúčového potenciálu oblasti –prírodného 

a kultúrneho  dedičstva,  ktoré  je  bohatým  zdrojom  komparatívnych –aj  keď  nie 

konkurencieschopných –zdrojov.  To  znamená,  ţe  fyzické  mnoţstvo  zdrojov  je  vyššie v 

porovnaní  sinými  oblasťami  v oboch  krajinách,  ale  tieto  zdroje  nie  sú  vyuţívané  ani 

efektívne, ani trvalo udrţateľným a vyváţeným spôsobom. V súčasnosti sa spôsob, akým sa 

tieto zdroje vyuţívajú, len veľmi ťaţko dá nazvať inovačným. Program by mal viesť k 

rozvoju nových inteligentných foriem propagovania prírodného prostredia aj kultúrneho 

dedičstva danej lokality, zaručujúc pri tom ich efektívny, udrţateľný a vyváţený spôsob 

vyuţívania, obzvlášť v oblasti voľno časových aktivít a kreatívneho priemyslu.  

Druhou výzvou programu je zlepšenie dopravnej infraštruktúry. Cezhraničné cestné 

spojenia, obzvlášť lokálneho a regionálneho charakteru, predstavujú jednu z najväčších rezerv 

poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti. Program bude preto podporovať realizáciu projektov, 

ktoré by mali na lokálnej a subregionálnej úrovni umoţniť investície do ciest, čo by viedlo k 

tvorbe integrovanej  dopravnej  siete  spájajúcej  obe  strany,  umoţňujúc  súčasne  prístup k 

medzinárodným koridorom TEN-T  a vyuţitie ekologických riešení. Dôleţitý význam budú 

mať aj  projekty,  ktoré  budú  rozvíjať  cezhraničnú  spoluprácu  v  oblasti  koordinácie 

dopravných sluţieb na oboch stranách hranice ako aj medzi rôznymi druhmi dopravy. 

 Treťou výzvou programu je rozvoj vzdelávania –obzvlášť stredoškolského a vyššieho 

stupňa, a taktieţ rozvoj moţností pre celoţivotné vzdelávanie s cieľom vyuţitia výhod tohto 

územia –jeho integráciou spotrebami  trhu práce. Rozdiely medzi vzdelávacími systémami 

oboch krajín a relatívne nízka kvalita vzdelávania v porovnaní s kľúčovými vzdelávacími 

centrami, sú jednou zo slabých stránok tohto pohraničného regiónu. Program bude preto 

podporovať aj  zlepšenie  kvality  a rozšírenie  ponuky  vzdelávania  a zvýšenie  počtu  

účastníkov,  napr. projektov celoţivotného vzdelávania umoţňujúcich rekvalifikáciu, prípadne 

získanie profesie, ktorá by mohla byť uţitočná na cezhraničnom trhu práce. 



Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa 

 

Názov projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa 

Číslo projektu PLSK.01.01.00-12-0173/17 

Vedúci partner projektu Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry s r. o. 

Partneri projektu Partner 1: Mesto Spišská Belá  

Partner 2: Gmina Czarny Dunajec 

Partner 3: Mesto Nowy Targ 

Partner 4: Gmina Nowy Targ 

Partner 5: Gmina Łapsze Niżne 

Partner 6: Obec Huncovce 

Partner 7: Obec Veľká Lomnica 

Partner 8: Obec Hniezdne 

Termín realizácie 01.10. 2018 – 30.09. 2020 

Prioritná os Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

cezhraničného územia 

Typ projektu Vlajkový 

 

Projekt bol predloţený dňa 10. 11. 2017 v rámci Programu Interreg V – A Poľsko – 

Slovensko 2014 – 2020 vo výzve PO 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

pohraničia. Dňa 30. marca 2018 bol zverejnený zoznam projektov po formálnom hodnotení v 

rámci Prioritnej osi 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného 

územia, na ktorom sa nachádza pod poradovým číslom 75 aj projekt Historicko – kultúrno – 

prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa. Dňa 06. 04. 2018 bol zverejnený zoznam projektov po 

strategickom hodnotení, kde sa nachádza celkovo 68 projektov. V dňoch 25. – 26. júna 2018 

sa v Poľsku uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho výboru v rámci ktorého sa projekt  v 

poradovníku projektov nachádzal na 13. mieste. V hodnotení získal celkovo 87,5 bodov a v 

strategickom hodnotení získal 31 bodov. 

 

Projekt bol dňa 25. júna 2018 na zasadnutí Monitorovacieho výboru schválený v 

celkovej poņadovanej výńke 4 000 611,55 €.  

 

Dňa 15.10. 2018 bola podpísaná partnerská zmluva k projektu. 

 

 



Ciele: 

 Ochrana a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt pohraničia nachádzajúcich sa 

na Ceste okolo Tatier 

 Rozvoj a posilnenie potenciálu Cesty okolo Tatier, ako cezhraničného turistického 

produktu 

 Rozšírenie cezhraničnej siete cyklistických trás na Ceste okolo Tatier s infraštruktúrou 

pre cyklistov.  

 

Úloha č. 1 

 

Rozvoj turistického produktu – výstavba infrańtruktúry pre cyklistov a renovácia 

historických objektov na cezhraničnej trase Cesty okolo Tatier a ich prispôsobenie sa na 

účely cyklistickej dopravy.  

 

Partneri a ich úlohy:  

 

1. Gmina Czarny Dunajec – renovácia historickej ţelezničnej stanice v Podczerwonem 

pri trase Cesty okolo Tatier a jej prispôsobenie na účely cyklistickej dopravy.  

2. Gmina Łapsze Niżne – obnova historických prameňov na Spiši v Kacvíne pri 

chodníku Cesty okolo Tatier, vytvorenie multimediálnej prírodnej expozície, 

oddychové zóny pre cyklistov. 

3. Gmina Nowy Targ – výstavba oázy odpočinku pre cyklistov nad jazerom 

v Krauszowie pri Ceste okolo Tatier. 

4. Mesto Nowy Targ – výstavba rekreačnej zóny pre cyklistov v Nowom Targu priamo 

pri Ceste okolo Tatier.  

 

Úloha č. 2 

 

Výstavba cyklistických trás cezhraničnej Cesty okolo Tatier na poľskej a slovenskej 

strane hranice.  

 

 

 

 

 



Partneri a ich úlohy:  

 

1. Mesto Spińská Belá – výstavba asfaltovej cyklistickej trasy na úseku Stráţky – 

Spišská Belá v celkovej dĺţke 2,08 km a na úseku Spišská Belá – Slovenská Ves 

v rámci k. ú. Spišská Belá v celkovej dĺţke 1,56 km.  

2. Gmina Czarny Dunajec – výstavba úseku cyklistického chodníka so štrkovým 

povrchom v celkovej dĺţke 6,68 km.  

3. Mesto Nowy Targ – výstavba cyklistických chodníkov v meste (na letisko – asfaltový 

povrch, dĺţka 1,1 km) a v západnej časti mesta (asfaltový povrch, dĺţka 1,2 km), 

obnova dvoch lávok na toku rieky Czarny Dunajec.  

4. Gmina Nowy Targ – pokračovanie výstavby cyklistickej trasy s asfaltovým 

povrchom v celkovej dĺţke 6,88 km.  

5. Gmina Łapsze Niżne – plánovaná výstavba cyklistickej trasy v celkovej dĺţke 1,17 

km s asfaltovým povrchom. Priame napojenie na hranicu Kacvín – Veľká Franková.  

6. Obec Hniezdne – výstavba cyklistickej trasy v celkovej dĺţke 1,01 km s asfaltovým 

povrchom.  

7. Obec Huncovce - výstavba cyklistickej trasy v celkovej dĺţke 2,81 km s asfaltovým 

povrchom. Trasa vedie od k. ú. Huncovce po hrádzi rieky Poprad a hrádzi prívodného 

kanála k MVE.  

8. Obec Veľká Lomnica – výstavba cyklistického chodníka s asfaltovým povrchom na 

úseku od k. ú. Huncovce – ČOV Matejovce v dĺţke 1,2 km. Ako súčasť investície je 

plánovaná výstavba inţinierskych zariadení potrebných na pokračovanie chodníka 

Cesty okolo Tatier smerom na Poprad: Lávka cez rieku Poprad v km 0,186 alebo 

Lávka popod oblúkový most na ceste I / 66. 

 

Úloha č. 3 

 

Rozvoj a údrņba cezhraničného turistického produktu.  

Aktivity bude realizovať vedúci partner – EZÚS TATRY.  V rámci úlohy sa uskutočnia 

pracovné stretnutia, mediálna kampaň, publikačná činnosť, účasť na Veľtrhoch v cestovnom 

ruchu na Slovensku i v Poľsku, zorganizovanie fotografickej súťaţe pre foto – cyklistov 

„Poznajme pohraničie na bicykli“,  príprava a implementácia špecifických nástrojov na 

podporu cestovného ruchu – preukazy hraničných prieskumníkov + pečiatky vo vybraných 

kultúrnych a prírodných inštitúciách, návrh a realizácia špeciálnych cyklo stojanov „Trail“ 

s označením pre vybrané inštitúcie, zamestnanie cyklo – špecialistu, ktorý bude chodiť po 



cyklochodníku Cesty okolo Tatier na poľskej aj slovenskej strane a ktorý bude zabezpečovať 

fotografie, krátke filmy, blogy a sociálne médiá.  

 

Rozpočet: 

Partneri ERDF 

Spolufinancovanie 

Oprávnené 

náklady 

Neoprávnené 

náklady 
Ńtátny 

rozpočet 

Vlastné 

spolu 

financovanie 

Iné 

prostriedky 

VP EZÚS 

TATRY 
67 566,38 € 0,00 € 0,00 € 20 123,48 € 87 689,86 €   

P 1 Mesto 

Spišská Belá 
392 720,68 € 46 202,43 € 23 101,23 € 0,00 € 462 024,34 €   

P 2 Gmina 

Czarny 

Dunajec 

620 297,56 € 0,00 € 109 464,29 € 0,00 € 729 761,85 € 39 564,97 € 

P 3 Mesto 

Nowy Targ  
595 271,25 € 0,00 € 105 047,87 € 0,00 € 700 319,12 €   

P 4 Gmina 

Nowy Targ 
623 995,85 € 0,00 € 110 125,93 € 0,00 € 734 121,78 €   

P 5 Gmina 

Łapsze Niżne 
460 237,59 € 0,00 € 81 218,41 € 0,00 € 541 456,00 €   

P 6 Obec 

Hniezdne 
107 247,64 € 12 617,37 € 6 308,69 € 0,00 € 126 173,70 €   

P 7 Obec 

Huncovce 
553 762,15 € 65 148,49 € 32 574,25 € 0,00 € 651 484,89 €   

P 8 Obec 

Veľká 

Lomnica 

556 153,60 € 65 429,84 € 32 714,92 € 0,00 € 654 298,36 €   

SPOLU 3 977 252,70 € 189 398,13 € 500 555,59 € 20 123,48 € 4 687 329,90 € 39 564,97 € 

 

 

 

 

 

 

 



Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“ 

 

Názov projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ 

Číslo projektu PLSK.03.01.00-12-0193/18-00 

Vedúci partner projektu Zväzok Euroregion ,,Tatry“  so sídlom v Nowom Targu 

Partneri projektu Európske Zoskupenie územnej spolupráce Tatry s.r.o. 

Zdruţenie Euroregión Tatry so sídlom v Keţmarku 

Kontakty partnerov www.euroregion-tatry.eu 

www.euwt-tatry.eu 

www.euroregion-tatry.sk 

Dátum vyhlásenia výzvy 05.03. 2018 – 30.04. 2018 

Termín realizácie 01.05. 2019 – 30.04. 2021 

Prioritná os Rozvoj cezhraničného a celoţivotného vzdelávania územia 

Typ projektu Štandardný 

 

Cieľ projektu:  

 Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania na území 

pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“ 

 

Tento projekt predpokladá realizáciu mnohých školiacich aktivít, ktoré vďaka zvýšeniu 

odborných kvalifikácií zamestnancov samosprávy uľahčia spoluprácu poľským a slovenským 

jednotkám územnej samosprávy pri realizácií spoločných podujatí. Za účelom dosiahnutia 

predpokladaných projektových cieľov je nevyhnutná spoločná realizácia všetkých partnerov 

v týchto aktivitách: 

1. Vytvorenie Cezhraničného centra Poľsko – slovenského vzdelávania (dostupného pre 

osoby s postihnutím) 

2. Škola lídrov cezhraničnej spolupráce – dobrá prax na Poľsko – slovenskom pohraničí 

3. IT ako nástroj podporujúci vzdelávanie lídrov cezhraničnej spolupráce 

 

V projekte sú tieţ naplánované aktivity v oblasti informovania a propagácie. Budú sa 

realizovať aktivity, ktoré spropagujú projekt a jeho výsledky, budú sa realizovať úkony 

súvisiace s riadením projektu. V dôsledku realizácie týchto aktivít sa na spoločných Poľsko – 

slovenských miestnych iniciatívach v prospech zamestnanosti a na spoločných školeniach 

zúčastní 910 osôb. To prispeje k dosiahnutiu ukazovateľa určeného v Programe pre 3. 

http://www.euroregion-tatry.eu/
http://www.euwt-tatry.eu/
http://www.euroregion-tatry.sk/


prioritnú os a dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu, ktoré sú zhodné s konkrétnym cieľom 

Programu prijatým pre 3. prioritnú os.  

 

Zdruţenie Euroregión Tatry na slovenskej strane bude realizovať aktivitu č. 2 v rámci ktorej 

sú naplánované tieto aktivity: 

 Maliarske a natieračské práce priestorov Domu Slovensko – poľského stretávania sa 

Euroregiónu „Tatry“ – nevyhnutnou súčasťou školiacich priestorov je ich zútulnenie 

a hygiena 

 Montáţ roliet do školiacich miestností Domu Slovensko – poľského stretávania sa 

Euroregiónu „Tatry“ – potrebné z dôvodu viditeľnosti projekcie, ktorá je nevyhnutná 

počas realizácie úloh projektu 

 Úvodná konferencia projektu – predstavenie projektu a jeho aktivít 

 Zabezpečenie špeciálnych školení pre členov EUT v oblasti účtovníctva, verejného 

obstarávania, realizácie a vyúčtovania projektov a pod.  

 Organizácia workshopu, ktorý sa bude týkať realizácie úspešných projektov 

 Prehliadka úspešného projektu (prehliadka Keţmarského hradu) 

 Modernizácia webovej stránky – vysoký kontrast, zvýraznené výrazy pre zrakovo 

postihnutých ľudí 

 Iné výdavky na realizáciu a riadenie aktivít projektu 

 

Úvodná konferencia 

 Členom zdruţenia sa predstavia jednotlivé aktivity projektu, moţnosť zúčastnenia sa 

na školeniach, Konferencia pre slovenských aj poľských členov (cca 100 osôb) 

 

Financovanie projektu: 

Partneri EFRR Ńtátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu 

Zväzok Euroregion 

,,Tatry“ 

167 650,12 € 

(85%) 

0 € 

 (5%) 

29 585,35 € 

(10%) 

197 235,47 € 

Európske Zoskupenie 

územnej spolupráce 

Tatry s.r.o. 

61 182,03 € 

(85%) 

0 € 

(5%) 

10 796,92 € 

(10%) 

71 978,95 € 

Zdruţenie Euroregión 

Tatry 

53 260,70 € 

(85%) 

6 265,97 € 

(10%) 

3 133,01 € 

(5%) 

62 659,68 € 

Spolu 282 092,85 € 6 265,97 € 43 515,28 € 331 874,10 € 



Upevňovanie cezhraničných vzťahov a podpora tradičných hodnôt na území 

Euroregiónu ,,Tatry“ 

 

Názov projektu Upevňovanie cezhraničných vzťahov a podpora tradičných 

hodnôt na území Euroregiónu ,,Tatry“ 

Číslo projektu SPERA 2019 

Vedúci partner projektu Zdruţenie Euroregión Tatry so sídlom v Keţmarku 

Partneri projektu Zväzok Euroregion ,,Tatry“ so sídlom v Nowom Targu 

Európske Zoskupenie územnej spolupráce Tatry s.r.o. 

Dátum vyhlásenia výzvy 02.05. 2019 

Termín realizácie 01.01. 2019 -31.12. 2019 

Vyhlasovateľ výzvy Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície 

Typ projektu Výzva na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 

rozvoja 

 

Hlavný cieľ projektu: 

 Rozvoj kultúry regiónov a sídel, cestovného ruchu a podpora územnej spolupráce 

vrátane cezhraničnej spolupráce na území Euroregiónu ,,Tatry“ 

 

Ńpecifické ciele: 

 Rozvoj cezhraničnej spolupráce a vytváranie partnerstiev medzi slovenskými 

a poľskými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja, 

 Rozvoj cestovného ruchu na území Euroregiónu ,,Tatry“, 

 Propagácia aktivít projektu. 

 

Aktivity projektu: 

 XXV. Kongres Zdruņenia Euroregion Tatry 

Zdruţenie plánuje zorganizovať XXV. Kongres Zdruţenia Euroregión Tatry, 

prostredníctvom ktorého sa všetci členovia môţu dozvedieť o zrealizovaných ale aj 

plánovaných aktivitách a projektoch Zdruţenia, získať informácie ohľadom čerpania 

finančných prostriedkov, zapojenia sa do spoločných alebo individuálnych projektov, 

nabrať skúsenosti prostredníctvom účasti na rôznych školeniach, ktoré Zdruţenie 

pripravuje a taktieţ nájsť vhodných partnerov pre realizáciu spoločných cezhraničných 

projektov. Cieľom Kongresu je spropagovať cezhraničnú spoluprácu medzi poľskými 

a slovenskými samosprávami - členmi Euroregiónu "Tatry".  

 



 XVIII. Slovensko - poľské hospodárske fórum 

Zdruţenie Euroregión Tatry so sídlom v Keţmarku kaţdoročne organizuje Slovensko-

poľské hospodárske fórum, ktoré prispieva k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi 

Slovenskom a Poľskom. Kaţdý rok je fórum jedným z vrcholov Slovensko – poľských 

hospodárskych vzťahov. Záštitu nad XVIII. fórom, ktoré sa uskutoční v októbri 2019 

v Spišskej Novej Vsi, prisľúbilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave.  

 

 Slávnostná Konferencia pri príleņitosti 25. výročia Euroregiónu Tatry 

Slávnostná konferencia sa bude zameriavať na spoločné úspešne zrealizované 

projekty, dôleţité medzníky počas  25. Rokov fungovania Euroregiónu ,,Tatry“, 

predstavenie významných osobností po Slovenskej aj po Poľskej strane, ktoré stáli pri 

zrode Euroregiónu ,,Tatry“ a so svojimi spomienkami  vystúpia v rámci diskusie, ktorá 

bude venovaná práve im a tieţ dôleţitej osobe, na počesť ktorej sa kaţdoročne na 

Cezhraničnom Kongrese Euroregiónu ,,Tatry“ vyhlasuje súťaţ o cenu pre najlepšie 

spolupracujúce samosprávy – členov Euroregiónu  ,,Tatry“ a inštitúcie pôsobiace na 

území Euroregiónu ,,Tatry“ – Cena Petra Buriana. Medzi jednotlivými diskusiami 

bude prebiehať slávnostný program a to vystúpenia folklórnych súborov zo Slovenska 

a Poľska a tieţ veľkolepá bubnová show na počesť osláv. V závere Konferencie budú 

odovzdané pamätné plakety čestným členom Euroregiónu ,,Tatry“ po slovenskej aj 

poľskej strane.  V rámci projektu bude vydaný propagačný materiál k oslavám 25. 

výročia Euroregiónu ,,Tatry" a následne sa  vytvorí Etnografická mapa, ktorá bude 

pozostávať z portrétov autentických osobností z regiónu, ktorých môţe návštevník, 

turista, cyklista stretnúť s cieľom priblíţiť zvyky a tradície na území Zdruţenia 

Euroregión Tatry - Spiš, Orava, Liptov a Šariš a Podhalie čo rozšíri vedomosti turistu 

o atraktívnych miestach regiónu.  

 

Financovanie projektu 

Aktivity Dotácia (90%) Vlastné zdroje (10%) Spolu 

Kongres 1 431,00 € 159,00 € 1 590,00 € 

SL-PL Hosp. fórum  7 375,50 € 819,50 € 8 195,00 € 

Konferencia 35 721,00 € 3 969,00 € 39 690,00 € 

 44 527,50 € 4 947,50 € 49 475,00 € 

 

Ņiadosť o dotáciu bola dňa 04.11. 2019 vyhodnotená ako neschválená. 



 

Počas roka kancelária zdruţenia v prípade potreby komunikovala a spolupracovala 

s predsedami a členmi pracovných komisií Zdruţenia Euroregión Tatry pri príprave 

a realizácii konkrétnych aktivít. 

 

 Hlavnou činnosťou kancelárie Zdruņenia Euroregión Tatry bola aj v roku 2019 

príprava a uskutočnenie XVIII. Slovensko - poľského hospodárskeho fóra, ktoré sa konalo 

dňa 10.10. 2019 v Redute v Spišskej Novej Vsi. Záštitu nad XVIII. fórom prevzalo 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo 

Varšave a mesto Spišská Nová Ves. 

 

Zúčastneným subjektom, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, podnikateľom 

a odbornej verejnosti z oboch strán hranice sa prihovorili Veľvyslanec Slovenskej republiky 

vo Varšave pán Dušan Krištofík. Veľvyslanca Poľskej republiky zastupoval na XVIII. 

Slovensko - poľskom hospodárskom fóre pán Piotr Drobniak – radca a minister. 

 

Tohtoročné fórum pokračovalo v zmene z roku 2017, ktorou boli organizované rozhovory 

stálych skupín osôb na danú tému, teda forma panelových diskusií. A ţe to bol správny krok 

vpred svedčia aj ohlasy zúčastnených osôb a okruhy odborných tém.  

 

Témami minuloročných panelových diskusií boli napríklad:  

 

 Nastali zmeny v Poľsko – slovenskej spolupráci? 

 Príprava nového programového obdobia 2021 – 2027 

 SBA - Váš partner vo svete podnikania 

 Cezhraničná doprava a „cyklodoprava“ na Slovensko – poľskom pohraničí  

 Cestovný ruch a záţitková miestna ekonomika. 

 

Aj tento rok si účastníci prišli na svoje, čakalo ich mnoho odborných tém, stretnutia so 

zástupcami oboch veľvyslanectiev, samosprávnych orgánov, obchodných komôr, moţnosť 

výmeny skúseností, nadväzovanie nových kontaktov, partnerstiev a pod.   

 

Hlavnými partnermi XVIII. Slovensko – poľského hospodárskeho fóra boli: Veľvyslanectvo 

Poľskej republiky v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, Mesto 



Spišská Nová Ves. K ďalším partnerom sa pridali EZÚS TATRY s. r. o., Prešovská RK 

SOPK, Slow Food Tatry, Slovak Business Agency, Unipetrol Orlen Group. 

 

 Zvlášť by sme sa chceli srdečne poďakovať predsedovi Revíznej komisie EUT p. 

Karolovi Gurkovi, ktorý svojím profesionálnym prístupom výrazne prispel k transparentnému 

financovaniu a chodu nášho zdruţenia. 

 

 Od posledného Kongresu konaného dňa 30. apríla 2019 v Poprade Zdruţenie 

Euroregión Tatry okrem aktivít naplánovaných v spomínaných projektoch realizovalo 

mnoţstvo ďalších aktivít a jeho zástupcovia sa zúčastnili mnohých zasadnutí a rokovaní. 

Podrobnejšie je činnosť EUT opísaná v Kalendáriu, ktoré je prílohou č. 1 tejto správy. 

Z činnosti EUT spomeniem aspoň niektoré: 

 

V období od XXV. Kongresu Zdruţenia Euroregión Tatry konaného dňa 30. 04. 2019 sa naši 

zástupcovia zúčastnili zasadnutí a stretnutí:  

 

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

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.  

Dňa 22.05. sa na úrade prešovského samosprávneho kraja 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. 

Dňa 13.06. sa Na úrade Prešovského samosprávneho kraja 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.  

V dňoch 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. 



Dňa 05.09. sa uskutočnilo stretnutie členov hodnotiacej komisie v zloţení Lívia 

Kredatusová, Oľga Marhulíková, Eva Kelbelová a Gabriela Kantorková v Dome Slovensko – 

poľského stretávania sa v Nowom 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. 

V dňoch 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.  

V dňoch 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.  

V dňoch 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. 

Dňa 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. 

Dňa 22.11. sa organizovalo podujatie III Festival poľskej hudby v Ţiline 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. 

Dňa 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. 



V dňoch 29.11. (piatok) a 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. 

Dňa 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“. 

V dňoch 10.12. (utorok) a 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. 

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

stretnutia zástupcov programu INTERREG ohľadne prediskutovania moţností organizácie 

plánovaného cyklistického preteku. 

 

    Naďalej ponúkame všetkým našim členom moţnosť propagovať Vaše aktivity 

a podujatia prostredníctvom internetovej stránky ZRT - www.euroregion-tatry.sk v sekcii 

Aktuality a akcie. Zároveň propagujeme Zdruţenie Euroregión Tatry na www.facebook.com.   

     

Dovoľte mi poďakovať sa poľskej strane Zväzku Euroregión „Tatry“, predsedovi 

Bogusławovi Waksmundzkemu, kancelárii v Novom Targu, zvlášť riaditeľovi Michałovi 

Stawarskému a Agnieszke Pyzowskej – riaditeľke EZÚS TATRY s r. o. za spoluprácu 

v uplynulom roku. Zároveň sa chcem poďakovať za spoluprácu členom Rady Zdruţenia 

Euroregión Tatry, ktorí v zloţení PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, Ing. Ján Blcháč, PhD., 

PhDr. Ľuboš Tomko, PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, Mgr. Michal Lazár, Ing. Ondrej 

Kavka, Mgr. Ing. Peter Petko takto pracujú od XXV. Kongresu Zdruţenia Euroregión Tatry 

konaného dňa 30.04. 2019 v Poprade. Ďakujem aj predsedovi EZÚS TATRY s. r. o. pánovi 

Ńtefanovi Bieľakovi za doterajšiu spoluprácu. V neposlednom rade ďakujem pracovníkom 

kancelárií po oboch stranách hranice v Nowom Targu, mojej kolegyni Radoslave 

Krafčíkovej v Keţmarku. Veľké poďakovanie patrí aj Vám, naším členským mestám 

a obciam za prejavenú dôveru. Zároveň sa budeme veľmi tešiť na Vaše námety, ktoré pomôţu 

ďalšiemu rozvoju slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 17. septembra 2020 
 

Spracovala a predkladá: Ing. Lívia Kredatusová  

http://www.euroregion-tatry.sk/
http://www.facebook.com/

