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 NOVINY  EURO 

REGIÓN TATRY  
 

 

    
 

Vážení členovia Združenia, 
 

        Pred niekoľkými dňami som sa vrátil zo 

sluţobnej cesty, ktorú som absolvoval spolu s 

občianskym zdruţením PRE MESTO a 

pracovníkmi z VÚC Prešov. Cieľom cesty 

bola príprava festivalu VIVA ITALIA, ktorý 

sa kaţdoročne koná v centre mesta Poprad, 

ktorý je  aj spoluorganizátorom tohto 

podujatia.  Taktieţ sa podpísala sieťová 

dohoda medzi regiónom Sardínia a 

partnermi, ktorí sa zúčastnia predmetného 

festivalu.  

        Čo mňa najviac po kaţdej návšteve v 

rôznom regióne Talianska zaujalo, bola 

prioritne propagácia regiónu a nie mesta, 

ktoré sme práve navštívili. To ma len opäť 

utvrdilo v tom, ţe úspech aj nášho 

Tatranského regiónu je závislý od spolupráce 

a spoločnej propagácií nie len konkrétnych 

miest, ale hlavne nášho spoločného 

Slovensko-poľského euroregiónu Tatier. 

Ţijeme v krásnom regióne, ktorý má čo 

ponúknuť - krásnu prírodu, termálne 

kúpaliská, aquaparky, kultúrne pamiatky, 

cyklotrasy, útulné penzióny, dobre vybavené 

hotely, výbornú kuchyňu, bezpečné a  

upravené mestá a obce. 

        Nepremrhajme tento potenciál a 

rozvíjajme úzku spoluprácu s poľskými 

partnermi. Projekt  Euroregión Tatry je veľmi 

úspešný. Prináša zúčastneným rôzne ponuky 

projektov, ktoré náš región môţu skrášliť. 

Taktieţ potrebujeme, aby návštevník z 

akéhokoľvek kúta sveta sa cítil príjemne na 

slovenskej alebo poľskej strane Tatier a 

nevnímal hranice ako prekáţku na návštevu 

jednej či druhej krajiny. 

 
Fotografia zobrazujúca centrum mesta Poprad 

 

 

Rodinná bicyklovačka na Orave, zľava: starosta obce Hladovka, primátorka mesta 

Trstená, starostovia obcí: Čimhová, Liesek, Suchá Hora a Vitanová 

 
 

Lívia Kredatusová 
 

Poverená riadením 

Zdruţenie Euroregión Tatry 

 

 

Mesiac jún 2021 bol pre Zdruţenie 

Euroregión Tatry (ďalej len Zdruţenie 

EUT) z hľadiska organizácie aktivít 

veľmi pestrý. Začiatkom júna pripravila 

kancelária pozvánky s programom na 

kurz poľského a slovenského odborného 

jazyka pre členov Euroregiónu ,,Tatry“. 

Termíny školení boli stanovené na 22. 

júna 2021 a 29. júna 2021. Program 

školenia pripravili manţelia Wicikovci, 

s ktorými má Zdruţenie EUT dlhoročnú 

spoluprácu. Prvý blok školenia bol 

venovaný témam ako Človek v kultúre, 

Miesta v kultúre a rozprávanie o nich, 

Umenie – čo vidieť, čo nevidieť 
a v neposlednom rade Tradíciám, 

inštitúciám, pamiatkam. Školenia sa 

zúčastnilo 15 predstaviteľov miest a obcí 

(Keţmarok, Trstená, Vysoké Tatry, 

Spišská Belá, Veľká Lomnica, Malatiná, 

Kolačkov) vrátane dvoch školiteľov. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu boli 

zabezpečené všetky potrebné opatrenia na 

uskutočnenie kurzu a to odstupy, rúška 

v interiéri, dezinfekcia a kontrola 

negatívnych  AG testov pred vstupom do  

 

budovy. Druhý blok školenia, 

zameraný na Živú a neživú 

prírodu, Rastliny, Živočíchy 

a Ochranu životného prostredia 

sa z dôvodú nízkej účasti 

neuskutočnil a bol presunutý na iný 

termín, ktorý ešte nie je stanovený. 

Kancelária Zdruţenia EUT bude 

ohľadom zmeny termínu 

informovať všetkých členov, do 

úvahy však prichádza druhá 

polovica mesiaca august 2021. 

Predpokladáme, ţe situácia bude 

priaznivá a školenie sa uskutoční v   

náhradnom termíne bez akejkoľvek 

 
prekáţky a s vysokou účasťou 

členov zo Slovenska aj z Poľska. 

V mesiaci august 2021 plánuje 

kancelária Zdruţenia EUT 

zorganizovať aj školenie zamerané 

na prípravu a realizáciu projektov.  

 

Zdokonaľovali sme sa v poľskom jazyku 

 

Ondrej Kavka 

 

Člen Rady 

Zdruţenia 

Euroregión Tatry 

 

Viceprimátor 

mesta Poprad 

 



KEŽMAROK -   /30.06. 2021/   VYDANIE 6/2021 
NOVINY EUROREGIÓN 

TATRY 
 

 DVE KRAJINY, DVA JAZYKY, JEDEN REGIÓN, JEDEN CIEĽ. STRANA 2 

 

Grantový program Tu sa 

nám páči tu chceme ţiť 

 

Lívia Kredatusová 

riaditeľka Združenia EUT 

 

Zdruţenie Euroregion Tatry v spolupráci 

s mestom Vysoké Tatry a s Otom 

Rozloţníkom – Turist - Diving Service sa 

zapojilo do 14. ročníka grantového programu 

baumit pre aktívnych ľudí pod názvom ,,Tu 

sa nám páči, tu chceme ţiť“. Cieľom projektu 

bolo povýšiť hrdo stojaci starý buk (listnatý 

strom s výškou cca 13 metrov a šírkou 

koruny cca 20 metrov, tzv. dáţdnik), 

nachádzajúci sa v meste Starý Smokovec na 

,,Strom Zaľúbencov". Prostredníctvom 

grantu sa plánovalo vyrobiť veľké drevené 

srdce s nápisom uprostred - ,,Keď sa pod 

týmto stromom pobozkáte, Vaša láska bude 

pevná ako tá tatranská ţula". Srdce by bolo 

upevnené na doske, ktorá by vyčnievala z 

oboch strán aby si ľudia, ktorí sa pod 

stromom pobozkajú, na ňu mohli vyryť svoje 

iniciály a dátum. Projekt nezískal v 

konkurencii iných projektov dostatočnú 

podporu hodnotiacej komisie, preto nebol 

podporený. Hodnotiaca komisia, ktorá 

posudzovala projekty predloţené do 

grantového programu podporila 15 projektov 

v sume 13 000 eur. Mesto Vysoké Tatry v 

spolupráci s Otom Rozloţníkom – Turist - 

Diving Service však aj napriek tomu plánuje 

tento projekt zrealizovať a slávnostné 

otvorenie   je   naplánované   na   jeseň 2021. 

 

 
Buk lesný (Fakus sylvatica) – Starý Smokovec 

 

K stromu zaľúbencov môţu prichádzať 

všetky generácie, od detí aţ po seniorov. 

Rodičia by mali deti viesť odmalička k 

dobrote, srdečnosti, tolerancii, čo sú tieţ do 

určitej miery podoby lásky - lásky k sebe 

samému ale aj k blíţnemu. Deti, teenageri, 

mladí ľudia či seniori, kaţdý preţíva lásku 

svojim spôsobom a strom lásky má týchto 

ľudí povzbudiť, upevňovať naštrbené vzťahy, 

dodávať nádej, radosť a silu, ktorú neraz 

potrebuje kaţdý človek. Bude to miesto, kde 

sa ľudia môţu stále vracať a objavovať tie 

krásne spomienky, ktoré strom zanechá vo 

všetkých svojich návštevníkoch.   

 

 

Rodinná bicyklovačka 

samospráv 
 

Ivana Gallová 

Mesto Trstená 

 

Mesto Trstená v spolupráci s obcami 

Liesek, Čimhová, Vitanová, Hladovka a 

Suchá Hora zorganizovali dňa 20.06.2021 

Rodinnú bicyklovačku samospráv na 

Ceste okolo Tatier na trase Trstená – 

Suchá Hora. Podujatie spoločne 

odštartovali štatutárni zástupcovia 

jednotlivých samospráv v Meste Trstená. 

Ďalší účastníci sa mohli pripojiť nielen v 

meste Trstená, ale aj v obciach Liesek, 

Vitanová, Hladovka, Suchá Hora, kde sú 

vybudované prístupové cesty na Cestu 

okolo Tatier. Pre najmenších účastníkov 

 
Zľava: starosta obce Hladovka, primátorka mesta Trstená, 

starostovia obcí: Čimhová, Liesek, Suchá Hora a Vitanová 

 

boli pripravené rôzne herné aktivity v 

meste Trstená, ako aj na spoločnom 

stanovišti Liesek – Čimhová so sladkou 

odmenou, či propagačnými materiálmi 

ako turistická mapa, magnetka, odznak, 

maľovanka, záloţka a pod. Na stanovišti 

Vitanová – Hladovka vítala účastníkov 

goralsko-moderná hudba, a taktieţ boli 

odmenení účastníckou medailou a 

sladkou odmenou.  V cieľovom stanovišti 

 
v obci Suchá Hora bol pre účastníkov 

podujatia pripravený tradičný kotlíkový 

guľáš vrátane pitného reţimu. Nadšencov 

cyklistiky prišla podporiť aj predsedníčka 

Ţilinského samosprávneho kraja, Ing. 

Erika Jurinová. Spoločné podujatie bolo 

pripravené ako ukáţka dobrej spolupráce 

jednotlivých samospráv a ich zástupcov, a 

najmä na podporu cykloturizmu na hornej 

Orave a propagácie Cesty okolo Tatier. 

Všetkým cyklistom a návštevníkom 

ďakujeme za účasť a veríme, ţe v tak 

hojnom počte sa stretneme čoskoro. 
 

 

Pre Slovákov v 

obci Nowa Biala 

zničenej poţiarom 

vyhlásili zbierku 
 

Lívia Kredatusová 

riaditeľka Združenia EUT 

 

V malej dedinke v Malopoľskom 

vojvodstve horelo naraz najmenej 

21 domov a ďalších vyše 23 

hospodárskych budov. Plamene sa 

šírili extrémne rýchlo, pretoţe 

budovy stoja tesne pri sebe. Väčšina 

domov v dedine je ešte z dreva a 

obyvatelia nemali šancu poţiarom 

zabrániť. Viac ako 100 ľudí zostalo 

bez strechy nad hlavou. Ako 

informovala        starostka     obce 

 
Krystyna Wenglarzová straty sú 

veľké a ostatní ľudia ponúkajú 

postihnutým rodinám nocľah a 

jedlo. Okamţitú pomoc aj podporu 

pri rekonštrukcii zhorených alebo 

poškodených budov sľúbil aj 

premiér Mateusz Morawiecki. 

Pomôcť môţe kaţdý! Portál mesta 

Nowa Biała nowybiala24.pl 

organizuje zbierku pre obete 

poţiaru z mesta Nowa Biała. 

Hlavným účelom tejto zbierky  je 

zhromaţdiť finančné prostriedky 

pre obete poţiaru z mesta Nowa 

Biała, ktoré v sobotu večer prišli o 

svoj majetok a strechu nad hlavou.  

 
Tie budú pridelené na konkrétne 

potreby postihnutých obyvateľov - 

nákup stavebného materiálu, 

bytového vybavenia atď., aby sa 

mohli opäť postaviť na nohy a 

vrátiť sa do normálneho ţivota. Do 

zbierky sa môţete zapojiť 

prostredníctvom webovej stránky : 

https://zrzutka.pl/duuwaw 

 

https://zrzutka.pl/duuwaw
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Trienále insitného umenia a art brut 

poľsko-slovenského pohraničia 

Edwarda Sutora 
 

Ukončenie výtvarnej súťaže 

Euroregion Tatry očami detí  

 

Lívia Kredatusová  

riaditeľka Združenia EUT 
 

Vo februári 2021 bola kanceláriou 

Zdruţenia EUT vyhlásená výtvarná 

súťaţ pod názvom Euroregion ,,Tatry“ 

očami detí organizovaná v rámci 

Programu Interreg V-A Poľsko – 

Slovensko 2014 – 2020. Do súťaţe boli 

zaslané práce rôznych vekových 

kategorii od materských škôl aţ po 

stredné školy. Momentálne prebieha 

triedenie všetkých výtvarných prác 

a pripravuje sa ich zverejnenie na 

webovej a facebookovej stránke 

Zdruţenia EUT. Následne bude 

prostredníctvom facebookového 

hlasovania spustená súťaţ o najkrajšie 

výtvarné dielo, o ktorom bude môcť 

rozhodnúť široká verejnosť. O spustení 

tohto hlasovania budeme informovať 

všetkých účastníkov súťaţe. Výtvarné 

dielo, ktoré dostane najviac lajkov  

bude odmenené špeciálnou cenou 

Euroregionu ,,Tatry“. Kancelária 

Zdruţenia EUT zostaví 6-člennú 

porotu, ktorá vyberie 3 najlepšie práce 

v kaţdej kategorii to znamená spolu 12 

výhercov. Všetky zaslané práce sa 

môţu tešiť na malú účastnícku odmenu 

a pamätný list o zapojení sa do súťaţe. 

V priebehu septembra – oktobra 2021 

plánuje kancelária Zdruţenia EUT 

usporiadať výstavu všetkých zaslaných 

diel. O jej príprave a slávnostnom 

otvorení Vás budeme vopred 

informovať na našej webovej stránke.   

Lívia Kredatusová  

riaditeľka Združenia EUT 

 

Edward Sutor (1917 - 1984) bol sochár 

amatér z Nowého Targu a významná 

osobnosť umenia art brut. Tento 

neobvyklý umelec a jeho dielo sa pre 

Zväzok Euroregión „Tatry“ stali v roku 

2010 inšpiráciou pre zorganizovanie I. 

Bienále insitného umenia a art brut 

Poľsko - slovenského pohraničia 

Edwarda Sutora, ktoré bolo realizované 

v rámci projektu pod názvom Stretnutie 

siedmich kultúr poľsko - slovenského 

pohraničia„Od Ladislava Medňanskéko 

po Jana Kanty Pawluśkiewicza“. 

Tvorba umelcov amatérov tvoriacich v 

rámci insitného umenia a art brut 

zostáva mimo hlavných smerov umenia, 

na okraji oficiálnych prúdov a štýlov. 

Nie je ani náleţite oceňovaná a 

sprístupňovaná širokej verejnosti. Sme 

presvedčení, ţe nami usporiadané 

Trienále sa stretne so záujmom umelcov 

a odborníkov v tejto oblasti a bude 

začiatkom pravidelnej realizácie 

prehliadok tvorby tohto druhu umelcov 

z   Poľsko - slovenského   pohraničia. 

Hlavným organizátorom Trienále 

 
insitného umenia a art brut poľsko-

slovenského pohraničia Edwarda Sutora 

je Zväzok Euroregión „Tatry” so sídlom 

v Nowom Targu v spolupráci so 

Zdruţením Euroregiónom Tatry so 

sídlom v Keţmarku. Trienále insitného 

umenia a art brut poľsko-slovenského 

pohraničia Edwarda Sutora sa bude 

organizovať v Stredisku Poľsko - 

slovenskej spolupráce Euroregiónu 

„Tatry” v Nowom Targu. V rámci 

Trienále sa bude konať súťaţ tvorby 

umelcov amatérov z oblasti insitného 

umenia a art brut,  posúťaţná výstava, 

ktorej súčasťou bude aj katalóg a  

výstava laureáta, ktorej súčasťou bude 

aj katalóg.Trienále insitného umenia a 

art brut  Poľsko  -  slovenského  

pohraničia      Edwarda     Sutora      sa     

uskutoční v rámci mikroprojektu   pod   

názvom „Úloha Euroregiónu šírení  Tatry 

pri kultúrneho dedičstva  

Poľsko – slovenského pohraničia”, 

spolufinancovaného Európskou úniou z 

prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a zo štátneho 

rozpočtu v rámci Programu Interreg V – 

A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 

Cieľom aktivity je prezentácia širokej 

verejnosti amatérskej tvorby v oblasti 

maliarstva a sochárstva insitného umenia 

a art brut, ktorá zostáva mimo uznaných 

smerov umenia,  odhaľovanie a 

popularizácia nových a originálnych 

tvorivých osobností z poľsko-

slovenského pohraničia reprezentujúcich 

prúd insitného umenia a art brut 

a v neposlednom rade  propagácia tvorby 

patróna Trienále, významného sochára 

Edwarda Sutora z Nowého Targu. Môţu 

sa ho zúčastniť súčasní umelci amatéri 

tvoriaci výhradne insitné umenie a art 

brut, ktorých diela budú prihlásené 

prostredníctvom kultúrnej inštitúcie, 

galérie, múzea, zdruţenia, zberateľa 

alebo prostredníctvom podanej 

individuálnej prihlášky. Umoţnené je 

prihlásenie maximálne 3 prác jedného 

umelca vykonaných akejkoľvek 

technikou a z akejkoľvek tematickej 

oblasti, ktoré predtým nezískali nijakú 

cenu v iných súťaţiach. Prihlásenie sa 

vykoná zaslaním vyplnenej prihlášky 

spolu s fotografickou dokumentáciou 

prác vo forme tradičnej alebo digitálnej 

fotografie (na CD nosiči alebo USB 

kľúči). Práce zaradené do Trienále je 

potrebné doručiť do sídla Zväzku 

Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu 

alebo do sídla Zdruţenia Euroregión 

Tatry v Keţmarku. Ocenenie prác vykoná 

Poľsko – slovenská porota menovaná 

riaditeľom kancelárie Zväzku Euroregión 

„Tatry”. Porota sa bude skladať z 5 

odborníkov – 4 z Poľska a 1 zo 

Slovenska. Slávnostné odovzdanie cien 

autorom ocenených a vyznamenaných 

prác sa uskutoční počas vernisáţe 

posúťaţnej výstavy v Stredisku PL - SK 

spolupráce v Nowom Targu v novembri. 

Na slávnostné otvorenie posúťaţnej 

výstavy budú listom pozvaní všetci 

účastníci Trienále.  

 

 

 

 

NOVINY EUROREGIÓN 

TATRY 
 

Vydáva Zdruţenie Euroregión Tatry 

Hradné námestie 30, 060 01 Keţmarok 

Tel., fax: 00421 / 52 / 4523913 

E-mail: info@euroregion-tatry.sk   

www.euroregion-tatry.sk 

 

Redakčná rada: 

Lívia Kredatusová - predseda 

 

Ročník: I 

Číslo: 6 

 

Periodicita: mesačník 

Bezplatne určený pre členov Zdruţenia 

EUT 

 

Vaše príspevky do júlového čísla 

Novín môţete zasielať na adresu: 

info@euroregion-tatry.sk  do 23. júla. 
 

mailto:info@euroregion-tatry.sk
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