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Vážení členovia Združenia, 

        začiatkom mesiaca november sme si 

pripomenuli dva významné jesenné sviatky – 

Sviatok všetkých svätých a Pamiatku 

zosnulých. Slovo sviatok sa v ľuďoch spája 

vždy s niečím pekným a príjemným. 

Dušičkové dni však v ľuďoch vyvolávajú 

opačné emócie. Patria k smutnému 

spomínaniu a často bolestivým návratom. Pri 

návšteve cintorínov si spomíname na našich 

blízkych o čosi intenzívnejšie a v hlave nám 

beží kolotoč krásnych chvíľ, kedy sme ich 

mali ešte pri sebe. Možno práve v 

spomínaných dňoch si uvedomujeme oveľa 

silnejšie, aký rýchly a neúprosný je beh času. 

Náhlime sa a v tomto životnom zhone a často 

objavíme hodnoty človeka, až keď sa pominie. 

         Koncom októbra sme tu mali komunálne 

voľby, ktoré nám priniesli veľa zmien 

v podobe nových predstaviteľov miest a obcí. 

Týmto by som chcela poďakovať starostom 

a primátorom, ktorí boli dlhoročnou súčasťou 

našej členskej základne a podieľali sa na 

aktivitách Združenia, no rozhodli sa v ďalšom 

období už nekandidovať. Zároveň by som rada 

privítala všetkých novozvolených zástupcov 

miest a obcí. Verím, že spolupráca 

s Euroregiónom ,,Tatry“ bude pokračovať na 

takej úrovni, ako doteraz. Viem, že nie je 

ľahké hneď vpadnúť do zabehnutého systému 

a absorbovať také množstvo informácii, avšak 

postupom času a s aktívnym prístupom bude 

tento proces získavania poznatkov a chápania 

problematiky oveľa rýchlejší.  

        Netrpezlivo očakávala spustenie prvých 

výziev v rámci nového Programu cezhraničnej 

spolupráce   Interreg  PL - SK 2021 - 2027. Z 

rozpočtu programu vo výške takmer 130 

miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (EFRR) sa podporia 

projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v 

slovensko-poľskom pohraničí a prvé výzvy sa 

vyhlásia ešte do konca tohto roka. Cieľom 

programu Interreg PL-SK je vytvárať 

priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné 

väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného 

regiónu pre jeho obyvateľov i návštevníkov. 

        Pripravenosť, aktívny prístup, tvorivosť a 

spolupráca so zahraničnými partnermi sú 

kľúčom k zrealizovaniu úspešných projektov. 

 
Zapálením sviečky, zopnutím rúk a tichou modlitbou preukážme našim zosnulým, že ich neustále 

nosíme v našich srdciach a s láskou na nich spomíname. 

 
 

Mesiac november bol nielen plný akcií, 

zasadnutí, príprav na nové programové 

obdobie 2021-2027, ale aj obdobím, 

ktoré slúžilo na ukončenie mikro- 

projektu pod názvom ,,Úloha 

Euroregiónu ,,Tatry“ pri šírení 

kultúrneho dedičstva Poľsko-

slovenského pohraničia“ realizovaného 

z Programu Cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 

Začiatkom novembra sa uskutočnilo 

prvé stretnutie s pridelenou 

kontrolórkou na Úrade Prešovského 

samosprávneho kraja, kde boli 

odovzdané všetky potrebné dokumenty 

k    vyúčtovaniu   projektu.   Následne  

 
prebehla rýchla kontrola jednotlivých 

dokumentov počas ktorej sme si určili, 

ktoré prílohy a chýbajúce dokumenty 

bude potrebné doplniť. Stanovili sme 

termín odovzdania na 29. novembra, 

aby finančné prostriedky stihli na účet  

Združenia  nabehnúť  do  konca  roka.  

 

 

Počítali sme s tým, že finančné 

prostriedky z mikroprojektu nám 

budú vyplatené v plnej výške, avšak 

do konca roka to bude len polovica a  

 
v priebehu budúceho roka bude 

doplnená zvyšná časť spolu so 

štátnym rozpočtom. Fungovanie 

kancelárie Združenia Euroregiónu 

Tatry to vážne neohrozí a do roku 

2023 vstúpi s dostatočným 

množstvom finančných prostriedkov. 

Veríme, že situácia v budúcom roku 

bude priaznivejšia a bude aj viac 

možnosti zapojenia sa do nových 

projektov či výziev, ktoré nám 

umožnia dlhodobé fungovanie a 

plánovanie aktivít pre všetkých 

členov Združenia. V prvej polovici 

decembra majú byť spustené prvé 

výzvy nového programu, preto 

vyzývame členov, aby nečakali, ale 

pripravili si svoje projektové zámery. 

Konzultácie  budú možné.  

Prebehla kontrola mikroprojektu 

 

 

Lívia Jakšová 
 

Poverená riaditeľka  

Združenia 

Euroregión Tatry 

 

Lívia Jakšová – poverená riaditeľka Zdrunia 

 20. 10. 2022 
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Plánované výzvy v 

roku 2022 a podrobné 

informácie o cestných 

projektoch 
https://sk.plsk.eu/-/planovane-vyzvy-v-roku-2022-

a-podrobne-informacie-o-cestnych-projektoch 

 

 
Ešte v tomto roku plánujeme vyhlásiť výzvy 

na poskytnutie príspevku pre súťažné projekty 

a projekty Fondu malých projektov (FMP). 

Pôjde o prvé výzvy v programe Interreg 

Poľsko – Slovensko 2021-2027. 

Tematické okruhy plánovaných výziev 

Súťažné projekty: 

• Klíma (priorita 1. K prírode ohľaduplné 

a bezpečné pohraničie; špecifický cieľ 

1.: Podpora adaptácie na zmenu klímy 

a prevencie rizika katastrof a odolnosti 

s prihliadnutím na ekosystémové 

prístupy), 

• Biodiverzita (priorita 1. K prírode 

ohľaduplné a bezpečné pohraničie; 

špecifický cieľ 2: Posilnenie ochrany 

a zachovania prírody, biodiverzity 

a zelenej infraštruktúry, a to aj 

v mestských oblastiach, a zníženie 

všetkých foriem znečistenia), 

• Cesty (priorita 2. Prepojenejšie 

pohraničie; špecifický cieľ 1. Rozvoj 

a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej 

a intermodálnej vnútroštátnej, 

regionálnej a miestnej mobility odolnej 

proti zmene klímy, vrátane zlepšeného 

prístupu k TEN-T a cezhraničnej 

mobility, aktivita: zlepšenie kvality 

cestnej infraštruktúry cezhraničného 

charakteru pri zohľadnení aspektov 

udržateľnej dopravy). 

Projekty FMP 

• FMP: Turistika a kultúra (priorita 3. 

Tvorivé a turisticky atraktívne 

pohraničie; špecifický cieľ 1.: 

Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného 

cestovného ruchu v oblasti 

hospodárskeho rozvoja, sociálneho 

začlenenia a sociálnej inovácie), 

• FMP: Spolupráca obyvateľov (priorita 

4. Spolupráca medzi inštitúciami a 

obyvateľmi pohraničia; špecifický cieľ 

2.: budovanie vzájomnej dôvery, najmä 

propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“). 

Podrobné informácie o oprávnených / 

neoprávnených aktivitách v projektoch 

s dopravnou a cestnou infraštruktúrou 

cezhraničného charakteru Príspevok 

pre projekt: 

• minimálne 500 000 EUR, 

maximálne 4 000 000 EUR, 

• obdobie realizácie projektu: 

maximálne 24 mesiacov. 

Požadované dokumenty tykajúce sa 

cestnej infraštruktúry a lehota na ich 

predloženie: 

• technická dokumentácia (v 

štádiu podávania žiadostí o 

príspevok alebo pred podpisom 

zmluvy o poskytnutí príspevku 

pre projekt). 

Cestnú infraštruktúru cezhraničného 

charakteru tvoria cesty spolu 

s cestnými inžinierskymi objektmi: 

• nachádzajúce sa vo vzdialenosti 

do 30 km od štátnej hranice 

a vedúce priamo k štátnej 

hranici, 

• nachádzajúce sa vo vzdialenosti 

do 30 km od štátnej hranice 

a spájajúce sa s cestami vedúcimi 

priamo k štátnej hranici. 

Finančný príspevok sa môže 

poskytnúť na úseky ciest/cestné 

inžinierske objekty, ktoré súčasne: 

• sa nachádzajú  v jednom 

dopravnom ťahu alebo sa spájajú 

s tou istou cestou vedúcou 

priamo k hranici,  

• majú porovnateľné technické 

parametre (napr. zaťaženie 

vozovky) na oboch stranách 

hranice,  

• sú prístupné pre verejnú dopravu 

alebo vďaka modernizácii budú 

prístupné,  

• vyplývajú z regionálnych a/alebo 

miestnych rozvojových 

stratégiách a plánoch 

modernizácie ciest,  

• majú vypracovanú analýzu 

potrieb, ktorá odôvodňuje 

realizáciu (analýza dopytu a 

analýza technických možností na 

zlepšenie doprav. dostupnosti),  

• disponujú analýzou vplyvov 

realizácie na životné prostredie 

• budú podliehať komplexnej 

modernizácii,  
 

• zlepšujú funkčnosť, 

bezpečnosť a plynulosť 

dopravy a môžu prispieť k 

zlepšeniu stavu životného 

prostredia.  

Modernizácia cesty môže dodatočne 

zahŕňať výstavbu, napr.: 

• chodníka (v intraviláne a, ak je 

to potrebné, mimo obce, napr. 

pozdĺž ciest, kt. prechádzajú 

turistické chodníky),  

• cyklistického chodníka,   

• chodníka pre chodcov a 

cyklistov,   

• zastávkových zálivov,  

• dažďovej kanalizácie, systému 

na prečistenie zrážkovej vody,  

• osvetlenia,   

• zariadení zaisťujúcich bezpeč. 

v cestnej premávke, zvodidiel 

a proti- hlukových stien,  

• priechodov a priepustov pre 

zvieratá,  

• pásov zelene.  

Projekty cestnej infraštruktúry by sa 

mali nepriamo podieľať na realizácii 

cieľov Európskej zelenej dohody. 

Pri výbere projektov, ktoré získajú 

finančný príspevok, budeme 

uprednostňovať aktivity zlepšujúce 

kvalitu cestnej infraštruktúry 

v mimomestských oblastiach. 

Neoprávnené aktivity: 

• výstavba / modernizácia 

parkovísk, 

• opravy a prestavba ciest, ktoré 

nebudú prístupné pre verejnú 

dopravu, 

• opravy a prestavba ciest, ktoré 

spôsobujú závažné škody 

životnému prostrediu, 

• modernizácia prvkov jazdného 

pásu (napr. chodníka) bez 

súčasnej modernizácie cesty, 

• infraštruktúra, ktorá nespĺňa 

požiadavky prístupnosti, 

• modernizácia miestnych 

úsekov, tzv. sídliskových ciest, 

obsluhujúcich výlučne miestnu 

dopravu s prístupom k 

nehnuteľnostiam v danej 

lokalizácii,  

• vypracovanie výlučne 

technickej dokumentácie / 

plánovacej koncepcie 

modernizácie ciest / zlepšenie 

prístupu k turistickým 

atrakciám.  

 

https://sk.plsk.eu/-/planovane-vyzvy-v-roku-2022-a-podrobne-informacie-o-cestnych-projektoch
https://sk.plsk.eu/-/planovane-vyzvy-v-roku-2022-a-podrobne-informacie-o-cestnych-projektoch
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Trojúrovňová 

iniciatíva obchodných 

komôr signatárskych 

krajín 

Karpatského dohovoru 
 
Jozef Hrobák -  Prešovská RK SOPK 

 
Máme jedny TATRY a tie jednu faunu i flóru. 

Budú mať raz TATRY, významný medzinárodný 

karpatský subregión, integrovanú stratégiu 

ochrany a trvalo udržateľného rozvoja, spoločnú 

Slovensko-Poľskú? Keď ich vlastnia Slovenská 

a Poľská republika a spravujú Malopoľské 

vojvodstvo a Prešovský i Žilinský samosprávny 

kraj? Na začiatku týchto procesov nás ani vo sne 

nenapadlo, že pri hľadaní systémového riešenia 

pre ochranu a trvalo udržateľný rozvoj TATIER 

budeme musieť začať KARPATSKOU 

STRATÉGIOU, ktorú bude musieť odobriť EÚ. 

Ale poďme po poriadku. 

Karpatský dohovor (Rámcový dohovor 

o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát) 

bol podpísaný v Kyjeve pred 19-imi rokmi, v máji 

2003, siedmimi signatárskymi krajinami (Česko, 

Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko 

a Ukrajina). V súčasnosti má dohovor prijatých a 

podpísaných 5 implementačných protokolov a to: 

protokol o biodiverzite, o lesoch, o cestovnom 

ruchu, o doprave a o trvalo udržateľnom 

poľnohospodárstve a rozvoji vidieka. Cieľom 

dohovoru je zlepšiť kvalitu života, posilniť 

miestne ekonomiky a komunity a chrániť prírodné 

hodnoty a kultúrne dedičstvo.  

V septembri 2018 v poľskej Krynici-Zdrój 

podpísali predstavitelia Maďarska, Poľska, 

Slovenska a Ukrajiny Deklaráciu o vzniku 

Stratégie EÚ pre karpatský región a v decembri 

2019 Európsky výbor regiónov (EVR) na svojom 

plenárnom zasadaní schválil Stanovisko 

k makroregionálnej stratégii pre Karpaty, v 

ktorom vyzval Európsku komisiu (EK), aby 

podporila iniciatívu vytvoriť makroregionálnu 

stratégiu pre karpatský región ako ďalšiu 

makroregionálnu stratégiu a druhú stratégiu 

zameranú na európsku oblasť horského 

charakteru. 

V minulom roku v období február-júl viedol 

EVR celoeurópsku diskusiu na tému „Cezhraničná 

spolupráca a územia EÚ“, o ktorých sa podľa 

analýz z roku 2017 vie, že tvoria cca 40% územia 

EÚ, žije v nich cca 30% obyvateľov EÚ (cca 150 

mil. občanov) a pokiaľ by EÚ a členské štáty 

odstránili neprimeranú a nadbytočnú byrokraciu, 

tieto regióny by mohli produkovať minimálne 

o 8% HDP viac. EVR na konci júla minulého roka 

na svojom plenárnom zasadaní prijal a zaslal 

kompetentným inštitúciám EÚ svoje uznesenia 

a odporúčania, aby cezhraničná spolupráca 

a územia boli v popredí politickej agendy EÚ, čo 

je plne v súlade s našimi nižšie uvedenými 

iniciatívami.  

Dňa 5.10.2018 na medzinárodnom horskom fóre 

v Zakopanom podpísalo päť poľských 

hospodárskych     komôr     (Poľsko   -  Slovenská,  

Krakovská, Sadecká, Novotarská 

a Tatranská) a tri slovenské obchodné 

komory (Slovensko-Poľská, Prešovská 

a Žilinská MEMORANDUM obchodných 

komôr pôsobiacich pod TATRAMI 

s návrhom verejnému a súkromnému 

sektoru Poľskej a Slovenskej republiky 

„Obnovme spoločne rozvoj Poľsko-

Slovenských TATIER.“ 

 

Dňa 17.9.2020 v Liptovskom Mikuláši na 

Kongrese Združenia Euroregión Tatry 

podpísali tie isté poľské a slovenské 

obchodné komory Iniciatívu za vytvorenie 

medzinárodného subregiónu TATRY 

v procesoch Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (ďalej len 

FONDOV EÚ) v rozpočtovom období 

2021-2027. Memorandum aj Iniciatíva 

boli zaslané predsedom vlád PR a SR, 

príslušným ministerstvám a tiež 

dotknutým regionálnym i viacerým 

miestnym samosprávam.  

Neformálne závery všetkých stretnutí 

konštatovali, že Iniciatívy sú dobrým 

základom jediného reálneho, múdreho, 

zodpovedného a efektívneho spôsobu ako 

TATRÁM zabezpečiť ochranu i trvalo 

udržateľný rozvoj z pohľadu životného 

prostredia, infraštruktúry a tiež cestovného 

ruchu a nie len im. Zároveň však všetky 

stretnutia konštatovali, že bez aktívnej 

líderskej a koordinátorskej účasti 

príslušných národných autorít, 

regionálnych autorít a EÚ sú tieto 

Iniciatívy nerealizovateľné.  

Dnes v krajine karpatského regiónu, 

krajine susediacej a žiadajúcej o vstup do 

EÚ, na Ukrajine, zúri nevyhlásená vojna 

a ostatné krajiny karpatského regiónu, 

krajiny na východnej 

hranici EÚ sú touto vojnou najviac 

hospodársky dotknuté i najviac Ukrajine 

pomáhajúce. Uvedené skutočnosti 

vnímame ako výzvu, ako zodpovednosť 

a príležitosť na zmysluplné 

a nanajvýš potrebné zmeny. 

Vychádzajúc z uvedených skutočností 

národné obchodné komory signatárskych 

krajín Karpatského dohovoru prichádzajú 

s touto 3-oj úrovňovou Iniciatívou: 

• na medzinárodnej európskej úrovni 

sa budú národné obchodné komory 

signatárskych krajín Karpatského 

dohovoru aktívne zasadzovať 

prostredníctvom Združenia 

EUROCHAMBRES so sídlom v 

Bruseli o schválenie Karpatskej 

stratégie za oficiálnu makro-

regionálnu stratégiu uznanú EÚ s   

postavením     aké    majú    Alpská,  

Baltská, Dunajská, či Adriaticko-

Iónska stratégia a žiadajú 

EUROCHAMBRES, aby sa stala 

lídrom/nositeľom tejto idei na 

európskej úrovni, 

• na národných úrovniach 

signatárskych krajín dohovoru 

odporúčajú témy Karpatskej 

stratégie koordinovať predsedami 

vlád, resp. hospodárskymi 

podpredsedami vlád, nakoľko sú 

prierezové, nadrezortné i nad- 

národné. Vďaka tomu sa 

zvýrazní Karpatská stratégia 

smerom k EÚ, v jej krajinách 

a tiež smerom k jej dotknutým 

cezhraničným karpatským 

subregiónom, a 

• na cezhraničných karpatských 

regionálnych úrovniach 

signatárskych krajín dohovoru 

pôjde regionálnym obchodným 

komorám o prípravu a realizáciu 

spoločných integrovaných 

stratégií všetkých cezhraničných 

karpatských území (subregiónov) 

v spolupráci s dotknutými 

verejnoprávnymi inštitúciami 

týchto krajín. 

 
Od minulého roka prihraničné 

regionálne obchodné komory v spolu-

práci so zástupcami Malopoľského, 

Podkarpatského a Sliezskeho 

vojvodstva na poľskej strane, ako aj 

Prešovského a Žilinského kraja na 

slovenskej strane (regionálne 

samosprávy) cezhraničných území 

pozdĺž celej 541 km dlhej poľsko-

slovenskej hranice komunikujú 

o vytváraní jednotných integrovaných 

cezhraničných stratégií o ich ochrane 

a trvalo udržateľnom rozvoji. Ide o 3 

cezhraničné poľsko-slovenské karpatské 

euroregióny (subregióny): 

Podkarpatský, Tatranský a Beskydský. 

Dnes tieto regionálne verejnoprávne 

inštitúcie začínajú rokovať o pripojení 

sa k ich iniciatíve s českými 

prihraničnými regionálnymi komorami 

a samosprávami a budú nasledovať 

ostatné regionálne komory 

a samosprávy na spoločných hraniciach 

Slovenska s Maďarskom, Rakúskom 

i Ukrajinou. 

Slovensko je totiž jediná signatárska 

krajina Karpatského dohovoru, kde 

každý vrch má druhé meno Karpaty 

a táto iniciatíva sa dotýka celej krajiny 

a všetkých jej krajov – regiónov. 

Karpatská stratégia bude významným 

a vhodným finančným nástrojom EÚ na 

pomoc dotknutým karpatským krajinám 

a ich ekonomikám nie len v týchto 

časoch, ale i v dobe po skončení vojny 

na Ukrajine, v dobe jej obnovy. Nielen 

dotknutým krajinám, ale predovšetkým 

ich cezhraničným karpatským 

subregiónom. Naše dnešné rozhodnutia 

ovplyvnia náš život zajtra. 
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KOMUNÁLNE VOĽBY 

A VOĽBY DO VÚC   
 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska 

https://www.zmos.sk/uplne-elektronicke-

spracovanie-vysledkov-spojenych-volieb-

prinieslo-zrychlenie-sumarizacie-

oznam/mid/488745/.html#m_488745 

 

Štatistický úrad bol aj pri týchto voľbách 

zodpovedný za celkovú sumarizáciu výsledkov, 

tento raz išlo o dva rôzne typy volieb, ktoré sa 

súčasne prvýkrát v histórii sumarizovali plne 

elektronicky. 

Úplne elektronické spracovanie výsledkov 

prinieslo zrýchlenie sumarizácie. Väčšina, 98 % 

výsledkov župných volieb bolo zosumarizovaných 

v priebehu 4 hodín 55 minút po uzavretí 

volebných miestností. Podobne komunálne voľby, 

ktoré sa však mohli začať spracovávať až po 

uzavretí župných zápisníc, boli na 98 % 

zosumarizované v čase 7 a pol hodiny od 

uzavretia väčšiny volebných miestností.  

„Platí, že dvoje najnáročnejšie voľby v SR sme 

dokázali zosumarizovať o dve hodiny skôr ako 

trvalo spoznanie výsledkov len pri jedných 

komunálnych voľbách pred 4 rokmi,“ uviedol 

Jozef Brinda, vedúci oddelenia volieb 

Štatistického úradu SR. 

Míľniky sumarizácie župných volieb: 

• 50 % okrskov bolo zosumarizovaných 

a zverejnených krátko po 22 hodine (22:15) 

• 98 % okrskových zápisníc ŠÚ SR 

sfinalizovali 5 minút pred jednou 

• prvá spracovaná zápisnicu bola z obce 

Príkra (okres Prešov, Prešovský kraj) 

• posledná zápisnica prišla z okrsku č. 4 v 

meste Skalica (okres Skalica, Trnavský 

kraj) 

 Míľniky sumarizácie komunálne voľby 

• 50 % miest a obcí malo zosumarizované 

a zverejnené výsledky krátko po polnoci 

• 98 % okrskových zápisníc sme 

sfinalizovali o pol štvrtej zimného času 

• prví odovzdali okrskovú zápisnicu v obci 

Kozí Vrbovok (okres Krupina, 

Banskobystrický kraj) 

• posledná sa spracovala zápisnica z okrsku 

č.2 v Rusovciach (okres Bratislava V, 

Bratislavský kraj) 

Účasť vo voľbách do VÚC a komunál. voľbách 

Účasť v župných voľbách dosiahla 43,7 %, 

najvyššia bola v Žilinskom kraji 48,7 % a 

najnižšia   v    Bratislavskom    kraji    38,6 %. 
Spomedzi samospráv najvyššiu účasť vo voľbách 

do VÚC mala obec Ondrašovce v okrese Prešov 

(95,8 %) a naopak, najnižšiu v mestskej časti 

Košice - Luník IX (1,6 %). Účasť v komunálnych 

voľbách dosiahla 46,2 %, pričom podobne ako 

v minulosti vyššia bola na vidieku, teda v obciach, 

na úrovni takmer 55 %. 

V mestách bola účasť len necelých 39 

%. Aj v komunálnych voľbách mali 

najvyššiu účasť v obci Ondrašovce v 

okrese Prešov (95,8 %) a naopak, 

najnižšia účasť bola v obci Holumnica 

v okrese Kežmarok (15,4 %). 

Novozvolení 

zástupcovia miest 

a obcí v našej 

členskej základni 
 
Lívia Jakšová – riaditeľka Združenia 

 

 

 

 
 

Nová kniha autora 

Ota Rozložníka 

už v predaji! 
 

Lívia Jakšová – riaditeľka Združenia 
 

 

Známy kežmarský autor kníh Oto 

Rozložník, držiteľ pamätného listu 

Euroregión Tatry, napísal už štvrtú 

knihu pod názvom ,,Tatry boli pri 

tom“. Námet tejto knihy čerpal 

z Regiónu ,,Tatry“, konkrétne 

z oblasti Oravy, Liptova, Spiša, 

Šariša a Podhália. Píše v nej 

o pltníkoch na rieke Orava, Váh 

Dunajec, o osobnostiach goralského 

prostredia, o Goraloch a spomína tiež 

príhody pašerákov na pohraničí. 

V knihe zároveň opisuje turistické 

trasy medzi Slovenskom a Poľskom. 

Posledná kapitola je venovaná 

pamiatkam UNESCO v regióne.  

Cena knihy je 10€ vrátane 

poštovného. Objednať si ju 

môžete priamo prostredníctvom 

Združenia Euroregion Tatry 

alebo ju nájdete na stránkach 

kníhkupectiev. 
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Bezplatne určený pre členov  

Združenia EUT 
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Zapojte sa do Vianočnej súťaže 

s Newslettrom Noviny Euroregión Tatry! 

Stačí, ak odpoviete na súťažnú otázku do komentára pod 

Newsletter, a práve jeden z Vás môže získať knižnú 

NOVINKU od autora Ota Rozložníka  

po názvom Tatry boli pri tom! 

 

Súťaž bude ukončená dňa 16.12. 2022 vylosovaním výhercu. 
 


