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 NOVINY  EURO 

REGIÓN TATRY  
 

 

 

Vážení členovia Združenia, 

        dáte mi iste za pravdu, že posledné tri 

roky zažívame v samosprávach tak 

turbulentné časy, aké sa  v tridsaťročnej 

histórii ešte nevyskytli. 

       Namiesto práce pre mestá a obce sme 

museli riešiť krízové situácie, ktoré 

samosprávy nepoznali, nestretli sa s nimi 

nikdy v histórii. Čiže nemohli čerpať ani zo 

skúseností z minulých rokov.  Veľa nových 

kompetencií zo štátu boli presunuté na 

samosprávy. Tie sa museli vysporiadať 

s covidovou krízou, meniť priority, 

rozpočty, úsporné opatrenia, ako aj 

prehodnotiť investície. 

        Keď všetky tieto úlohy splnili 

a nedošlo ku kolapsovým situáciám 

v krajine, tak prišla vojna na Ukrajine. Tá 

priniesla energetickú krízu, ktorá úplne 

paralyzuje akýkoľvek rozvoj miest a obcí. 

A aby toho nebolo dosť, politická situácia 

na Slovensku sa dostala do kolapsovej 

situácie. Prijímajú sa veci, ktoré idú proti 

obciam a tie sa dostávajú do neriešiteľných 

situácií. Pritom samosprávy podľa 

posledného prieskumu  majú  u občanov 

najväčšiu dôveru zo štátnych inštitúcií. 

        Združenie Euroregión Tatry je veľmi 

dobre hodnotený nielen v európskych 

štruktúrach,  ale aj na Slovensku. Zásluhu 

na tom majú tak členovia, ako aj vedenie 

Združenia Euroregiónu Tatry. Veľkú oporu 

máme aj u druhého člena z poľskej strany 

Tatier. Stretávame sa, riešime spoločné 

aktivity, usporadúvame kongresy, 

Slovensko – Poľské hospodárske  fórum. 

Momentálne sa spoločne pripravujeme na 

nové rozpočtové obdobie Interreg Poľsko – 

Slovensko 2021 – 2027. 

         Ostáva mi veriť, že bude úspešné tak, 

ako predchádzajúce obdobie a samosprávy 

sa zapoja do výziev, ktoré prinesú na oboch 

stranách Tatier úspešné projekty. 

 

 
Zľava K. Hradická, A. Babicová, J. Ferenčák, Š. Bieľak, E. Knotek, I. Gallová, M. Dutková, J. Blcháč 

 
Lívia Jakšová – Riaditeľka Združenia EUT 

 

September bol náročný mesiac nielen 

pre samotné Združenie, pre žiakov 

a študentov, keďže začal  nový školský 

rok, ale aj pre samosprávy, ktoré sa 

pripravujú na voľby. Kancelária sa 

podieľala na príprave XXVIII. 

kongresu Združenia EUT, ktorý sa 

uskutočnil dňa 12. septembra vo Svite. 

V Hoteli Spolcentrum tak prebehlo 

stretnutie s našimi členmi a pozvanými 

hosťami z Poľska. Programom 

stretnutia bolo schválenie viacerých 

uznesení. Predseda Rady Ján Ferenčák 

predstavil Správu o činnosti Rady 

Združenia EUT od posledného 

kongresu, ktorý sa uskutočnil 26. 

augusta 2021 v Poprade. Lívia Jakšová, 

 
Riaditeľka Združenia informovala 

prítomných členov o projektových 

aktivitách za rok 2021, kde priblížila 

členom realizáciu dvoch projektov a to 

,,Cezhraničné centrum vzdelávania 

Euroregiónu   Tatry“  a   mikroprojekt  

 
 

pod názvom ,,Úloha Euroregiónu 

Tatry pri šírení kultúrneho dedičstva 

Poľsko -  slovenského   pohraničia“. 

 
Oba projekty boli ukončené v roku 

2022. Predstavila tiež plán aktivít na 

rok 2022, kde na pripomienku člena 

Štefana Bieľaka, predsedu EZUS 

TATRY doplnila dôležitú informáciu 

o riadení Fondu mikroprojektov. 

Členom predložila návrh rozpočtu na 

rok 2022 a informovala, že členskú 

základňu opustilo mesto Dolný 

Kubín. Jeden z bodov programu 

patril aj EZUSU, kde aktuálne 

informácie predstavila riaditeľka 

zhromaždenia Agnieszka  Pyzowska.  

V závere zasadnutia odovzdal 

predseda Rady Ján Ferenčák 

ocenenia aktívnym členom združenia 

za ich prácu a prínos v oblasti 

rozvoja cezhraničnej spolupráce. Po 

krátkej prestávke pokračovalo ešte 

v ten istý deň zasadnutie XXVI. 

Cezhraničného kongresu EUT. 

Kongres Združenia EUT vo Svite 

 

Ondrej Kavka 
 

Člen Rady 

Združenia  

Euroregión Tatry 

 

Viceprimátor mesta 

Poprad 

 



KEŽMAROK -   /30.09. 2022/   VYDANIE 09/2022 
NOVINY EUROREGIÓN 

TATRY 

 

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

Slávnostné oceňovanie 

členov Združenia 
 
Lívia Jakšová – Riaditeľka Združenia EUT 

 

Aj v našej členskej základni nechýbajú ľudia, 

ktorí sa aktívne venujú cezhraničnej 

spolupráci, zapájajú sa do projektov, vytvárajú 

partnerstvá a spoločne pripravujú rôzne 

aktivity. Táto práca si neraz vyžaduje veľa 

úsilia, chuti a hlavne motivácie, keďže nie 

vždy sú všetky projektové zámery podporené. 

Sme radi, že sme mohli dlhoročnú prácu 

týchto členov oceniť na XXVIII. kongrese 

Združenia Euroregiónu Tatry dňa 12. 

septembra v Hoteli Spolcentrum vo Svite. 

Spolu bolo ocenených osem členov a my si ich 

teraz podrobne predstavíme. Začala by som 

pani ANNOU BABICOVOU (vedúcou 

oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta 

Levoča), ktorej  pracovné   aktivity  v  regióne 

 
boli naštartované v roku 1998  príchodom zo 

zahraničia, zapojením do prípravy  a realizácie 

summitu jedenástich stredoeurópskych 

prezidentov   a do projektu Gotická cesta Spiš 

– Gemer.  Vďaka podpore vedenia mesta 

Levoča , kolegov a priateľov a rodinných 

príslušníkov od roku 2003 aktivity pani 

Babicovej smerovali a smerujú do príprav  

a realizácii projektových zámerov mesta 

a regiónu financovaných z národných, 

štrukturálnych a cezhraničných programov 

napr. Interreg Slovensko-Poľská republika, 

prostredníctvom Grantov EHP a Nórska, 

Švajčiarsky mechanizmus a výziev 

vyhlásených tretím sektorom. V priebehu toho 

obdobia  vzniklo a zrealizovalo sa nespočetné 

množstvo projektových zámerov. Zrealizované 

projekty možno považovať za úspešné s 

konkrétnym vplyvom na vývoj v  

programových oblastiach  – environ- 

mentálnom, kultúrnom, vzdelávacom, 

zdravotníckom  či sociálnom sektore 

s aktívnym dopadom na rozvoj mesta 

a regiónu. Ako druhá bola ocenená IVANA 

GALLOVÁ (samostatná odborná referentka 

projektového riadenia a rozvoja mesta 

Trstená). Od roku 2013 sa aktívne podieľa na 

príprave, realizácii a propagácii projektov 

cezhraničnej Poľsko-slovenskej spolupráce na 

území mesta Trstená s dopadom pre rozvoj 

regiónu hornej Oravy predovšetkým v oblasti 

cyklodopravy    –   „Historicko  –   kultúrno - 

prírodnej cesty okolo Tatier“. Vo svojej 

práci sa zameriava aj na oblasti 

kultúrneho a prírodného dedičstva 

zameraného na  prezentáciu 

a propagáciu jedinečných kultúrnych 

atraktivít a prezentáciu histórie, ako aj   

prírodného    potenciálu      pohraničia. 

Podieľa sa tiež na projektoch a 

aktivitách realizovaných Euroregiónom 

Tatry a Európskym zoskupením 

územnej spolupráce Tatry s r.o. Jej 

cieľom je šírenie dobrého mena 

a významu cezhraničnej Poľsko - 

slovenskej   spolupráce.   Za    ďalšieho 

 
aktívneho člena bol navrhnutý JÁN 

MOKOŠ (primátor mesta Vysoké 

Tatry).  Pod jeho vedením získalo 

Mesto Vysoké Tatry v roku 2015 spolu 

so Zakopaným, Cenu Petra Buriana, 

ako najlepšie spolupracujúce 

samosprávy. Zaslúžil sa o podpísanie 

trojdohody o spolupráci medzi mestami 

Poprad - Vysoké Tatry – Zakopané. 

Dohodu o partnerstve s Bukowinou 

Tatrzańskou, s ktorou mesto podávalo 

prvé cezhraničné projekty. Taktiež 

memoranda    Slovensko   -    poľských 

 
obchodných komôr. Celkovo počas 

jeho pôsobenia mesto s poľskými 

partnermi podalo dvanásť projektov, 

z ktorých šesť bolo úspešných. Okrem 

toho sa aktívne zapájal do rozvíjania 

kultúrnych a spoločenských vzťahov, 

a vďaka jeho osobnosti spolupráca 

s Poľskými samosprávami dostala iný, 

priateľský rozmer. Vedúca oddelenia 

projektového a energetického 

manažmentu mesta Liptovský Mikuláš 

JANA KORMANÍKOVÁ sa svojimi  

zásluhami tiež zaradila medzi členov, 

ktorým cezhraničná spolupráca nie je 

cudzia. Sprevádza ju dlhoročná účasť 

na príprave a realizácii projektov 

poľsko-slovenskej spolupráce, 

predovšetkým vlajkového projektu 

„Cesta okolo Tatier“, ale tiež 

mikroprojektov „Skateboard bez 

hraníc“  a   „Rozvoj  cyklistickej  infra- 

štruktúry“ s partnerským mestom 

Nowy Targ. Aktívne spolupracuje na  

 
projektoch a aktivitách Združenia 

EUT a v roku 2018 pôsobila aj ako 

členka Rady Združenia Euroregión 

Tatry. Mesto Spišská Belá ma za 

sebou množstvo úspešných projektov 

financovaných z  európskych 

štrukturálnych fondov, štátneho 

rozpočtu, dotačných, grantových 

schém a vlastných zdrojov. V rámci 

cezhraničnej spolupráce má mesto 

nadviazané dlhoročné partnerstvá so 

štyrmi mestami v zahraničí - 

Szczawnica – Poľsko (od r. 1979), 

Ožarów – Poľsko (od r. 2005), Brück 

– Nemecko (od r. 2007), Vysoké 

Mýto – Česko (od r. 2017). Za týmito 

úspechmi stojí projektová manažérka 

KATARÍNA HRADICKÁ. Na 

pozíciu referenta regionálneho 

rozvoja mesta Spišská Belá nastúpila 

hneď po ukončení štúdia na vysokej 

škole, odbor – manažment. Práca na 

pozícii projektovej manažérky si 

vyžaduje vysokú dávku 

zodpovednosti. Nakoľko nemá rada 

stereotypnú prácu, vďaka 

rozmanitosti tejto práce jej ani po 

dvanástich rokoch ešte nezovšednela. 

Naučila ju ako sama vraví 

dochvíľnosti, flexibilite, rozvahe, 

empatii, pracovať tak samostatne, 

ako aj v tíme, zvládať časový stres, aj 

keď nie vždy to je ľahké a čo je 

dôležité stále má chuť sa ďalej 

rozvíjať a rásť.  V  rámci   programu  

 
cezhraničnej spolupráce PL - SK 

s partnerským mestom Szczawnica v 
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Slovensko - poľskom pohraničí v  meste 

úspešne implementovali mikroprojekty 

v rámci ochrany a rozvoja prírodného a 

kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a 

rozvoj cezhraničného a celoživotného 

vzdelávania. Ďalšou ocenenou sa stala pani 

MÁRIA DUTKOVÁ (referát cestovného 

ruchu a zahraničných vzťahov) z mesta 

Spišská Nová Ves. V krátkom popise uviedla, 

že svoju prácu má veľmi rada aj preto, že je 

veľmi pestrá a rôznorodá. Zahŕňa napr. 

kontakt s návštevníkmi mesta v  turistickom 

informačnom centre a tiež sprevádzanie do 

kostolnej veže. Podieľa sa na propagácii mesta 

na rôznych úrovniach (on-line, propagačné 

materiály, výstavy cestovného ruchu, 

prezentácie...). V rámci cestovného ruchu 

koordinuje aktivity ako Svetový deň CR, 

Medzinárodný deň sprievodcov CR, Víkend 

otvorených parkov a záhrad a pod. Pri tvorbe 

balíkov a projektov spolupracuje s kultúrnymi, 

športovými a inými inštitúciami, ako aj 

cestovnými organizáciami, ktorých je mesto 

členom (OOCR Slovenský raj & Spiš, 

Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj 

a pod.). Takisto sa spolu podieľa na plánovaní 

a realizácii podujatí 

mesta. Aj v meste 

Kežmarok máme 

viacero aktívnych 

ľudí, ktorí svojimi 

aktivitami a činmi 

prispievajú nielen k 

rozvoju spolupráce  

dobrých vzťahov 

medzi obyvateľmi, 

ale aj  k  rozvoju 

mesta ako takého. 

Takým občanom je aj OTO ROZLOŽNÍK.  

Narodil sa pod majestátnymi Vysokými 

Tatrami v historickom meste Kežmarok v roku 

1948. Od detstva  obdivoval krásu a 

mohutnosť našich hôr. Vždy tam túžil byť. 

Jeho  sen sa splnil, keď v roku 1969 nastúpil 

na Kežmarskú chatu ako údržbár a nosič. Tam 

pracoval tri roky. Odtiaľ odišiel pracovať na 

Skalnaté pleso ako obsluha sedačkového 

výťahu. Od roku 1983 pracoval v TJ Javorinka 

Levoča, kde bol jedným zo zakladateľov 

Turistického oddielu mládeže (TOM), v 

ktorom vychoval dve generácie mladých 

turistov. Neskôr sa stal predsedom Klubu 

slovenských    turistov     Javorinka    Levoča.  

 
Zároveň     je    členom   Asociácie    horských 

sprievodcov a v oblasti turistiky 

inštruktor turistiky mládeže II. triedy. 

Ako horský sprievodca sa dlhodobo 

venuje aj turistom so zrakovým 

postihnutím z RSZP Levoča. So synom 

Miroslavom spracoval a vydal 

turistickú mapu Slovenského raja a 

Vysokých Tatier, ktorá slúži ako 

záznamník na plnenie Tatranského 

turistického odznaku. V roku 2014 so 

synom realizovali projekt, na základe 

ktorého sa turistické trasy v Doline 

Kežmarskej Bielej vody volajú 

Chodník prof. Alfréda Grosza. Mesto 

Vysoké Tatry tento projekt v roku 2015 

vyhlásilo za Čin roka. V roku 2014 

napísal knihu Veselo a smutno v 

Doline Kežmarskej Bielej vody, ktorá 

je nielen spomienkou na život v tejto 

doline, ale aj kronikou a turistickým 

sprievodcom touto prekrásnou časťou 

našich veľhôr. Primátor mesta Levoča 

mu v roku 2016 udelil pamätnú plaketu 

mesta Levoča za aktívnu prácu v 

oblasti turistiky a horského 

sprievodcovstva. Vo februári 2018 bol 

spoluzakladateľom Klubu slovenských 

turistov Zlatná Kežmarok. V tom istom 

roku sa uskutočnila aj prezentácia jeho 

druhej knihy Ženy v tieni hôr. Za 

vzornú reprezentáciu mesta Kežmarok 

mu bola 22. mája 2018 udelená Cena 

primátora mesta Kežmarok. V roku 

2020 mu vyšla ďalšia kniha Krása v 

horách ukrytá. Momentálne pracuje na 

dokončení novej knihy, ktorá sa 

inšpirovala našimi Goralmi a je 

predpoklad, že by kniha mohla vyjsť aj 

v poľskom jazyku. Posledným 

z ocenených je pán ŠTEFAN BIEĽAK,  

 
ktorého mnohí poznajú ako bývalého 

primátora mesta Spišská Belá, kde 

pôsobil od roku 2002 do 2018. 

Momentálne je aktívnym poslancom 

zastupiteľstva PSK, členom 

monitorovacieho výboru Programu 

cezhraničnej spolupráce INTERREG 

PL-SR a členom podvýboru pre 

mikroprojekty. Stál pri založení 

Európskeho zoskupenia územnej 

spolupráce TATRY s.r.o. (EZUS 

TATRY), v ktorom pôsobí doteraz ako 

predseda. Presadil sa ako spoluautor 

niekoľkých stratégii, koncepcií a vízií 

Slovensko - poľskej cezhraničnej 

spolupráce.  Aktívne   sa   podieľal  na  

realizácii projektu Historicko -

kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier 

a ďalších cyklotrás v Slovensko-

poľskom pohraničí. Počas jeho 

pôsobenia v meste Spišská Belá sa 

vybudoval cyklochodník smerom do 

Tatranskej Kotliny. Zapája sa do 

realizácie       mnohých     úspešných  

 
Slovensko - poľských cezhraničných 

investičných projektov a mikro- 

projektov. V súčasnosti sa aktívne 

podieľa na príprave  nového 

Programu cezhraničnej spolupráce 

INTERREG PL-SR 2021-2027. Je 

veľkým   zástancom a propagátorom  

 
Slovensko - poľskej cezhraničnej 

spolupráce na miestnej, ako aj 

regionálnej a národnej úrovni. Vďaka 

takýmto ľuďom, ich prístupom 

k práci, zodpovednosti, komunikácii 

s ľuďmi, ale aj skúsenosťami v tejto 

oblasti má cezhraničná spolupráca aj 

naďalej svoj význam. Už teraz sú 

vytvorené partnerstvá medzi 

mestami, či obcami, ktoré sa môžu 

pochváliť množstvom úspešných 

projektov a spoločných aktivít. Za 

všetkým však stoja ľudia, ktorí 

neustále pripravujú nové projekty 

a zámery, púšťajú sa do nových 

výziev a združujú tak obyvateľov po 

oboch stranách hranice. „Dôležitý je 

čin, a nie výsledok, ktorý prináša. 

Musíte sa pustiť do správnej veci. 

Možno je nad vaše sily, možno nad 

vaše schopnosti, možno vaše úsilie 

nikam nepovedie. Ale to neznamená, 

že nemáte pokračovať. Možno sa 

nikdy nedozviete výsledok činu. Ale 

ak nebudete nič robiť, nedosiahnete 

ani nijaký výsledok.“  
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Cezhraničný kongres 

Euroregiónu ,,Tatry“ 

opäť po dvoch rokoch!  
 
Lívia Jakšová – Riaditeľka Združenia EUT 

 

Po dlhej dobe rôznych zákazov a prísnych 

opatrení v dôsledku epidémie Covid-19 sa 

členovia po slovenskej a poľskej strane opäť 

stretli na Cezhraničnom kongrese, ktorý sa 

v tomto roku organizoval na Slovensku, 

konkrétne v Hoteli Spolcentrum vo Svite. 

Dvadsiaty šiesty kongres otvorili predsedovia 

Rád oboch Euroregiónov, po slovenskej strane 

pán Ferenčák a po poľskej strane pán 

Waksmundzki. Úvod podujatia oživil 

folklórny súbor Jánošík zo Svitu tradičnou 

ľudovou hudbou a tancami. Pred rokovaním 

 
si prítomní členovia uctili minútou ticha 

zosnulých kolegov, ktorí našu členskú 

základňu opustili v roku 2020 a to Petra Petka, 

Jána Skupina a Wendelina Habera, ktorí boli 

zároveň čestnými členmi Euroregiónu 

,,Tatry“. Témou podujatia bola dlho 

pretrvávajúca epidémia Covid-19, jej vplyv na 

cestovný ruch a ekonomiku pohraničia, ale aj 

aktuálna udalosť – vojna na Ukrajine a s tým 

súvisiaca energetická kríza. V diskusii sa ujali 

slova členovia zo slovenských a poľských 

samospráv, aby priblížili túto ťažkú situáciu 

a jej vplyv na chod samospráv a realizáciu a    

vyúčtovanie      prebiehajúcich        projektov. 

 
Každoročnou súčasťou kongresu bolo 

vyhlásenie súťaže o Cenu im. Petra  Buriana 

pre   najlepšie   spolupracujúce  samosprávy –  

členov    Euroregiónu   ,,Tatry“   a    inštitúcie 

pôsobiace na území Euroregiónu 

,,Tatry“, čo nechýbalo aj tento rok 

a opäť po dvoch rokoch mali členovia 

možnosť zapojiť sa so svojimi úspešne     

zrealizovanými  projektmi.  Naposledy 

 
boli ceny odovzdané v roku 2019 na 

XXV. Cezhraničnom kongrese v 

Nowom Targu, kde špeciálne ocenenie 

za 25 rokov spolupráce bolo udelené 

mestám Kežmarok a Nowy Targ, ktoré 

osobne prevzali primátori týchto miest.  

Obe kancelárie sa zhodli na tom, že 

v budúcnosti sa pravidla súťaže upravia 

tak, aby boli jednoduchšie pre 

účastníkov   z    hľadiska   náročnosti aj  

 
času. Touto zmenou chcú motivovať aj 

ostatných členov, aby sa do súťaže 

zapojili a získali tak ocenenie. Kongres 

je známy aj tým, že sa na ňom udeľuje 

čestné členstvo navrhnutým členom. 

Väčšinou tento návrh vyplýva zo 

zasadnutia Rád. Stalo sa tak aj 18.12. 

2019, kedy Rada Združenia EUT 

navrhla udelenie čestného členstva 

Petrovi Petkovi za dlhoročnú činnosť 

v Rade Združenia Euroregión   Tatry za 

mesto Spišská Nová Ves a podieľanie 

sa na rozvoji Euroregiónu ,,Tatry“. Aj 

napriek tomu, že sa kongresu nedožil, 

bolo mu udelené čestné členstvo in 

memoriam a plaketu spolu s pamätnou 

listinou osobne v jeho mene prevzala 

manželka Milada Petková. Chcem sa 

poďakovať všetkým členom za účasť 

a spoluprácu pri organizácii kongresu.  

Kongres v Poľsku 

zahájili netradične 

krátkym filmom 
 
Lívia Jakšová – Riaditeľka Združenia 

  

Dňa 27. septembra 2022 sa v meste 

Limanowa v Poľsku uskutočnil 

XXVIII. Kongres Zväzku Euroregion 

,,Tatry“. Otvoril ho predseda Rady 

Zväzku Boguslaw Waksmundzki, 

ktorí privítal významných hostí ako 

pani Lenku Pifkovú – honorárnu 

konzulku RS v Krakove, čestných 

členov Euroregionu ,,Tatry“ Oľgu 

Marhulíkovú, Pána Slafkovského, 

Antoniho Nowaka, všetkých členov 

po poľskej strane a ďalších hostí. V 

úvode bol prvý krát premietaný film 

 
O Wendelinovi Haberovi, čestnom 

a zakladajúcom členovi Euroregionu 

,,Tatry“, kde si naňho zaspomínali 

kolegovia z Poľska aj zo Slovenska. 

Film bol zrealizovaný v rámci 

mikroprojektu pod názvom ,,Uloha 

Euroregionu Tatry pri šírení 

kultúrneho dedičstva Poľsko-

slovenského pohraničia“z Programu 

Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 

Člen Revíznej komisie Marek 

Szyszka predniesol prítomným 

správu Revíznej komisie za rok 

2021. Kongres prijal navrhnuté 

uznesenia podľa programu a udelil 

absolutorium členom Rady Zväzku.  

 
V závere Agnieszka Pyzowska 

predstavila informácie o činnosti 

EZUS TATRY s.r.o. za rok 2021 

a riaditeľ kancelárie Zväzku 

Euroregion ,,Tatry“ Michal 

Stawarski informoval prítomných 

o novom programovom období 21- 

27 a riadení Fondu mikroprojektov. 
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Zasadnutie Výboru pre 

mikroprojekty 
 
Lívia Jakšová – Riaditeľka Združenia EUT 

 

Koncom augusta sa  v Dome Slovensko-

poľského stretávania v Nowom Targu stretli  

členovia Výboru pre mikroprojekty už 

v poradí na XIII. zasadnutí. Predsedajúci 

výbovýboru Boguslaw Waksmundzki otvoril  

 
zasadnutie a prehlásil, že je prítomných 

dostatočný počet členov nato, aby rokovanie 

mohlo prebehnúť v súlade s pracovným 

poriadkom. Členovia Výboru pre 

mikroprojekty Programu   cezhraničnej   

spolupráce   Interreg V-A Poľsko-Slovensko 

2014-2020 schválili financovanie 4 

mikroprojektov v rámci 1 prioritnej osi.  

Blahoželáme mikropríjemcom: Powiat 

Limanowski Centrum Kultury, Sportu 

i Promocji   w   Szczawnicy  Gmina  Poronin.  

 
Zoznam mikroprojektov schválených na 

financovanie z Európskeho fondu pre 

regionálny rozvoj v rámci zastrešujúceho 

projektu s názvom. "Spája nás príroda a 

kultúra" Programu cezhraničnej spolupráce 

INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-

2020 (deviaty set) je dostupný na stránke: 

http://www.pwt.euroregtatry.nazwa.pl/.../lis

ta... 45f5a. Pdf 

 
 

Pohraničie, ktoré 

dýcha kultúrou, 

zvykmi a tradíciami 
 
https://www.euroregion-tatry.eu/aktualnosci 

 

Dňa 30. augusta 2022 sa v Dome 

Poľsko - slovenskej spolupráce v 

Nowom Targu konala konferencia s 

názvom. "Vplyv mikroprojektov na 

propagáciu kultúry a zachovanie 

kultúrneho dedičstva na Poľsko -

slovenskom pohraničí", ktorú 

sprevádzalo otvorenie výstavy 

prezentujúcej účinky mikroprojektov v 

oblasti kultúry na oboch stranách 

hranice. Konferenciu otvorili predseda 

Rady Zväzku Euroregion ,,Tatry“ 

Bogusław Waksmundzki a riaditeľ 

Euroregion ,,Tatry“  Michał  Stawarski. 

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 

samospráv - členovia Gmina Stary 

S cz, Gmina Raciechowice , Mesto 

Trstená, Rabka-Zdrój Miasto Dzieci 

 wiata,  Miasto Nowy  Targ.  Pozvanie 

 
prijali aj: Barbara Serbinowska z 

Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej, Grzegorz First z Urz d 

Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Martina Bakoňová a 

Grzegorz Pyjos zo Spoločného 

technického sekretariátu, Libor 

Gašperik, zástupca Žilinského 

samosprávneho kraja, Andrzej 

Kiernoziak    predseda   predstavenstva  

 
Združenia Kombinat Podhale, Elżbieta 

Łabuz Prezes Uniwersytetu III Wieku 

w Nowym Targu, Hanna Dziubas 

Kierownik Galeria Sztuki BWA 

JATKI, Danuta Wojdyła Dyrektor 

Miejska Biblioteka Publiczna w 

Nowym Targu , Anna Paś – Filipek 

Dyrektor Orawskie Centrum Kultury, 

Dorota     Krok     i   Anna   Florek   z 

 

Nadleśnictwa w Nowym Targu, 

Marek Teper Prezes Nowotarskiej 

Izby Gospodarczej, Livia Jakšová zo 

Združenie Euroregión Tatry w 

Kieżmarku, a także przedstawiciele 

Liptovské múzeum w Rużomberku. 

Pani Barbara Serbinowska z 

Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej predstavila informácie o 

Fonde malých projektov v súčasnom 

a budúcom období, pričom 

upozornila na možnosti financovania 

úloh v budúcej perspektíve a rozdiely 

v príprave, pri realizácii a vyúčtovaní 

projektu. Pán Wójt Gminy 

Raciechowice v prezentácii s názvom 

"Jeden duch na dvoch stranách 

hranice - zachráňte spoločné 

dedičstvo kresťanskej kultúry" 

predstavil informácie o 

realizovaných mikroprojektoch, v 

rámci ktorých boli zrekonštruované 

kaplnky   u   oboch parterov projektu. 

Na druhej strane Mária Jagnešáková 

riaditeľka Oravský hrad / Orava 

Castle hovorila o kultúrnych 

hodnotách na Orave a využívaní 

finančných prostriedkov z fondov 

Európskej únie na zachovanie a 

propagáciu kultúrneho dedičstva. 

 
Na záver konferencie vystúpil 

amatérsky   umelecký  tím     leboda 

Konferencia a výstava boli 

realizovaná v rámci mikroprojektu s 

názvom "Úloha Euroregiónu ,,Tatry" 

pri širení kultúrneho dedičstva 

Poľsko - slovenského pohraničia, 

spolufinancovaná Európskou úniou z 

Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja Programu Interreg V-A 

Poľsko   -   Slovensko   2014 - 2020. 
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Bezplatne určený pre členov Združenia EUT 

https://www.facebook.com/Powiat-Limanowski-392078070807540/?__cft__%5b0%5d=AZVFnycO9Ns_hrb-17PUNoA7yCQJURGHdiiEz8tjgdVl-gS8nBwN6O8D1iRYbIWUOdQQL90syTQeh6LYofLF2xDVw4ooAMIqpqTrxadI9BLPExLVvTBpqp49C6TiTL2ID45TugGLXFJV5VXZS7P4rWGHCIKUgZTbV9Okfxcgosmpst_poTkXOjRU4a6TmNCNC8I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Powiat-Limanowski-392078070807540/?__cft__%5b0%5d=AZVFnycO9Ns_hrb-17PUNoA7yCQJURGHdiiEz8tjgdVl-gS8nBwN6O8D1iRYbIWUOdQQL90syTQeh6LYofLF2xDVw4ooAMIqpqTrxadI9BLPExLVvTBpqp49C6TiTL2ID45TugGLXFJV5VXZS7P4rWGHCIKUgZTbV9Okfxcgosmpst_poTkXOjRU4a6TmNCNC8I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CKSiPSzczawnica?__cft__%5b0%5d=AZVFnycO9Ns_hrb-17PUNoA7yCQJURGHdiiEz8tjgdVl-gS8nBwN6O8D1iRYbIWUOdQQL90syTQeh6LYofLF2xDVw4ooAMIqpqTrxadI9BLPExLVvTBpqp49C6TiTL2ID45TugGLXFJV5VXZS7P4rWGHCIKUgZTbV9Okfxcgosmpst_poTkXOjRU4a6TmNCNC8I&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CKSiPSzczawnica?__cft__%5b0%5d=AZVFnycO9Ns_hrb-17PUNoA7yCQJURGHdiiEz8tjgdVl-gS8nBwN6O8D1iRYbIWUOdQQL90syTQeh6LYofLF2xDVw4ooAMIqpqTrxadI9BLPExLVvTBpqp49C6TiTL2ID45TugGLXFJV5VXZS7P4rWGHCIKUgZTbV9Okfxcgosmpst_poTkXOjRU4a6TmNCNC8I&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gminaporonin/?__cft__%5b0%5d=AZVFnycO9Ns_hrb-17PUNoA7yCQJURGHdiiEz8tjgdVl-gS8nBwN6O8D1iRYbIWUOdQQL90syTQeh6LYofLF2xDVw4ooAMIqpqTrxadI9BLPExLVvTBpqp49C6TiTL2ID45TugGLXFJV5VXZS7P4rWGHCIKUgZTbV9Okfxcgosmpst_poTkXOjRU4a6TmNCNC8I&__tn__=kK-R
http://www.pwt.euroregtatry.nazwa.pl/_pliki/lista-zatwierdzonych-mikroprojektow-1-os-ix-nabor?fbclid=IwAR0syON8a7j8EDbs3jkWAQ4ITejSnH9hh8eViP0O1bbmM9tmSvo-lfljDt4
http://www.pwt.euroregtatry.nazwa.pl/_pliki/lista-zatwierdzonych-mikroprojektow-1-os-ix-nabor?fbclid=IwAR0syON8a7j8EDbs3jkWAQ4ITejSnH9hh8eViP0O1bbmM9tmSvo-lfljDt4
https://www.euroregion-tatry.eu/aktualnosci
https://www.facebook.com/EuroregionTatry?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/EuroregionTatry?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gminastarysacz?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gminastarysacz?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/raciechowice?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/RabkaZdrojMiastoDzieciSwiata?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/RabkaZdrojMiastoDzieciSwiata?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/umwmofficial?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/umwmofficial?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/umwmofficial?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/galeriajatki?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/galeriajatki?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mbpnowytarg/?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mbpnowytarg/?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OrawskieCentrumKultury/?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068724117150&__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/liptovskemuzeum?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
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https://www.facebook.com/raciechowice?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/raciechowice?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/oravacastle/?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/oravacastle/?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sleboda.gl/?__cft__%5b0%5d=AZXapl2hDJs72fYRduiF9T0yxZTrjqa_Nh3usE3XCclFFe3gkS0mXC8QYEvNlndsAvIXMTpfjek8bHZ1EUUAYd5yEZ2-ux2EavY8vlvjzVOHrF3qHDMC_wcKocitpN1x7lBqyRFwAihhdb7t6FupMPbuDW02RKTNFsYN8BIVFDhP_OVv8TADg1yZ4nhBU8hmO0U&__tn__=kK-R
http://www.euroregion-tatry.sk/
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