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Správa Riaditeľa o činnosti Európskeho zoskupenia  
územnej spolupráce TATRY s r.o.  

v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. je inštitúcia cezhraničnej spolupráce, založená 
dňa 14. augusta 2013 Združením Región „Tatry” na slovenskej strane a Zväzkom Euroregión „Tatry” 
na poľskej strane, ktorá má právnu subjektivitu podľa práva Európskej únie, je právne spôsobilá a má 
najširšiu právnu spôsobilosť, aká sa priznáva podľa vnútroštátneho práva členského štátu právnickým 
osobám. Dňa 20. septembra 2013 EZÚS TATRY získal právnu subjektivitu zapísaním do registra 
vedeného ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky. 

Cieľom EZÚS TATRY s r. o. je ďalší rozvoj, uľahčovanie a rozširovanie poľsko-slovenskej cezhraničnej 
spolupráce s cieľom posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť územia pôsobnosti Zoskupenia na 
poľskej a na slovenskej strane Tatier. 

Úlohy EZÚS TATRY sa predovšetkým sústreďujú na prípravu a realizáciu projektov cezhraničnej 
spolupráce spolufinancovaných Európskou úniou a projektov z iných zdrojov a prostriedkov. 

 

EZÚS TATRY A JEHO ŠTATUTÁRNE ORGÁNY V ROKU 2016 

 

EZÚS TATRY, ako samostatný právny subjekt má tieto štatutárne orgány: Zhromaždenie, Riaditeľa a 

Dozornú radu.   

Zhromaždenie je najvyšší orgán Zoskupenia a skladá sa zo 14 zástupcov členov Zoskupenia, z ktorých 
7 zástupcov reprezentuje Zväzok Euroregión „Tatry” a 7 zástupcov reprezentuje Združenie 
Euroregión Tatry.  

Zhromaždenie EZÚS TATRY pracovalo v sledovanom období v zloženi:   

 
Predseda – Štefan Bieľak, primátor mesta Spišská Belá 
Podpredseda - Antoni Karlak – starosta Gminy Jabłonka (do 28.06.2017) 

- Bogusław Waksmundzki –  predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry“, člen 
zastupiteľstva Okresu Nowy Targ (od 29.06.2017) 

 
Členovia: 
Władysław Bieda – primátor mesta Limanowa 
Juraj Bernaťák – primátor mesta Trstená (do 31.05.2017) 
Lucia Cukerová – poslankyňa mesta Liptovský Mikuláš  
Igor Čombor – primátor mesta Ružomberok  
Ján Ferenčák – Predseda Rady Združenia Euroregión Tatry, primátor mesta Kežmarok  
Jakub Jamróz – starosta Gminy Łapsze Niżne (do 07.05.2017) 
Antoni Karlak – starosta Gminy Jabłonka 
Jacek Lelek – primátor mesta i Gminy Stary Sącz (do 07.05.2017) 
Stanisław Łukaszczyk – starosta Gminy Bukowina Tatrzańska 
Antoni Nowak – riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ (do 07.05.2017) 
Grzegorz Niezgoda – primátor mesta Szczawnica (od 08.05.2017) 
Peter Petko – predstaviteľ mesta Spišská Nová Ves 
Ľuboš Tomko – primátor mesta Stará Ľubovňa  
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Grzegorz Watycha – primátor mesta Nowy Targ (od 08.05.2017) 
Magaléna Zmarzláková, primátorka mesta Trstená (od 01.06.2017) 
 
 
Výkonným orgánom Zoskupenia, ktorý riadi činnosť Zoskupenia a koná v jeho mene je Riaditeľ. Túto 
funkciu v roku 2017 plnila pani Agnieszka Pyzowska.  
 

Kontrolným orgánom Zoskupenia, ktorý je zriadený na vykonávanie dozoru je Dozorná rada, ktorá sa 
skladá zo 6 členov, z ktorých 3 členovia reprezentujú Zväzok Euroregión „Tatry” a 3 reprezentujú 
Združenie Euroregión Tatry. Predsedom Dozornej rady v sledovanom období bol Edward Tybor – 
predseda Rady Tatranského okresu.  

Členovia: 
Adam Sawina – predstaviteľ Gminy Raba Wyżna (do 28.06.2017) 
Ján Blcháč – primátor mesta Liptovský Mikuláš  
Jakub Jamróz – starosta Gminy Łapsze Niżne (od 29.06.2017) 
Adriana Sedláková – vedúca ekonomického oddelenia mesta Kežmarok  
Jozef Švagerko – primátor mesta Poprad  
Tadeusz Wach – starosta Gminy Czorsztyn (od 29.06.2017) 
Władysław Wnętrzak – starsota Gminy Rytro (do 28.06.2017) 
 
 

V roku 2017 sa Zhromaždenie EZÚS TATRY stretlo na 2 zasadnutiach: dňa 29.03.2017v Kežmarku, 
a dná 29.06.2017 v Nowom Targu. Uskutočnilo sa aj stretnutie Dozornej Rady, dňa 29.06.2017 
v Nowom Targu.  

Na zasadnutí Zhromaždenia Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce TATRY dňa 
29.03.2017 Riaditeľka Zoskupenia predložila 
informáciu na tému činnosti Zoskupenia v 
období od posledného zasadnutia 
Zhromaždenia, t. j. od 14.10.2016, v tom 
realizácia vlajkového projektu pod názvom 
Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo 
Tatier – 2. etapa v rámci Programu Interreg V – A 
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, v tom vecný 
a finančný postup, riadenie projektom 
prostredníctvom EZÚS, mikroprojekt pod 
názvom Cezhraničné odborné a profesionálne 
zdokonaľovanie v EZÚS TATRY v rámci 3 
prioritnej osi Programu Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, súhrn realizácie 
a vyúčtovanie projektu pod názvom účasť územnej samosprávy poľsko -slovenského pohraničia 
na rozvíjaní regionálnej medzinárodnej spolupráce spolufinancovaného Ministerstvom 
zahraničných vecí Poľskej republiky, príprava nových projektov v období do marca 2017. 
Zhromaždenie prijalo Uznesenie vo veci výšky členského príspevku do EZÚS TATRY v roku 
2017, schválilo rozpočet a plán činnosti EZÚS TATRY na rok 2017.  

Dňa 29. 06. 2017 počas posedenia bola schválená Správa Riaditeľa o činnosti EZÚS TATRY v roku 
2016, Účtovná závierka za rok 2016 a udelenie absolutória Riaditeľovi Zoskupenia. Okrem toho sa 
Zhromaždenie zvolílo za nového Podpredsedu Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej 
spolupráce TATRY s  r. o. pána Bogusława Waksmundzkeho. Zhromaždenie prijalo Uznesenie vo veci 
členov Dozornej rady EZÚS TATRY s r. o. Zhromaždenie sa oboznámilo s informáciou na tému 
aktuálnej činnosti EZÚS TATRY, v tom realizácia projektu realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – 
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prírodnej cesty okolo Tatier v rámci Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020, mikroprojektu 
Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY v rámci Programu Interreg V-A 
PL-SK a projektu Aktívny oddych – bezpečné túry, čiže na bicykli na úpätí Tatier v rámci výzvy 
„Pohostinné Malopoľsko 2017“ - dotácia poskytnutá Zastupiteľstvom Malopoľského vojvodstva, 
a tiež riadenia realizáciu štandardného projektu s názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát 
poľsko-slovenského pohraničia realizovaného obcou Czarny Dunajec a Oravským múzeom v Dolnom 
Kubíne. 
 

Posedenie Dozornej rady dňa 29.06.2017 sa týkalo predložením Účtovnej závierky a Správy o činnosti 
Zoskupenia za rok 2016. Skončilo sa kladným stanoviskom a  odporúčaním Zhromaždeniu o prijatí 
oboch správ a udelení absolutória Riaditeľovi za rok 2016.  

 

V roku 2017 prijalo Zhromaždenie nasledujúce Uznesenia: 

 Uznesenie č. 1/2017 vo veci výšky členského príspevku do EZÚS TATRY v roku 2017. 

 Uznesenie č. 2/2017 vo veci schválenia rozpočtu EZÚS TATRY s r. o. na rok 2017. 

 Uznesenie č. 3/2017 vo veci prijatia plánu činnosti EZÚS TATRY s r. o. na rok 2017. 

 Uznesenie č. 4/2017 vo veci: voľby podpredsedu Zhromaždenia EZÚS TATRY s r. o.  

 uznesenia č. 5/2017 vo veci: členov Dozornej Rady EZÚS TATRY s r. o.  

 uznesenie č. 6/2017 vo veci: schválenia účtovnej závierky za rok 2016 a Správy o činnosti EZÚS 

TATRY s r. o.  v roku 2016 a udelenie absolutória riaditeľovi.  

 

 

 

ČINNOSŤ EZÚS TATRY V ROKU 2017 

Činnosť EZÚS TATRY bola v roku 2017 zameraná prevážne na aktivity súvisiace s realizáciou 
strategického projektu Euroregiónu „Tatry“, čiže vlajkového projektu týkajúceho sa II. etapy výstavby 
tejto Cesty. EZÚS TATRY ako jediný prijímateľ realizuje mikroprojekt s názvom Cezhraničné odborné 
a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY. Vyhlásenie výziev na podávanie žiadostí v Programe 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v rámci štandardných projektov a mikroprojektov 
umožnilo EZÚS TATRY zapojiť sa do prípravy projektov. Využívali sa tiež iné prostriedky – napr. 
prostriedky Malopoľského vojvodstva v rámci výzvy „Pohostinné Malopoľsko“. Všetky tieto aktivity 
umožnili Zoskupeniu využívať výhody, ktoré poskytuje spoločná právna identita, budovať svoje 
postavenie ako subjekt, ktorý môže efektívne realizovať projekty, získavať nové skúsenosti a posilniť 
sa z organizačného a personálneho hľadiska.  
 

 

1) Vlajkový projekt týkajúci sa II. etapy Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier 
v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 

EZÚS TATRY je veducim partnerom vlajkoveho projektu II. etapa výstavby Cesty okolo Tatier. 
K realizácii projektu sa prihlásilo 9 poľských a slovenských samospráv – Mesto Nowy Targ, Obec 
Nowy Targ, Obec Łapsze Niżne, Obec Szaflary, Mesto Kežmarok, Mesto Spišská Belá, Mesto Stará 
Ľubovňa, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Trstená.  
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Dňa 28. 9. 2016 získal projekt počas zasadnutia Monitorovacieho výboru finančný príspevok. 
Celková hodnota projektu je 5.892.204,48 EUR, z toho finančný príspevok z EFRR je 
4.885.762,93 EUR. Termín realizácie: od novembra 2016 do októbra 2018. 

Po rozhodnutí Monitorovacieho výboru bol začatý postup uzatvárania zmlúv. Dňa 24. 11. 2016 
počas konferencie organizovanej EZÚS TATRY v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce 
v Nowom Targu partneri projektu slávnostne podpísali Partnerskú zmluvu. Dňa 12. 12. 2016 
zaslalo EZÚS TATRY na STS konečnú verziu žiadosti a dokumenty potrebné k podpísaniu zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku. Zmluva bola uzavretá dňa 
27. 2. 2017. 

V rámci vlajkového projektu bude vybudovaných ďalších 60 km 
cyklistických chodníkov spolu s infraštruktúrou pre cyklistov. Na 
poľskej strane cesta pokračuje od Mesta Nowy Targ na východ 
cez Szaflary, Gronków smerom na Nowu Biału, Krempachy 
a Dursztyn, Łapsze Niżne k hraničnému priechodu Kacwin – 
Veľká Franková. Vďaka tomu bude na poľskej strane dokončený 
hlavný ťah Cesty okolo Tatier a vznikne neprerušená trasa 
cyklistických chodníkov od hranice Chochołów – Suchá Hora na 
západe po hranicu Kacwin – Veľká Frankova na východe.  

Na slovenskej strane budú partneri pokračovať vo výstavbe 
cyklistických trás od Ždiaru smerom ku Tatranskej Kotline 
a Spišskej Belej a ďalej do Kežmarku. Okrem toho na Slovensku 
vzniknú ďalšie úseky Cesty v Liptovskom Mikuláši, Trstenej 
a úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa. Vďaka tomu partneri doplnia 
a prepoja úseky cesty okolo Tatier, ktoré boli už predtým 
vybudované. 

Všetky cyklistické chodníky boli pripravené ako individuálne 
cesty pre cyklistov v prevažujúcej časti s asfaltovým 
povrchom tak, ako je to urobené na už populárnej, skoro 
100km I. etape Cesty okolo Tatier. Umožnia bezpečne 
cestovať na bicykli po pohraničí a spoznávať miesta 
s unikátnymi historickými, kultúrnymi a prírodnými 
hodnotami. Predpokladá sa, že cyklistické chodníky bude 
využívať minimálne 90.000 užívateľov ročne. 

Projektoví partneri sa tiež postarali o vybavenie 
cyklistických chodníkov infraštruktúrou, ktorá bude 
slúžiť cyklistom. Bude vytvorených 15 miest oddychu 
s prístreškami, stolmi, stojanmi na bicykle 
a samoobslužnými servisnými stanicami. V Nowom 
Targu, na mieste, kde sa spája I. a II. etapa Cesty okolo 
Tatier, bude pri železničnej stanici vytvorené bezplatné 
parkovisko pre cyklistov typu „park and ride“. Aktuálne 

partneri končia postup verejného obstarávania. Dodávatelia časti investície sú už vybraní a ak 
len to dovolia poveternostné podmienky, začnú s realizáciou stavebných prác. Investičné práce 
budú podporené integrovanými propagačnými a informačnými aktivitami o Ceste okolo Tatier, 
podujatiami, publikáciami ap. 

Úlohy EZÚS TATRY ako vedúceho partnera boli navrhnuté takým spôsobom, aby neboli ostatní 
partneri zaťažovaní povinnosťami spojenými s riadením projektu a venovaním sa programovým 
postupom. EZÚS je poľsko-slovenským subjektom, zamestnáva poľský a slovenský personál 
a zodpovedá za celkové riadenie projektu a vecnú aj organizačnú podporu 9 poľských 
a slovenských projektových partnerov v rámci realizácie a zúčtovania projektu, podávania správ 
o postupe realizácie projektu, monitorovania výdavkov a ukazovateľov, prípravy a zostavenia 
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pre partnerov správ o postupe realizácie projektu a žiadostí o platbu, zúčtovania projektu, 
zavádzania nevyhnutných zmien ap.  

 
V roku 2017 prebiehala realizácia projektu v súlade s prijatým vecným a finančným 
harmonogramom: 

- do septembra boli dokončené všetky verejné obstarávania týkajúce 
sa investičných aktivít – celkom 11 verejných obstarávaní. Na 
podpísanie zmluvy s dodávateľom čakalo len mesto Kežmarok, 
pretože dokumentácia k verejnému obstarávaniu bola zaslaná na 
kontrolu slovenskému Úradu pre verejné obstarávanie, 

- všetci partneri (okrem mesta Kežmarok, ktoré čaká na dokončenie 
ex-ante kontroly) podpísali zmluvy s dodávateľmi a začali stavebné 
práce, 

- realizáciu plánovaných úsekov cyklistických chodníkov dokončili do 
konca roku 2017: P9 mesto Trstená – 2,3 km, P8 mesto Liptovský 
Mikuláš – 1,37 km, P4 obec Nowy Targ – úsek Krauszów-
Morawczyna – 2,79 km, P5 obec Łapsze Niżne – ul. Wiśmierskiego 
a ul. Wiejska – 3,50 km = spolu 10 km 

Finančný pokrok projektu na koniec roku 2017 dosiahol 1.541.096,88 EUR (suma oprávnených 
výdavkov), čo tvorí 26,15 % zo sumy naplánovanej v rozpočte projektu a viac ako 30 % skutočnej 
hodnoty investícií po verejných obstarávaniach. Je to veľmi dobrý výsledok, najmä vzhľadom na to, že 
v roku 2017 sa stavebné práce začali až v lete alebo na začiatku septembra, pretože predtým 
prebiehali verejné obstarávania, hlavné platby za investície boli naplánované na II. štvrťrok 2018 

Do konca roku 2017 bolo podaných 50 čiastkových žiadostí o platbu projektových partnerov  a 4 
súhrnné žiadosti o platby, z ktorých všetky boli refundované na sumu 1.011.119,36 EUR. 

V auguste roku 2017 EZÚS TATRY sa obrátilo na zástupcu tajomníka v Ministerstve rozvoja pána 
Adama Hamryszczaka so žiadosťou o vyjadrenie súhlasu s využitím úspor po verejných 
obstarávaniach projektovými partnermi vlajkového projektu na účely vyrovnania finančného 
príspevku z EFRR u všetkých partnerov na úroveň 85 % a na dodatočné úlohy, ktoré bezprostredne 
realizujú ciele projektu a posiľňujú jeho vplyv. Po predstavení argumentov a po rokovaniach Riadiaci 
orgán začal rokovania s Národným orgánom a postúpil žiadosť EZÚS TATRY na zasadnutie 
Monitorovacieho výboru v októbri 2017. Národný orgán nesúhlasil s prenášaním úspor (prostriedkov) 
medzi partnermi, pretože v súlade s ustanoveniami v Príručke sa úspory musia vrátiť do Programu. 
V konečnom dôsledku Výbor nedosiahol dohodu vo veci žiadosti EZÚS Tatry o ponechanie úspor po 
verejných obstarávaniach v projekte. Poľskí zástupcovia boli za prijatie návrhu prijímateľa, slovenskí 
zástupcovia – proti. Nedosiahnutie súhlasného názoru Monitorovacieho výboru s využitím úspor po 
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verejných obstarávaniach v projekte, ktoré dosiahli celkovú hodnotu 601.269,63 EUR, je nevyužitou 
príležitosťou na posilnenie potenciálu projektu výstavby Cesty okolo Tatier a jeho strategického 
vplyvu na Program a poľsko-slovenské pohraničie. 

Zoskupenie realizuje samostatne tiež dve väčšie propagačné a informačné úlohy, ktorých cieľom je 
budovanie a propagácia turistického produktu. Ich výsledky sú určené pre projektových partnerov. 
V roku 2017 bolo zrealizovane rozšírenie webovej stránky www.szlakwokoltatr.eu a zavedenie 
nových funkcií, priprava propagačnej akcie Cesty počas medzinárodných turistických veľtrhov, 
vypracovaná spoločná stratégia informovania a komunikácie pre Cestu a jednotná vizuálna identita, 
priprava študijnej návštevy pre zástupcov orgánov a organizácií, ktoré sa zaoberajú rozvojom 
cykloturistiky z každého regiónu z oprávneného územia Programu – počas návštevy sa jej účastníci 
budú môcť bezprostredne oboznámiť s výsledkami realizácie Cesty okolo Tatier.  

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY vyhlásilo v Poľsku 
a na Slovensku dve súťaže v rámci vlajkového projektu s názvom 
„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“. Prvá 
z nich sa týkala navrhnutia grafického označenia (loga) „Cesty 
okolo Tatier“ a následného vypracovania systému vizuálnej 
identity a jednotného značenia Cesty. Druhá – navrhnutia 
propagačného hesla Cesty okolo Tatier a následného vypracovania 
stratégie informovania a komunikácie. V stanovenom termíne, t. j. 
do dňa 26. 5. 2017 bolo do kancelárie EZÚS TATRY doručených 25 
prihlášok v súťaži na logo a 12 prihlášok v súťaži na hesloPoľsko-slovenská porota vyhodnotila a 
vybrala práce, ktoré boli zaslané v rámci súťaže na grafické označenie a heslo Cesty okolo Tatier. V 

súťaži na grafickú značky získalo prvé 
miesto logo navrhnuté pánom 
Alexom Gerbócom zo Slovenska. V 
druhej súťaži vyhralo heslo, ktorého 
autorom je pán Szymon Ozorowski z 
Poľska: „Rozkrúťtie to okolo Tatier” 

 

Zorganizowano udział w 2 targach turystycznych w 
Bratysławie (25-28.01.2018) i w Katowicach (23-
25.03.2018), gdzie Szlak promowany będzie jako polsko-
słowacki produkt turystyczny. Wykonano specjalne 
stoisko wystawiennicze oraz materiały promocyjne. 

Wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe 
umieszczone na inwestycjach realizowanych przez 
partnerów oraz banery promocyjne o Szlaku wokół Tatr 
dla partnerów projektu. 

Uzgodniono szczegółowy przebieg wizyty dla przedstawicieli władz i organizacji związanych z 
rozwojem turystyki rowerowej z każdego regionu objętego Programem, która odbędzie się na 

początku czerwca 2018 r. 

W dniu 13.12.2017 r. EUWT TATRY zorganizowało spotkanie 
partnerów projektu flagowego, które miało charakter 
obowiązkowego śródokresowego przeglądu realizacji 
projektu organizowanego w połowie okresu jego wdrażania. 
Podczas spotkania przeanalizowano postęp rzeczowy i 
finansowy projektu, oceniono jakość zarządzania w 
projekcie, przedstawiono plany i rekomendacje dotyczące 
pozostałego do zakończenia okresu realizacji projektu. 

http://www.szlakwokoltatr.eu/
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V auguste roku 2017 bola Cesta okolo Tatier uznaná portálom Onet.pl za jednu z piatich najlepších 
cyklistických trás v Poľsku. 

 

2) Mikroprojekt Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY 

Od mája 2017 EZÚS TATRY ako jediný prijímateľ realizuje mikroprojekt s názvom Cezhraničné 
odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY č. INT/ET/TAT/3/I/B/0080. Zmluva 
o poskytnutí finančného príspevku na projekt bola uzavretá dňa 19. 4. 2017. 

Realizácia projektu bola začatá počas informačnej konferencie s 
názvom „Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským 
lídrom – cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie“, 
ktorá bola organizovaná dňa 21. 6. 2017 v Nowom Targu. Počas 
konferencie sa účastníci oboznámili s cieľmi a hlavnými 
predpokladmi mikroprojektu v oblasti vzdelávania. Profesor 
Kazimierz Jóskowiak priblížil dve základné zásady sociálnych aktivít 
v prospech pochopenia a spoznania suseda a partnera európskej 
územnej spolupráce. Prvej z týchto zásad, t. j. pochopeniu suseda 
v jazykovej rovine, sa venovala vo svojom príspevku pani Vlasta 
Juchniewiczová. Pri tejto príležitosti mali účastníci konferencie 
šancu sa na „vlastnej koži“ presvedčiť, aké jazykové pasce sú na 
nich nastražené v komunikácii s partnerom z druhej strany 
hranice. Posledná prezentácia – autorstva dr. Przemysława 
Jóskowiaka – sa týkala doteraz menej známej otázky v kontexte 
cezhraničnej spolupráce, čiže e-biznisu. Vo svojom príspevku 
zdôraznil dr. Jóskowiak, že v najbližších rokoch bude narastať 
dopyt po odborníkoch, ktorí budú schopní podporovať firmy 
a biznisy z jednej krajiny v e-marketingových aktivitách na území 
druhej krajiny. Popri súčasných kompetenciách súvisiacich s internetom máme tu do činenia 
s miestnou prevahou vyplývajúcou zo znalostí prihraničného územia.  

Prítomní zástupcovia samospráv z Poľska a zo Slovenska mali možnosť oboznámiť sa s rozsahom 
mikroprojektu a dozvedieť sa o štruktúrach a nástrojoch cezhraničnej spolupráce či zásadách 
fungovania poľskej a slovenskej samosprávy.  

V máji a júni 2017 bola pripravená spoločná databáza e-mailových adries potenciálnych účastníkov 
kurzov a školení z Poľska a Slovenska. Bola tiež vypracovaná spoločná infografika týkajúca sa kurzov 
a školení, bol vypracovaný formulár prihlášky v poľskom a slovenskom jazyku. Bol tiež realizovaný 
nábor účastníkov kurzov a školení plánovaných v mikroprojekte. 

Na účely realizácie e-learningového kurzu E-
biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi – 
odborné zdokonaľovanie a na účely ďalších 
podobných aktivít, ktoré môže zoskupenie 
realizovať v budúcnosti, bola vytvorená 
a sprevádzkovaná interaktívna dvojjazyčná e-
learningová platforma www.e-plskedu.eu. 
Táto poľsko-slovenská dedikovaná 
internetová platforma bola pripravená ako 

nástroj pre podporu realizácie kurzu v modulovom systéme s vyčlenenou zónou pre e-learning 
a uzamknutou členskou zónou určenou výhradne účastníkom kurzu a stacionárnych tvorivých dielní, 

http://www.e-plskedu.eu/
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kde si účastníci môžu zopakovať a upevniť poznatky, ktoré získali počas stacionárnych stretnutí – 
majú tu nepretržitý a interaktívny prístup, môžu kedykoľvek obojstranne komunikovať, platforma 
zabezpečuje interakciu medzi užívateľmi (účastníkmi kurzu) a lektorom.  

Od júla bol začatý internetový e-learningový kurz, v rámci ktorého sa do apríla 2018 poľskí aj 
slovenskí účastníci oboznámia s viac ako 400 stranami praktických poznatkov zhromaždených v rámci 
6 tematických modulov na e-learningovej platforme. Súčasťou kurzu sú tiež stacionárne tvorivé 
dielne, konzultácie a modulové webináre. Kurz a materiály pre účastníkov sa pripravujú v poľskom aj 
slovenskom jazyku.  

Dňa 2. 9. 2017 sa v Nowom Targu konali prvé 
z troch naplánovaných stacionárnych tvorivých 
dielní, ktoré viedol dr. Przemysław Jóskowiak. 
Tvorivé dielne boli venované štyrom zásadným 
otázkam: prezentácii kurzu, prezentácii 
platformy, priblíženiu základných otázok v rámci 
I. modulu a priblíženiu záverečného projektu.  

Vecný konzultant mikroprojektu posúdil 
tematický rozsah a program školení v rámci 
mikroprojektu. Vypracoval tiež analýzu potrieb 
rozširovania poznatkov a kompetencií zamestnancov samosprávy v súvislosti s cezhraničnými 
aspektmi práce jednotiek územnej samosprávy na poľsko-slovenskom pohraničí.  

Realizácia dvoch ostatných úloh v mikroprojekte, t. j. cyklu školení Cezhraničné aspekty práce 
v jednotkách územnej samosprávy na poľsko-slovenskom pohraničí – odborné zdokonaľovanie 
a jazykových kurzov Pochopiť suseda – jazykové kurzy a tandemy bola posunutá na rok 2018 
vzhľadom na spôsob financovania mikroprojektu a potrebu získania možnosti podania dodatočných 
správ spolu so žiadosťami o refundáciu vynaložených výdavkov.  

 

3) Realizácia projektu z prostriedkov Malopoľského vojvodstva v rámci výzvy 
„Pohostinné Malopoľsko“ 

Dodatočným projektom realizovaným EZÚS TATRY v roku 2017 bola 

verejná úloha s názvom „Aktívny oddych – bezpečné túry, čiže na 

bicykli na úpätí Tatier“ financovaná z prostriedkov Malopoľského 

vojvodstva v rámci výzvy „Pohostinné Malopoľsko“. Návrh realizácie 

tejto úlohy vypracovalo EZÚS TATRY a predložilo dňa 2. 2. 2017. 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úlohu č. 

I/633/TS/907/17 bola podpísaná dňa 28. 4. 2017. Úloha bola 

realizovaná od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017. Hlavné aktivity sa týkali 

integrovanej propagačnej kampane Cesty okolo Tatier 

a cykloturistiky. Táto kampaň sa sústreďovala na rôzne informačné 

kanály a rôzne formy oslovovania širokej skupiny odberateľov 

projektu. Bola vypracovaná a vydaná informačná brožúra o Ceste 

okolo Tatier v poľskom, slovenskom a anglickom jazyku. Táto 

brožúra bola poskytnutá projektovým partnerom pri výstavbe Cesty 

okolo Tatier. Brožúra sa poskytuje bezplatne turistickým organizáciám, organizátorom cyklistických 

podujatí, samosprávam, účastníkom tohto projektu ap. Brožúra je tiež sprístupnená každému 
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záujemcovi v elektronickej verzii na webovej stránke www.euwt-tatry.eu a na stránke Cesty okolo 

Tatier www.szlakwokoltatr.eu  

Ďalšou aktivitou bola realizácia filmového sprievodcu Cestou okolo Tatier. V júni natáčal televízny tím 

spolu so štatistami film na cyklistických chodníkoch Cesty na poľskej a slovenskej strane. Výsledkom 

bol 10-minútový filmový sprievodca cyklistickými trasami Cesty okolo Tatier, ktorý prezentuje 

turistickú ponuku a regióny, ktorými táto cesta vedie. 70. relácia cyklu „Turystyczna Jazda“ s názvom 

„Cesta okolo Tatier“ bola vysielaná o. i. v TVP Kraków, TVP3 (celopoľský dosah), TVP Polonia a na 

kanále YouTube. Priemerný počet divákov jednej relácie tohto vysielania je okolo 250 tis. osôb. 

Krátka filmová prezentácia bola tiež zverejnená 

na celopoľskom portáli Onet.pl a Onet.pl – 

spoznaj Poľsko. Na základe textu lektora vo 

vysielaní „Turystyczna Jazda” vznikol tiež 

článok zverejnený na portáli 

www.turystyka24.tv. V rámci zmluvy bol tiež 

cez týždeň vysielaný reklamný spot Cesty okolo 

Tatier v TVP Kraków pri upútavkách a pred 

samotným vysielaním a v TVP Regionalna pred 

vysielaním.  

Projekt bol dokončený v septembri 2017. Bola podaná záverečná správa so zúčtovaním dotácia a táto 

správa bola schválená. 

Realizácia tohto projektu umožnila doplniť propagačné aktivity týkajúce sa Cesty okolo Tatier 

a pripraviť informačné materiály, ktoré sa tešia popularite medzi turistami a obyvateľmi. Týmto 

spôsobom sa propaguje aktívna turistika priaznivá pre životné prostredie a zdravý spôsob trávenia 

voľného času na bicykli na Ceste okolo Tatier s priateľmi a rodinou. 

 

4) Riadenie projektom obcy Czarny Dunajec 

EZÚS TATRY plní na základe zmluvy s obcou Czarny Dunajec z 28.03.2017 úlohu projektového 
manažéra v projekte s názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského 
pohraničia, ktorý realizuje obec za spolupráce s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava v Dolnom 
Kubíne v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. 
Odmena z tohto titulu tvorí stály zdroj príjmov Zoskupenia. 

Úlohy EZÚS: 

- vecne a organizačne podporovať poľských a slovenských projektových partnerov v rozsahu 
realizácie a zúčtovania projektu, 

- úzko spolupracovať s personálom projektových partnerov, o. i. v rozsahu výmeny informácií, 
realizácie aktivít, podávania správ o postupe realizácie projektu, 

- viesť vecnú dokumentáciu projektu, 

- viesť korešpondenciu týkajúcu sa záležitostí projektu,  

- spracovanie súhrnných žiadostí o financovanie na základe získaných certifikátov,  

- na finančné riadenie a koordináciu financovania poskytnutú partnerom na realizáciu projektu,  

- prevádzať refundácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na bankové účty partnerov po 
obdŕžaní refundácie v súlade so schválenou žiadosťou o financovanie,  

http://www.euwt-tatry.eu/
http://www.szlakwokoltatr.eu/


  

St
ro

n
a 
1

0
 

- pripravovať návrh popisu faktúr a iné dokumenty v súvislosti s dôvodovými požiadavkami 
týkajúcimi sa Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020, 

- pripravovať a spracovávať informácie pre partnerov týkajúcich sa vecného a finančného postupu 
realizácie projektu, dosiahnutých ukazovateľov,  

- systematicky monitorovať z organizačného hľadiska, vecnú a finančnú realizáciu projektu 
a dosiahnutých ukazovateľov prostredníctvom všetkých partnerov projektu, v súlade so Zmluvou 
o financovanie projektu, s Partnerskou dohodou, formulárom žiadosti, rozpočtom a vecným 
a finančným harmonogramom,  

- pripravovať a vymieňať informácie požadované od partnerov projektu pre Riadiaci orgán, 
Spoločný technický sekretariát a kontrolórov,  

- pripravovať dokumentáciu súvisiacu so zmenami v projekte, spoločne s prílohami s Riadiacim 
orgánom a pod.  

- spolupracovať so Spoločným technickým sekretariátom, Orgánom prvostupňovej kontroly 
a Riadiacim Orgánom, 

 

5) Príprava nových projektov  

EZÚS TATRY realizovalo svoje úlohy aj prostredníctvom prípravy cezhraničných projektov a podpory 
samospráv pri vypracovaní aplikačných žiadostí. Koordinovalo spracovanie dvoch veľkých 
cezhraničných projektov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí do I. prioritnej osi Programu Interreg 
V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktorá trvala do 10. 11. 2017. Konzultovalo žiadosti o finančný 
príspevok na mikroprojekty vo výzve vyhlásenej do septembra 2017. Predovšetkým však pripravovalo 
za spolupráce s partnermi ďalší investičný projekt týkajúci sa III. etapy výstavby Cesty okolo Tatier 
a dva vlastné mikroprojekty (ako jediný prijímateľ). 

III. etapa Cesty okolo Tatier 

Projekt pripravovali 8 partneri a Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY ako vedúci partner. 
Žiadosť bola podaná v novembri 2017 v druhej výzve na predkladanie žiadostí v Programe Interreg V-
A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. EZÚS TATRY bolo zodpovedné za napísanie aplikačnej žiadosti, 
zhromaždenie celej dokumentácie, prípravu opisných častí finančných a ekonomických analýz 
a prípravu príloh požadovaných v podmienkach výzvy. Zoskupenie plní v tomto projekte úlohu 
vedúceho partnera zodpovedného za riadenie projektu a za realizáciu mäkkých aktivít. Projekt 
predpokladá rozšírenie a rozvoj poľsko-slovenskej Cesty okolo Tatier ako cezhraničného turistického 
produktu. Projektoví partneri – obec Czarny Dunajec, mesto Nowy Targ, obec Nowy Targ, obec 
Szaflary, mesto Spišská Belá, obec Huncovce, obec Veľká Lomnica, obec Hniezdne v rokoch 2019 – 
2020 budú realizovať 25 km cyklistických chodníkov, spájajúcich existujúce chodníky s unikátnymi 
prírodnými a kultúrnymi hodnotami pohraničia a zabezpečujúcimi neprerušenosť cesty. Rovnako 
dôležité bude vybavenie celej siete cyklistických trás Cesty okolo Tatier infraštruktúrou pre cyklistov, 
ktorá im uľahčí cestovanie. Preto je naplánované vytváranie rôznych miest oddychu, relaxačných zón 
pre cyklistov, ktoré budú lokalizované na miestach s významnou prírodnou hodnotou. Unikátny 
charakter bude mať rekonštrukcia starej historickej železničnej stanice v Podczerwonom, ktorá sa 
nachádza pri hlavnej trase Cesty okolo Tatier vybudovanej v I. etape projektu. Vďaka tejto investícii 
bude zachránený objekt kultúrneho dedičstva pohraničia a cyklisti dostanú úplne profesionálne 
obslužné miesto (toalety, servis, požičovňa, informácia, parkovisko, stravovacie zariadenia). Na inej 
časti Cesty okolo Tatier budú rekonštruované dve historické spišské sýpky nachádzajúce sa tesne pri 
Ceste. Na jednom z miest obsluhy pre cyklistov bude vytvorené interaktívne prírodné mini-múzeum. 
Na slovenskej strane vzniknú ďalšie kilometre asfaltových cyklistických chodníkov, ktoré prepoja 
doteraz vybudované chodníky a tým vzniknú dlhšie neprerušené úseky. Sú tiež naplánované 
propagačné a informačné aktivity a vytvorenie systému certifikácie poľských a slovenských miest 
priaznivých pre cyklistov na Ceste okolo Tatier. Vďaka takto pripraveným aktivitám sa Cesta okolo 
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Tatier premení na úplne profesionálny turistický produkt, ktorý pre využívajúce ho osoby zabezpečí 
nielen cyklistické chodníky, ale tiež infraštruktúru pre cyklistov, prístup k informáciám a sprístupnenie 
zaujímavých miest na poľsko-slovenskom pohraničí. Takto vznikne možnosť bezpečného 
navštevovania rôznych miest a aktívneho oddychu pre celé rodiny. 
Hodnota projektu: 4 706 601,90 EUR 
Požadovaný finančný príspevok z EFRR: 4 000 611,55 EUR 
Obdobie realizácie: október 2018 – september 2020 
 
Rozhodnutie Monitorovacieho výboru vo veci schválenia projektu sa očakáva v júni 2018. 
 
Mikroprojekt s názvom Tajomné pohraničie – objavujeme kultúrne a prírodné bohatstvo 
Euroregiónu „Tatry“ 
Mikroprojekt je adresovaný všetkým samosprávam – členom Euroregiónu „Tatry“ na poľskej 
a slovenskej strane. Boli naplánované aktivity, ktoré budú realizované na celom území Euroregiónu 
a umožnia realizovať propagáciu tejto oblasti. Vznikne moderná webová stránka s interaktívnou 
mapou a databázou prírodných, kultúrnych a historických hodnôt obcí a miest.  
Bude zahŕňať komplexnú databázu informácií, filmových materiálov, fotodokumentácie ap. Webová 
stránka bude dostupná v jazykoch PL, SK, EN tak, aby bola priaznivá tiež pre zahraničných turistov. 
Kompatibilnou časťou interaktívnej mapy bude blog a profil na sociálnej médiách, na ktorom budú 
publikované zaujímavé príspevky, návrhy výletov po pohraničí. Obyvatelia a turisti získajú tiež prístup 
k vytvorenej databáze informácií prostredníctvom skúšobnej bezplatnej aplikácie so systémom 
beaconov – malých rádiových vysielačov, ktoré komunikujú so smartfónmi. 
Budú umiestnené na miestach určených samosprávami na pohraničí pri pamiatkach a atrakciách 
a budú komunikovať so zariadeniami návštevníkov týchto miest a budú im poskytovať potrebné 
informácie. 
Sprístupnené komplexné informácie o kultúrnom a prírodnom dedičstve oblasti okolo Tatier 
v interaktívnej forme budú obohatené o kampaň v tradičných médiách. Pre súčasných odberateľov je 
najdôležitejší atraktívny obraz a informácia, ktorú nesie. Bude vypracovaná stratégia propagácie 
a informovania, ktorá bude obsahovať konkrétne návrhy nástrojov a kanálov komunikácie o prírodnej 
a kultúrnej rôznorodosti PL-SK pohraničia. Na tomto základe bude vyrobená séria spotov a krátkych 
tematických filmov, ktoré budú z rôznych hľadísk prezentovať kultúrnu a prírodnú rôznorodosť na 
poľskej a slovenskej strane Tatier. Spoty a filmy sa budú vysielať na populárnych sociálnych médiách. 
Bude vypracovaná a realizovaná televízna kampaň s využitím vzniknutých filmových materiálov.  
Bude vydaný cezhraničný informátor o kultúrnych a prírodných hodnotách pohraničia.  
Všetky výstupy mikroprojektu budú dostupné pre členské samosprávy Euroregiónu „Tatry“. 
Obdobie realizácie: december 2018 – november 2019 
Hodnota: 117 360,45 EUR 
Požadovaný finančný príspevok z EFRR: 99 756,38 EUR 
 
Mikroprojekt bol schválený Výborom pre mikroprojekty dňa 21. 2. 2018. Momentálne prebieha 
postup zazmluvňovania mikroprojektu.  
 
 
Mikroprojekt s názvom Cesta okolo Tatier – čaká na objavenie 
Mikroprojekt je doplnením a rozšírením aktivít realizovaných v rámci vlajkového projektu. Bude 
vytvorené rovnorodé, koherentné označenie poľsko-slovenskej Cesty okolo Tatier na celkovej dĺžke 
cca. 250 km. Vďaka tomu budú informácie o kultúrnych a prírodných hodnotách na Ceste 
dostupnejšie, využívanie Cesty bude ľahšie a bude zabezpečená neprerušenosť cesty na týchto 
úsekoch, na ktorých ešte neexistuje možnosť vybudovať osobitnú cyklotrasu. Bude vytvorený systém 
Miest priaznivých pre cyklistov (cca. 50 objektov). V lete bude organizovaná internetová fotografická 
súťaž adresovaná všetkým obyvateľom a turistom, ktorí navštevujú pohraničie a využívajú alebo budú 
chcieť využívať sieť cyklotrás Cesty okolo Tatier a týmto spôsobom spoznávať neobjavené alebo málo 
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známe miesta na pohraničí. Víťazné fotografie budú zverejnené v cyklistickom kalendári na rok 2019 
a laureáti sa budú prezentovať na špeciálnom stretnutí s poľskými a slovenskými nadšencami 
cykloturistiky. 
Pre zástupcov poľských a slovenských samospráv, ktoré sú už dlhé roky zúčastnené na budovaní 
Cesty okolo Tatier, Euroregiónu „Tatry“, ktorý inicioval a koordinuje tieto činnosti, a EZÚS TATRY 
budú usporiadané spoločné školiace dielne pod vedením odborníka z oblasti marketingu, kreovania 
turistického produktu, budovania a propagácie turistického produktu, znalosti moderných nástrojov, 
ktoré umožňujú oslovenie čo najväčšej skupiny odberateľov.  
Sú tiež naplánované informačné aktivity: na stránke Cesty okolo Tatier vznikne blog venovaný 
cestovaniu a životnému štýlu pri zdôraznení kultúrnych a prírodných atrakcií Cesty okolo Tatier, bude 
ho viesť nadšenec cyklistických túr. Cesta okolo Tatier spolu s jej atrakciami sa bude prezentovať na 
turistickom veľtrhu vo Varšave s názvom „World Travel Show”, bude vydaná informačná brožúra 
a propagačné materiály. 
 
Obdobie realizácie: máj – november 2018 
Hodnota projektu: 97 360,65 EUR 
Požadovaný finančný príspevok z EFRR: 82 756,55 EUR 
 
Mikroprojekt bol schválený Výborom pre mikroprojekty dňa 21. 2. 2018. Momentálne prebieha 
postup zazmluvňovania mikroprojektu.  
 
 
V marci roku 2017 Zoskupenie pripravilo a predložilo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 
projekt s názvom Diplomacia na poľsko-slovenskom pohraničí – posilnenie imidžu štátu vďaka 
cezhraničnej spolupráci v rámci výzvy „Verejná diplomacia 2017“ zverejnenej Ministerstvom 
zahraničných vecí. Žiadosť získala pozitívne hodnotenie, ale nezískala odporúčanie na poskytnutie 
finančného príspevku. 

 

Iné projekty  

EZÚS TATRY sa zapojilo do vecnej podpory v rozsahu prípravy projektov a mikroprojektov poľskými 

a slovenskými samospravami. Spolupracovalo pri príprave dokumentácie pre projekty, ktoré boli 

podané v novembri 2017 v rámci výzvy v 1. prioritnej osi Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 

2014 – 2020. Priebežne sa tiež konzultovali projekty a EZÚS udeľoval pomoc a informácie o príprave 

aplikačných žiadostí v poľsko-slovenskom programe.  

 

PROPAGAČNÉ A INFORMAČNÉ AKTIVITY 

Na internetovej stránke www.euwt-tatry.eu sú systematicky dopĺňané informácie o nových 
programoch Interreg.  

V januári 2018 bola odoslaná informácia o EZÚS TATRY do „Správy monitorujúcej EZÚS za rok 2017“.  

Predstavitelia EZÚS TATRY sa zúčastňovali na konferenciách a stretnutiach týkajúcich sa cezhraničnej 
spolupráce, počas ktorých prezentovali činnosť Zoskupenia:  

 w dniu 18.10.2017 r. strategiczny projekt Euroregionu "Tatry”, jakim jest Historyczno-kulturowo-
przyrodniczy szlak wokół Tatr został zaprezentowany podczas XVI Słowacko-Polskie Forum 
Gospodarczego w Spiskiej Nowej Wsi, zorganizowanego przez Združenie Euroregión Tatry. 

http://www.euwt-tatry.eu/
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 informovali o realizácii vlajkového projektu počas stretnutia s členmi Združenia „Ziemi 
Cieszyńskiej” v Euroregióne „Tatry” v dnach 16-17.11.2017  

 prezentácia na konferenciu Výboru regiónov “ETC Simplification and problems for EGTCs in 
accessing funding” v Bruseli dňa 22.11.2017. 

 Informácie o projekte a o stave realizácie cyklotrasy okolo Tatier boli prezentované 

zamestnancami EZÚS TATRY o. i. počas 9. medzinárodného horského fóra, ktoré sa konalo 

7. 12. 2017 v Zakopanom   

Riaditeľ Zoskupenia sa okrem toho zúčastňuje na práci Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-
A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktorého zasadnutia sa konali v dňoch 15. – 16. 2. 2017 v Nowom 
Sączi, 10-11.05.2017 v Tatranskej Lomnicy a 12-13.10.2017 v Rajeckich Teplicach a Výboru pre 
mikroprojekty tohto Programu (zasadnutia 19. 1. 2017 v Prešove, 20. – 21. 2. 2017 v Nowom Targu 
a 23.06.2017 v Ziline). 

 

MONITORING PLNENIA STRATÉGIE ČINNOSTI EZÚS TATRY NA ROKY 2014 - 2020 

V roku 2014 bola spracovaná Poľsko – slovenská stratégia činnosti EZÚS TATRY na roky 2014 – 2020.  
Schválil ju dňa 15. 09. 2014 XX. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“, ktorý sa konal 
v Nowom Targu.   

Stratégia opisuje štyri oblasti spolupráce, strategické ciele a kľúčové aktivity. Rovnakým spôsobom 
definuje hlavné smery činnosti realizácie pre EZÚS TATRY. Stratégia je kompatibilná s Programom 
cezhraničnej spolupráce Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020 a môže slúžiť samosprávam z oboch strán 
hraníc, ako podpora pri príprave spoločných projektov a nástroj pre uľahčenie realizácie 
cezhraničných projektov v rokoch 2014 – 2020.   

Dokument tiež obsahuje, že monitoring a plnenie stratégie sa bude konať každý rok a jeho výsledky 
budú prezentované Riaditeľom v Správe o činnosti EZÚS TATRY, ktorá je predkladaná Zhromaždeniu 
Zoskupenia. To umožní Zoskupeniu, zavedenia akýchkoľvek zmien a aktualizáciu tohto strategického 
dokumentu.  
 
Štyri strategické oblasti spolupráce opísane v Stratégii EZÚS TATRY: 

I. Spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo 
II. Komunikačná dostupnosť územia okolo Tatier 

III. Cezhraničné vzdelávanie 
IV. Cezhraničné partnerstvá  

Rozsah strategických oblastí spolupráce uvedených v tejto stratégii a špecifiká právneho charakteru 
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY, ako spoločného poľsko – slovenského subjektu 
určujú, že hlavným zdrojom financovania aktivít Zoskupenia budú fondy Európskej únie v rámci 
programov Európskej cezhraničnej spolupráce na roky 2014 – 2020, vrátane všetkých Programov 
cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 – 2020.  
V roku 2016 EZÚS TATRY realizovalo projekty v rámci 3 z 4 strategických oblasti spolupráce opísanych 
v Stratégii: 

1) Strategická oblasť spolupráce č. I. Spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo: 
 vlajkový projekt „Historicko – kultúrno – prírodna cesta okolo Tatier – 2. etapa“   

Konkrétne ciele: 
I.1. Využitie multikultúrnosti poľsko-slovenského pohraničia na jeho intenzívnejšiu a 
integrovanejšiu propagáciu a budovanie spoločných turistických produktov 
I.2. Rozvoj turistickej infraštruktúry spojenej s kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničia 
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2) Strategická oblasť spolupráce č. III. Cezhraničné vzdelávanie: 
 Mikroprojekt Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY 
Konkrétne ciele: 
III.1. Zvyšovanie odborných kvalifikácií zamestnancov poľských a slovenských verejných inštitúcií a 
samosprávy, 
III.2. Rozvíjanie kompetencií vyhľadávaných na trhu práce v regióne, 

 

3) Strategická oblasť spolupráce č. IV. Cezhraničné partnerstvá  
 Spolupráca a koordinácia zoskupením EZÚS TATRY procesov prípravy nových cezhraničných 

projektov a mikroprojektov poľskými a slovenskými subjektmi umožňuje realizovať ciele 
stratégie  

Konkrétne ciele: 
IV.1 Propagácia, budovanie a rozvoj udržateľných vysokokvalitných cezhraničných partnerstiev 
IV.2 Aktivácia partnerskej spolupráce poľských a slovenských subjektov 
IV.3 Zdokonaľovanie štruktúr a rozvoj udržateľných foriem cezhraničnej spolupráce 
IV.4 Zintenzívnenie účasti poľských a slovenských subjektov na realizácii programov Európskej 
územnej spolupráce a iných programov 

 

FINANCIE 

Fungovanie EZÚS Tatry sa financuje inštitúciami, ktoré toto zoskupenie zriadili. Výšku členského 
príspevku určuje Zhromaždenie. V roku 2017 bol príspevok vo výške 3.000 EUR.  

Príjmy v roku 2017 dosiahli 490.370,00 PLN a boli tvorené: členskými príspevkami (suma 62.687,60 
PLN, z toho 12.687,60 PLN členské príspevky za rok 2017 a 50.000 PLN skoršia úhrada členského 
príspevku zo strany Zväzku Euroregión „Tatry”), iné výnosy určené v stanovách (suma 140.678,95 
PLN), ostatné výnosy (suma 286.44,17 PLN). Výnosy z finančnej činnosti: 559,28 PLN. 

Náklady na realizáciu aktivít v roku 2017 dosiahli 359.382,20 PLN. Výsledok hospodárenia za 2017: 
130.987,80 PLN 

Realizácia vlajkového projektu a vystupovanie EZÚS TATRY v úlohe vedúceho partnera si vyžaduje 
prefinancovanie výdavkov vynakladaných na riadenie projektu a na realizáciu dvoch veľkých vecných 
úloh a čakanie na refundáciu vynaložených výdavkov po dobu minimálne 3 mesiacov. Z tohto dôvodu 
súhlasili partneri vlajkového projektu s podieľaním sa na nákladoch na realizáciu úloh týkajúcich sa 
riadenia a propagácie vlajkového projektu vo výške 1 % z hodnoty finančného príspevku 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na investičné náklady každého z partnerov. Takéto riešenie 
bolo dohodnuté v roku 2016 a dohody v tejto veci boli uzavreté na začiatku roku 2017. Všetkým 
poľským a slovenským partnerom projektu ďakujem za súhlasné rozhodnutie v tejto veci 
a pochopenie situácie. 

Pre zabezpečenie prefinancovania prvých nákladov znášaných Zoskupením na realizáciu vlajkového 
projektu od novembra 2016 do podpísania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
a podanie prvej žiadosti o platbu bolo rozhodnuté o prijatí pôžičky vo výške 50.000 PLN [uznesenie 
Zhromaždenia zo 17. 10. 2016 r.]. Pôžičku zúročenú 3 % ročne poskytlo mesto Nowy Targ na obdobie 
do decembra 2017. Zmluva bola uzavretá dňa 24. 11. 2016. Zmluva o pôžičke bola predĺžená do 
decembra 2018. Ďakujem primátorovi mesta a hlavnému kontrolórovi za veľmi rýchlu pozitívnu 
odpoveď na našu žiadosť a za súhlas s presunutím termínu vrátenia pôžičky. 

Veľmi pomocná pri udržiavaní finančnej likvidity na začiatku realizácie vzdelávacieho mikroprojektu 

bola záloha na členský príspevok, ktorá bola uhradená v apríli 2017 Zväzkom Euroregión „Tatry“ na 

základe uznesenia rady Zväzku. 
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Vďaka dotácii z prostriedkov Malopoľského vojvodstva v rámci výzvy „Pohostinné Malopoľsko“ bola 
získaná suma 15.000 PLN na horeuvedené aktivity. V rámci tohto projektu sa okrem vecných 
nákladov financovala tiež časť úväzkov zamestnancov Zoskupenia po dobu 4 mesiacov. 

V roku 2017 pracovali v kancelárii EZÚS TATRY 4 osoby: riaditeľ na 3/4 úväzku do maja 2017, a celý 
úvazok od júna, projektový manažér na celý úväzok, slovenský zamestnanec, ktorý vykonáva svoje 
úlohy v Kežmarku a je zamestnaný na polovičný úväzok ako manažér vlajkového projektu, 
a specjalista ds. promocji na polovičný úväzok. Napriek realizácii mnohých úloh nízky rozpočet 
Zoskupenia umožňoval zamestnanie len dvoch osôb na necelé úväzky. Až začiatok realizácie 
vlajkového projektu umožnil posilniť tím zamestnancov, aj keď nie v takom rozsahu, ako by si to 
vyžadovala činnosť Zoskupenia alebo samotná realizácia vlajkového projektu. Tieto problémy 
vyplývajú z toho, že experti, ktorí hodnotili projekt, bezdôvodne odstránili náklady na zamestnanie 
koordinátora vlajkového projektu a znížili časť financovaného úväzku ostatného projektového 
personálu.  

V kontexte opisu finančnej situácie Zoskupenia treba zdôrazniť, že EZÚS TATRY nevynakladalo 
prostriedky na prenájom kancelárskych priestorov ani na počítačovú techniku. Bolo to možné vďaka 
rozhodnutiu Zväzku Euroregión „Tatry“, ktorý si uvedomoval finančnú situáciu Zoskupenia a na 
začiatku činnosti bezplatne poskytol priestory a zariadenia na realizáciu štatutárnej činnosti 
Zoskupenia. Rada Zväzku Euroregión „Tatry“ sa rozhodla o zapožičaní pre EZÚS TATRY osobitných 
priestorov po bývalej kancelárii poslanca. Priestory boli rekonštruované na náklady Zväzku 
Euroregión „Tatry“ a EZÚS TATRY ich využíva od roku 2016, za čo ďakujem. 

Vzhľadom na nízku hodnotu členského príspevku samotné EZÚS musí vypracovať prostriedky na 

fungovanie a realizáciu svojich úloh, predovšetkým realizáciou projektov, ku  ktorých implementácii 

prispeje program Európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020. S cieľom zabezpečiť v celom 

rozsahu pre EZÚS TATRY možnosť financovania vlastného vkladu do projektov, na ktorých refundáciu 

treba čakať aj niekoľko mesiacov, je potrebné získať okrem členských príspevkov aj iné zdroje 

príjmov. Preto sa Zoskupenie snaží spolupracovať so samosprávami pri príprave a realizácii 

cezhraničných projektov. Ďakujem všetkým samosprávam, ktoré sa obrátili na Zoskupenie a objednali 

úlohy týkajúce sa prípravy projektov, konzultácie aplikačných žiadostí alebo riadenie realizácie 

a zúčtovania. 

Členovia Zoskupenia by mali tiež zvážiť možnosť zvýšenia členského príspevku najmä v situácii 
väčšieho počtu projektov realizovaných EZÚS a, čo sa s tým spája, potreby zabezpečenia vlastného 
vkladu. 

 

Vyhotovila:  Agnieszka Pyzowska 
riaditeľka EZÚS TATRY s r. o.  


