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Primátor mesta 

Liptovský Mikuláš 

 

 

 

 

Vážení členovia Združenia, 
 

        mesiac marec je pre nás uţ tradičným 

poslom jari a spájame si ho uţ spravidla aj s 

knihami a s rôznymi formami vzdelávania. Hoci 

je dnešná doba hektická a ľudia si informácie 

vyhľadajú často aj na internete, dobrú knihu 

zatiaľ nič nenahradilo. Kniha vzdeláva, zlepšuje 

pamäť aj predstavivosť, zvyšuje slovnú zásobu, 

pomáha pri koncentrácii a je formou lieku proti 

depresii, čo v súčasnej covidovej dobe tieţ nie 

je na zahodenie. 

       Aktuálne sa v územnej pôsobnosti 

Euroregiónu Tatry realizuje súbor školení o 

tom, ako nadobudnúť poznatky a skúsenosti 

priamo v teréne slovensko-poľského pohraničia. 

Tieto vzdelávacie aktivity prispôsobia ponuku 

odborného vzdelávania priamo poţiadavkám 

cezhraničného trhu práce, ako aj očakávaniam 

zamestnávateľov z územia euroregiónu. 

Zdruţenie v najbliţšom období pripravuje pre 

členov odborné školenia, ktoré bude zamerané 

na poľský jazyk a na prípravu, realizáciu a 

vyúčtovanie projektov. Vzhľadom na 

pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu 

uvaţujeme o organizácii on-line školení. 

       Vítam a oceňujem aj iniciatívu Európskeho 

zoskupenia územnej spolupráce Tatry na  

príprave spoločného strategického dokumentu s 

názvom Cezhraničná integrovaná územná 

stratégia Tatry 2030. Podstatou by mala byť 

vízia toho, čo potrebujeme a chceme 

zrealizovať z eurofondov v nadchádzajúcich 

desiatich rokoch. Na napĺňaní takto 

zadefinovaných potrieb v oblasti turizmu, 

ţivotného prostredia či dopravy budú následne 

pracovať príslušné ministerstvá oboch štátov.        

Verím, ţe sa nám dostane aj nevyhnutnej 

podpory vlád Poľska a Slovenska. 

       Napriek súčasnej epidemiologickej situácii 

verím, ţe preţijete veľkonočné sviatky v pokoji 

a v zdraví. Verím, ţe čoskoro nepriaznivé 

obdobie pominie a svitne nám všetkým na 

lepšie časy. 

 

 

 

 

 

 

Príprava novej modernej verzie webovej stránky s prvkami pre zrakovo postihnutých 

 
 

Lívia Kredatusová 
 

Poverená riadením 

Zdruţenie Euroregión Tatry 

 

 

Iba nové poznatky nás dokáţu posúvať 

vpred. V detailoch sa skrýva úspech, a 

preto aj stránka Zdruţenia Euroregiónu 

Tatry prechádza zmenami. Moderná 

webstránka bude nepostrádateľnou 

súčasťou v kaţdej sfére pôsobenia a 

prispôsobí sa aj osobám so zrakovým 

postihnutím. Zvykne sa hovoriť, ţe  

„všetko je dnes na webe“ a pokiaľ 

Zdruţenie nebude mať pútavý web, 

produkty, sluţby a aktuálne informácie 

vlastne akoby ani neexistovali. Dnes uţ 

len mizivá časť ľudí vyhľadáva v 

printových médiách či letákoch a radšej  

chytia mobil a začnú „googliť“. Preto 

je mimoriadne dôleţité, aby bol profil 

Zdruţenia vykreslený prostredníctvom 

modernej prezentácie s výhodami 

oproti ostatným a tým posunul 

inštitúciu k členskej základni a 

návštevníkom na viacerých miestach 

mnohými  spôsobmi.   Navyše k tomu, 

aby bola nová stránka na popredných 

pozíciách musí byť aj responzívna, čo 

znamená perfektné zobrazenie v 

širokom spektre zariadení – mobil, 

tablet, notebook alebo počítač, smart 

hodinky a pod. Akákoľvek prezentácia 

Zdruţenia je bez stratégie iba náhodný 

pokus o úspech. Na základe toho sme 

 

 

 

 

 

pri vytváraní stránky spočiatku 

zvolili stratégiu s ohľadom na okruh 

ľudí, ktorý má zasiahnuť. Ku kaţdej 

úspešnej webstránke patria 

neodmysliteľne fotografie. Tie budú 

zozbierané prostredníctvom 

kancelárie Zdruţenia a vytvoria 

nielen pútavý úvod, ale prispejú aj 

k celkovému vzhľadu novej 

modernej webstránky. Všeobecne 

obrázky, či uţ ilustračné, alebo 

konkrétne môţu návštevníkov 

a členov rovnako zaujať, ako aj 

odradiť.  

Naša stránka sa tieţ zviditeľní vo 

vyhľadávačoch na najvyšších 

moţných pozíciách a ponúkne aj 

mnoţstvo ďalších dôleţitých 

faktorov – nájdu nás potenciálni 

členovia, ktorí sa rozhodnú pridať 

k členskej základni a zvýši sa 

celkový počet návštevníkov web 

stránky, ktoré zabezpečia rast 

a zlepšenie našej inštitúcie. 

Spustenie novej webovej stránky 

Zdruţenia je naplánované na máj 

2021. 

 

 

 

,,Web stránka Združenia dostane novú modernú podobu“ 
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Schválený projekt skvalitnil 

cezhraničnú spoluprácu 
 
Lívia Kredatusová 

riaditeľka Združenia Euroregión Tatry 

 

V rámci Poľsko-slovenskej spolupráce a 

Programu Interreg bol z prostriedkov Európskej 

únie podporený projekt s názvom Cezhraničné 

centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“. 

 
Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu cezhraničného 

profesijného odborného vzdelávania na území 

pôsobnosti Euroregiónu ,,Tatry“.  O finančné 

prostriedky poţiadal vedúci partner projektu – 

Zväzok Euroregion ,,Tatry“, s ktorým sa na 

realizácii podieľali vedľajší partneri Zdruţenie 

Euroregión Tatry a Európske zoskupenie 

územnej spolupráce Tatry s.r.o. Vzájomnou 

spoluprácou partnerov sa vytvorilo Cezhraničné 

centrum Poľsko-slovenského vzdelávania 

dostupného pre osoby so zdravotným 

postihnutím (rekonštrukcia toaliet a vytvorenie 

bezbariérového vstupu do kancelárie Zväzku 

Euroregion ,,Tatry“ v Nowom Targu pre osoby 

so zdravotným postihnutím a modernizácia 

webovej stránky Zdruţenia Euroregión Tatry 

pre zrakovo postihnuté osoby). Ďalšou 

spoločnou aktivitou partnerov bola škola lídrov 

cezhraničnej spolupráce. Tá poskytla jedinečnú 

príleţitosť, ako zlepšiť situáciu na trhu práce na 

území pohraničia. Celkový rozpočet projektu 

predstavuje 331 874,10 eur, z toho je 85% 

dotácia z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja vo výške cez 282 tisíc eur, 10% je 

príspevok zo štátneho rozpočtu a 5% tvoria 

prostriedky z vlastných zdrojov. Realizácia 

 
projektových aktivít odštartovala 01. mája 

2019. V priebehu mája sa v priestoroch 

Zdruţenia Euroregiónu Tatry v Keţmarku 

 

začalo s maliarskymi a natieračskými 

prácami firmou DUFUS, s.r.o., ktorá si 

vysúťaţila túto zákazku. Vymaľovali 

sa priestory vstupnej chodby so 

schodiskom a spoločné priestory 

určené na stretávanie sa členov 

Zdruţenia počas rôznych plánovaných 

aktivít (školenia, workshopy, tvorivé 

dielne, zasadnutia a iné). Celkové 

náklady vynaloţené na maliarske a 

natieračské práce priestorov Domu 

Slovensko-poľského stretávania sa 

predstavovali sumu 4 060,80 eur. 

 
Na konferencii otvárajúcej realizáciu 

projektu, ktorá sa uskutočnila 04. júla 

2019 v Hoteli Club v Keţmarku sa 

stretli predstavitelia slovenských a 

poľských samospráv s predstaviteľmi 

oboch Euroregiónov, kde sa v skratke 

predstavil program Interreg V-A PL – 

SK 2014 – 2020. Predsedovia Rád (p. 

Ferenčák a p. Waksmundzki) uviedli, 

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 spolupráce Poľsko - 

Slovenská republika realizovaného v 

rokoch 2007-2013. Program vo finan. 

 
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. M. Stawarski, riaditeľ 

 
kancelárie Zväzku Euroregion 

,,Tatry“ v Nowom Targu predstavil 

projekt Cezhraničné centrum 

vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ 

spolu s naplánovanými aktivitami 

jednotlivých partnerov projektu. 

Poukázal na hlavný cieľ projektu - 

zvýšenie kvality cezhraničného 

profesijného a odborného 

vzdelávania na území pôsobnosti 

Euroregiónu „Tatry“. Zdôraznil, ţe 

termín realizácie projektu bol 

stanovený od 01/2019– 12/2020 

avšak oprávnené výdavky boli 

uznané aţ od 05/2019. Poverená 

riaditeľka kancelárie Zdruţenia 

Euroregión Tatry v Keţmarku L. 

Kredatusová informovala na záver 

účastníkov o aktivitách, ktoré bude 

kancelária v rámci projektu 

realizovať. Počas konferencie bolo 

zabezpečené simultánne tlmočenie 

do poľského a slovenského jazyka a 

účastníci mali k dispozícii 

dvojjazyčné propagačné broţúry 

prezentujúce projekt. Náklady 

súvisiace s prípravou a organizáciou 

konferencie (pozvánky, propagačný 

materiál, baner, stravovanie, 

prenájom sály, ozvučenie 

priestorov, simultánne tlmočenie) 

predstavovali sumu 2 017,66 eur. 
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Cezhraničné vzdelávanie ako 

nástroj pre zlepšenie situácie na trhu práce  
 

Montáž vertikálnych roliet 

 

Lívia Kredatusová 

riaditeľka ZEUT 
 

Koncom júla 2019 boli v školiacich 

priestoroch Domu Slovensko-poľského 

stretávania namontované vertikálne 

rolety (na 5 okien). Tieto montáţne práce 

zabezpečila na základe vyhodnotenia 

predloţených cenových ponúk firma 

pána Ivana Pacana z Keţmarku s 

celkovou hodnotou zákazky 632,33 eur.        

 
 

 

Pracovné stretnutia 

 

Neoddeliteľnou súčasťou projektu bolo 

pravidelné zasadanie členov Rady 

Zdruţenia Euroregiónu Tatry, ktorí na 

svojich stretnutiach okrem iného riešili aj 

priebeh naplánovaných aktivít projektu, 

ich realizáciu a vyhodnotenie. Poverená 

riaditeľka Lívia Kredatusová na kaţdom 

zasadnutí informovala členov Rady o 

podávaní čiastkových ţiadostí 

vyplývajúcich zo zrealizovaných 

projektových aktivít a ich schválení 

kontrolným orgánom. 

 

Lívia Kredatusová– riaditeľka ZEUT 

Vzdelávanie je nepretrţitý proces rozvoja 

zamestnancov od najniţších pozícií aţ po 

top manaţérov. Cieľom vzdelávania je 

zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov a ich 

potenciál. Naučiť ich nielen ne- 

vyhnutným, zručnostiam, vedomostiam, 

ktoré súvisia s ich pracovnou náplňou, 

zodpovednosťou a kompetenciami, ale aj 

zvyšovať ich motiváciu. Konkrétna forma 

a typ vzdelávania vyplýva pre 

jednotlivých zamestnancov najčastejšie z 

interných hodnotení a analýz 

vzdelávacích potrieb v rámci firmy. V 

spoločnostiach, ktoré tento benefit 

poskytujú, ide o plánovaný a dlhodobý 

proces. Pri vyhodnotení vzdelávania je 

dôleţité sa uistiť, či investície do školenia 

priniesli, alebo potenciálne prinesú 

ţiadané výsledky. 

 
Cyklus vzdelávacích školení sa začal od 

novembra 2019. Školenie zamerané na 

podvojné účtovníctvo pre samosprávy 

bolo rozdelené na dva dni pod vedením 

školiteľa pána Dušana Rácza z firmy 

INTEGRA. Lektor si dal záleţať, aby 

teóriu preniesol do praxe. Na úvod 

oboznámil prítomných s legislatívou 

podvojného účtovníctva. Učastníci kurzu 

 

sa dozvedeli informácie ohľadom 

nových rozpočtových opatrení, 

zmien v rozpočtoch, plánovaných 

novinkách v legislatíve na rok 2020 

a iné. Na príkladoch z praxe ukázal 

účtovanie v jednotlivých účtovných 

triedach, vytvorenie závierky aţ po 

daňové priznanie právnických osôb. 

V decembri pokračovali kurzy 

zamerané na verejné obstarávanie. 

Školenie zabezpečila firma OTIDEA 

pod vedením školiteľa p. Martina 

Papcúna – odborníka na verejné 

obstarávanie. Vzdelávací program 

ponúkol účastníkom ucelené 

informácie a komplexný prierez 

problematikou verej. obstarávania. 

Získali prehľad o aktuálnej 

legislatíve, príprave a procesoch 

verejného obstarávania. Lektor sa 

venoval aj podlimitným zákazkám 

a zákazkám s nízkou hodnotou. 

Zvýšilo a prehĺbilo sa právne 

vedomie zúčastnených v oblasti 

verejného obstarávania pri aplikácii 

zmien v praxi. Na kurze sa tieţ 

dozvedeli nové informácii z oblasti 

VO so zameraním na zadávanie a 

prípravu zákaziek financovaných 

z Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov z pohľadu 

najnovších zmien zákona o verejnom 

obstarávaní. V rámci projektu bolo 

 
počas všetkých školení zabezpečené 

stravovanie. Kancelária Zdruţenia 

vybavila všetkých prítomných 

písacími potrebami (zakladač, notes, 

sada pier, zvýrazňovač a iné), ktoré 

mohli vyuţívať počas kurzov. Po 

ukončení školenia sa prítomným 

odovzdali účastnícke balíčky s 

predmetmi propagujúcimi projekt. 

Prostredníctvom týchto kurzov sa 

vyškolilo 100 osôb.  
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WORKSHOP ZAMERANÝ NA ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉ PROJEKTY 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 
 

Lívia Kredatusová  

Poverená riaditeľka ZEUT 

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú 

situáciu a zavedené opatrenia sa začiatkom 

roka 2020 presunula príprava a organizácia 

plánovaného Workshopu v meste Liptovský 

Mikuláš na september. Miernejšie opatrenia 

umoţnili zorganizovať toto podujatie v 

náhradnom termíne a zúčastnili sa ho nielen 

členovia po slovenskej a poľskej strane 

Euroregiónu ,,Tatry“, ale aj mnoho iných 

pozvaných hostí. Úvod k cezhraničnej 

spolupráci predstavili p. Boguslaw 

Waksmundzki – predseda Rady Zväzku 

Euroregion ,,Tatry“ spolu s p. Jánom 

Volným, ktorý zastupoval predsedu Rady 

Zdruţenia Euroregión Tatry. V rámci 

cezhraničnej spolupráce a vytváraniu 

partnerstiev bolo podporených a 

zrealizovaných veľa projektov ako na 

slovenskej tak na poľskej strane. Účastníci 

 
Workshopu mali príleţitosť dozvedieť sa 

aktuálne informácie ohľadom prípravy 

cezhraničných projektov v novom 

programovom období 2021 – 2027, ktoré 

predstavil p. Peter Balún z Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky. Dlhoročnú spoluprácu, 

za ktorú boli na XXV. Cezhraničnom 

Kongrese v Poľsku ocenení špeciálnou cenou 

predstavili mestá Keţmarok a Nowy Targ. 

Pani Katarzyna Put z mesta Nowy Targ spolu 

s p. Martou Markočiovou z mesta Keţmarok 

pripravili prezentáciu spoločných úspešne 

zrealizovaných cezhraničných projektov aj s 

fotodokumentáciou.  

 

 

Prostredníctvom projektov vznikli aj dva 

spoty Keţmarok mesto remesiel a Keţmarok 

mesto pamiatok. Zastúpenie vo Workshope 

mal aj oravský región. So svojou 

prezentáciou vystúpila p. Magdaléna 

Zmarzláková, členka Rady Zdruţenia 

Euroregiónu Tatry a zároveň primátorka 

mesta     Trstená.    Predstavila      projekty     

zrealizované     mestom    Trstená   spolu  s  

 
partnerskými mestami a tieţ spomenula malé 

projekty okolitých obcí patriacich do 

Zdruţenia Euroregiónu Tatry. Veľkým 

projektom, do ktorého sa zapojili viacerí 

členovia zo Slovenska a Poľska bola 

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo 

Tatier, kde hlavným partnerom bolo 

Európske zoskupenie územnej spolupráce 

TATRY   s.r.o.  Pani   Agnieszka   Pyzowska, 

 
riaditeľka zoskupenia v prezentácii 

predstavila prvé dve zrealizované etapy, 

informovala o realizácii tretej etapy, ktorá sa 

chýli ku koncu a zároveň spomenula prípravu 

štvrtej etapy, ktorá by mala byť ukončujúcou 

a mala by uzavrieť tak spomínaný okruh 

veľkej cyklotrasy. Prostredníctvom výziev 

budú mať moţnosť aj ostatné mestá a obce  

 

 

mimo okruhu tejto trasy pripojiť sa k 

vybudovanému cyklochodníku. Pani 

Jana Kormaníková vedúca projektového 

oddelenia mesta Liptovský Mikuláš 

vyzdvihla cyklotrasu vzniknutú 

prostredníctvom tohto veľkolepého 

projektu a upriamila pozornosť na ďalšie 

dobudované úseky a oddychové zóny v 

rámci   malých   podaných   projektov. 

 
Záver Workshopu patril dvom 

primátorom p. Miroslavovi 

Vilkovskému (Levoča) a p. Jacekovi 

Lelekovi (Stary Sacz), ktorí vzájomnou 

spoluprácou zrealizovali v oboch 

mestách mnoţstvo úspešných 

investičných aj neinvestičných 

projektov.   Súbeţne   s   programom  

       
prebiehala v priestoroch vestibulu 

Mestského úradu v Liptovskom 

Mikuláši panelová výstava úspešných 

cezhraničných projektov, ktoré neboli 

spomínané v prezentáciách. Účastníkom 

 
boli k dispozícii aj propagačné materiály 

členských miest a obcí. 
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Návrh  
na vypracovanie  

spoločnej Cezhraničnej integrovanej územnej stratégie 

TATRY 2030  

(pod gesciou EZUS TATRY s.r.o.) 

 

 

Štefan Bieľak  

predseda zhromaždenia EUZS TATRY s.r.o. 
 

Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnilo pracovné online 

stretnutie členov orgánov EZUS TATRY (zhromaţdenia a 

dozornej rady), ktorého hlavnou témou bol návrh na prípravu 

spoločného strategického dokumentu pre územie Tatier na 

slovenskej i poľskej strane – pod názvom Cezhraničná 

integrovaná územná stratégia TATRY 2030. Doposiaľ EZUS 

TATRY mal vypracovanú svoju vlastnú (internú) stratégiu 

rozvoja na obdobie 2014-2020.  

Aj preto je potrebné sa zaoberať myšlienkou 

vytvorenia novej stratégie na dlhšie obdobie, a to nie len pre 

samotný EZUS, ale  pre celé územia EZUS-u. V tejto 

stratégii by sa zadefinovali priority a aktivity, ktoré bude 

EZUS presadzovať smerom nielen k VÚC Ţilina a VÚC 

Prešov a k Malopoľskému vojvodstvu v Krakove, ako aj na 

národnej úrovni k slovenskej a poľskej vláde. Naviac sa 

práve v súčasnom období pripravuje aj Integrovaná územná 

stratégia Prešovského a tieţ Ţilinského samosprávneho kraja 

na nové programovacie obdobie. Takţe cieľom tohto nášho 

zámeru je mať jednoduchú, ale efektívnu spoločnú 

Slovensko – poľskú stratégiu, z ktorej budeme vychádzať, v 

prípade potreby z nej čerpať a o ktorú sa vieme opierať 

vtedy, keď to bude potrebné. Diskutovanou otázkou však je, 

či sa takáto stratégia vytvorí len pre potreby EZUS-u (teda 

ako vnútorná stratégia EZUS-u) alebo ako stratégia pre celé 

územie EZUS-u (t.j. má ísť o stratégia územia). V prípade 

stratégie územia by v nej neboli len zámery a projekty, ktoré 

chcú realizovať mestá a obce v rámci svojich kompetencií, 

ale ţe by tam mali byť tieţ projekty a aktivity, ktorých 

realizácia bude v kompetencii štátu alebo VÚC (najmä 

priority v oblasti dopravy, ochrany ţivotného prostredia, či 

cestovného ruchu).  

Táto stratégia by mala vychádzať z existujúcich 

podkladov, analýz a dokumentov (z toho, čo uţ urobené je – 

nie je potrebné začínať od nuly). Našou ambíciou by malo 

byť, aby prípravu tejto stratégie  manaţoval EZUS, aby sme 

si vedeli túto stratégiu pripraviť vo vlastnej réţii alebo za 

pomoci niekoho. V prvom rade je potrebné rozhodnutie, či 

do toho ideme, pretoţe aţ na základe takého rozhodnutia 

bude potrebné doriešiť vecné, finančné, personálne i časové 

otázky spojené s prípravou tohto dokumentu.  Na 

plánovanom zasadnutí Zhromaţdenia EZUS (31.3.2021) 

malo byť aj schválenie začiatku procesu prípravy takejto 

stratégie s úlohou vytvoriť  tzv. ,,cestovnú“ mapu ako to 

ideme urobiť. Pri príprave tejto stratégie je nevyhnutné 

presadzovať základný princíp partnerstva - socioekonomickí 

partneri musia byť zapojení do prípravy tejto stratégie. EZUS 

musí zváţiť mieru, ako ich zapojí do prípravy tejto 

konferencie, aby celý proces bol aj efektívny aj 

zvládnuteľný. Vytvorenie tejto stratégie má byť nielen o 

čerpaní financií z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 

V-A pre 2021-2027, táto stratégia musí mať väčší presah  

 

 

(aj na aktivity, ktoré sa bude realizovať z iných 

programov EÚ, ale aj z iných zdrojov ako len to zdrojov 

EÚ). Pri príprave tejto stratégie môţeme pomôcť práve 

prebiehajúcou prípravou integrovanej územne stratégie 

Prešovského a tieţ Ţilinského kraja, pretoţe mnohé dáta 

a podklady sú uţ spracované (napr. analýzy územia). 

Moţno je vhodné na začiatok urobiť prienik troch 

stratégii (VÚC Prešov, Ţilina a Krakov) a z toho 

vychádzať  pri príprave uvedenej cezhraničnej stratégia. 

A zároveň následne aj do týchto pripravovaných 

dôleţitých regionálnych dokumentov potrebujeme dostať 

priority za slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu.  

A dokonca niektoré z dnes uţ známych veľkých 

projektov (investičných zámerov) potrebujeme dostať do 

pripravovaného nového Operačného programu 

Slovensko cez  integrované územné stratégie VÚC. Aj 

preto sa s poľskými partnermi potrebujeme dohodnúť na 

spoločných prioritách, nakoľko pripravované projekty na 

pohraničí by mali byť vo vzájomnej synergii a integrácii. 

Zhromaţdenie EZUS-u by malo zaujať stanovisko k 

zámeru, či sa bude pripravovať „veľká“ (pre územie 

tvoriace EZUS TATRY) alebo „malá“ (len pre subjekt 

EZUS TATRY) cezhraničná integrovaná stratégia. Je 

pochopiteľné, ţe „veľká“ stratégia znamená väčšiu 

náročnosť na jej prípravu, avšak EZUS TATRY by mal 

mať ambíciu pripraviť práve takýto dokument. Tento 

dokument má naznačiť aj väčšiu, resp. dlhšiu víziu 

spoločného cezhraničného rozvoja a riešenia aj tých 

najváţnejších problémov, ktoré presahujú horizont roku 

2030. Preto ho vnútorne bude potrebné rozčleniť na 

projekty a aktivity, ktoré sa dajú zrealizovať do roku 

2030 a tie, ktoré treba do roku 2030 pripraviť, aby sa 

mohli realizovať po roku 2030. Avšak z dôvodu, aby táto 

stratégia nebola len „kusom papiera“, ale bola reálne a 

realizovateľná, je nevyhnutné v stratégii povedať, čo je 

vízia na dlhšie obdobie, ale aj to, čo potrebujeme a 

chceme zrealizovať v období 7-10 rokov (do roku 2030) 

a čo z toho má byť financované z fondov EÚ (ktoré 

konkrétne reálne projekty). 

Vyriešiť všetky zásadné a potreby v doprave, v 

ţivotnom prostredí, v cestovnom ruchu či v iných 

oblastiach sa nám nepodarí zrealizovať v krátkom čase a 

bez podpory vlád oboch štátov, ale potrebujeme ich v 

stratégii zadefinovať, aby sa na ich príprave začalo aspoň 

pracovať na úrovni zodpovedných ministerstiev oboch 

štátov. 

Témou prípravy tejto stratégie sa zaoberala aj 

Rada Zdruţenia Euroregión TATRY v Keţmarku na 

svojom online zasadnutí dňa 18.3.2021 a následne aj 

Zhromaţdenie EZUS TATRY dňa 31. marca 2021. O 

výsledku týchto rokovaní vás budeme informovať v 

nasledujúcom vydaní. 
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Bezplatne určený pre členov Zdruţenia EUT 

Dňa 29. 1. 20201 sa uskutočnilo online technické 

rokovanie so zástupcami Európskej komisie (EK). Cieľom 

stretnutia bolo preskúmanie aktuálneho stavu prípravy 

návrhu PD SR a OP Slovensko a dohodnutie ďalších 

krokov. Najbliţšie online technické rokovanie s EK je 

plánované ku kompletnému návrhu PD SR (vrátane 

vyplnených tabuľkových častí s rozdelením finančných 

alokácií a ďalších častí PD SR). 

Počas februára a marca 2021 sa uskutočnili 

stretnutia s 9 ministrami, ktorých rezorty budú zapojené do 

implementácie zdrojov EÚ zahrnutých v rámci PD SR. 

Zároveň sa realizovali 2 stretnutia s predsedom vlády SR a 

podpredsedom vlády a ministrom financií SR. Predmetom 

stretnutí bol návrh priorít financovaných z fondov EÚ v 

programovom období 2021 – 2027, ako aj plnenie 

základných podmienok. Základné podmienky predstavujú 

súbor legislatívnych, strategických a koncepčných 

podmieneností (napr. Účinný rámec na riadenie rizika 

katastrof, Program odpadového hospodárstva, Strategický 

politický rámec pre systém vzdelávania a odbornej 

prípravy na všetkých stupňoch), ktoré majú byť 

zabezpečené a uplatňované počas celého programového 

obdobia 2021 – 2027. EK bude financie SR na účet 

posielať aţ keď splníme 20 základných podmienok (4 

horizontálne základné podmienky a 16 tematických 

základných podmienok). V súčasnosti MIRRI SR 

pripravuje materiál „Informácia o postupe plnenia 

základných podmienok pre implementáciu politiky 

súdrţnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach Slovenskej 

republiky“, ktorý bude v blízkej dobe predloţený na 

medzirezortné pripomienkové konanie. Predmetný 

materiál informuje o stave plnenia základných podmienok 

k 31. decembru 2020 a navrhuje ďalší postup a opatrenia 

na zintenzívnenie procesu ich plnenia. 

S cieľom efektívneho nastavenia synergii a 

komplementarít medzi PD SR a Plánom obnovy a 

odolnosti SR, MIRRI SR intenzívne rokuje 

s Ministerstvom financií SR a príslušnými rezortmi 

(doteraz viac ako 10 videokonferencií).   

V blízkej dobe bude potrebné dosiahnuť dohodu na 

národnej úrovni k rozdeleniu finančnej alokácie 

jednotlivých fondov medzi 5 cieľov politiky súdrţnosti, 

aby sa následne mohol skompletizovať návrh PD SR a 

mohlo sa pokračovať v negociáciách so zástupcami EK k 

návrhu PD SR. 

Zároveň k návrhu PD SR prebieha od decembra 

2020 proces posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie - 

Strategické hodnotenie ţivotného prostredia (SEA) podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V 

súčasnosti sa nachádzame v etape spracovávania Správy o 

hodnotení strategického dokumentu. Ďalším krokom bude 

verejné prerokovávanie tejto správy o hodnotení spolu s 

finálnou verziou návrhu PD SR. O termíne konania 

verejného prerokovania Vás budeme v dostatočnom 

časovom predstihu informovať. Po ukončení procesu SEA 

bude môcť byť PD SR predloţená na rokovanie vlády 

SR spolu so záverečným stanoviskom MŢP SR k 

vplyvom strategického dokumentu na ţivotné 

prostredie. Tomuto kroku by mala predchádzať diskusia 

k finálnemu zneniu PD SR so sociálno-ekonomickými 

partnermi, a to prostredníctvom pracovnej skupiny 

Partnerstvo pre politiku súdrţnosti 2020+ a schválenie 

PD SR Radou vlády SR pre politiku súdrţnosti 2021 – 

2027. Predloţenie PD SR na rokovanie vlády SR a 

následne Európskej komisii na oficiálne schválenie 

závisí, okrem iného, aj od schválenia legislatívy EÚ pre 

politiku súdrţnosti na obdobie 2021 – 2027. 

V poslednom období môţeme konštatovať 

výrazný pokrok v procese prípravy legislatívy EÚ pre 

politiku súdrţnosti 2021 – 2027. Na konci roka 2020 

došlo k schváleniu viacročného finančného rámca na 

obdobie 2021 – 2027, ako aj zdrojov Nástroja EÚ pre 

budúce generácie (NEÚBG), ktoré budú k dispozícii pre 

obdobie 2021 – 2023. V období január aţ február 2021 

boli ukončené trialógy k návrhom nariadení 

jednotlivých fondov a celý legislatívny balík politiky 

súdrţnosti bol odsúhlasený na zasadnutí Výboru stálych 

predstaviteľov (COREPER II) dňa 3. 3. 2021. V 

priebehu marca a apríla 2021 budú vykonané 

jazykové/lingvistické úpravy jednotlivých návrhov 

legislatívy EÚ pre politiku súdrţnosti a 15. apríla 2021 

sa predpokladá predloţenie legislatívy EÚ na rokovanie 

Rady pre všeobecné záleţitosti za oblasť politiky 

súdrţnosti (tzv. kohézny GAC). Predpokladaný termín 

nadobudnutia účinnosti novej legislatívy EÚ pre politiku 

súdrţnosti je jún 2021. 

Paralelne s prípravou návrhu PD SR sa pripravuje 

aj návrh OP Slovensko. Sociálno-ekonomickí partneri 

budú do procesu prípravy tohto dokumentu zapojení 

podobným spôsobom, ako to je v prípade PD SR. 

Riadiaci orgán pre OP Slovensko uţ informoval 

kľúčové zainteresované strany o vytvorení partnerstva 

pre prípravu OP Slovensko (ZMOS, SK8, ÚMS, 

zástupcovia mimovládnych organizácií a zástupcovia 

ministerstiev). Prvé zasadnutie partnerstva je plánované 

na 2.Q 2021.   

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/vyhodnotenie-pripomienok-k-narodnej-konzultacii-k-eu-fondom-2021-2027/index.html
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