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Vážení členovia Združenia, 

        je pre mňa cťou i potešením prihovoriť sa vám v 

prvom tohtoročnom čísle nášho informačného 

mesačníka. Nazdávam sa, že aj dvojkové číslice roku 

2022 predurčujú aktívne "duo-pokračovanie" v dobre 

naštartovanej a obojstranne výhodnej cezhraničnej 

spolupráci  Euroregiónu Tatry. Uvedomujeme si, že 

spoločenské ani ekonomické prostredie nám, žiaľ, 

nepraje. Napriek tomu som presvedčený, že nie je čas 

zložiť ruky do lona. Práve naopak, je čas vysúkať si 

rukávy a činorodosťou prekonať nepriazeň okolností. 

Pasivita by nás totiž mohla priviesť na pokraj 

priepasti, zatiaľ čo aktívny prístup nám prekonanie 

ťažkostí aspoň uľahčí.  

        Slovensko-poľská pracovná skupina vybrala štyri 

kľúčové oblasti podpory Programu Cezhraničnej 

spolupráce INTERREG Poľsko - Slovensko v rokoch 

2021–2027. Program počíta s celkovou alokáciou 

takmer 130 miliónov eúr. Z uvedenej sumy by sme cca 

20 percent chceli venovať projektu: K prírode 

ohľaduplné a bezpečné pohraničie. Ide o súčasť 

európskej politiky zameranej na prechod z 

ekologickejšieho, nízko uhlíkového hospodárstva na 

hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka. Druhou 

oblasťou záujmu s cca 20-percentnou sumou celkovej 

alokácie je posilnenie cezhraničnej mobility v rámci 

európskeho projektu "Prepojenejšia Európa". Tretí 

balík investícií (cca 50 percent celkovej sumy) má za 

cieľ kultúrne a turisticky atraktívne pohraničie. 

Necelých 10 percent financií by malo smerovať na 

lepšie spravovanie cezhraničnej spolupráce.   

        Z Programového obdobia 2021 - 2027 by prvé 

výzvy mali byť známe na jeseň 2022 a realizácia 

projektov sa predpokladá od 1. 1. 2023. Je to čas, 

ktorý by sme mali využiť na to, aby nás termín 

predkladania výziev nezastihol nepripravených. 

Šťastie totiž praje pripraveným. V najbližšej dobe by 

sme v polovici februára 2022 chceli otvoriť dva bloky 

školení zameraných na prípravu a realizáciu projektov. 

Čas začiatku nového roka by sme mali využiť aj na 

prípravu projektových nápadov  výzvy  Prešovského 

samosprávneho kraja, Nadácie Grant Baumit, 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR (SPERA 2022) a iných programov. 

Veríme, že tento rok sa nám na jeseň podarí 

zorganizovať v Spišskej Novej Vsi XX. Slovensko-

poľské hospodárske fórum.  

        Verím, vážení kolegovia, milí priatelia, že tieto 

náročné úlohy sa pre nás aj v súčasnej krízovej dobe 

stanú  výzvou, nie problémom. News Letter je 

pripravený pomôcť Vám zorientovať sa v celej 

cezhraničnej problematike. Oceníme a radi odpovieme 

na otázky, návrhy, pripomienky aj konštruktívnu 

kritiku. Pri plnení nášho spoločného cieľa Vám 

všetkým prajem pevné zdravie, radosť z práce a 

pohodu v rodine. Vivat, crescat, floreat Euroregión 

Tatry. 

 
         Výstava výtvarných prác v Dome Slovensko-poľského stretávania sa v Kežmarku 

 
 

Lívia Kredatusová 
 

Projektová manažérka 

Združenie Euroregión Tatry 

 

 

Riaditeľka kancelárie Združenia EUT 

Radoslava Krafčíková spolu 

s predsedom Rady Združenia EUT 

Jánom Ferenčákom dňa 31. januára 

v poobedňajších hodinách slávnostne 

otvorili výstavu výtvarných prác 

zaslaných do súťaže pod názvom 

Euroregión ,,Tatry“ očami detí 

zrealizovanú v rámci mikroprojektu 

Úloha Euroregiónu ,,Tatry“ pri šírení 

kultúrneho dedičstva Poľsko – 

slovenského pohraničia. Ján Ferenčák 

 
v úvode privítal účastníkov vernisáže 

a uviedol, že súťaž prebiehala od 15. 

februára do 30. júna 2021 kedy mali 

deti možnosť zapojiť sa. Vzhľadom na 

pretrvávajúcu epidemickú situáciu to 

bolo správne načasovanie, ako 

motivovať deti počas neľahkej 

digitálnej doby, aby mohli rozvíjať 

svoju kreativitu, keďže téma bola 

obšírna. Prekvapením bola vysoká 

účasť žiakov na tejto súťaži. Najviac 

zaslaných prác prišlo zo Základných 

škôl, preto sa porota v tejto kategórii 

rozhodla udeliť dve tretie miesta a to 

v kategórii 1.–4. ročník ZŠ a 5.-9. 

ročník ZŠ. Najmenej zaslaných prác 

prišlo zo  stredných  škôl.  Spolu za 

 
všetky kategórie sme obdŕžali 429 

výtvarných prác, ktoré sú aktuálne 

vystavené v Dome Slovensko – 

poľského stretávania v Kežmarku do 

18. februára. Výstava je sprístupnená 

pre širokú verejnosť, avšak všetky 

návštevy musia byť vopred 

nahlásené. Priebeh vernisáže nám 

okrem účastníkov spríjemnili aj 

hudobníci ľudovou muzikou 

v zostave pán Dávid Bjalončík 

(harmonika) a pani Ivetka Pavlíková 

(husle), ktorí sú už zohratou 

dvojicou. Nechýbali ani čestní hostia 

 
ako pán Oto Rozložník, autor 

mnohých úspešných kníh a hrdý 

Kežmarčan a výherkyňa súťaže, 

ocenená špeciálnou cenou poroty, 

Júlia Ďurásová z Popradu. 

Slávnostné otvorenie výstavy pod názvom 

Euroregión ,,Tatry“ očami detí 
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Doplnenie cyklistickej 

infraštruktúry pri 

Ceste okolo Tatier 
 

Lívia Kredatusová – projektová manažérka 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html 

 

Dňa 15. marca 2021 reagovala kancelária 

Združenia Euroregiónu Tatry (ďalej len 

kancelária Združenia EUT) na výzvu 

Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR zameranú na poskytnutie 

dotácie v oblasti podpory regionálneho 

rozvoja. V rámci projektu bolo naplánované 

dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, čo 

predstavovalo výstavbu štyroch kusov 

moderných inteligentných cyklostaníc v 

mestách Kežmarok, Liptovský Mikuláš, 

Trstená a Spišská Belá, cez ktoré prechádza 

kostrová sieť Historicko – prírodno - kultúrnej 

cesty okolo Tatier. Termín podania žiadosti 

bol stanovený na 15. apríl 2021. Plán 

cyklostaníc pozostával z osvetlenia 

a moderných komponentov ako USB 

nabíjanie, bezdrôtové nabíjanie, rôzne snímače 

(teploty, vlhkosti, počítadlá nabíjania 

zariadenia, počítadlá zaparkovaných bicyklov, 

stav batérie a pod.) a sady nástrojov na opravu 

bicykla. Základom fungovania všetkých 

štyroch cyklostaníc bolo prevedenie na solárny 

systém. Osadenie cyklostaníc bolo 

naplánované tak, aby boli zabezpečené vhodné 

odtokové pomery. Vzhľadom na epidemickú 

 
situáciu v roku 2021 sa aj vyhodnotenie 

a realizácia projektových činností spomalila. 

V septembri 2021 Ministerstvo zhotovilo 

tabuľku projektov podľa pridelených bodov na 

formálnu kontrolu a na zaradenie do 

zásobníka. Vzhľadom na objem finančných 

prostriedkov vyčlenených na výzvu sme 

predpokladali, že podaný projekt by mohol 

byť dostatočne ohodnotený a získať finančnú 

podporu. Na základe zostavenej tabuľky 

zverejnenej na stránke ministerstva sa do 

popredia dostalo 33 projektov a náš bol 

zaradený do zásobníka pod číslom 68 

z celkového počtu 135, čo bola veľmi dobrá 

pozícia. Dňa 14. septembra 2021 podpísalo 

ministerstvo dodatok č. 1 o navýšení finančnej  

 

alokácie na túto výzvu o necelý 1 

milión €. Táto suma bola určená len na 

projekty v zásobníku. Aj napriek 

navýšeniu finančných prostriedkov to 

nestačilo na to, aby sme získali dotáciu 

na predložený projekt. S prideleným 

počtom bodov 82 sme sa nachádzali 

dvanásty pod čiarou. Možno sa nám 

nepodarilo získať dotáciu v roku 2021, 

ale verím, že projekt je spracovaný na 

veľmi dobrej úrovni, možno sa 

dopracujú alebo pozmenia ešte nejaké 

detaily a môžeme sa uchádzať 

v prípade vyhlásenia výzvy nanovo 

o dotáciu aj v roku 2022. Môžem 

povedať,  že  spolupráca s partnermi na 

 
príprave tohto projektu prebehla bez 

akýchkoľvek problémov a s plným 

nasadením za čo sa chcem veľmi pekne 

poďakovať. Každý projekt, ktorý podá 

kancelária Združenia EUT sama za 

seba alebo v spolupráci s partnermi, aj 

keď možno nie je úspešný, znamená vo 

veľkej miere prínos, pretože tak sa 

všetci učíme a vychytávame chyby 

a nedostatky, ktorých sa v budúcnosti 

môžeme vyvarovať. Máme tu začiatok 

nového roka a s ním nové príležitosti. 

Neustále vychádzajú nové výzvy, preto 

je potrebné zbierať nápady, byť 

kreatívny a pripravovať kvalitné 

projekty z rôznych oblastí. Ako vieme, 

pripravuje sa spustenie nového 

programového obdobia 2021 – 2027. 

Predpokladá sa, že prvé výzvy by 

mohli byť spustené na jeseň 2022. 

Oblasti podpory sú definované, 

poznáme aj jednotlivé finančné 

alokácie a nič nám nebráni v príprave 

projektových zámerov. Aj keď sme 

možno v tomto veľkom projekte 

nateraz neuspeli, nie je dôvod na 

sklamanie, nech nás to poháňa dopredu 

a motivuje k ďalším novým nápadom. 

Kancelária Združenia EUT sa nebráni 

žiadnej spolupráci, preto čím viac 

projektov spolu pripravíme, tým vyššia 

bude šanca na úspech. Informácie 

k podporeným projektom z tejto výzvy 

nájdete na stránke ministerstva, ktorej 

link je súčasťou tohto článku v úvode. 

 
 

Hory nápadov 

v meste Vysoké 

Tatry 
 
https://www.vysoketatry.sk/hn22.html 

 

Mesto Vysoké Tatry vyhlásilo 4. 

ročník osvedčenej výzvy Hory 

nápadov v meste Vysoké Tatry. 

Vďaka vyčleneným financiám 

z participatívneho rozpočtu sa 

podarilo realizovať desiatky 

zaujímavých nápadov a podujatí. 

Mesto podporí vybrané projekty 

celkovou sumou 40000 € (min. výška 

podpory jedného projektu: 500 €, 

max. 3000 €, do 2000 € pre kultúrne, 

športové, poznávacie, spoločenské 

a charitatívne podujatia). O dotáciu 

sa môžu uchádzať iniciatívy občanov 

a právnické subjekty, ktoré majú 

sídlo alebo trvalý pobyt na území 

mesta/ktoré tu pôsobia alebo 

poskytujú služby obyvateľom. 

Žiadať môžu mimovládne 

organizácie, neziskové organizácie, 

OZ, účelové zariadenia cirkvi, 

zoskupenie minimálne 3 obyvateľov, 

pričom aspoň jeden z nich musí mať 

nad 18 rokov. Oblasti podpory sa 

týkali zveľadenia verejných 

priestranstiev – malé oddychové 

zóny, športoviská, zanedbané plochy, 

klubové priestory, parky, ihriská 

a miesta, kde sa stretávajú naši 

obyvatelia, kultúrnych, športových, 

poznávacích, spoločenských a  

charitatívnych podujatí, ktorých 

cieľom je stretnutie a zbližovanie 

ľudí a nápadov zameraných na 

obnovu alebo revitalizáciu 

prírodných lokalít. Projektové 

zámery s dôrazom na precízny 

rozpočet mohli zapojení predložiť do 

14. januára 2022 do 12:00 hod. 

Žiadosti bolo možné podávať 

elektronicky (e-mail) alebo písomne 

na   adresu    mesta    Vysoké   Tatry.  

 
Podporené projekty musia byť 

zrealizované do 30. novembra 2022 

a vyúčtované najneskôr do 15 dní po 

ukončení realizácie. O úspešných 

projektoch tejto výzvy Vás budeme 

informovať v ďalšom čísle nášho 

mesačníka Noviny Euroregión Tatry.  

 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html
https://www.vysoketatry.sk/hn22.html
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Úrad Prešovského 

samosprávneho kraja 

zverejnil prvé výzvy  
 

Prešovský samosprávny kraj 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-

tabula/poskytovanie-dotacii/ 

 

Výzva predsedu PSK 2022 

 

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho 

kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre rok 2022 

 

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného 

nariadenia Prešovského samosprávneho 

kraja č. 78/2019   o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 

92/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK 

č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov PSK (ďalej len „VZN č. 78/2019 

v platnom znení“) a na základe Uznesenia 

Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 

kraja č. 857/2021 zo dňa 6.12.2021, Prešovský 

samosprávny      kraj      (ďalej     len    „PSK“)  

vyhlasuje Výzvu Predsedu Prešovského 

samosprávneho kraja na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

PSK pre rok 2022 na financovanie projektov 

realizovaných na podporu verejného života 

v regióne v súlade s vymedzeným účelom 

v rámci nasledovných programov: 

• Program 1 "ŠPORT" 

• Program 2 "Kultúra" 

• Program 3 "Sociálne služby" 

• Program 4 "Rodinná samospráva" 

  

• Súťaž: Dedina roka 

 

Podmienky výzvy: 

 
 

Termín na predkladanie žiadostí je stanovený 

od 10.01. 2022 do 28.02. 2022. Žiadosť sa 

podáva prostredníctvom elektronického 

formulára a spolu s povinnými prílohami 

doručí na adresu úradu PSK. Rozhodujúci je 

dátum pečiatky pošty na obálke. 

Výzva poslancov PSK 2022 

Výzva poslancov Prešovského 

samosprávneho kraja na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 

2022 

 

V súlade s Čl. VII. Všeobecne 

záväzného nariadenia Prešovského 

samosprávneho kraja č. 78/2019 

  o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov PSK v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia Prešovského 

samosprávneho kraja č. 85/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzne nariadenie Prešovského 

samosprávneho kraja č. 78/2019 

o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov Prešovského samosprávneho 

kraja a v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia PSK č. 92/2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzne 

nariadenie Prešovského samosprávneho 

kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov Prešovského 

samosprávneho kraja  (ďalej len „VZN 

č. 78/2019 v platnom znení“) 

a na základe Uznesenia Zastupiteľstva 

Prešovského samosprávneho kraja č. 

856/2021 zo dňa 6.12.2021 Prešovský 

samosprávny   kraj    (ďalej len „PSK“) 

vyhlasuje Výzvu Poslancov PSK na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu PSK pre rok 

2022 na financovanie projektov 

realizovaných na podporu verejného 

života v regióne v súlade 

s vymedzeným účelom v rámci 

nasledovných programov: 

• Program 1 "ŠPORT" 

• Program 2 "Kultúra" 

• Program 3 "Sociálne služby" 

• Program 4 "Rodinná 

samospráva" 

  

• Súťaž: Dedina roka 

Podmienky výzvy:

 

Termín na predkladanie žiadosti je 

stanovený od 10.01. 2022 do 28.02. 

2022. 

Výzva pre región 2022 

 

Výzva pre región Prešovského 

samosprávneho kraja na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 

2022 

 

V súlade s Čl. VII. Všeobecne 

záväzného nariadenia Prešovského 

samosprávneho kraja č. 78/2019 

o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov Prešovského samosprávneho 

kraja v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia PSK č. 85/2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne 

nariadenie PSK č. 78/2019 

o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov Prešovského samosprávneho 

kraja a v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia Prešovského 

samosprávneho kraja č. 92/2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzne nariadenie Prešovského 

samosprávneho kraja č. 78/2019   

o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov Prešovského samosprávneho 

kraja (ďalej len „VZN č. 78/2019 

v platnom znení“) a na základe 

Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 

858/2021 zo dňa 6.12.2021 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej 

len „PSK“) vyhlasuje Výzvu 

pre región na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu PSK pre rok 

2022 na financovanie projektov 

realizovaných na podporu verejného 

života v regióne v súlade 

s vymedzeným účelom v rámci 

nasledovných programov: 

• Program 1 "Podpora cyklo- 

dopravy, infraštruktúry cestovného 

ruchu a pútnického turizmu" 

• Program 2 "Podpora obnovy 

kultúrnych pamiatok UNESCO 

a národných kultúrnych pamiatok" 

• Program 3 "Podpora výstavby 

a rekonštrukcie športovísk v PSK" 

• Program 4 "Podpora zvýšenia 

kvality v sociálnych službách a  

paliatívnej zdravotnej starostlivosti" 

 

Podmienky výzvy: 

 
 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-psk-78-2019.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-psk-78-2019.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-psk-78-2019.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-psk-78-2019.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-psk-78-2019.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-psk-78-2019.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-psk-78-2019.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-psk-78-2019.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-psk-78-2019.html
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Pripravujeme sa na výzvy Prešovského 

samosprávneho kraja 
 

Odborné školenia pre 

samosprávy 

 

 

Lívia Kredatusová 

Projektová manažérka Združenia EUT 

 

Od roku 2019 je spustená realizácia 

veľkého projektu pod názvom Cezhraničné 

centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“.  

V rámci tohto projektu sa nám podarilo 

v roku 2019 zrealizovať školenia z oblasti 

účtovníctva a verejného obstarávania 

a v roku 2021 to boli školenia zamerané na 

odborný poľský jazyk. Vzhľadom na to, že 

stále prebiehajú konzultácie k novému 

programovému obdobiu 2021 - 2027 

a čakáme na jeho oficiálne schválenie 

a zverejnenie, pripravili sme pre našich 

členov školenie zamerané na nové výzvy, 

informácie ohľadom čerpania finančných 

prostriedkov z EŠIF a v neposlednom rade 

novinky z oblasti Interreg PL-SK pod 

vedením odborných lektorov z danej oblasti 

 
Archívna fotografia zo školenia r. 2019 

Momentálne prebiehajú konzultácie 

s lektorom ohľadom prípravy obsahu 

školení a vhodných termínov. Keďže 

preferujeme školenie na mieste, musíme 

zohľadniť všetky náležitosti, ktoré z danej 

epidemickej situácie vyplývajú. 

Predpokladáme, že školenie sa uskutočni 

začiatkom marca 2022, tieto informácie 

budú vopred zverejnené na našej webovej 

stránke a zaslané aj s prihláškou všetkým 

našim členom. Veríme, že situácia v marci 

bude priaznivá a budeme sa môcť stretnúť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lívia Kredatusová – projektová manažérka Združenia EUT 
 

Kancelária Združenia Euroregión 

Tatry sa rozhodla v rámci tohto 

programu vypracovať dva nezávislé 

projekty. Vydaním novej informačno - 

propagačnej brožúry Euroregiónu 

,,Tatry“ (preloženej aj do poľského 

jazyka) by sme chceli priblížiť 

históriu vzniku samotného 

Euroregiónu až po súčasnosť a 

vyzdvihnúť body, ktoré majú obe 

krajiny spoločné. Oblasti, ktoré patria 

do Euroregiónu ,,Tatry“ po slovenskej 

aj poľskej strane sa môžu pýšiť nielen 

kultúrnymi pamiatkami, ale aj 

prírodnými vzácnosťami zapísanými v 

zozname UNESCO. Neoddeliteľnou 

súčasťou regiónu sú Tatry, ktoré 

tvoria prírodnú hranicu medzi 

Poľskom a Slovenskom. Nachádzajú 

sa tu náučné a turistické chodníky, 

dostupné pre rodiny s deťmi ale aj pre 

adrenalínových nadšencov, ktoré sa 

spájajú s rôznymi legendami, čí 

pašeráckymi príhodami, známymi na 

celom pohraničí. V rámci projektu 

vydaná informačno – propagačná 

brožúra bude prostredníctvom 

Združenia Euroregión Tatry dodaná 

jednotkám územnej samosprávy na 

slovenskej a poľskej časti Euroregiónu 

„Tatry“, ktoré ich budú distribuovať 

ďalej v rámci svojho regiónu. 

Cieľovými skupinami budú obyvatelia 

pohraničia, turisti, predstavitelia 

kultúrnych inštitúcií, samospráv a 

ďalších    príslušných   organizácií  v  

 
cestovnom ruchu. Tento projektový 

zámer kancelária podávala už v roku 

2021, kedy nebol podporený. Počas 

roka 2021 sa návrh projektu spolu 

s rozpočtom prepracoval, doplnil 

a pripravil na výzvu pre rok 2022. Čo 

sa týka druhého projektu, kancelária 

Združenia EUT prišla s myšlienkou 

usporiadania dňa Slovensko-poľského 

v Kežmarku. ,,Uvažujeme s oslovením 

Kežmarského hradu, v areáli ktorého  

by sa akcia mohla zorganizovať,, 

dodala L. Kredatusová, projektová 

 

 

 

 

 

manažérka Združenia. Uviedla, že na 

hradnom nádvorí je dostatok miesta, je 

tam tribúna, ktorá by sa využila na 

slávnostný program (vystúpenie 

folklórnych  súborov z Poľska a 

Slovenska a pozvaných umelcov). V 

areáli   by   tiež   mohli   byť stánky s  

 
tradičným jedlom, remeslami, či 

výrobkami. Počas dňa by prebiehala 

autogramiáda s autorom Otom 

Rozložníkom, pri príležitosti vydania 

novej knihy ,,Nielen ľudia ale aj 

príroda nás spája“, preloženej aj do 

poľského jazyka. Počas celého dňa by 

prebiehali súťaže pre deti a mládež 

s množstvom vecných cien. Do 

projektu by sme chceli taktiež zahrnúť 

prehliadku Kežmarského hradu a stálu 

expozíciou historických vozidiel a 

hasičskej techniky. Návštevníci by 

mohli vidieť unikátne autá a motorky, 

zapožičané od členov Veteran Car 

klubu z Popradu a zo zbierky Múzea 

v Kežmarku by to bola hasičská 

technika. Unikátne hasičské auto 

Škoda 154 (1929), jediné svojho druhu 

v Európe, hasičské vozy s ručnými 

striekačkami a mnohé iné. Počas 

podujatia, ktoré je plánované výhradne 

vo vonkajších priestoroch areálu hradu 

by ľudia nemuseli mať nasadené rúška 

a cítili by sa voľnejšie, všetko by sa 

však odvíjalo od aktuálnych opatrení. 

Tieto dva projekty plánuje kancelária 

Združenia pripraviť a odoslať 

v stanovenom termíne do konca 

februára. Pevne veríme, že rok 2022 

bude priaznivý nielen čo sa týka 

vývoja epidemickej situácie, ale aj 

projektových nápadov. Rozbehnuté sú 

viaceré výzvy pre mestá, obce, 

neziskové organizácie, ale aj 

podnikateľské subjekty, nielen 

z kapitoly PSK, ktoré ponúkajú skvelé 

príležitosti na realizáciu kreatívnych 

nápadov. Všetky aktuálne výzvy 

nájdete na našej novej webovej 

stránke, ktorá je k dispozícii pre našich 

členov ale aj návštevníkov. 
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