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Vážení členovia Združenia, 

        najkrajším mesiacom roka je máj, a preto nie je 

náhoda, že aj tento významný deň – Deň matiek je 

zaradený do tohto mesiaca.  Byť mamou  je najkrajšie 

povolanie v živote každej ženy. 

        Je to múdrosť daná prírodou. Dieťa je ten 

najcennejší dar, ktorý do rodiny prinesie harmóniu a 

potešenie. Byť matkou znamená žiť v dvoch svetoch,  

krehký svet dieťaťa a svet reálny, konkrétny. Každý, 

so svojimi pravidlami. Ak chce byť matka s dieťaťom 

musí sa načas vzdialiť svetu konkrétnemu. Keď 

v jednom tele bijú dve srdiečka, prvý pohľad pri 

pôrode, prvé slzy pri nástupe do školy, prvé víťazstvá 

i prehry našich detí -  o tom je MATERSTVO.  

        Väčšinou prvé slovo, ktoré dieťa vysloví je 

MAMA. Jednoduché a tak vzácne. Áno, pre svoje deti 

sme všetkým. My, mamy. Počas svojho života som sa  

s ničím krajším nestretla, ako možnosť priviesť na svet 

dieťa a darovať život. Myslím, že každá MAMA so 

mnou súhlasí. Nádherná, dôležitá rola v živote 

nejednej ženy.  

       Matky sú tie najobetavejšie osoby, aké v živote 

máme, bez ohľadu na to koľko rokov máme. Či tri,  

pätnásť, alebo štyridsať. Sú to naši anjeli odkedy 

prídeme na svet, až do chvíle, kedy zostarnú a ony 

samé musia odísť. Počas celého života sú pre nás 

najdôležitejšími na svete. MAMA je oporou, ktorá 

naberá na svoje plecia oveľa viac, ako občas dokáže 

zvládnuť, len aby jej deti boli šťastné a spokojné.  

        Zvlášť v dnešných zložitých časoch nezabúdajme 

byť príkladom pre naše deti, buďme tolerantné, 

rešpektujúce, nezabúdajme byť chápajúce 

a samozrejme vypočujme si potreby našich detí, 

pretože v každom vzťahu je dôležitá komunikácia. 

Ukážme tu najsprávnejšiu cestu našim deťom, aby 

vyrastali v zdravšom a hlavne ľudskejšom prostredí.  

Úsmev, bozk, pochopenie, či objatie....tie potrebujú 

deti najviac, tiež potrebujú poznať názor dospelého, 

názor rodiča, majú právo robiť chyby a poučiť sa 

z nich. Nesmieme všetko robiť za ne, nechajme im ich 

rozhodnutia i keď nie vždy s nimi súhlasíme. Len tak 

z nich vyrastú sebavedomé bytosti, ktoré si budú vážiť 

druhých, ale hlavne seba. Buďme anjelmi svojim 

deťom, nie  iba kuchárkami, upratovačkami, 

kontrolórkami.  

       Veď, ako hovorí jeden môj nápis na tričku: 

„MAMA – y, ženský rod, magická, šťastná a unavená 

bytosť, schopná absolútnej lásky.“  

Buďme šťastné, magické, občas môžeme byť 

i nahnevané, smie to tak byť....veď sme MAMY. 

 

 
Wannado Festival športu v Kežmarku dňa 28.05. 2022 

 
 

Lívia Jakšová 
 

Projektová manažérka 

Združenie Euroregión Tatry 

 

 

Máj je nielen mesiac plný lásky, ale aj 

športu a zábavy. V sobotu dňa 28. mája 

sa v Kežmarku uskutočnil Wannado 

Festival športu. Počasie dovolilo 

nerušený priebeh podujatiu pod 

Tatrami. Na tvárach ľudí bolo vidieť 

radosť a nádej, že po dvoch rokoch 

môžeme konečne byť spolu na 

podujatiach v meste. Cieľom Wannado 

festivalu je propagácia športu a 

pritiahnutie detí k tomu, aby sa 

pravidelne hýbali  a  športovali.  Deti si  

 
počas festivalu mohli vyskúšať rôzne 

druhy športov a na základe vlastnej 

skúsenosti vybrať ten správny pre seba. 

V rámci Wannado zóny si taktiež 

rodičia s deťmi mohli zdarma vyskúšať 

nafukovaciu prekážkovú dráhu 5K 

inflatable fun aj pretekársku dráhu 

detských odrážadiel wannadobike. 

Pripravená bola aj zóna pre najmenšie 

detičky.   Na    nádvorí    kežmarského 

 
hradu bola k dispozícii WANNADO 

TV JOJKO zóna pre deti a 

WANNADO BIKE zóna detských 

odrážadiel, v pivnici hradu hľadali 

nadšenci cestu von z ESCAPE 

ROOM seriálu HRANICA. V 

expozíciách hradu deti zaujala 

pátračská hra, počas ktorej mohli 

ukázať svoje schopnosti  Na javisku 

v hrade čakalo na všetky detičky 

prekvapenie v podobe  SNÍČKA 

HUGA a DÚHALKY. Veselá nálada 

sa niesla v duchu známych pesničiek, 

kde si spievali a tancovali nielen deti, 

ale aj dospelí. Počas podujatia 

prebiehali ukážky prvej pomoci so 

seriálom NEMOCNICA, preteky 5K 

INFLATABLE FUN, SEDEM s.r.o 

(naživo) SLOVAKSTRONGMAN 

a autogramiáda osobností TV JOJ. 

 
 

Wannado Festival športu v Kežmarku 

Radoslava 

Krafčíková 
 

Riaditeľka 

Združenia  

Euroregión Tatry 
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Stretnutie k novému 

programovému 

obdobiu 2021-2027 
 

Lívia Jakšová – projektová manažérka 

 

Dňa 13. mája 2022 sa v Kine ISKRA 

v Kežmarku uskutočnilo stretnutie k novému 

programovému obdobiu 2021 – 2027, ktoré 

zrealizovalo Združenie Euroregión Tatry 

v Kežmarku v spolupráci s EZUS Tatry s.r.o. 

Štefan Bieľak, predseda EZUS Tatry 

s Agnieszkou Pyzowskou, riaditeľkou EZUS 

Tatry spoločne pripravili program stretnutia 

zameraný na aktuálne informácie k novému 

programovému obdobiu, riadeniu Fondu 

mikroprojektov a ďalším plánovaným etapám 

budovania Cesty okolo Tatier. V úvode 

stretnutia pán Štefan Bieľak informoval, že 

celkový rozpočet programu predstavuje 

čiastku 129 mil. eur, na projekt bude možné 

získať 80% finančného príspevku a prvýkrát 

bude možná účasť v programe aj pre 

podnikateľov. Doplnil, že definitívne 

schválenie programu sa predpokladá v II. 

štvrťroku 2022 a prvé výzvy budú spustené 

v III. štvrťroku 2022. Sú definované štyri 

hlavné tematické oblasti podpory, priority 

v programovom   období   (PO)  2021 – 2027.  

 
K prírode ohľaduplné a bezpečné 

pohraničie zamerané na Posilnenie ochrany 

a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej 

infraštruktúry uviedol, že bude zahŕňať 

aktivity ako: zmierňovanie negatívnych 

následkov zmeny klímy v cezhraničnom 

meradle vrátane živelných pohrôm, zlepšenie 

spolupráce v oblasti krízového riadenia 

vrátane výmeny skúseností / spoločných 

školení záchranných zložiek / štandardizácie 

vybavenia záchranných zložiek na území 

pohraničia, analýzy a stratégie zamerané na 

vypracovanie akčných plánov a pilotné 

riešenia, ktorých cieľom je predchádzať 

negatívnym následkom zmeny klímy v 

cezhraničnom meradle, najmä v podobe 

živelných pohrôm, edukačno-propagačné 

aktivity  zvyšujúce  povedomie  obyvateľov  o 

aktivitách v oblasti adaptačných a mitigačných 

opatrení voči zmene klímy, ktoré sa budú 

realizovať výlučne ako doplnkové aktivity pre 

prvé tri typy aktivít. Vybrané aktivity sú 

odpoveďou  na  potrebu  vypracovať  riešenia  

zmierňujúce následky extrémnych 

poveternostných javov vyplývajúcich 

zo zmeny klímy. Uvedené aktivity by 

mali umožniť adaptáciu na zmenu 

klímy a zároveň by mali predchádzať 

rizikám a zvyšovať odolnosť voči 

živelným pohromám. Predpokladajú sa 

napríklad nasledujúce investície: 

zakladanie dažďových záhrad, 

výstavba zelených stien a striech, 

tvorba malých vodozádržných objektov 

a projekty zamerané na zadržiavanie a 

zhromažďovanie zrážkovej vody.  S 

cieľom zvýšiť ekologické povedomie 

obyvateľov pohraničia a priblížiť im 

aktivity umožňujúce adaptáciu na 

zmenu klímy môžu verejné subjekty 

získať podporu z Programu na 

realizáciu zámerov, ktoré budú 

príkladom dobrej praxe a vzorom 

proekologických riešení. Prostriedky 

Programu budú určené aj na projekty 

predkladané záchrannými zložkami. 

Bude možné vypracovať systémy 

spolupráce v oblasti varovania, 

monitorovania a reagovania v 

krízových situáciách a v prípade 

meniacich sa atmosférických 

podmienok, najmä v horských 

oblastiach. Navyše sú naplánované 

školenia rôzneho druhu, výmena 

skúseností medzi záchrannými 

zložkami a spoločné cvičenia súvisiace 

s cezhraničnými záchrannými zásahmi. 

Aktivity v tejto oblasti môžu tiež 

zohľadňovať investície posilňujúce 

organizačnú spôsobilosť záchranných 

zložiek, napr. zakúpenie špeciálnej 

techniky a softvéru nevyhnutných pre 

realizáciu spoločných cezhraničných 

zásahov a zavedenie systémov 

monitorovania, varovania, reagovania a 

krízového riadenia. Okrem toho 

analýzy a stratégie by mali uľahčiť 

definovanie hlavných prekážok 

v oblasti krízového riadenia a určenie 

spôsobov riešenia spoločných 

problémov. Pilotné aktivity umožnia 

overiť navrhované riešenia v praxi . 

Vďaka nim bude možné posúdiť, či 

navrhované     metódy    odstraňovania  

 
prekážok poskytujú požadovaný efekt a 

týmto spôsobom znížiť riziko 

neúspechu      navrhovaného    riešenia. 

Mäkké a investičné projekty budú 

povinne podporované vybranými  

edukačno-informačnými aktivitami  

(napr. konferencie na záver projektu, 

stretnutia a prednášky) adresovanými 

obyvateľom pohraničia. Vďaka tomu 

sa zvýši ekologické povedomie 

obyvateľov - spoznajú tematiku a 

možnosti zavádzania adaptačných a 

preventívnych opatrení na zmenu 

klímy a lepšie si osvoja postupy 

potrebné v prípade živelnej pohromy. 

 
K priorite prepojenejšie pohraničie 

zamerané na rozvoj a posilňovanie 

udržateľnej, inteligentnej a inter-

modálnej vnútroštátnej, regionálnej 

a miestnej mobility uviedol, že tam 

patria aktivity ako: zlepšenie kvality 

cestnej infraštruktúry cezhraničného 

charakteru so zohľadnením aspektov 

udržateľnej dopravy a zlepšenie 

dostupnosti atraktivít cestovného 

ruchu s cezhraničným významom 

zavedením verejnej dopravy a/alebo 

eko-dopravných prostriedkov. Tieto 

aktivity reflektujú problém 

sťažených sociálnych a 

hospodárskych kontaktov obyvateľov 

pohraničia, čo je zapríčinené slabo 

rozvinutou cestnou infraštruktúrou 

s cezhraničným významom často aj v 

zlom stave a problém obmedzeného 

prístupu k atraktivitám v PO pre 

turistov. Cezhraničnou cestnou 

infraštruktúrou sa rozumejú cesty, 

spolu s cestnými inžinierskymi 

objektmi, nachádzajúce sa vo 

vzdialenosti max. 30 km od štátnej 

hranice, ktoré súčasne vedú priamo k 

nej, ako aj úseky ciest spájajúce sa s 

cestami vedúcimi priamo k hranici. 

Atraktivity cestovného ruchu s 

cezhraničným významom sú také, za 

hodnotou ktorých prichádzajú 

obyvatelia a turisti zo susednej 

krajiny Členitosť územia pohraničia 

obmedzuje cestnú infraštruktúru a 

má vplyv na jej technický stav. Na 

jednej strane sú hory nepochybne 

výhodou Poľsko - slovenského 

pohraničia, na druhej strane 

predstavujú prirodzenú prekážku 

sťažujúcu fyzické kontakty v rámci 

sociálnych a hospodárskych vzťahov 

a v rámci cestovného ruchu. 

Starostlivosť o dobrý technický stav 

existujúcich cestných prepojení v 

pohraničnom pásme by mala prispieť  
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k oživeniu rozvoja a k integrácii spoločného 

trhu cestovného ruchu v pohraničí  založeného 

na jeho hodnotách. Kvalitnejšie cesty 

znamenajú nielen komfort a bezpečnosť 

cestovania, ale aj plynulejšiu premávku, najmä 

v špičke turistických sezón. Z tohto dôvodu by 

mali projekty zamerané na cestnú 

infraštruktúru, financované z prostriedkov 

Programu, nepriamo prispievať k realizácii 

cieľov Európskej zelenej dohody. Projekty, v 

rámci ktorých bude riešená cestná 

infraštruktúra, budú zakotvené v regionálnych 

a/alebo miestnych stratégiách rozvoja a 

plánoch modernizácie ciest (príslušné 

odôvodnenie bude potrebné vo fáze 

predkladania žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku pre projekt). Pred 

modernizáciou každej cesty bude vypracovaná 

analýza  potrieb  odôvodňujúca jej realizáciu a  

 
analýza vplyvu následkov realizácie daného 

zámeru na životné prostredie. Za prioritné sa 

budú považovať investície v mimo mestských 

oblastiach.  Druhý typ aktivít bude plne 

zameraný na zelené, pre životné prostredie 

prospešné, riešenia umožňujúce dostať sa k 

atraktivitám cestovného ruchu. Tieto riešenia 

umožnia znížiť počet osobných vozidiel 

parkovaných na miestach, ktoré na to nie sú 

určené (napr. v obytnej zóne, pri vjazdoch na 

pozemky, na okraji lesa). Program bude 

podporovať projekty zamerané aj na 

elektromobilitu. Budú to dopravné prostriedky 

nezaťažujúce životné prostredie, ktorými bude 

možné cestovať priamo k atraktivitám 

cestovného ruchu z existujúcich záchytných 

parkovísk,napr. elektrická hromadná doprava, 

bicykle a pod. Existujúce parkoviská by mohli 

byť prispôsobené na nabíjanie elektrických 

vozidiel a vďaka zavedeniu tabúľ 

zobrazujúcich aktuálny počet voľných miest – 

digitálne modernizované. K priorite tvorivé 

a turisticky atraktívne pohraničie zamerané 

na posilnenie úlohy kultúry a udržateľného 

cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho 

rozvoja, sociálneho začlenenia a inovácie 

uviedol, že tam patria aktivity ako: podpora 

rozvoja cezhraničných konkurencieschopných 

/ inovatívnych / integrovaných produktov / 

služieb / ponúk cestovného ruchu s cieľom 

zvýšiť úlohu kultúry a cestovného ruchu v 

hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení, 

zachovanie, sprístupnenie a propagácia 

hmotného a nehmotného kultúrneho a 

prírodného      dedičstva       s    cezhraničným 

 

významom, tvorba nových systémov 

informácie a propagácie cestovného 

ruchu popularizujúcich PO ako 

atraktívnu destináciu cestovného ruchu, 

tvorba ľudského kapitálu a zlepšovanie 

informovanosti hlavne propagáciou 

riešení z oblasti udržateľného 

cestovného ruchu a požiadaviek 

Európskej zelenej dohody (vrátane 

Nového európskeho Bauhausu) a 

digitálnych zručností. Hospodárstvo 

pohraničia je vo veľkej miere závisle 

od sektorov cestovného ruchu a 

kultúry. Rozvoj ponuky kultúrneho 

cestovného ruchu umožní plne využiť 

potenciál kultúry a cestovného ruchu 

na obnovu hospodárstva, sociálne 

začleňovanie a sociálne inovácie. 

Výsledkom zvýšenia turistickej 

hodnoty kultúrneho dedičstva 

pohraničia bude jeho väčšia 

príťažlivosť. Vybrané aktivity umožnia 

vytvoriť a úspešne propagovať 

spoločné produkty lepšie prispôsobené 

potrebám rôznych cieľových skupín. 

Zmodernizovaná infraštruktúra 

cestovného ruchu a rekreačná 

infraštruktúra, digitalizácia zdrojov a 

multimediálne prezentácie umožnia 

širšie využívať potenciál pohraničia. 

Veľmi dôležitým prvkom Programu je 

zapájanie rôznych sociálnych skupín a 

zástupcov rôznych sektorov 

(zainteresovaných strán v potenciálnom 

projekte) do tvorby a implementácie 

projektov v sektoroch kultúry a 

cestovného ruchu. Takýto prístup 

umožní lepšie definovať potreby týchto 

odvetví, o. i. vyvolané pandémiou 

COVID-19 a využiť ich potenciál na 

zvyšovanie úrovne a kvality života. 

Verejné konzultácie a dialóg s 

osobami, na ktoré je zameraný projekt 

(cieľová skupina) umožnia určiť nové 

aktivity, použiť efektívnejšie spôsoby 

uspokojovania sociálnych potrieb 

pohraničia, princípy udržateľného 

rozvoja a upresniť smery realizácie 

projektov. V ich dôsledku budú môcť 

vzniknúť projekty zamerané na 

sociálne inovácie, ktoré budú zavádzať 

napr. nové alebo zdokonalené 

produkty, služby, procesy a platformy. 

Sociálne inovácie budú vznikať v 

spolupráci s verejným, súkromným a 

sektorom, umeleckým a vedeckým 

prostredím, neziskovými organizáciami 

a miestnou komunitou. Medzi 

sektorová spolupráca bude prispievať k 

rozvoju sociálnej aktivizácie a napr. k 

zachovaniu pracovných miest v PO. 

Prínosy by mali byť citeľné pre 

všetkých záujemcov (súkromný sektor, 

verejný sektor, obyvatelia a turisti). 

Týmto      spôsobom     budú    verejné  

 

konzultácie aj reakciou Programu na 

iniciatívu   Nový európsky  Bauhaus. 

 
Pre racionálnejšie investovanie do 

oblasti dedičstva a cestovného ruchu 

bude Program propagovať prax 

územných konzultácií, teda 

konzultácií produktových a/alebo 

projektových návrhov s miestnou 

komunitou (napr. zástupcami 

regiónu, susednými obcami). Vďaka 

tomu sa budú zdroje a potenciál PO 

lepšie využívať a manažovať, 

projekty sa nebudú opakovať a budú 

sa vzájomne dopĺňať. 

Modernizovaná infraštruktúra by 

mala zodpovedať výzvam zelenej a 

digitálnej transformácie a 

udržateľného životného štýlu v 

súlade s iniciatívou Nový európsky 

Bauhaus. Pre účinnejšiu podporu 

uvedených zmien budú prostriedky 

Programu určené na tvorbu ľudského 

kapitálu (školenia zvyšujúce 

kompetencie zamestnávateľov a 

zamestnancov sektora cestovného 

ruchu, kultúry a kreatívneho 

priemyslu). Program poskytne tiež 

možnosť rekvalifikácie pre 

zamestnancov iných odvetví, ktorí 

chcú pracovať v sektore cestovného 

ruchu. Projekty z oblasti vzdelávania 

budú zamerané predovšetkým na 

tematiku riešenú v rámci Európskej 

zelenej dohody, zvyšovanie 

digitálnych zručností a presadzovanie 

udržateľného rozvoja v PO. 

Novinkou je dostupnosť Programu 

pre súkromný sektor. Výsledkom 

spolupráce verejných inštitúcií s 

malými a strednými podnikmi môže 

byť  napr.  väčšia   finančná   stabilita  

 
realizovaných investícií. Odporúča 

sa, aby investície do udržateľného 

cestovného ruchu zohľadňovali  

kultúrne a prírodné hodnoty 

dedičstva, a súčasne generovali 

príjmy,  ktoré  budú  následne určené  
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na udržanie výstupov projektov. Aktivity 

vyvíjané v rámci uvedeného špecifického 

cieľa by mali posilniť občiansku  

angažovanosť miestnych komunít a zároveň 

zlepšiť využívanie kultúrnych a prírodných 

zdrojov pohraničia. Vďaka tomu sa zvýši 

atraktívnosť PO ako miesta pre život a 

oddych. V tomto špecifickom cieli budú tiež v 

rámci FMP realizované malé projekty. Malé 

projekty (s menším finančným objemom) sú 

odpoveďou na výzvy a problémy miestnej 

komunity a často nástrojom spájania rôznych 

skupín a realizácie ich sociálnych potrieb. 

Realizácia malých projektov umožní poľským 

a slovenským komunitám vypracovať 

a testovať v malom rozsahu nápady týkajúce 

sa zvýšenia príťažlivosti pohraničných obcí 

pre ich obyvateľov a turistov z oboch strán 

hranice. Spolufinancované budú mäkké 

aktivity (o. i. organizovanie kultúrnych a 

turistických podujatí, udržiavanie miestnych 

tradícií) a menšie investície (napr. nová alebo 

modernizovaná infraštruktúra cestovného 

ruchu alebo spojená s cestovným ruchom). 

Uvedené projekty budú prispievať k vyvíjaniu 

spoločných aktivít v prospech posilnenia 

hospodárskeho potenciálu poľských a 

slovenských obcí založeného na ich 

turistickom a kultúrnom potenciáli. Riešenia 

overené v mikro meradle bude možné využiť v 

rámci iných projektov a programov. K priorite 

 
spoluprácu medzi inštitúciami a obyvateľmi 

pohraničia, zameranú na posilňovanie 

inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej 

moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť 

osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán 

uviedol, že tam patria aktivity ako: budovanie 

inštitucionálnych kapacít verejných inštitúcií, 

posilňovanie spolupráce a kapacít inštitúcií 

ponúkajúcich služby v pohraničí a cezhraničné 

analýzy, stratégie a akčné plány.  Aktivity 

spadajúce do tohto špecifického cieľa posilnia 

potenciál, schopnosti a kompetencie ako aj 

účinnosť a efektívnosť práce verejných 

orgánov a iných zainteresovaných strán (napr. 

EZÚS). Týmto spôsobom budú nepriamo 

podporovať realizáciu ostatných špecifických 

cieľov Programu. Vybrané aktivity budú tiež 

prehlbovať cezhraničnú spoluprácu medzi 

verejnými inštitúciami, organizáciami a 

obyvateľmi PO zameranú na riešenie 

spoločných cezhraničných problémov vo 

všetkých oblastiach verejného života a 

budovania   vzájomnej   dôvery.  Budú  najmä 
 

vyvíjané iniciatívy v oblasti ochrany 

zdravia, administratívy, hospodárskych 

väzieb,     podnikania,      cezhraničnej  

 
mobility, územného plánovania a 

regionálneho rozvoja. Cieľom 

projektov bude posilniť spoluprácu 

medzi predmetnými subjektmi 

a miestnymi komunitami napr. v 

sociálnej (napr. prostredníctvom väčšej 

ústretovosti verejných inštitúcií voči 

potrebám miestnych komunít) a 

občianskej (napr. prostredníctvom 

zlepšenia komunikačného kanálu úrad - 

občan) sfére. Vďaka pomoci 

poskytnutej z prostriedkov Programu 

budú môcť spomínané inštitúcie 

ponúknuť ucelenejší zoznam aktivít 

lepšie prispôsobených potrebám 

miestnej komunity. Program ponúkne 

podporu rozvoja štruktúr spolupráce 

medzi mikro, malými a strednými 

podnikmi. Zaangažované podniky budú 

môcť rozvíjať cezhraničné hospodárske 

väzby, nadväzovať  kontakty a 

vymieňať si skúsenosti a dobrú prax. 

Podpora bude poskytovaná 

prostredníctvom napr. inštitúcií 

podnikateľského prostredia. Spolupráca 

inštitúcií z oboch krajín by nemala byť 

limitovaná rozdielnymi a zložitými 

administratívnymi a úradnými 

postupmi. Preto budú v rámci 

Programu podniknuté kroky na 

zmiernenie prekážok tohto typu. 

Navrhované aktivity umožnia 

komplexnejšie pochopiť, ako fungujú 

systémy vnútroštátnej legislatívy, 

verejnej a štátnej správy. Plánované 

typy aktivít boli ohodnotené ako 

zhodné so zásadou „výrazne nenarušiť“ 

(angl. Do No Significant Harm), 

pretože vzhľadom na ich charakter sa 

nepredpokladá, že budú mať 

akýkoľvek významný negatívny vplyv 

na životné prostredie. Uviedla, že 

podrobnosti a návrh programu môžu 

členovia nájsť na www.plsk.eu – 

záložka „Program 2021-2027“.  

Agnieszka Pyzowska v druhej polovici 

stretnutia informovala, že koncom roka 

by mohla byť vyhlásená výzva 

ohľadom štvrtej etapy dobudovania 

cyklochodníka. Túto výzvu dala do 

povedomia všetkým samosprávam, 

ktoré  ešte  nemajú  pripravené  vlastné 

 

projektové dokumentácie k trasám 

a majetkové vysporiadanie a majú 

záujem zapojiť sa, aby tak učinili čo 

najskôr, pretože na predloženie 

potrebných dokumentov k výzve 

budú tri mesiace, čo nie je až tak 

veľa. Do popredia preto pôjdu 

záujemcovia, ktorí budú mať všetky 

potrebné dokumenty pripravené. 

Informovala prítomných, že doposiaľ 

boli zrealizované tri etapy výstavby 

cyklochodníkov, do ktorých sa 

zapojilo 18 partnerov z Poľska 

a Slovenska. Vybudoval sa tak úsek 

v celkovej dĺžke 170 kilometrov a do  

 
uzatvorenia celého okruhu chýba ešte 

cca 80 kilometrov trás hlavne po 

Slovenskej strane v okolí Liptova 

a na Orave. Tieto trasy sa budú 

postupne budovať prostredníctvom 

štvrtej   plánovanej   etapy  výstavby.  

 
Vyzvala prítomných, ak by mali 

nejaké otázky, poprípade potrebovali 

poradiť, tak obe kancelárie 

Euroregiónov sú im k dispozícii 

a taktiež EZUS Tatry, ktorý 

zastrešoval tri etapy Cesty okolo 

Tatier ako vedúci partner projektu. 

Kancelária EZUS Tatry momentálne 

zhromažďuje aktuálne informácie 

k vybudovaným úsekom cyklotrás 

pre aktualizáciu cyklomapy a taktiež 

robí prieskum ohľadom pripravenosti 

členov po slovenské a poľskej strane. 
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