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 NOVINY  EURO 

REGIÓN TATRY  
 

 

 

Vážení členovia Združenia, 

        práve teraz si viac ako inokedy uvedomujeme 

rýchlosť doby, uponáhľanosť života a tiež to, že 

v pracovnom kalendári prevládajú povinnosti, pri 

ktorých oddych a voľné chvíle sú skôr vzácnosťou 

ako samozrejmosťou. Život však nie sú preteky 

s časom, ani súťaž medzi výhrami a prehrami, je to 

o pomoci a vzájomnej empatii, o hodnotách, ktoré 

prispievajú k sile a motivácii robiť veci pre ľudí 

a spoločnosť. 

        Stojíme na prahu nového programovacieho 

obdobia rokov 2021 – 2027. Otvárajú sa nové výzvy 

a tým aj možnosti získať finančné prostriedky 

z viacerých operačných programov a zdrojov 

Európskej únie. Určite mnohí z nás majú isté 

predstavy o tom,  do čoho sa pustiť a čo urobiť pre 

mesto či obec. Neúmerná byrokracia a zložitosť 

pravidiel nech nie sú prekážkou k čerpaniu 

finančných prostriedkov z Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. Všetci však 

stále očakávame avizované zjednodušenie čerpania, 

ktoré je nevyhnutné na to, aby fondy viac pomáhali 

ľuďom, obciam a v neposlednom rade rozvoju 

regiónov. 

        Nové vízie, plány a investičné zámery aj 

v našom meste Trstená už nejaký čas meníme na 

projektové dokumentácie, či štúdie, aby sme mohli 

do vyhlásených výziev vstupovať pripravení, 

s jasnými a definovanými plánmi, možnosťami 

a aktivitami. Opatrenia počas pandémie obmedzovali 

schopnosť hladko čerpať eurofondy, no táto 

nepriaznivá situácia nám v konečnom dôsledku 

poskytla istý priestor pripraviť sa na toto 

programovacie obdobie. Našou vodiacou čiarou pri 

hľadaní ideálneho grantu pre naše mesto a 

predkladaní projektových žiadostí je predovšetkým 

premyslený a dobre vypracovaný projektový zámer. 

        Čerpanie zo zdrojov Európskej únie (EU) je  aj 

pre nás výborná príležitosť dodatočných finančných 

prostriedkov na obnovu a modernizáciu. Je preto 

potrebné využiť príležitosť neprísť o tieto 

prostriedky, poučiť sa z minulosti a nastaviť si 

systém a priority tak, aby sa investície dostali priamo 

do regiónov. Netreba zakrývať ani fakt, že Slovensko 

je na chvoste v čerpaní eurofondov v porovnaní 

s ostatnými krajinami EU v predchádzajúcom 

programovom období. 

       Všetci pevne dúfame, že ani inflácia, ktorá 

výrazne zasiahla do ekonomiky celej krajiny, nebude 

prekážkou našich plánov a veci sa aj naďalej budú 

pohybovať dopredu a k lepšiemu. Nech aj naďalej 

vznikajú združenia podobného charakteru ako 

Euroregión Tatry, kde spoločnými silami 

pristupujeme k budovaniu silnejších miest, obcí, 

regiónov a samotného Slovenska. 

         Verím, že aj v budúcnosti a nadchádzajúcom 

programovacom období bude naša spolupráca 

naklonená korektnému prístupu a úprimnej snahe 

meniť veci k lepšiemu. 

 
Slávnostné sprístupnenie obnovenej cesty a Areálu Medzinárodného sochárskeho 

sympózia vo Vyšných Ružbachoch 

 
 

Lívia Jakšová 
 

Poverená riadením kancelárie 

Združenie Euroregión Tatry 

 

 

Dňa 17.06. 2022 sa v Dome Slovensko-

poľského stretávania v Kežmarku 

uskutočnilo stretnutie členov Rady 

Združenia EUT. Vzhľadom na 

neprítomnosť kľúčových členov nebolo 

zasadnutie uznášaniaschopné, preto bol 

náhradný termín stretnutia stanovený na 

08.07. 2022. Členovia sa zišli v malom 

počte, avšak prebehla diskusia k 

otázkam XX. Slovensko-poľského 

hospodárskeho fóra. Na zasadnutí sa 

navrhlo obsahové zostavenie panelov, 

ktoré prítomní členovia pripravili ako 

podklad na ďalšie zasadnutie. Po 

diskusii predseda Rady Združenia 

poďakoval prítomným členom za účasť 

a rozpustil stretnutie. Počas náhradného  

 
(Archívna fotografia z 05.04. 2022) 

Termínu sa zišli členovia Rady 

Združenia EUT v dostatočnom počte, 

aby   mohli   prebrať   jednotlivé   body  

 

 

programu. Hlavnou témou stretnutia 

bolo XX. Slovensko-poľské 

hospodárske fórum. Členovia na 

základe predložených skutočností 

určili miesto organizácie na 

AquaCity Poprad. Jedným z dôvodov 

bola aj rekonštrukcia Reduty 

v Spišskej Novej Vsi, ktorá by mala 

byť   ukončená   v    októbri    2022.  

 
(Archívna fotografia z 05.04. 2022) 

Členovia sa zhodli, že budú štyri 

odborné panely, z toho jeden bude 

patriť Veľvyslanectvám. Určili si tiež 

rozloženie na jedného moderátora 

bloku a max. štyroch speakrov 

rovnomerne zastupujúcich obe 

krajiny. Kancelária pripravuje aj 

podmienky na zverejňovanie 

propagáciu reklamných materiálov 

(logá, banery, propagačné materiály). 

Tieto budú známe už začiatkom 

augusta, aby sa s nimi účastníci fóra 

mohli oboznámiť. Pre všetkých 

členov ešte jedna dôležitá 

informácia a to zmena termínu 

fóra z 05.10. 2222 (streda) na 

04.10. 2022 (utorok). Veríme, že 

toto podujatie bude prítokom nových 

informácii a presvedčivých záverov. 

 

Pracovné stretnutie členov Rady 

Združenia Euroregión Tatry 

 

 

Magdaléna 

Zmarzláková 

Členka Rady 

Združenia 

Euroregión Tatry 

Primátorka 

Mesto Trstená 
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30. ročník festivalu 

Európske ľudové 

remeslo v Kežmarku 
 
Lívia Jakšová 

poverená riaditeľka Združenia EUT 

Tradičnými ľudovými remeslami ožil 

Kežmarok od piatku 8. júla do nedele 10. 

júla.  Festival Európske ľudové remeslo 

(EĽRO) sa po dvoch rokoch vrátilo do svojej 

pôvodnej podoby. Hlavné a Hradné námestie 

v Kežmarku sa premenilo na uzatvorený 

festivalový areál, kde sa predstavili ľudové 

súbory a remeselníci z celého Slovenska a 

susedných európskych krajín. Stabilné miesto 

medzi remeselníkmi majú Králi remesiel, 

ktorým   bol    práve   30.  ročník venovaný.  

 
“EĽRO je o európskom remesle, tradíciách, 

hudbe, speve a hlavne o ľuďoch. A preto sme 

sa rozhodli tento jubilejný ročník 

venovať všetkým ľuďom a všetkým 

remeselníkom. Celý festival bol o zábave, 

niesol sa v priateľskom duchu a vrátil sa k 

oslave tradícií a remesiel. Obyvatelia a 

návštevníci Kežmarku sa potešili 

predovšetkým domácim súborom, mnohé 

veľmi známe, ale nechýbali ani účastníci z 

Česka, Poľska a Maďarska,” priblížil 

primátor Ján Ferenčák.  

 
Mesto pod Tatrami žilo počas troch 

festivalových dní okrem remesiel a folklóru 

aj modernou hudbou a bohatým sprievodným 

programom pre všetky vekové kategórie. 

Históriu, cechové zvyky a rytierske súboje 

priblížili návštevníkom divadelné súbory, 

skupiny historického šermu a bojového 

umenia. Deti sa zabávali na divadelných 

predstaveniach, hrách a pouličných 

atrakciách. Súčasťou ponuky podujatí bola aj 

prehliadka expozícií na Kežmarskom hrade a 

podujatie    Krvavé    dejiny,    o   ktoré     je   

každoročne  veľký záujem. “Prehliadky 

hradu boli tento rok počas dňa bez 

obmedzení. Počas dňa sa návštevníci 

mohli voľne pohybovať po hradných 

expozíciách a večery patrili tradičnému 

a       vyhľadávanému        divadelnému  

 
predstaveniu Nechýbali ani obľúbené 

Krvavé dejiny, ktorých témou bol odsun 

karpatských Nemcov. Vieme, že je to 

ťažká téma, no napriek tomu si myslíme, 

že o týchto príkoriach a ľuďoch, ktorí si 

odtrpeli svoje, treba nahlas rozprávať. 

Pokiaľ nepoznáme dobre naše vlastné 

dejiny, nevieme reálne ohodnotiť to, čo 

sa teraz v súčasnosti deje okolo 

nás,“ ozrejmila riaditeľka kežmarského 

múzea Erika Cintulová. O tom, že 

EĽRO je jedným z najobľúbenejších 

letných festivalov, svedčí aj jeho 

návštevnosť. Počas 29. ročníka v roku 

2019 prešlo historickými bránami mesta 

počas troch dní celkovo 65-tisíc 

návštevníkov. V priebehu rokov sa stal 

súčasťou globálneho hnutia, ktorého 

cieľom je chrániť a propagovať 

nehmotné kultúrne dedičstvo. 

 
 

Slávnostné 

sprístupnenie 

obnovenej cesty 
 
Jana Mindeková (fotografie: Ján Saloň) 

Obec Vyšné Ružbachy 

 

Dňa 24.07.2022 sa v obci Vyšné 

Ružbachy konalo slávnostné 

sprístupnenie obnovenej cesty a Areálu 

Medzinárodného sochárskeho sympózia, 

ktorého organizátormi bola obec Vyšné 

Ružbachy a Tatranská galéria Poprad 

pod záštitou predsedu Prešovského 

samosprávneho kraja PaedDr. Milana 

Majerského.  Obci sa pomocou 

Mikroprojektu pod názvom Zabudnutý 

kút prírody a   histórie   Interreg  PL-SK 

podarilo zveľadiť prírodný areál   

prístupovým chodníkom, vybudovať 

malý amfiteáter a odpočinkovú zónu. 

Celková hodnota projektu bola vo 

výške        61 270,65 €.     Účastníci 

podujatia  mali  možnosť   zažiť  deň 

 
otvorenia areálu v novom šate. 

Pamiatka svetového významu bola 

v roku 1964 zapísaná do svetového 

kultúrneho    dedičstva     UNESCO. 

Slávnostné otvorenie začalo 

príhovorom starostu obce Petra 

Martineka, históriu priblížila  

riaditeľka   Tatranskej  galérie   Anna  

 
Ondrušeková. Jedným z významných 

postáv tohto sympózia je rodák, 

akad. sochár Štefan Kovaľ, ktorý 

získal Cenu Prešovského 

samosprávneho kraja za rok 2020 za 

osobitný vklad a záchranu 

a uchovávanie kultúrneho dedičstva 

Prešovského kraja a jeho prezentáciu 

v oblasti výtvarného umenia. 

Pozvanie prijala aj Emília 

Antolíková – vedúca odboru kultúry 

Prešovského samosprávneho kraja,  

predstavitelia obecnej samosprávy 

z okolitých obcí a miest a taktiež 

umelci a sochári, ktorých umenie 

bolo     a    ostalo    súčasťou   areálu. 

 
Podujatie bolo plné kvalitného 

sochárskeho umenia a hudobného 

umenia, o ktoré sa postarali klavirista 

Ján Melcher, huslistky Anna 

Tinathová a Miroslava Kuchárová a  

violončelistka    Ráchel   Živčáková.  

Ďakujeme tým, ktorí sa zúčastnili 

a že boli pri „ reštarte“ tohto 

svetového unikátu – GENIUS LOCI. 
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Žabia cesta – viacúčelová vodná nádrž 
 

Ďalšie možnosti 

zábavy a relaxu  

Žabia cesta 
 

V areáli Žabia cesta sa hostia určite nudiť 

nebudú. Okrem vyššie uvedených atrakcií 

si môžu za poplatok zapožičať aj ruské 

kolky a vonkajší šach. Pre návštevníkov 

prichádzajúcich za účelom oddychu, relaxu 

či opaľovania, zabezpečia komfort lehátka, 

ktoré si môžu prenajať. Relaxačne posedieť 

si môžu aj v hlavnom altánku s výhľadom 

na vodnú plochu alebo v samostatných 

menších altánkoch, ktoré lemujú areál. 

Tieto altánky sú ideálnym miestom pre 

vareniu guľášu či grilovačku. V areáli je 

možnosť   zapožičania    kotlíku,    platne, 

Roštu   a   potrebného   náčinia   (varecha,  

 
naberačka, .. vrátane dreva). V Dome 

prírody sa na prízemí nachádza spoločná 

miestnosť a na poschodí 2 učebne, ktoré 

slúžia na prednášky (nielen prírodovedných 

predmetov) pre žiakov a študentov. Tento 

priestor je určený na školenia, prezentácie, 

workshopy o životnom prostredí, faune, 

flóre a podobne. Súčasťou areálu je 

samozrejme aj niečo pre najmenších 

návštevníkov. Detské ihrisko pozostáva 

z hernej zostavy v tvare lode a pružinových 

hojdačiek. Pri lanovom parku sú v svahu 

umiestnené aj dve šmýkačky, kladina, prak 

vo svahu. Celý areál je prispôsobený 

bezbariérovými vstupmi pre osoby so 

zdravotným postihnutím. Návštevníkom 

tiež slúži bezplatné parkovisko počas 

celého dňa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Michaela Krajčíková – odbor marketingu, mesto Levoča 
 

Multifunkčný areál, ktorý ponúka 

relaxačné, športové, náučné ako aj 

kultúrne vyžitie, je pre verejnosť 

otvorený od 9.7.2022. V regióne sa 

jedná o jedinečný projekt, ktorý 

prispeje k rozvoju cestovného ruchu. 

Revitalizácia areálu viacúčelovej 

vodnej nádrže sa začala v marci 

2021 na základe projektu cezhraničnej 

spolupráce Interreg PL-SK 2014-2020    

Celý   projekt   vznikol vďaka žabám. 

 
Na priľahlej komunikácií prišlo 

každoročne o život množstvo žiab 

počas migrácie. Súčasťou projektu 

bola preto stavba zábran a priechodov 

pod komunikáciou, aby sa ochránilo 

čo najviac jedincov. Jedným 

z hlavných pilierov revitalizácie 

areálu viacúčelovej vodnej nádrže 

bolo tiež vytvorenie interaktívneho 

náučného chodníka, ktorý je venovaný 

životu tunajších obojživelníkov a   

predstaveniu   vzácnej   flóry  v okolí. 

 
Areál sa nachádza za Levočou (3 km 

od centra mesta) v smere na Levočskú 

Dolinu, návštevníkov privedie k Žabej 

ceste smerová tabuľa. Z Levoče vedie 

k vodnej nádrži aj cyklochodník, po 

ktorom sa pohodlne dostanú až pred 

brány areálu. Pre záujemcov 

o prírodné kúpanie je vyčlenená 

plocha, na ktorú dohliada plavčík. 

Maximálna hĺbka je 130 cm, do 

vyznačenej zóny na kúpanie vedie 

bezpečný vstup so zábradlím a na 

okrajoch je plytká voda pre malé deti. 

Keďže podľa kategorizácie patrí 

viacúčelová vodná nádrž medzi 

prírodné  kúpaliská,  kvalita  vody  je 

pravidelne kontrolovaná Úradom 

verejného zdravotníctva. V blízkosti 

zóny na kúpanie sú prírodné sprchy 

a prezliekareň. Toalety pre verejnosť 

sa nachádzajú v Dome prírody.  Krásy 

 
okolitej prírody si návštevníci môžu 

užiť vďaka plavbe po priehrade. 

Zapožičať si môžu malé vodné 

plavidlá – šľapacie vodné bicykle  a 

pramice (loďky s veslami). Pri vstupe 

do areálu sa nachádza lanový park, 

ktorý sa pýši  tromi  okruhmi. Spodný  

 
okruh je určený pre deti od 3 rokov, 

stredný pre návštevníkov s výškou od  

160 cm a najvyšší okruh ponúkne 

dokonalý zážitok v podobe výhľadu na 

celý areál a okolie. Najvyšší okruh sa 

nachádza vo výške 9,7 metra. 

Súčasťou lanového parku je aj lezecká 

stena. Vysvetlenie techniky lezenia, 

dohľad a prípadnú pomoc v lanovom 

parku poskytujú návštevníkom 

vyškolení inštruktori. Pre športových 

nadšencov je pripravené multifunkčné 

ihrisko, na ktorom si môžu zahrať 

tenis, futbal, nohejbal, volejbal či 

basketbal. Pri prenájme ihriska 

dostanú návštevníci plné vybavenie 

potrebné k hre (siete, lopty, rakety). 

Pri vodnej ploche sa nachádza plážové 

ihrisko, na ktorom si návštevníci 

areálu môžu zahrať plážový volejbal. 

Pri prenájme plážového ihriska 

dostanú kompletné vybavenie (čiary, 

sieť, lopta). Hlavným prvkom pre 

kultúrne využitie v areáli je prekryté 

pódium, na ktorom sa budú konať 

rôzne kultúrno-spoločenské akcie. 

Budeme sa tešiť Vašej priazni 

a veríme, že náš areál navštívite.  
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