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 NOVINY  EURO 

REGIÓN TATRY  
 

 

 
 

Vážení členovia Združenia, 

        v súčasnom období nás zamestnáva 

mimoriadne nepriaznivá epidemická situácia, 

ktorá sa opäť pretavila do nepopulárneho, ale 

potrebného opatrenia - lockdownu. Pre mesto 

Stará Ľubovňa, ako aj pre celý prihraničný 

región, je  sektor cestovného ruchu veľmi 

významný a podnikateľské subjekty 

pôsobiace v tomto segmente sú zatvorené 

takmer dva mesiace, čo môţe mať zdrvujúce 

následky pre celý sektor a následne aj pre 

samotné mestá  a obce. Bez spoločnej 

spolupráce aj s našimi partnermi z Poľska 

bude túto náročnú situáciu veľmi obtiaţne 

zvládnuť. Je potrebné čerpať z našich 30 

ročných spoločných Slovensko-poľských 

skúseností. 

         

        Pred euroregiónom je ešte aj ďalšia 

výzva, a to klesajúci záujem členov 

o angaţovanie sa v zdruţení, čoho následkom 

je vystúpenie  niekoľkých členov zo 

zdruţenia. Tento fakt nemoţno brať na ľahkú 

váhu, pretoţe sa môţe pretaviť do úplného 

rozpadu zdruţenia, čo by bola nesmierna 

škoda. Tento čas musíme vyuţiť na spoločnú 

prípravu projektov v rôznych oblastiach 

cezhraničného charakteru, či je to rozvoj 

cestovného ruchu, vzdelávanie, ochrana 

ţivotného prostredia, kultúra  a mnoho iného. 

Musíme túto situáciu spoločne zvládnuť. 

         

        Ţelám nám všetkým veľa 

vytrvalosti, optimizmu a najmä pevné 

zdravie. Opatrujte sa. 

 

 
Pohľad na Ľubovniansky hrad a v pozadí mesto Stará Ľubovňa 

 

 
 

 

     Lívia Kredatusová 
 

Projektová manaţérka 

Zdruţenie Euroregión Tatry 

 

 

Začiatkom mesiaca november sme si 

pripomenuli dva významné jesenné 

sviatky – Sviatok všetkých svätých a 

Pamiatku zosnulých. Slovo sviatok sa v 

ľuďoch spája vţdy s niečím pekným a 

príjemným. Dušičkové dni však v 

ľuďoch vyvolávajú opačné emócie. 

Patria k smutnému spomínaniu a často 

bolestivým návratom. Pri návšteve 

cintorínov si spomíname na našich 

blízkych o čosi intenzívnejšie a v hlave 

nám beţí kolotoč krásnych chvíľ, kedy 

sme ich mali ešte pri sebe. Moţno práve 

v týchto dňoch si uvedomujeme oveľa 

silnejšie, aký rýchly a neúprosný je beh 

času. Náhlime sa a v tomto ţivotnom 

zhone a často objavíme hodnoty 

človeka, aţ keď sa pominie. Pandémia 

nás zastihla v čase, keď sme mali pocit, 

ţe veľa vecí je moţných a brali sme ich 

ako samozrejmosť. Boli sme nútení 

zostať doma a hľadať nové formy 

komunikácie, sprostred. umeleckého 

záţitku, či nové formy učenia 

študentov. Dokázali sme si lepšie 

uvedomiť a oceniť výhody osobných 

stretnutí na jednej strane a home officu 

na tej druhej. Čaro osobných stretnutí 

spočívalo aj v tom, ţe sa počas nich 

ľahšie rodili nové nápady. Naopak práca 

z domu nám umoţnila lepšie sa sústrediť 

na seba a úlohy, ktoré vykonávame. 

Obdobie pandémie bolo a stále je 

náročným    obdobím,   ale   prinieslo  so 

sebou aj veľa pozitív. Celosvetovo 

nás pandémia spomalila a donútila 

nás uvedomiť si pravú hodnotu 

obyčajných, nezištných vecí. Okrem 

toho mala pandémia pozitívny vplyv 

aj na našu planétu, napr. v podobe 

poklesu emisií. Pre mňa bolo 

najväčším pozitívom viac času 

stráveného s rodinou a uvedomenia si 

krehkosti nášho zdravia. K najviac 

postihnutým ekonom. odvetviam 

v dôsledku globálnej pandémie patrí 

cestovný ruch a sluţby s ním 

spojené. Zdruţenie Euroregión Tatry, 

organizácia, ktorá zdruţuje mestá 

a obce na Slovensko - poľskom 

pohraničí bola  tieţ nútená zrušiť 

všetky naplánované aktivity 

a obmedziť tak osobný kontakt 

s poľskými partnermi. Organizácia 

plánovaných výstav či podujatí sa tak 

presunula do roku 2022. Aj napriek 

prísnym epidemickým opatreniam sa 

nám tento rok podarilo zorganizovať 

XIX. Slovensko-poľské hospodárske 

fórum, významné podujatie pod 

záštitou poľského a slovenského 

veľvyslanectva. Vysoká účasť nás 

utvrdila v tom, ţe ľudia zodpovedne 

pristupovali k danej situácii o čom 

svedčili viaceré skutočnosti (vysoká 

zaočkovanosť, prekrytie horných 

dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, 

dodrţanie dvojmetrových odstupov 

a iné). Verím, ţe časom nastane 

rovnováha a aj keď sa epidémia 

z nášho ţivota úplne nevytratí, 

budeme môcť fungovať slobodne 

a šťastne, bez akýchkoľvek pravidiel 

a vládnych obmedzení.  

 

Ako nás pandémia ovplyvnila? 

 

 

Ľuboš Tomko 

 

Člen Rady Zdruţenia 

Euroregión Tatry 

 

Primátor Mesta 

 Stará Ľubovňa 
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Po stopách zakladateľov 

Euroregiónu ,,Tatry“ 
 
Lívia Kredatusová 

Projektová manažérka Združenia EUT 

 

Myšlienka spolupráce medzi samosprávami 

na Slovensko – poľskom pohraničí 

v podtatranskej oblasti vznikla v novembri 

1991. V nasledujúcich rokoch sa viedli 

rozhovory o rozširovaní vzájomných 

kontaktov a v roku 1993 sa stretli 

predstavitelia samosprávnych orgánov. 

Výstupom bola Deklarácia samosprávnych 

orgánov územných častí Poľskej republiky 

a Slovenskej republiky o projekte vytvorenia 

cezhraničného zduţenia Euroregión ,,Tatry“ 

zo dňa 31. októbra 1993. Dňa 26. augusta 

1994 na ustanovujúcom Kongrese v Nowom 

Targu bola podpísaná Dohoda medzi 

samosprávami Poľska a Slovenska o zaloţení 

cezhraničného zväzu Euroregión ,,Tatry“. 

Vojvodský súd v Novom Saczi rozhodnutím 

zo dňa 15. decembra 1994 zapísal Euroregión 

Tatry do zoznamu zväzov a potvrdil jeho 

štatút. Po dlhých konzultáciách 

a odporúčaniach zo strany Ministerstva 

vnútra SR bola na Slovenskej strane 

v záujme registrácie prijatá koncepcia podľa 

ktorej v zmysle Občianskeho zákonníka bolo 

vytvorené na slovenskej strane záujmové 

zdruţenie právnických osôb pod názvom 

Región ,,Tatry“ ako samostatný právny 

subjekt. Rozvoj cezhraničnej spolupráce 

vychádzal z dlhodobej koncepcie zahraničnej 

politiky Slovenskej republiky, avšak v jej 

začiatkoch absentovali viaceré nástroje, ktoré 

by vytvárali právny rámec pre jej rozvoj. 

Samosprávne orgány v Poľsku a na 

Slovensku však chceli svoje aktivity rozvíjať 

v prihraničnom euroregionálnom zväzku, aj 

keď takúto formu spolupráce právny 

poriadok Slovenskej republiky nepoznal. To 

spôsobovalo napätie vo vzťahoch samospráv 

na oboch stranách hranice. Postupne sa však 

zosúlaďoval  právny poriadok Slovenskej 

republiky a Poľskej republiky s európskym 

právom a dnes uţ v súlade so zákonom majú 

obce Slovenskej  republiky právo stať sa 

členom medzinárodného zdruţenia 

a samosprávne kraje sú rovnocenným 

partnerom poľským vojvodstvám. Koncepcia 

vybudovania stredísk za účelom SL – PL 

spolupráce v Nowom Targu a Keţmarku 

vznikla na mimoriadnom Kongrese 

Cezhraničného Zväzku Euroregión ,,Tatry“ 

v roku 1999. Idea našla podporu 

u predstaviteľov samospráv a tak mestá 

Keţmarok a Nowy Targ ponúkli dva 

meštianske domy v centrách oboch miest. 

Dňa 12. februára 2004 bolo otvorené 

stredisko Poľsko – slovenskej spolupráce 

v Nowom Targu. Na slovenskej strane 

výstavba   sídla   trvala  o  čosi dlhšie a tak sa 

 

slávnostné prestrihnutie pásky    ,,Domu 

Slovensko – poľského stretávania 

Euroregiónu ,,Tatry“ v Keţmarku 

uskutočnilo 6. júla 2007. Doterajšie 

aktivity a úspechy podporujú i vlády 

obidvoch štátov. 19. novembra 2004 bol 

prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič hosťom v rámci oficiálnej 

návštevy Poľskej republiky v Stredisku 

Poľsko – slovenskej spolupráce 

v Nowom Targu. Po troch rokoch, keď 

sa spolupráca prehĺbila, pozval na 

neoficiálnu návštevu prezident Ivan 

Gašparovič prezidenta Poľskej republiky 

Lecha Kaczyńského. Stretnutie 

prezidentov Poľska a Slovenska sa 3. 

decembra konalo práve v Dome 

Slovensko – poľského stretávania 

Euroregiónu ,,Tatry“ v Keţmarku. Nad 

celou touto historickou epochou vývoja 

Euroregiónu ,,Tatry“ stáli významní 

ľudia, a o to viac im patrí prejav obdivu 

a pozornosti. Vďaka obetavosti 

zakladateľov, ktorí stáli pri zrode 

Euroregiónu Tatry, ale aj tých, ktorí 

dnes napĺňajú jeho program sa toto 

zdruţenie plnohodnotne zapája do 

procesu integrujúcej sa Európy. Medzi 

najvýznamnejších zakladateľov EUT 

neodmysliteľne patril Róbert Burian, 

ktorého meno sa doteraz spája 

s Cezhraničným kongresom Zdruţenia 

EUT a odovzdávaním ceny Petra 

Buriana pre najlepšie spolupracujúce 

samosprávy.  Od  roku   1991   pracoval 

 
na Mestskom úrade v Starej Ľubovni 

ako prednosta, neskôr ako zástupca 

prednostu. V posledných rokoch sa 

venoval projektovým a inţinierskym 

sluţbám. Pri svojom pôsobení 

v samospráve, ale aj neskôr sa aktívne 

zaujímal a aktivizoval v oblasti 

cezhraničnej spolupráce s Poľskou 

republikou, kde od roku 1993 

pripravoval vznik cezhraničného Zväzku 

Euroregión „Tatry“. V rokoch 1997-

2004 bol predsedom Rady Zdruţenia 

Región „Tatry“ a neskôr jej 

podpredsedom. Podieľal sa na vytvorení 

Domu Slovensko-poľského stretávania 

Euroregiónu „Tatry“ v Keţmarku. Keď 

sa z iniciatívy samospráv na oboch 

stranách slovensko-poľskej hranice 

uskutočnila v Zakopanom v dňoch 21. – 

24. novembra 1991 konferencia 

starostov poľských a slovenských obcí 

o   vzájomnej   spolupráci   miest  a  obcí  
 

prihraničných oblastí, bol Ján Skupin 

spolu s Milanom Matejovičom 

z Michaloviec a Petrom Glašnakom 

z Čadce zvolený do koordinačnej 

skupiny na prípravu ďalších krokov 

pre spoluprácu prihraničných oblastí. 

Kontaktnými mestami sa stali Nowy 

Sacz v Poľsku a Keţmarok na 

Slovensku. Rozvoj cezhraničnej 

spolupráce vychádzal z dlhodobej 

koncepcie zahraničnej politiky 

Slovenskej republiky, avšak v  jej 

začiatkoch absentovali viaceré 

nástroje, ktoré by vytvárali právny 

rámec pre jej rozvoj. Samosprávne 

orgány v Poľsku i na Slovensku však  

 
chceli svoje aktivity rozvíjať 

v prihraničnom euroregionálnom 

zväzku, aj keď takúto formu 

spolupráce právny poriadok 

Slovenskej republiky nepoznal. To 

spôsobovalo napätie vo vzťahoch 

samospráv na oboch stranách hraníc. 

Ján Skupin – podobne ako niektorí 

iní významní ľudia v danej 

historickej epoche stál nad ňou, 

a o to viac im patrí prejav obdivu 

i pozornosti. Ďalšou významnou 

osobnosťou Euroregiónu ,,Tatry“ bol 

Wendelin Haber, ktorý rozbehol 

novodobú cezhraničnú spoluprácu 

Poliakov a Slovákov. Stal sa otcom 

a tvorcom tejto spolupráce. Vďaka 

nemu bolo v roku 1994 zaloţené 

Zdruţenie Euroregión „Tatry" so 

sídlom v Nowom Targu a vytvára sa 

trans-hraničný zväzok na Poľsko-

slovenskom pohraničí - podstata 

budúcej úspešnej cezhraničnej 

spolupráce. A vďaka tomuto zväzku 

vzniká partnerská spolupráca medzi 

gminami a mestami na poľskej 

a slovenskej strany a začínajú sa 

realizovať mnohé  spoločné projekty.   

 
 

https://www.euroregion-tatry.eu/_galeria/news/zmarl-wendelin-haber-honorowy-prezes-euroregionu-quottatryquot-bb0.JPG
https://www.euroregion-tatry.eu/_galeria/news/zmarl-wendelin-haber-honorowy-prezes-euroregionu-quottatryquot-bb0.JPG
https://www.euroregion-tatry.eu/_galeria/news/zmarl-wendelin-haber-honorowy-prezes-euroregionu-quottatryquot-bb0.JPG
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Wendelin Haber bol tieţ iniciátorom, 

spolurealizátorom a  podporovateľom 

mnohých cezhraničných projektov 

financovaných aj z fondov EÚ v rámci 

Programu Poľsko-slovenskej cezhraničnej 

spolupráce. Vďaka tomu sa zrealizovalo veľa 

spoločných cezhraničných projektov ako 

napríklad:  Vyšehradský most na hraničnom 

priechode Leluchów-Čirč, lávka cez rieku 

Dunajec spájajúca Červený Kláštor a 

Sromowce Niżne, modernizácia mnohých 

cestných cezhraničných spojení, systém 

budovania čistiarní odpadových vôd 

napríklad    v   rámci    projektu   Čistá   rieka  

 
Poprad to boli aj neinvestičné projekty: jeden 

z najväčších projektov "Stretnutie siedmych 

kultúr Poľsko-slovenského pohraničia - Od 

Ladislava Mednyanszkeho po Jana Kanteho 

Pawluśkiewicza" vrátane realizácie vyše 100 

ďalších Poľsko-slovenských mikroprojektov. 

Bol pri zrode strategického projektu pre 

Euroregión Tatry – vybudovanie Historicko – 

kultúrno - prírodnej cyklotrasy okolo Tatier, 

ktorú postupne po etapách realizuje EZUS 

TATRY. Formovanie Euroregiónu ,,Tatry“ 

výrazne   ovplyvnil   aj   Peter Petko. Vďaka  

jeho veľmi aktívnemu prístupu bol okres 

Spišská Nová Ves zaradený medzi 

oprávnených poberateľov finančných 

prostriedkov Slovensko - poľskej 

cezhraničnej   spolupráce  do     Prešovského       

 
samosprávneho    kraja. Aktívne sa podieľal 

na organizovaní Slovensko - poľských 

hospodárskych fór v Spišskej Novej Vsi, ako 

aj pri realizácii projektov ako Historicko - 

kultúrno  -   prírodná   cesta   okolo  Tatier a 

Stretnutie siedmych kultúr Euroregiónu 

Tatry. Ako člen rady Európskeho 

zoskupenia územnej spolupráce prispel 

k jeho vzniku a súčasnému chodu. 

K Poľsku, okrem toho ţe tam pracoval 

mal veľmi dobrý vzťah aj kvôli tomu, ţe 

jeho nevesta a zať sú Poliaci. Za jeho 

príkladnú prácu vyše dvanásť rokov pre 

Zdruţenie Región Tatry, Euroregión 

Tatry a Európske zoskupenie územnej 

spolupráce navrhla Rada Zdruţenia 

Euroregiónu Tatry na zasadnutí dňa 18. 

decembra 2019 Petra Petka na čestného 

člena Euroregiónu ,,Tatry“. Vo veľkej 

miere prispel k zrodu Euroregiónu Tatry 

aj Július Lojek, bývalý primátor mesta 

Spišská Stará Ves a zároveň člen 

Zdruţenia miest a obcí zastupujúci 

Zamagurie. Spolupracoval s tými, ktorí 

sa usilovali o vytvorenie spoločného 

Slovensko - poľského euroregiónu. 

Aktívne sa podieľal aj na príprave jeho 

základných dokumentov. Podporoval 

činnosť rôznych dobrovoľných 

organizácií,  folklórnych súborov, 

a kultúry v meste i regióne. Tieto 

osobnosti patria neodmysliteľne k tým, 

ktoré vyslovili myšlienku spoločného 

cezhraničného zväzu a vytvorenia 

vzájomnej spolupráce medzi oboma 

krajinami. Ich úsilie nebolo márne 

a dnes sa môţe Euroregión ,,Tatry“ 

pýšiť nielen bohatou členskou základňou 

po oboch stranách (v Poľsku aj na 

Slovensku), ale aj mnoţstvom 

zrealizovaných projektov, aktivít, 

významných podujatí, kongresov 

a iných. Aj keď uţ nie sú medzi nami, 

ich mená a činy ostanú navţdy späté so 

vznikom Euroregiónu ,,Tatry“, a preto 

patrí česť ich pamiatke. K tejto generácii 

zakladateľov radíme aj ďalších 

významných ľudí, ktorým doposiaľ 

zdravie slúţi a aktívne sa zapájajú do 

diania a organizovania rôznych aktivít 

Zdruţenia. Patrí tu pani Dr. Oľga 

Marhulíková, ktorá bola poslankyňou 

NR SR a zároveň predsedníčkou 

Medziparlamentnej Slovensko-poľskej 

skupiny. Pri poľskom Sejme pracovali 

poslanci v parlamentnej skupine pre 

spoluprácu so Slovenskom. Jej 

parlamentným partnerom v Poľsku bol 

predseda Jan Komornický, ktorý neskôr 

pôsobil na Slovensku ako veľvyslanec 

Poľskej republiky. Medziparlamentná 

skupina uskutočňovala pravidelné 

stretnutia poslancov na slovenskej i 

poľskej strane, uplatňovala 

medziparlamentný dialóg, ktorý bol 

dôleţitým nástrojom realizácie priorít 

Slovensko - poľskej bilaterálnej 

spolupráce. Zároveň vytvárala priaznivé 

legislatívne prostredie a prijala niekoľko 

podnetných návrhov pre oba parlamenty,  
 

ktoré pomohli Slovensko-poľskému 

pohraničiu v legislatívnych zmenách 

zákonov. Oľga Marhulíková je 

dodnes aktívna, spolupracuje so 

Zdruţením, zúčastňuje sa kongresov 

a podujatí a bolo jej udelené podobne 

ako ostatným spomínaným 

významným osobnostiam za zásluhy 

čestné členstvo Euroregiónu ,,Tatry“. 

K popredným osobnostiam tieţ patrí 

pani Gabriela Kantorková, ktorá do  

roku 2013 pôsobila ako dlhoročná 

riaditeľka Mestského kultúrneho 

strediska v Keţmarku. Od roku 2001 

intenzívne pracovala ako 

predsedníčka Kultúrnej komisie 

Zdruţenia Región „Tatry“. V rokoch 

2001-2002, 2005-2006, 2009-2010, 

2013 aţ do súčasnosti je 

predsedníčkou Kultúrnej komisie 

Cezhraničného Zväzku Euroregión 

„Tatry“ a v rokoch 2003-2004, 2007-

2008, 2011 - 2012 bola jej 

podpredsedníčkou. Aktívne sa 

spolupodieľala na organizovaní a 

uskutočnení mnohých kultúrnych 

projektov a kultúrno-spoločenských 

podujatí realizovaných Zdruţením 

Euroregión Tatry, kde má aj svoje 

čestné členstvo. Na toto obdobie 

vzniku si dobre pamätá aj prvý 

porevolučný primátor mesta 

Liptovský Mikuláš Alexander 

Slafkovský. V roku 1994, počas 

zakladajúceho Kongresu Euroregión 

„Tatry“, plnil funkciu primátora 

mesta Liptovský Mikuláš. Členom 

Rady Euroregiónu „Tatry“ bol v 

rokoch 1994 - 1995. Od roku 2010 

opäť pôsobil na pozícii primátora 

mesta Liptovský Mikuláš. Počas 

rokov 2011 - 2013 prijal členstvo v 

Komisii vo veci Európskeho 

zoskupenia územnej spolupráce 

TATRY, ktorá sa intenzívne 

venovala príprave hlavných 

dokumentov EZÚS TATRY – 

Dohovoru a Stanov. Od roku 2013 

bol členom Dozornej rady 

Európskeho zoskupenia územnej 

spolupráce.   Aktívne   sa   zapája  do  

 
diania a spolu s ostatnými členmi je 

čestným hosťom na všetkých 

podujatiach, ktoré kancelária 

Zdruţenia EUT organizuje. 
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Vyhodnotenie fotografickej súťaţe 
 

Titul Strom roka 2021 
 
 

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/stromom-

roka-na-slovensku-sa-stal-70-rocny-buk-lesny-zo-

stareho-smokovca/  

 

 
Stromom roka na Slovensku sa stal 

sedemdesiatročný buk lesný zo Starého 

Smokovca, známy aj ako ,,Strom 

zaľúbencov“  sprevádzaný mottom: Ak sa 

pod ním pobozkáte, vaša láska bude pevná 

ako tatranská ţula.  Víťazný  strom  získal 

4 833 hlasov z celkového počtu 22 613 

hlasov. Na druhom mieste s počtom hlasov 

3806 sa umiestnil 300 rokov starý Dub 

letný z Giraltoviec v okrese Svidník. Tretie 

miesto si v 12-člennom finále s počtom 

3600 hlasov vyslúţila 170-ročná exotická 

Katalpa bignóniovitá z Hnúšte v okrese 

Rimavská    Sobota.    Na   víťazov    čaká  

 
finančná výhra v hodnote 300 eur na 

odborné dendrologické posudky, 

arboristické ošetrenia od ISA Slovensko, či 

úpravu okolia. Vyhlásenie výsledkov sa 

uskutočnilo vo štvrtok v priestoroch 

historického ţrebčína v Kopčanoch spolu 

so symbolickou výsadbou stromov v 

novovzniknutom ovocnom sade. „Tento rok 

sme rozšírili špeciálnu súťaţnú kategóriu 

pre školy, kde nerozhoduje počet hlasov, 

ale aktivity ţiakov navyše. Jedna škola tak 

získa vzrastlý strom do svojej školskej 

záhrady a pre ďalšie dve ocenené školy 

máme pripravené náučné a zábavné hry s 

eko tematikou,“ uviedla Ragalová. 

 
Víťazný strom bude Slovensko zastupovať 

v súťaţi Európsky strom roka. 

 

  

 

Lívia Kredatusová – projektová manažérka Združenia EUT 
 

V utorok 16. novembra sa v Nowom 

Targu uskutočnilo slávnostné 

otvorenie vernisáţe fotografií 

zaslaných do súťaţe pod názvom 

,,Bohatstvo kultúr Poľsko -

slovenského pohraničia, ktorá bola 

vyhlásená Zväzkom Euroregión 

,,Tatry“ so sídlom v Nowom Targu 

v spolupráci so Zdruţením Euroregión 

Tatry so sídlom v Keţmarku.  

Vzhľadom na pretrvávajúcu 

epidemickú situáciu sa súťaţ 

uskutočnila prostredníctvom on-line 

formulára, kde mali účastníci moţnosť 

prihlásiť fotografie v dvoch 

kategóriách. Prvú kategóriu tvorili 

archívne fotografie do roku 2007 

a druhá kategória bola zameraná na 

súčasné fotografie. Pre zapojenie sa 

do súťaţe museli účastníci poslať 

maximálne 3 fotografie v kaţdej 

kategórii, ktoré prezentovali zvyky, 

tradície, kultúru, spoločenský ţivot či 

remeslo kultúr Poľsko-slovenského 

pohraničia, t.j. poľskej, slovenskej, 

maďarskej, ţidovskej, rómskej, 

rusínskej a nemeckej, ktoré neboli 

predtým ocenené na  iných  súťaţiach.  

Ľudové zvyky a tradície oddávna 

ovplyvňovali    ţivot   našich predkov.  

 
Keďţe naši predkovia ţili v úzkom 

spojení s prírodou, zvyky a tradície 

slovenského ľudu sa viaţu najmä na 

prírodný cyklus (najmä tie z 

predkresťanských čias), s príchodom 

kresťanstva sa objavujú aj kresťanské 

sviatky a obyčaje. Zvyky a tradície 

mali vţdy regionálny charakter, t. j. 

viazali sa na určitý región Slovenska. 

Dokonca môţeme povedať, ţe čo 

dedina – to iné zvyky. Mnohé 

jedinečné zvyklosti ľudových tradícií 

sa zachovali dodnes, či uţ v podobe 

ľudovej architektúry, hudby, spevu a 

tanca, jedinečných zvykov, alebo 

ľudovej tvorby a remesiel. Niet divu, 

ţe   aj   naši   členovia   sú talentovaní, 

 

 

 

 

 

čomu nasvedčuje získané ocenenie, 

ktoré si z Poľska za prihlásené 

fotografie  priniesli.   Počas   vernisáţe 

 
predseda poroty Marcin Ozorowski 

oficiálne vyhlásil výsledky súťaţe. 

Ocenení v prvej kategórii - Archívne 

fotografie do roku 2007 boli:  

Romuald Łączkowski, Štefan Ižo a 

Łukasz Mrożek. V druhej kategórii – 

Fotografie súčasnosti porota vybrala 

týchto víťazov: Kamil Bańkowski, 

Daniel Franek, Jaroslav Gutek, 

Sarah Vnenčáková, Peter Cintula, 

Józef Tylka, Lucyna Kozub, Dawid 

Gondek a Jacek Polakiewicz. Na 

záver  poľskí porotcovia zablahoţelali 

výhercom a poďakovali všetkým, ktorí 

sa do súťaţe so svojimi fotografiami 

zapojili. Výstava potrvá v Stredisku 

Poľsko – slovenského stretávania sa 

v Nowom Targu dva týţdne a následne 

bude presunutá do pripravených  

priestorov v Keţmarku. Fotografická 

súťaţ bola zorganizovaná v rámci 

mikroprojektu pod názvom ,,Úloha 

Euroregiónu „Tatry" pri šírení 

kultúrneho dedičstva PL - SK 

pohraničia“ spolufinancovaného 

Európskou úniou z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a zo štátneho 

rozpočtu v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 

PL – SK 2014–2020.  Chcela  by  som 

 
veľmi pekne poďakovať poľským 

kolegom za účasť na tejto slávnostnej 

vernisáţi a ocenené práce našich 

členov, ktorí sa zapojili do tejto 

súťaţe. Verím, ţe aj v budúcnosti 

budeme úspešní pri ďalších takýchto 

spoločných projektoch.  
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Bezplatne určený pre členov  

Zdruţenia EUT 

,,Myšlienka vytvorenia jazdeckej sochy 

vznikla prvýkrát z miestnej iniciatívy“, 

uviedla v rozhovore generálna konzulka 

Maďarska Ágota Hetey. ,,Na tomto 

základe som poţiadala o stretnutie pána 

primátora Jána Ferenčáka, ktorý ma 

ubezpečil, ţe pre keţmarských občanov 

je dôleţité uchovanie pamiatky knieţaťa 

Imricha Thökölyho, keţmarského 

rodáka“, dodala Hetey.  Uţ aj v rámci 

znovupochovania kuruckých vodcov 

pred 115 rokmi trvali na tom, aby Imrich 

Thököly našiel miesto posledného 

odpočinku v Keţmarku, pričom ostatní 

spočinuli  v košickom  Dóme. Bronzová 

 
socha Imricha Thökölyho je osadená v 

ţivotnej veľkosti. Jej vyhotovenie a 

prepravu na miesto postavenia zabezpečil 

na základe podpísaného memoranda o 

spolupráci s mestom generálny konzulát. 

Vznikla na náklady Maďarska, ktoré ju 

následne darovalo do vlastníctva 

Keţmarku. Mesto zabezpečilo tieţ 

vhodné miesto, pred Keţmarským 

hradom, úpravu terénu, okolia 

umeleckého diela a vybudovalo 

podstavec pre sochu. Slávnostné 

odhalenie sochy sa vzhľadom na 

pretrvávajúcu epidemickú situáciu 

presunulo na začiatok roka 2022. 

 

 

 

Kto bol Imrich Thököly? 
 

Imrich Thököly sa narodil 25. septembra 

1657 v Keţmarku. Bol synom uhorského 

magnáta slovenského pôvodu Štefana 

Thökölyho a Márie, rodenej Ďulafiovej. 

Študovať začal v roku 1667 na 

evanjelickom kolégiu v Prešove. V roku 

1670 počas obliehania Oravského hradu 

ušiel do Sedmohradska a stal sa 

aktívnym účastníkom boja proti 

Habsburgovcom. V roku 1678 sa stal 

vodcom stavovského povstania uhorskej 

šľachty. Vďaka počiatočným úspechom 

jeho povstania bol cisár Leopold nútený 

zvolať Šopronský snem a uzákoniť aspoň 

čiastočnú náboţenskú slobodu. Povstanie 

šľachty bolo nakoniec porazené v bitke 

pod Viedňou v roku 1683. Thököly sa s 

 
manţelkou a najbliţšími bojovníkmi 

následne uchýlil v Turecku, kde 13. 

septembra 1705 v meste Izmid zomrel. V 

októbri 1906 boli jeho pozostatky 

prevezené uhorskou vládou do 

Keţmarku a uloţené v mauzóleu v    

Novom      evanjelickom    kostole.    Pri 

príleţitosti Národného týţdňa manţelstva 

2021 si môţete na stránke múzea 

vypočuť nahrávku čo po stáročia hľadali 

ľudia v manţelstve a osudový príbeh 

odváţnej Heleny Zrínskej a nadaného 

vojvodu a vodcu Imricha Thökölyho. 
 

 

Mesto Kežmarok Kancelária Zdruţenia Euroregión Tatry 

Milí naši čitatelia! 
 

Kancelária Zdruţenia 

vyhlasuje 

Vianočnú súťaţ! 
 

Sledujete pravidelne naše noviny? 

Máte prehľad o príspevkoch? 

 

Potom je táto súťaţ práve pre Vás! 

 

Súťažná otázka 
 

Kedy sa uskutočnilo  

XIX. Slovensko –poľské 

hospodárske fórum a ktorí dvaja 

veľvyslanci (celé mená) boli 

čestnými hosťami tejto udalosti?  
 

Podmienky súťaţe: 

 Odpovedz na súťaţnú otázku 

v komentári pod novinami, 

 daj ,,páči sa mi to“ na stránku 

Zdruţenia a na príspevok, 

 zdieľaj naše noviny, aby sa 

o nich dozvedelo čo najviac ľudí. 

 

Výhercu vyţrebujeme  

20. decembra (pondelok)  

a bude tieţ zverejnený  

vo Vianočnom čísle  

Novín Euroregiónu Tatry (12/2021) 

 
Na jedného z Vás čakajú tieto skvelé ceny! 

 

Vedľa Keţmarského hradu pribudla socha 

jeho niekdajšieho majiteľa Imricha Thökölyho 

 

 

Vianočná súťaž 

s Newslettrom  

Noviny Euroregión Tatry  


