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EZÚS – NOVÁ ŠANCA PRE NÁS 

Európske zoskupenie územnej spolupráce 
(EZÚS)  

 je právnym nástrojom zavedeným právom 
Európskej únie, ktorý umožňuje vytvárať 
verejným subjektom z rôznych členských 
štátov formalizované skupiny spolupráce.  

 má právnu subjektivitu a prispieva 
k prekonávaniu prekážok, ktoré sťažujú 
územnú spoluprácu a prispieva k rozvoju 
tejto spolupráce.  



EZÚS – NOVÁ ŠANCA PRE NÁS 

 

 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.  

 



EZÚS – NOVÁ ŠANCA PRE NÁS 

 Doposiaľ dve samostatné združenie - jedno 

poľské a jedno slovenské a spoločné aktivity 

robili dvakrát, každá strana zvlášť za seba 

(administratíva, účtovníctvo, financie, riadenie).  

 EZUS znamená všetko robiť spoločne a zároveň 

len jedenkrát  - odbúravanie byrokracie pri 

uskutočňovaní cezhraničných projektov.  

 EZUS je povýšením doterajšej cezhraničnej 

spolupráce na zásadne vyššiu kvalitatívnu 

úroveň.  



EZÚS – NOVÁ ŠANCA PRE NÁS 

 Malý krok k európskej cezhraničnej 
spolupráci 

 

 Veľký krok v slovensko-poľských vzťahoch 

 

 Obrovský krok pre spoločný región TATIER 

 

 EZUS ako nástroj na presadzovanie potrieb  
a záujmov prihraničného regiónu a na 
hľadanie riešení problémov slov- poľ. 
pohraničia 

 

 



EZÚS – NOVÁ ŠANCA PRE NÁS 

 EZÚS vytvára príležitosť na rovnakú 

akceptáciu územia doterajších euroregiónov 

na oboch stranách (postavenie euroregiónov 

v SR a PR nie je rovnaké) 

 EZÚS ako subjekt reagujúci na diania na 

jeho území v cezhraničných záležitostiach 

 EZÚS ako nástroj na získanie financií (z EÚ a 

iných zdrojov) na realizáciu spoločných 

projektov – ekonomický nastroj  

 

 



EZÚS – NOVÁ ŠANCA PRE NÁS 

 Čo je najdôležitejšou úlohou najbližšieho 
obdobia ? ... získať akceptáciu (podporu) 
EZÚS 

 Európska akceptácia – EZÚS je založený na 
práve EÚ (práve EÚ vyzýva na zakladanie 
EZÚS) 

 Národná akceptácia - EZÚS ako partner vlád 
oboch krajín, ministerstiev , ostatných 
štátnych orgánov a inštitúcii - pre riešenie 
otázok pohraničia  („EZÚS je tu, aby vám 
pomohol“) 

 

 



EZÚS – NOVÁ ŠANCA PRE NÁS 

 Regionálna  akceptácia - EZÚS ako 
partner aj pre VÚC / vojvodstvá (politika 
regionálneho rozvoja) 

 Miestna akceptácia  -  mestá a obce 
využívajú EZÚS ako svoj nástroj na 
riešenie cezhraničných problémov a  
potrieb 

 Akceptácia širokou verejnosťou – 
získanie si všeobecnej (laickej) podpory   

 



EZÚS – NOVÁ ŠANCA PRE NÁS 

 EZÚS – nemá byť len ďalším formálnym 
združením miest a obcí  

 EZÚS – má byť dôstojným a relevantným 
„hráčom“ na pohraničí napĺňajúci ciele 
politiky regionálneho rozvoja pohraničia 
(doprava, podnikanie, školstvo, služby, 
cestovný ruch, životne prostredia....) 

 EZÚS - musí byť cítiť na pohraničí, že tu je a 
že má vplyv, schopnosti a možnosti  pomôcť 
riešiť problémy pohraničia  



EZÚS – NOVÁ ŠANCA PRE NÁS 

EZÚS  TATRY  
je veľkou príležitosťou (výzvou, šancou)  

pre nás všetkých 

a je len na nás, ako túto príležitosť 
využijeme. 

 

 

Ďakujem za pozornosť 


