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1. ÚVOD  
  
Cezhraničný Zväzok Euroregión „Tatry” existuje uņ takmer 14 rokov. Doteraz na kaņdoročných 
Kongresoch prijímal hlavné smery pôsobenia na obdobie dvoch rokov. Dňa 16. 3. 2007, XIII. 
Kongres cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” schválil uznesenie č. 4, ktoré zaviazalo Radu 
pripraviť spoločnú poľsko-slovenskú Stratégiu rozvoja Euroregiónu „Tatry” na obdobie rokov 
2007-2013. V súvislosti s tým Rada na stretnutí dňa 9. mája 2007 zvolala Pracovnú komisiu pre 
spracovanie Stratégie, v tomto zloņení: 
 
Peter Burian -   Predseda  
Bogusław Waksmundzki -  Podpredseda  
 
členovia: 
Milan Nevlazla  –   Riaditel’ kancelárie Zdruņenia Región Tatry v Keņmarku 
Antoni Nowak  –   Riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry” 

Andrzej Kawecki  –   Predseda Komisie informácií cezhraničného Zväzku 
Euroregión  
            „Tatry” 

Peter Svrček  –   Podpredseda Komisie 
informácií cezhraničného Zdruņenia  
   Euroregión „Tatry” 

Eva Kelbelová  –   Predsedníčka Komisie ochrany prostredia cezhraničného  
       Zdruņenia Euroregión „Tatry” 

Edward Paszek  –   Podpredseda Komisie 
ochrany prostredia cezhraničného Zväzku   

                               Euroregión „Tatry” 
Peter Sedlačko  –   Predseda Hospodárskej komisie cezhraničného Zdruņenia  
Euroregión „Tatry” 
Jan Antoł  –    Podpredseda Hospodárskej komisie cezhraničného Zväzku  
Euroregión „Tatry” 
Zofia Giełczyńska  –  Predsedníčka Kultúrnej komisie cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” 
Gabriela Kantorková  –  Podpredsedníčka Kultúrnej komisie cezhraničného Zdruņenia  
                  Euroregión „Tatry” 
Czesław Borowicz  –  Predseda Komisie turistiky cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” 
Lucia Cukerová  –  Podpredsedníčka Komisie turistiky cezhraničného Zdruņenia Euroregión  
„Tatry” 
Jozef Pavlík  –  Predseda Komisie ńportu a mládeņe cezhraničného Zdruņenia Euroregión  
„Tatry” 
Marcin Kolasa  –   Podpredseda Komisie ńportu a mládeņe cezhraničného Zväzku Euroregión 
„Tatry” 
 
Komisia pripravila materiály pre Stratégiu, ktoré obsahovali spoločensko-ekonomickú diagnózu 
poľsko-slovenského pohraničia, analýzu SWOT a hlavné smery rozvoja. Tieto materiály boli 
predmetom rokovaní komisií a Rady cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry”, ktorých grémiá 
navrhli mnoņstvo poznámok a doplnení k Stratégii. 
 Naopak Národné kongresy - poľskej strany dňa 28. 2. 2008 a slovenskej strany dňa 29. 2. 
2008 - pozitívne prijali schválenie projektu Stratégie XIV. Kongresom cezhraničného Zväzku 
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Euroregión „Tatry” s jednou zmenou, aby Stratégia platila pre roky 2008-2015 s nazvom: 
„Spoločná poľsko-slovenská Stratégia rozvoja Euroregiónu „Tatry” pre roky 2008-2015”.  
Tento strategický dokument predkladáme na schválenie XIV. Kongresu cezhraničného Zväzku 
Euroregión „Tatry”. Príprava tohto dôleņitého dokumentu spĺňa 4 zásady euroregiónu, teda 
zásadu existencie koncepcie alebo stratégie cezhraničného rozvoja a je posledným dôleņitým 
krokom k profesionalizácii nańich činností.  
Ďakujeme vńetkým členom Komisie, ktorá spracovala Stratégiu, Rade aj členom Euroregiónu 
„Tatry” za angaņovanie, prínos práce a tieņ akékoľvek poznámky a názory, vďaka ktorým tento 
dokument vznikol. 
Autori Stratégie vyjadrujú presvedčenie, ņe Stratégia ktorú prijme Kongres bude priebeņne 
monitorovaná Radou, doplňovaná a korigovaná. Pre členov cezhraničného Zväzku Euroregión 
„Tatry” bude pomocou pri uchádzaní sa o prostriedky na realizáciu projektov v rámci Európskej 
územnej spolupráce pre roky 2007-2013.  

 
Podpredseda Komisie                                                                Predseda Komisie  
 
Bogusław Waksmundzki                                                                        Peter Burian 

 
 
 

2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O EUROREGIÓNE „TATRY“ 
 

 
2.1 VZNIK EUROREGIÓNU „TATRY“  
 
     Myńlienka zblíņenia a spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti Tatier vznikla 
počas konferencie samospráv v Zakopanom v novembri 1991. O tomto projekte sa následne 
diskutovalo na konferencii starostov poľských a slovenských obcí, ktorá sa konala v máji 1992 
v Poprade. Rozhovory týkajúce sa formálnej stránky vzájomných kontaktov sa viedli 
v nasledujúcich rokoch. O vytvorenie Euroregiónu Tatry sa ņivo začali zaujímať novinári na 
obidvoch stranách hranice. Na základe týchto iniciatív sa v roku 1993 dňa 27. mája v Poprade 
a 28. mája v Nowom Targu stretli predstavitelia samospráv a ńtátnej správy. Výsledkom týchto 
stretnutí bola Deklarácia zámerov, ktorá navrhovala popularizáciu myńlienky euroregiónu 
v médiách. V marci 1993 vznikol v Poprade slovenský projekt medziregionálneho zväzku 
predstavený 17. júla v Keņmarku. Na tomto stretnutí boli navrhnuté hranice budúceho 
cezhraničného zväzku. Zo slovenskej strany mali doň patriť mestá a obce patriace do okresov 
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláń, Poprad, Stará Ľubovňa, a z poľskej strany gminy patriace do 
bývalého okresu Nowy Targ nachádzajúce sa na Orave, Podhalí, Spińi a v Pieninách. Bola 
vytvorená pracovná skupina, ktorá mala vypracovať ńtatút.  
Dňa 31. októbra 1993, v čase, keď Slovensko bolo uņ samostatnou republikou, bola v Zakopanom 
podpísaná Deklarácia samosprávnych orgánov územných častí Poľskej republiky a Slovenskej 
republiky o projekte vytvorenia cezhraničného zväzku REGIÓN TATRY.  
Dňa 18. augusta 1994 bola vo Varńave podpísaná Dohoda medzi Vládou Poľskej republiky a 
Vládou Slovenskej republiky o cezhraničnej spolupráci. Dohoda medzi vládami oboch ńtátov 
vytvorila právny rámec na to, aby sa niekoľkoročné úsilie o vytvorenie euroregiónu mohlo 
realizovať. 
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    Dňa 26. augusta 1994 na ustanovujúcej konferencii v Nowom Targu bola podpísaná 
Dohoda medzi samosprávami Poľska a Slovenska o založení cezhraničného zväzku Euroregión 
„Tatry”, ktorý „v súlade s procesom integrácie európskych krajín, na základe Európskeho 
rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami, alebo orgánmi zo dňa 
18. mája 1980“ sa bude snaņiť o „urýchlenie vńestranného rozvoja susediacich oblastí Poľskej 
republiky a Slovenskej republiky nadväzujúc na historické korene a vzájomné vzťahy týchto 
regiónov“. Vojvodský súd v Nowom Sączi rozhodnutím zo dňa 15. decembra 1994 zapísal 
Euroregión Tatry do zoznamu zväzkov a potvrdil jeho ńtatút. Euroregión Tatry bol dňa 14. 
novembra 1996 prijatý za člena Asociácie európskych regiónov (AEBR). 
     Na mimoriadnom kongrese dňa 22. októbra 1999 v Nowom Targu bola podpísaná Zmluva 
medzi samosprávami Poľskej republiky a Slovenskej republiky o spolupráci v rámci 
cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ medzi Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom   
v Nowom Targu a Združením Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku. Tým bol zavŕńený celý proces 
vytvorenia cezhraničného zdruņenia Euroregión Tatry 
 
 
 

2. ČINNOST 
 

3. 2.2.1 ZDRUŢENIE REGIÓN „TATRY” 
 
Motívom vzniku zdruņenia bolo rozńírenie prihraničnej spolupráce a snaha nadviazať na 
historické korene vzájomných vzťahov, oņiviť kultúrne a obchodné aktivity, prehĺbiť vzájomné 
vzťahy medzi krajinami a ľuďmi prostredníctvom samospráv. Tieto aktivity sa presadzovali 
a presadzujú prostredníctvom Zdruņenia Región „Tatry“(ZRT). Od roku 1993 sa veľmi intenzívne 
pracovalo na registrácii slovenskej časti ZRT. Dňa 17. novembra 1995 boli schválené stanovy 
zdruņenia. Dňa 23. júla 1996 okresný úrad v Poprade zapísal Región „TATRY“ do registra 
záujmových zdruņení. Dňa 4. novembra 1996 Ńtatistický úrad SR pridelil Regiónu „TATRY“ 
identifikačné číslo. Rozbehla sa aj práca komisií, ktorých bolo na začiatku päť: Komisia 
cestovného ruchu, Komisia ņivotného prostredia, Komisia hospodárska, Komisia sociálna 
a Komisia pre ńkolstvo, kultúru a ńport. V súčasnosti je posledne menovaná komisia rozdelená na 
dve komisie, a to Komisiu ńportu a mládeņe a druhú, Komisiu cestovného ruchu a turistiky. 
V roku 1995 sa uskutočnili akcie ako „Dni slovenskej kultúry v Poľsku“, vedecká konferencia 
pod názvom „Dejiny Spiša“ ako príklad prenikania mnohých kultúr ņijúcich na pohraničí. 
Vydarené bolo „Oravské hudobné leto“ na Slanickom ostrove v Námestove a „Trh historických 
a ľudových remesiel“ v Keņmarku. Začali sa spoločné prihraničné aktivity v oblasti cestovného 
ruchu seminárom venovaným „Priestorovým aspektom turistického ruchu“ v podtatranskej 
oblasti. Bola tu prvá spolupráca pri ochrane prírody, národných parkov. Od roku 1996 sa 
predkladali návrhy na otváranie nových hraničných priechodov, ako prvý bol turistický priechod 
na Rysoch. Dňa 6. septembra 1997 sa uskutočnil prvý ročník kultúrneho podujatia „EUROREGIÓN 
BEZ HRANÍC“ medzi obcami Lesnica na slovenskej a Szczawnica na poľskej strane hranice. 
Uskutočnilo sa aj prvé slovensko–poľské „Hospodársko–kooperačné stretnutie podnikateľov“ 
dňa 25. septembra 1997 v Spińskej Novej Vsi. V dňoch 26. – 27. septembra 1997 sa uskutočnila 
spoločná kresťanská púť zo Zakopaného do Levoče. V roku 1998 sa ZRT presťahovalo do nových 
priestorov v centre mesta. V dňoch 16. -17. júna 1999 sa uskutočnilo v Ľubovnianskych kúpeľoch 
zasadnutie slovensko–poľskej medzivládnej komisie, kde sme predstavili činnosť náńho 
zdruņenia.  
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Dňa 29. júna vyšiel na Slovensku Tatranský kuriér, ako príloha Podtatranských novín, kde sa 
ńiroká verejnosť oboznámila s činnosťou zdruņenia. V lete 1999 prebiehalo mnoņstvo akcií na 
obidvoch stranách hraníc hlavne vďaka Fondu PHARE CBC, z ktorého poľská strana zrealizovala 
veľa spoločných projektov. Prvého augusta 1999 sa na hraničnom priechode Podspády - Jurgów  
uskutočnil ďalńí ročník podujatia  EUROREGIÓN BEZ HRANÍC.  
V dňoch 6. – 7. septembra 1999 sa uskutočnilo I. fórum euroregionálnych miest v Muszyne 
a Starej Ľubovni.  Zvláńť významnou udalosťou pre slovenskú stranu bolo na mimoriadnom 
kongrese Euroregiónu podpísanie „Zmluvy medzi samosprávami Poľskej republiky a Slovenskej 
republiky“ o spolupráci v rámci cezhraničného zväzku „EUROREGIÓN TATRY“ uzatvorenú 
22. októbra 1999 v Nowom Targu medzi Zväzkom Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu, 
zastúpeným Wendelinom Haberom – predsedom Rady a Zdruţenia Región „Tatry“ 
v Keţmarku, zastúpeným Petrom Burianom – predsedom Rady. Týmto krokom sa zavŕńilo 
päťročné obdobie činnosti zdruņenia a zároveň sa poloņil základ pre právny rámec práce 
spoločného Euroregiónu „Tatry“. V dňoch 28. – 30. mája 2000 sme boli spolu s Radou Európy, 
Ministerstvom vnútra SR a PR spoluorganizátormi „Medzinárodnej konferencie o slovensko–
poľskej cezhraničnej spolupráci“ v Dolnom Kubíne a Szczawnici. Tretieho júla 2000 bolo na 
Ńtrbskom plese Zdruņenie Euroregión „Tatry“ spolu so Zdruņením európskych hraničných 
regiónov (AEBR) a Ministerstvom vnútra SR spoluorganizátorom „1. konferencie slovenských 
hraničných regiónov“. Zúčastnil sa jej generálny tajomník AEBR Jeans Gabbe. Hospodárska 
komisia zorganizovala dňa 13. júla 2000 „II. Slovensko–poľské hospodárske fórum“ v Spińskej 
Novej Vsi. Ďalńí ročník EUROREGIÓN BEZ HRANÍC sa uskutočnil na priechode Podspády – Jurgów. 
Zúčastnilo sa ho niekoľko tisíc ľudí. Podarilo sa zmeniť reņim na priechode Lysá nad Dunajcom – 
Niedzica a zmenu reņimu pri organizovaní ńkolských zájazdov cez hranicu v rámci Dohody 
o malom pohraničnom styku. Najväčńou podporou pre ZRT v roku 2002 bol projekt financovaný 
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR pod názvom „DÚHA EUROREGIÓNU TATRY“ 
v celkovej čiastke 1 650 000 Sk. Skladal sa s týchto podprojektov: Publikácia Región „Tatry“ 
pod názvom Čo o nás neviete? Vrcholné spoločensko–kultúrne a športové podujatie – VI. 
ročník Euroregión bez hraníc v dňoch 3. – 4. augusta 2002 v Červenom Kláštore a Kroscienku 
nad Dunajcom, Konferencia ţivotného prostredia pod názvom Euroregión „Tatry“ – súčasť 
Zelených Karpát v dňoch 7. – 8. októbra 2002, IV. Slovensko–poľské hospodárske fórum 17. – 
18. októbra 2002 v Starej Lesnej, 
Komplexná architektonická štúdia a projekt stavby pre „Dom slovensko–poľského stretávania 
Euroregiónu „Tatry“ v Keţmarku. V rámci programu PHARE CBC 2002 sa zrealizovali veľké 
projekty ako „Čistá rieka povodie Popradu a Dunajca“ vo výńke 1,8 mil. EUR a infrańtrukturálny 
projekt „Rekonštrukcia cesty III/52019 – Oravice – Zuberec“. V roku 2002 bolo úspeńných pre 
ZRT sedem projektov v rámci malých projektov. V júli 2002 sme prijali v sídle ZRT delegáciu 
členov vládnej a parlamentnej skupiny z Lotyńska. V roku 2003 bolo vyčlenených 220 000 Sk na 
dokončenie technickej dokumentácie „Domu Euroregiónu „Tatry“ v Keņmarku. Z fondu malých 
projektov Phare boli v roku 2003 zrealizované 4 projekty. Aj v roku 2003 obdrņalo ZRT 
podporu z MVaRR SR vo výńke 715 000 slovenských korún na aktivity, ktoré boli úspeńne 
zrealizované: Rok vody v Euroregióne „Tatry“, Obnovené pramene energie, Kalendár 
architektúry  Euroregiónu „Tatry“ celkom 275 000 Sk, Dom slovensko–poľského stretávania 
Euroregiónu  „Tatry“ v Keţmarku celkom 220 000 Sk, Program rozvoja cezhraničnej 
spolupráce Euroregión „Tatry“ celkom 200 000 Sk. V roku 2004 sa ukončilo mnoņstvo 
projektov z Programu PHARE CBC 2003 na území Regiónu „Tatry“, ako Čistá rieka – povodie 
Popradu a Dunajca, Rozvoj enviromentálnej infraštruktúry okresov Keţmarok, Poprad 
a Stará Ľubovňa, Lávka pre peších a cykloturistov cez rieku Dunajec. V rámci malých 
projektov  PHARE CBC 2001 boli ukončené štyri projekty v roku 2004. V oblasti malých 
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projektov PHARE CBC 2002 – 2003 bolo v roku 2004 úspešne zrealizovaných deväť projektov. 
MVaRR SR podporilo ZRT dotáciou 1 559 682 Sk z ktorých boli ZRT zrealizované tieto projekty: 
MiniEurópa, Monitoring čistoty vôd na území Euroregiónu „Tatry“, Vzorové ošetrenie 
pamätnej, historickej a krajinársky významnej zelene EUT, Interreg a cezhraničná 
spolupráca od Oravy aţ po Šariš v Euroregióne „Tatry“, Zelená cesta Regiónu „Tatry“ – 
cyklotrasa zo Starej Ľubovne do Vyšných Ruţbách, Cesta okolo Tatier, Cyklistický chodník 
Svit – Poprad trasa „B2“. Pre rok 2005 ZRT na základe výziev podporilo MVaRR SR celkom 4 
projekty v celkovej výńke 1 128 160 Sk. Sú to projekty pod názvami: Spoločne chráňme 
a tvorme krajinu Euroregiónu „Tatry“, XXX. Podroháčske folklórne slávnosti, cezhraničný 
folklórny festival, Cesta okolo Tatier, štúdia cykloturistickej trasy a Podpora aktivít 
kancelárie Zdruţenia Región „Tatry“. Rada spracovala „Hlavné smery činnosti Zdruţenia 
Región „Tatry“ na roky 2005 – 2006. V roku 2005 sa začala rekonńtrukcia „Domu slovensko–
poľského stretávania“ v Keţmarku. V dňoch 4. – 5. mája 2005 predstavitelia mládeņe na 
slovensko–poľskom stretnutí v Dolnom Kubíne prijali deklaráciu o vytvorení Rady mládeţe, ktorá 
sa niekoľkokrát stretla. V dňoch 8. – 10. novembra ZRT na stretnutí euroregiónov v Radzovciach 
vstúpilo do Fóra Euroregiónov Slovenska (FERS). V roku 2006 bol úspeńne ukončený investičný 
projekt v celkovej výńke takmer 14. mil Sk „Domu slovensko–poľského stretávania EUT“ 
v Keņmarku. V roku 2006 bola inovovaná internetová stránka ZRT a jej súčasťou ostal aj 
informačný systém INFOTATRY. Zo systému podpory euroregionálnych aktivít MVaRR SR pre rok 
2006 Zdruņenie Región Tatry“ zrealizovali 4 projekty pod názvami: Euroregióny spoločne III., 
Účasť ERZ Slovenska v TASC FORCE, VI. Slovensko–poľské hospodárske fórum, „Euroregión 
„Tatry“ – klenotnica prírodných krás. Rok 2007 začal presťahovaním kancelárie ZRT do „Domu 
slovensko–poľského stretávania“ na Hradnom námestí 30 v Keņmarku. Zástupca ZRT sa 
zúčastňoval v priebehu roka zasadnutí TASC FORCE a slovensko–poľskej medzivládnej komisie. 
Dňa 6. júla 2007 bol slávnostne otvorený „Dom slovensko–poľského stretávania“ za účasti 
významných hostí. MVaRR SR poskytlo aj v roku 2007 účelovú dotáciu na 5 projektov v rámci 
Systému podpory euroregionálnych aktivít v oblasti I. v celkovej výńke 1 567 500 Sk.  
Realizovanými projektmi boli: Stratégia rozvoja Euroregiónu „Tatry“ na roky 2007 – 2013, Na 
bicykli okolo Tatier, Dom slovensko–poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Keţmarku, 
Podpora enviromentálnej výchovy a Ročenka „Pohraničie Poľsko–slovenské 2005 – 2006. 
V oblasti II. na podporu euroregionálnych aktivít poskytlo 350 832 Sk. Najvýznamnejšou 
udalosťou roka bola návšteva prezidentov Poľskej a Slovenskej republiky s manţelkami dňa 
3. decembra 2007 v Dome slovensko–poľského stretávania v Keţmarku. Vyvrcholením aktivít 
bola výzva ZRT na vńetky euroregionálne zdruņenia SR a VÚC uskutočniť 20. decembra 2007 
akcie na hraniciach pri príleţitosti vstupu Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. 
Zdruņenie Euroregión „Tatry“ oslávilo vstup 21. decembra 2007 slávnostným zhromaţdením so 
zapálením vatry Rady EUT najprv na poľskej strane hraníc v Sromowciach Niţnych 
a následné slávnostným zasadnutím Rady v Červenom Kláštore. 

 
 
 

2.2.2 ZVÄZOK EUROREGIÓN „TATRY” 
  
 V stanovách Zväzku Euroregión „Tatry” je ako cieľ uvádzaná cezhraničná činnosť 
nasmerovaná na rovnomerný a vyrovnaný rozvoj regiónu a tieņ zbliņovanie obyvateľov a inńtitúcií 
na oboch stranách hraníc hlavne v týchto oblastiach: 

- hospodárskej spolupráci, budovaní infrańtruktúry, systém výmeny informácií, rozvoj 
turistiky,  
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- vzájomné rozńírenie spolupráce v oblasti kultúry, osvety, výchovy a ńportu, 
- ochrane príprodného prostredia, 
- rozvoji cezhraničnej spolupráce v oblasti obchodu, drobného priemyslu a vytvárania 

podmienok pre cezhraničný styk. 
 
Túto úlohu Zväzok Euroregión „Tatry” realizuje prostredníctvom iniciovania, koordinovania a 
účasti v mnohých cezhraničných zámeroch. Tieto rozvíjajú a prehlbujú kontakty obyvateľov 
poľsko-slovenského pohraničia. Pred vstupom Poľska a Slovenska do Európskej únie kaņdoročne v 
rokoch 1997-2003 sa na rôznych miestach poľsko-slovenskej hranice organizoval spoločný 
goralský festival pod názvom „Euroregión bez hraníc” s bohatým umeleckým programom, 
zaujímavými súťaņami a prezentáciou ľudových tradícií poľských aj slovenských goralov. Z 
iniciatívy Euroregiónu „Tatry” vziklo mnoņstvo hraničných priechodov na turistických chodníkoch 
napr.: Muszyna-Legnava, Żegiestów-Sulín, Łapszanka-Osturňa.  
S cieľom rozvoja hospodárskej spolupráce a nadväzovania kontaktov medzi obchodníkmi  a 
podnikateľmi z oboch strán hranice Zväzok Euroregión „Tatry” inicioval vznik Poľsko-slovenského 
hospodárskeho fóra. Prvé Hospodárske fórum organizované spolu s nowotarským starostostvom sa 
konalo v máji 1999 v Nowom Targu. Do dneńného dňa sa konalo ńesť Hospodárskych fór a 
posledné hostila Spińská Nová Ves na Slovensku v septembri 2006. Na týchto fórach boli 
predkladané moņnosti cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v rokoch 2007-2013. 
Naproti tomu v decembri 2006 sa v rámci Fóra konal seminár na tému slovensko-poľskej 
hospodárskej spolupráce a obchodnej výmeny na európskom trhu.  
Kľúčový význam pre činnosť Zväzku Euroregión „Tatry” mala realizácia Programu cezhraničnej 
spolupráce Phare Poľsko-Slovensko v rokoch 2000-2006 a tieņ Programu iniciatívy spoločenstva 
Interreg III A Poľsko-Slovenská republika, ktorý bol realizovaný v rokoch 2006-2007. V rámci 
týchto Programov bolo zrealizované mnoņstvo infrańtrukturálnych projektov. Medzi 
najdôleņitejńie patria: Vyńehrádsky most na hraničnom priechode Leluchów-Čirč, modernizácia 
ciest Moszczenica-Konieczna, Zakopane-Chochołów-ńtátna hranica a tieņ Niedzica-Zámok-ńtátna 
hranica, modernizácia lanovej lávky na pohraničnej cyklotrase Piwniczna-Leluchów-Lipany, 
označenie cyklotrasy a tieņ modernizácia lokálnej cesty Leluchów-Dubne-Wojkowa, výstavba 
čističky vôd v doline Polhoranki, Wysowej-Zdroju, Lipnicy Wielkiej a Lipnicy Małej, projekt Čistá 
rieka Poprad, výstavba kanalizácie v Żegiestowe, a tieņ výstavba lávky na rieke Dunajec, 
spájajúcej Červený Kláńtor  a Sromowce Niżne, ktorú inicioval Euroregión „Tatry”.  
  V roku 1999 kancelária Zväzku Euroregión „Tatry” v Nowom Targu získala moņnosť 
spravovať Fond malých projektov, ktorý bol vylúčený z Integrovaného programu pre poľskú 
východnú hranicu. Z tohto fondu beneficienti z územia euroregiónu – neziskové organizácie a 
tieņ lokálne samosprávy zrealizovali 27 projektov z oblasti kultúry, ńportu, turistiky, ochrany 
prostredia, urbanistického plánovania a rozvoja lokálnej demokracie na spoločnú čiastku 
financovania 113.559,73 euro. Realizácia týchto projektov mala ohromný vplyv na rozvoj 
bezprostredných kontaktov medzi obyvateľmi poľsko-slovenského pohraničia.  V ďalńích rokoch 
Zväzok Euroregión „Tatry” spravoval Spoločný fond Malých projektov v ńtyroch edíciach unijného 
predvstupového Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko PHARE.  V rámci prvej 
edície 2000 bolo zrealizovaných 15 projektov, medzi nimi vlastný projekt Zväzku Euroregión 
„Tatry” pod názvom: Informačný systém Euroregiónu „Tatry” INFOTATRY. Tento systém je 
internetovou informačnou bázou, na ktorej sa prezentujú poľské a slovenské mestá a obce – 
členovia Euroregiónu “Tatry”. Moņno v ňom rýchlo nájsť informácie o udalostiach rôzneho druhu, 
ktoré sa odohrávajú na území jednotlivých obcí. Tieņ bolo vydané prvé číslo dvojjazyčnejročenky 
Euroregiónu „Tatry” pod názvom: Poľsko-slovenské pohraničie. Spolu výńka financovania 
projektov v prvej edícii Programu Phare predstavovala 115 415,84 euro.  
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V ďalńej edícii Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko Phare 2001 bolo 
zrealizovaných 13 projektov vo výńke 115 361,13 euro. Medzi zaujímavými zámermi, ktoré boli v 
tom čase financované, boli okrem iných Poľsko-slovenská súťaž regionálnych jedál ”Goralské 
jedlo” v Łopusznej, Poľsko-slovenské hospodárske fórum pod názvom: Význam regionálnych 
produktov v súvislosti so vstupom Poľska a Slovenska do Európskej únie. 
Ďalńia edícia Fondu Malých projektov Programu Phare CBC 2002 priniesla realizáciu 11 projektov, 
ktoré boli financované spolu sumou vo výńke 113 234,25 euro. Medzi nimi bol tieņ vlastný projekt 
Zväzku Euroregión „Tatry” pod názvom: 10 rokov cezhraničnej spolupráce Euroregiónu Tatry – 
pokus o syntézu, v rámci ktorého bola okrem iného konferencia, ktorá rekapitulovala 10 rokov 
činnosti Euroregiónu „Tatry”, vydané boli: ročenka Euroregiónu „Tatry” Poľsko-slovenské 
pohraničie 2003-2004 a tieņ mapa Euroregiónu „Tatry” s plánmi najväčńích miest pohraničia.  
V poslednej edícii Fondu Malých projektov Programu Phare CBC 2003 bolo realizovaných 15 
projektov,  ktorých spoločná výńka finacovania predstavovala 117 036,59 euro. Medzi 
zrealizovanými činnosťami boli okrem iných historicko-regionálny festival „Spolu v Európe”, Liga 
lyžiarskych behov Euroregiónu „Tatry” 2005, Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom 
„Hory a goralčina v histórii a kultúre poľsko-slovenského pohraničia (Podhalie, Spiš, Orava, 
Gorce, Pieniny). 
Vďaka finančným prostriedkom z Fondu Malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce 
Phare v rokoch 1999-2006 bolo zrealizovaných 81 malých cezhraničných projektov, ktoré boli 
spolufinancované sumou 574 607,54 euro. Kancelária Zväzku Euroregión „Tatry” v Nowom Targu 
sa zaoberala ohlasovaním výziev, ńkolením navrhovateľov a beneficientov, prijímaním návrhov, 
zúčastňovala sa v procese formálneho a zásadného hodnotenia projektov, uzatvárala zmluvy z 
beneficientmi, monitorovala realizáciu projektov, poukazovala zálohy a konečné platby, 
kontrolovala vyúčtovania projektov. Na projektoch sa zúčastňovali tisíce obyvateľov poľsko-
slovenského pohraničia, často z malých obcí vzdialených od kultúrnych centier. Zúčastňovala sa 
nielen mládeņ, ale aj dospelí, postihnutí, umelci, ńportovci, predstavitelia lokálnych samospráv. 
Realizovali sa desiatky udalostí, akcie, výstavy, stretnutia, dielne, konferencie. Objavili sa 
početné publikácie, sprievodcovia, mapy, informačné materiály. Boli vytýčené desiatky 
kilometrov turistických trás, peńích aj cyklotrás. Natočené boli filmy, spracovaných bolo niekoľko 
plánovacích ńtúdií. Veľkému záujmu sa teńili zápasy v ľadovom hokeji, preteky v horskej 
cyklistike, stolnotenisové turnaje, kajakárske či lyņiarske preteky. Rôznorodé a bohaté boli 
kontakty ńkôl a kultúrnych inńtitúcií. Beneficientmi projektov boli neziskové organizácie: ńkoly, 
kultúrne inńtitúcie, zdruņenia, mestá, obce a okresy.  
Avńak najväčńou a najokázalejńou ukáņkou vyuņitia prostriedkov z Fondu Malých projektov bolo 
vybudovanie Strediska poľsko-slovenskej spolupráce v Novom Targu, ktoré začalo fungovať v 
novembri 2003. Zväzok Euroregión „Tatry” získal na realizáciu a spolufinancovanie tejto 
investície sumu 561 230,96 PLN z Fondu Malých infrańtrukturálnych projektov Phare Poľsko-
Slovensko 2000, ako aj z Programu Podpory pre Malopoľské vojvodstvo vo výńke 118 600 PLN. 
Stredisko má funkciu kultúrneho centra, tieņ informačnú a propagačnú funkciu regiónu. Je 
miestom rôznych kultúrnych podujatí, stretnutí s umelcami z pohraničia, výstav, akcií, koncertov 
či vedeckých konferencií.   
  Skúsenosti zo spravovania Fondu Malých projektov Phare CBC uľahčili Zväzku Euroregión 
„Tatry” realizáciu Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko-Slovenská republika 
2004-2006. Kancelária Zdruņenia v rámci tzv. dáždnikového projektu (umbrella) pod názvom: 
Realizácia mikroprojektov v Euroregióne „Tatry” ako činiteľ prehlbovania kontaktov 
spoločenstva poľsko-slovenského pohraničia” spolufinancovaného sumou 350 057,60 EUR, 
začínala a spravovala mikroprojekty v rámci činnosti 2.3 Podpora lokálnych iniciatív. Realizácia 
tohto programu sa začala v roku 2005, kedy boli vyhlásené a uskutočnili sa dve výzvy aplikačných 
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návrhov. Dofinancovanie získalo 47 mikroprojektov. Medzi zrealizovanými činnosťami boli okrem 
iných: Poľsko-slovenské trhy regionálnych a tradičných výrobkov, festival pri príleņitosti 
otvorenia lávky na Dunajci, spájajúcej Červený Kláńtor a Sromowce Niżne, Medzinárodná 
vedecká konferencia Mýty a skutočnosť zbojníctva v poľsko-slovenskom pohraničí v histórii, 
literatúre a kultúre, mnoņstvo ńportových súťaņí, stretnutia mládeņe ńkôl z oboch strán hranice, 
folklórne festivaly, výstavy. Vydaní boli sprievodcovia a albumy, nahrali sa hudobné nosiče, 
vznikli internetové informačné portály.  
Zväzok Euroregión „Tatry” v rámci Programu INTERREG III.A Poľsko-Slovenská republika 2004-
2006 zrealizovalo tieņ vlastný projekt pod názvom: Stretnutie siedmych kultúr poľsko-
slovenského pohraničia „Od Ladislava Mednyánszkeho po Jana Kanta Pawluśkiewicza”. Jeho 
cieľom bola prezentácia kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, ktoré bolo 
vytvorené po stáročia vzájomným sa prenikaním kultúry poľskej, slovenskej, maďarskej, 
ņidovskej, nemeckej, lemkowskej a rómskej. V rámci mnoņstva vedeckých, umeleckých a 
popularizačných podujatí v Centre poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu, sa konala 
medzinárodná vedecká konferencia zasvätená siedmym kultúram pohraničia, predstavené boli 
výstavy z cyklu Umelci pohraničia: Židia v maliarstve Karola Kostura, Maliarstvo Nikifora 
Krynického a sochárstvo Edwarda Sutora ako aj Maliarstvo a kresby Ladislava Mednyánszkého a 
tieņ żel-art Jana Kanteho Pawluśkiewicza, pri príleņitosti ktorých boli vydané ńpeciálne katalógy. 
Spolu s obcou Łapsze Niżne boli zorganizované hudobné dielne pod názvom Motívy rôznych 
kultúr poľsko-slovenského pohraničia v kompozičnej tvorbe Jana Kanteho Pawluśkiewicza, ktoré 
boli ukončené koncertom na nádvorí Zámku Niedzica v prevedení Orchestra Komornej 
Beethovenovej akadémie v Krakowe pod vedením Haliny Jarczyk a sólistov. Objavila sa tieņ kniha 
pod názvom: Nowy Targ. Obrázky z mestečka dvoch kultúr od autorky Anny Majorczyk, tieņ 
ńpeciálne vydanie dvojjazyčnej ročenky Poľsko-slovenské pohraničie. Projekt bol realizovaný od 
apríla 2006 do novembra 2007, a jeho partnermi boli obec Łapsze Niżne a Mestské kultúrne 
stredisko v Keņmarku. Celkovo náklady kvalifikované projektom predstavovali 302 313,68 PLN, a 
dofinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavovalo  226 735,26 PLN. 

Zväzok Euroregión „Tatry” spolu s  partnermi na poľskej a slovenskej strane sa pripravuje na 

realizáciu projektu pod názvom: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier. XIII. Kongres 

Zväzku Euroregión „Tatry” dňa 28. 2. 2007 a tiež XIII. Kongres cezhraničného Združenia 

Euroregión „Tatry” dňa 16. 3. 2007 sa uzniesli a odporučili tento projekt ako strategický pre 

Euroregión „Tatry” na financovanie v rámci operačného Programu cezhraničnej spolupráce Poľská 

republika – Slovenská republika 2007-2013. Doteraz boli na poľskej strane urobené historicko-

kultúrne štúdie, prírodno-krajinné štúdie a tiež plánovaco-urbanistické štúdie Cesty z Fondu Malých 

projektov Phare CBC Poľsko-Slovensko 2002. Avšak na slovenskej strane Združenie Región Tatry 

pripravilo koncepciu Cesty, ale plánovaco-urbanistická štúdia  je realizovaná v rámci Programu 

INTERREG  III.A PL-SK. Koncepcia umiestnenia Cesty zakomponovaná do plánovaco-

urbanistickej štúdie naväzuje na projekt Greenways – zelených ciest - prírodno-kultúrneho 

dedičstva, ktoré sú tvorené pozdĺž  „zelených chodieb” – riek, tradičných, historických obchodných 

ciest alebo prirodzených prírodných chodieb – pri predpoklade spájania regiónov, turistických 

atrakcií a lokálnych iniciatív, podporujúcich rozvoj rekreácie „priaznivej” pre prostredie a tiež 

propagujúcej zdravý životný štýl a nemotorizované formy dopravy. Je plánované, že jeden z 

hlavných úsekov Cesty bude umiestnený na trase Nowy Targ – Chochołów – štátna hranica a viesť 

bude po násype zlikvidovanej železnice, iný, ale s vysokými prírodnými hodnotami, v úseku 

Dębno-štátna hranica v Niedzici, súbežne s okresnou cestou.  
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2.3 CEZHRANIČNÝ ZVÄZOK EUROREGIÓN „TATRY“  
 
Cezhraničné Zväzok Euroregión „Tatry” bolo ustanovené na Mimoriadnom kongrese, ktorý sa 
konal 22. októbra 1999 v Nowom Targu. Vtedy bola podpísaná Dohoda medzi Samosprávami 
Poľskej republiky a Slovenskej republiky o spolupráci, v rámci cezhraničného Zväzku 
EUROREGION „TATRY”, ktorá stanovila právny a organizačný rámec fungovania tejto organizácie. 
Uvádza, ņe cieľom cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry” je „spoločná cezhraničná činnosť 
nasmerovaná na rovnomerný a vyvážený rozvoj regiónu a tiež zblíženie obyvateľov a inštitúcií 
na oboch stranách hranice v náväznosti na historické skúsenosti”.  
  
 Cezhraničný Zväzok Euroregión „Tatry” tvoria: z poľskej strany Zväzok Euroregión „Tatry” 
so sídlom v Nowom Targu a zo slovenskej strany Zdruņenie Región „Tatry” so sídlom v Keņmarku. 
Najvyńńím orgánom cezhraničného Zväzku je Kongres, ktorý tvorí 70 delegátov (po 35 z kaņdej 
strany), ktorí sú vyberaní cez národné kongresy. Do kompetencií Kongresu patrí rozhodovanie o 
najdôleņitejńích veciach týkajúcich sa Euroregiónu „Tatry”. Kongres zasadá raz v roku, striedavo 
na poľskej a slovenskej strane. Kongres zvoláva 14-člennú Radu (po 7 členov z poľskej a 
slovenskej strany), ktorá je výkonným orgánom. Funkčné obdobie Rady trvá dva roky, jej činnosť 
riadi Predseda, ktorý je vyberaný striedavo z poľskej a slovenskej strany. Hlavnými úlohami Rady 
je schvaľovanie objektívno-finančných plánov, zvolávanie Pracovných komisií a ich predsedov, 
príprava a zvolávanie Kongresu a realizácia uznesení, ktoré prijal Kongres. Rada vykonáva svoje 
úlohy pomocou riaditeľov, ktorí riadia kancelárie v Keņmarku a Nowom Targu. Poradnú a 
pomocnú funkciu  Rady plnia Komisie: 
 

- kultúry,  
- hospodárska, 
- ochrany prostredia, 
- ńportu a mládeņe,  
- turistiky, 
- informačná. 

 
 Kontrolným orgánom cezhraničného Zväzku je 6-členná Revízna komisia (po 3 členov z 
poľskej aj slovenskej strany).  
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Ńtruktúru cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” predstavuje niņńie zobrazená schéma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Členmi cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” sú jednotky územnej samosprávy poľsko-
slovenského pohraničia.   
 
Územie EUT leņí v rámci Slovenska v jeho severnej časti - v Preńovskom, Ņilinskom a Końickom 
samosprávnom kraji. Územie EUT na slovenskej strane je vytvorené z historicky formovaných 
regiónov Spińa, Liptova, Oravy a z časti Ńarińa.  
Po novom územnom a správnom usporiadaní SR v r. 1996 podľa NUTS III, na území ZRT vznikli tri 
samosprávne kraje - Końický samosprávny kraj, Preńovský samosprávny kraj a Ņilinský 
samosprávny kraj. Počet miest a obcí nachádzajúcich sa na území ZRT v SR:   Dolný Kubín (24 
miest a obcí), Gelnica (20 miest a obcí), Keņmarok (42 miest a obcí), Levoča (33 miest a obcí), 
Liptovský Mikuláń (56 miest a obcí), Námestovo (25 miest a obcí), Poprad (29 miest a obcí), 
Ruņomberok (25 miest a obcí), Sabinov (43 miest a obcí), Spińská Nová Ves (36 miest a obcí), 
Stará Ľubovňa (44 miest a obcí), Tvrdońín (15 miest a obcí). Spolu 372 miest a obcí. Počet 
obyvateľov na území ZRT v SR 661 384: DK (38 936), GL (30 863), KK (66 231), LE (31 880), LM 
(74 736), NO (56 638), PP (104 348), RK (59 148), SB (54 067), SN (93 516), SL (50 684), TS 
(34 200), tj. 12 % obyvateľov Slovenskej republiky. Z toho patrí do Zdruţenia Región „Tatry“ 
111 miest a obcí z jedenástich okresov: Dolný Kubín (11 miest a obcí), Gelnica (1 mesto), 
Keņmarok (25 miest a obcí), Levoča (3 mestá a obce), Liptovský Mikuláń (17 miest a obcí), 
Námestovo (2 mestá a obce), Poprad (13 miest a obcí), Ruņomberok (2 mestá a obce), Sabinov (1 
obec), Spińská Nová Ves (1 mesto), Stará Ľubovňa (25 miest a obcí) a Tvrdońín (12 miest a obcí).  
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 Euroregión „Tatry” na poľskej strane zahŕňa územie 5 okresov Malopoľského vojvodstva. 
Sú to okresy: tatrzańský, nowotarský, nowosądecký, gorlický a limanowský, v ktorých ņije viac 
ako 673 643 osôb. Tri z menovaných okresov (tatrzańský, nowotarský a  nowosądecký) sú 
členovia Zväzku Euroregión „Tatry”. Okrem toho na poľskej strane do Euroregiónu „Tatry” 
patria:  
Mestá (4): Limanowa, Nowy Targ, Szczawnica, Zakopane 
Mestá a obce (2): Muszyna, Piwniczna-Zdrój, 
Obce (17): Bukowina Tatrzańska, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Kościelisko, Krościenko n. 
Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Poronin, Raba Wyżna, 
Szaflary, Uście Gorlickie, Tymbark, Jabłonka, Jodłownik, Rytro. 
 
 Počet obyvateľov v okresoch, mestách a obciach, ktoré sú členmi poľskej časti 
Euroregiónu „Tatry” predstavuje 482 338.Územie, ktoré tvorí cezhraničný Zväzok Euroregión 
„Tatry”, predstavuje niņńie zobrazená mapa: 
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2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
 
 

2.4.1  SLOVENSKÁ STRANA 
 
 
 

   Územné jednotky tvoriace Euroregión „Tatry“ 
 
 
Okres Dolný Kubín 
 
Počet obyvateľov okresu Dolný Kubín :     38 936 obyvateľov 
Rozloha okresu Dolný Kubín:       490 km 
Počet obcí okresu Dolný Kubín :      1 mesto a 23 obcí 
 
     Región Dolná Orava leņí v juņnej časti bývalej ņupy Orava. Na sever od nej leņí Biela 
Orava, na severovýchod Horná Orava. Hranice regiónu Dolná Orava sa stotoņňujú s hranicami 
administratívneho celku Dolný Kubín. Na Dolnej Orave sú aj početné jaskyne, ale ņiadna z nich 
nie je sprístupnená. Geologickým podloņím sú ńtvrtohorné naplaveniny. Údolie rieky Orava má 
pestré zloņenie vápencov, zlepencov, pieskovcov a bridlíc, ktoré vytvárajú pôsobením tečúcej 
vody mnohé bralnaté útvary, medzi ktorými sa kľukatí rieka Orava. Nańa oblasť patrí do povodia 
Váhu. Podnebie je kontinentálne mierne chladnej oblasti s výrazným vplyvom Atlantického 
oceánu. Podľa klimatických porovnaní v Oravskom Podzámku je priemerná ročná teplota + 6,3°C, 
najteplejńí mesiac júl má priemernú ročnú teplotu + 16,1°C, najchladnejńí január – 4,6°C. Na 
turistiku je najpriaznivejńie obdobie od druhej polovice augusta do začiatku októbra, na 
lyņovanie február a marec. Rastlinstvo je vďaka geologickému podloņiu veľmi pestré. 
Vysokohorské lúky sú bohaté na beņnú lúčnu kvetenu. Ņije tu srnčia a jelenia zver, diviak, líńka, 
kuna lesná, rys ostrovid, medveď, vlk, z vtáctva je tu tetrov hôrny, jariabok, sova, výr, sokol, 
myńiak, orol krikľavý. 

 
 
Okres Gelnica 
 
Počet obyvateľov okresu Gelnica:      30 863 obyvateľov 
Rozloha okresu Gelnica:        584,4 km 
Počet obcí okresu Gelnica:       1 mesto a 19 obcí 
 
     Gelnický okres vznikol rozdelením okresu Spińská Nová Ves v roku 1996. Územie je 
rozdelené do regiónu dolného Spińa cez ktoré prechádzajú urbanizačné osi Hlineckej doliny. 
Okres vykazuje nedostatočnú infrańtruktúru, nízke zdroje pracovných príleņitosti a vysokú mieru 
nezamestnanosti. Priemyselná základňa okresu je orientovaná na strojársky priemysel (Prakovce) 
a lesné hospodárstvo. Poľnohospodárstvo je zamerané na chov hovädzieho dobytka a oviec, pre 
ktorý je vytvorená priaznivá krmovinová základňa trvalých porastov. Lesné hospodárstvo je 
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zamerané na ťaņbu a porez guľatiny a pestovateľskej činnosti. Prírodný potenciál územia okresu, 
jeho pestrosť, kultúrno – historické pamiatky a ľudová architektúra vytvárajú ideálne podmienky 
pre rozvoj turizmu na regionálnej, medzinárodnej úrovni. 
 

Okres Keţmarok 
 
Počet obyvateľov okresu Keţmarok:     63 231 obyvateľov 
Rozloha okresu Keţmarok:              840 km2 
Počet obcí okresu Keţmarok:      3 mestá a 39 obcí 
 
    Keņmarský okres vznikol rozdelením okresu Poprad v roku 1996. Územie je rozdelené do 
dvoch regiónov Spińa a Zamaguria, cez ktoré prechádzajú urbanizačné osi nadregionalného 
významu Poprad – Keņmarok – Poľsko a Keņmarok – Stará Ľubovňa - Poľsko. Okres vykazuje 
nedostatočnú infrańtruktúru, nízke zdroje pracovných príleņitosti a vysokú mieru 
nezamestnanosti. Priemyselná základňa okresu je orientovaná na potravinársky a strojársky 
priemysel. Poľnohospodárstvo je zamerané na chov hovädzieho dobytka a oviec, pre ktorý je 
vytvorená priaznivá krmovinová základňa trvalých trávnatých porastov, hlavne v Zamagurí. 
Prírodný potenciál územia okresu, jeho pestrosť, kultúrno-historické pamiatky a ľudová 
architektúra, vytvárajú ideálne podmienky pre rozvoj turizmu na regionálnej a medzinárodnej 
úrovni. 

 
Okres Levoča 
 
Počet obyvateľov okresu Levoča:      31 880 obyvateľov 
Rozloha okresu Levoča:        357 km2 
Počet obcí okresu Levoča:       2 mestá a 31 obcí 
 
     Okres Levoča z geografického hľadiska zaberá územie Levočského pohoria a pohoria 
Branisko. Územie regiónu má členitý charakter. Z celkového počtu 33 administratívnych sídiel 
v okrese majú dva sídla ńtatút mesta a to mesto Levoča a mesto Spińské Podhradie. Okres je 
prevaņne hornatý a dvíha sa do výńky 1200 m (Smekovica). Je obklopený vencom hôr – zo severu 
Levočským pohorím, ktoré si dodnes zachovalo zvyńky treťohorného reliéfu  s plochými, pomerne 
ńirokými chrbtami. Je zapojené do ńirńej horskej sústavy a známe neobyčajne pestrou migráciou 
druhov zvierat a vtáctva. Hlavnými artiklami a zaujímavosťami v okrese sú: peńia turistika, 
cykloturistika, vidiecka turistika, jazda na koni v prírode, poľovníctvo, rybárstvo, zjazdové 
a beņecké lyņovanie, ńportové aktivity. Druhou veľmi silnou stránkou okresu je mnoņstvo 
významných historických pamiatok: Chrám Sv. Jakuba, Dom Majstra Pavla, Spińský hrad, Spińská 
Kapitula. Je to okres s vysokou koncentráciou pamiatok na malom území, z ktorých mnohé sú 
svetovými historickými skvostami. Ich vyuņitie je predovńetkým formou poznávacieho cestovného 
ruchu. Vyuņívanie pamiatok je vhodné nielen v podobe múzeí, galérii, koncertných, divadelných 
priestorov, ale aj ubytovacích a reńtauračných zariadení vyńńej kategórie.  
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Okres Liptovský Mikuláš 
 
Počet obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš:        74 736 obyvateľov 
Rozloha okresu Liptovský Mikuláš:      1 323 km2 
Počet obcí okresu Liptovský Mikuláš:     2 mestá a 54 obcí 
 
     Okres Liptovský Mikuláń leņí v Liptovskej kotline. Zo severnej strany ho obklopujú pohoria 
- Západné Tatry, Vysoké Tatry a Chočské vrchy a na juhu Nízke Tatry. Preteká ním najdlhńia 
slovenská rieka Váh a v rokoch 1970 – 1975 tu bola vybudovaná vodná nádrņ Liptovská Mara. 
V roku 1976 bola dokončená prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh. Prírodný potenciál 
Liptova bol predpokladom na to, aby sa z Liptova stalo vyhľadávané miesto celoročného 
oddychu. Hlavným lákadlom je predovńetkým turistika. Okolité pohoria poskytujú mnoņstvo 
značkovaných turistických trás od nenáročných prechádzok aņ po náročné vysokohorské túry. 
V okrese sa nachádza viacero sprístupnených jaskýň, z ktorých je najväčńia Demänovská jaskyňa 
Slobody. Okres má hojný výskyt minerálnych prameňov, poskytuje nielen ńiroké moņnosti 
ńportového vyņitia, ale je známy aj svojou bohatou históriou, o čom svedčí mnoņstvo historických 
pamiatok, významných archeologických nálezísk, pamiatok ľudovej kultúry a ņivého folklóru. 
Niektoré z nich majú európsku alebo svetovú dôleņitosť. 

 
Okres Námestovo 
 
Počet obyvateľov okresu Námestovo:     56 638 obyvateľov 
Rozloha okresu Námestovo:      691 km2 
Počet obcí okresu Námestovo:      1 mestá a 35 obcí 
 
     Okres Námestovo je najsevernejńím okresom Slovenska a najväčńím z trojice okresov 
tvoriacich región Orava. Na severe ho ohraničuje hranica s Poľskom a horský masív Oravské 
Beskydy (Babia hora 1723 m), na juhu Oravská Magura (Budín 1221 m). Takmer celé územie 
okresu, nazývané tieņ Orava (podľa názvu rieky), alebo Horná Orava, je chránenou krajinnou 
oblasťou s mnoņstvom pôvodných lesných komplexov, pokrývajúcich 40 % územia so vzácnymi 
rastlinnými a ņivočíńnymi spoločenstvami. Nízka priemyselná koncentrácia, priaznivé prírodné 
danosti a prirodzená pohostinnosť domáceho obyvateľstva, predurčujú tento región na oblasť 
mimoriadne vhodnú na rozvoj cestovného ruchu. Tento sa v lete orientuje najmä do oblasti 
Oravskej priehrady, ktorá sa stala vyhľadávaným rekreačným a ńportovým strediskom. V zimných 
mesiacoch to je hlavne ponuka lyņiarskych aktivít rozmiestnená rovnomerne po celom území 
regiónu. Región Bielej Oravy je vńak bohatý na mnoņstvo ďalńích prírodných, historických 
a kultúrnych zaujímavostí.  

 
Okres Poprad 
 
Počet obyvateľov okresu Poprad:      104 348 obyvateľov 
Rozloha okresu Poprad:       1 124 km2 
Počet obcí okresu Poprad:       3 mestá a 26 obcí 
 
     Okres Poprad moņno povaņovať z aspektu cestovného ruchu i jeho ďalńieho rozvoja za 
jedno z najaktraktívnejńích území Slovenska. Okres predstavuje územie s mimoriadne pestrými 
prírodnými a sociálno–ekonomickými pomermi. Aktivity pre rekreáciu, turizmus, kúpeľníctvo a 



  
Spoločná slovensko – poľská Stratégia Rozvoja Euroregiónu „Tatry” na roky 2008 - 2015 

 

19 

ńport majú celoslovenský a medzinárodný význam. Geografická poloha okresu predurčuje tieņ 
intenzívny rozvoj prihraničného turizmu s Poľskou republikou. Jedinečnosť tatranského masívu 
zaraďuje túto oblasť medzi významné centrá cestovného ruchu. Územie okresu svojimi 
prírodnými osobitosťami, ktoré predstavujú základné podmienky rekreačného potenciálu 
územia, zaberá popredné miesto v rámci Slovenska. Najväčńím mestom okresu je mesto Poprad 
s počtom 56 000 obyvateľov. Je to moderné mesto s mnoņstvom kultúrnych a historických 
pamiatok. Nad mestom Poprad sa vypínajú Vysoké Tatry, ktoré sú najväčńím a najvyńńím pohorím 
na Slovensku. Vysoké Tatry ponúkajú mnoņstvo terénov vyznávačom turistiky a zimných ńportov, 
cykloturistiky, rybolovu a sú strediskami kúpeľnej liečby a odborných zdravotníckych sluņieb. Vo 
vzdialenosti 1 km od Popradu sa nachádza medzinárodné letisko Poprad – Tatry. 

 
Okres Ruţomberok 
 
Počet obyvateľov okresu Ruţomberok:     59 148 obyvateľov 
Rozloha okresu Ruţomberok:       647 km2 
Počet obcí okresu Ruţomberok:      1 mesto a 24 obcí 
 
     Okres Ruņomberok patrí do Ņilinského kraja. Nachádza sa v západnej časti Liptovskej 
kotliny. Jeho prirodzenými hranicami sú pohoria Veľká Fatra na západe, Chočské vrchy na 
severe, Nízke Tatry na juhu a východe. Hlavná os prechádza v smere sever – juh. Významným 
prínosom pre okres je cestovný ruch a mnoņstvo kultúrnych pamiatok s mnoņstvom hradov, napr. 
Likavský hrad, Liptovský hrad, pri Kamelanoch. Najvýznamnejńia koncentrácia pamiatok je 
v meste Ruņomberok. Osobitné miesto patrí osade Vlkolínec, ktorá je od roku 1993 zapísaná do 
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V Lúčkach sa vyuņívajú termálne pramene na 
liečbu a v Beńeňovej na rekreačné účely. V hospodárskej oblasti má dominantné postavenie 
celulózo–papierenský a textilný priemysel, ktorý tvorí pribliņne 71 % pracovných síl v tomto 
sektore, ďalej spracovanie dreva, výroba a opracovanie kovov. Dlhú tradíciu tu majú aj folklórne 
slávnosti v Ruņomberku „sadenie mája“,  v Sliačoch „Liptovské dni matky“ a v mnohých 
oblastiach ľudové slávnosti zvané „bursa“. 

 
Okres Sabinov 
 
Počet obyvateľov okresu Sabinov:      54 067 obyvateľov 
Rozloha okresu Sabinov:       484 km2 
Počet obcí okresu Sabinov:       2 mestá a 41 obcí 
 
     Je najvýchodnejńie poloņeným okresom euroregiónu. Je v ňom sústredený priemysel 
v mestách Sabinov, Lipany strojárstvo, odevný priemysel v Lipanoch, Sabinove, drevospracujúci 
priemysel v Sabinove, farmaceutický priemysel v Ńarińských Michaľanoch. Poľnohospodárska pôda 
o rozlohe 25 773 ha, z toho orná pôda 13 804 ha. V juņnej časťi okresu je rastlinná výroba, 
v severnej časti ņivočíńna výroba, trvalé trávne porasty. Lesy o rozlohe 17 839 ha. Je tu 
mnoņstvo poľnohospodárskych druņstiev a spoločností, ako aj farmárov. Cestnú sieť tvoria cesty 
I. triedy 26,6 km, III. triedy 144 km. Ņelezničná trať Kysak – Plaveč o dĺņke 30 km. 21 obcí má 
verejný vodovod, 7 obcí má kanalizáciu, 6 čistiarne odpadových vôd a 21 obcí plynofikáciu. 
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Okres Spišská Nová Ves 
 
Počet obyvateľov okresu Spišská Nová Ves:    93 516 obyvateľov 
Rozloha okresu Spišská Nová Ves:      587 km2 
Počet obcí okresu Spišská Nová Ves:     3 mestá a 33 obcí 
     
Okres Spińská Nová Ves sa nachádza v údolí Hornádskej kotliny a Volových vrchov. Územie 
odvodňujú rieky Hornád a Hnilec, je hornaté, vyznačuje sa veľkou listnatosťou s drsnejńím 
a chladnejńím podnebím. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozsahu 5 – 7°C. Najvyńńím 
bodom okresu je vrch Babiná (1278 m n.m.) a najniņńí bod sa nachádza na rieke Hornád pri 
Krompachoch (379 m n.m.). Sídlom okresu je Spińská Nová Ves s počtom takmer 40 000 
obyvateľov. Ńtatút mesta majú aj Krompachy, v ktorých ņije viac ako 8600 obyvateľov a Spińské 
Vlachy s počtom viac ako 3500 obyvateľov. Medzi najväčńie obce okresu patria Smiņany (s 
počtom obyvateľov vyńe 7600), ktoré sú aj najväčńou obcou v SR, Markuńovce a Bystrany. Spiń 
patrí k regiónom s bohatou a slávnou minulosťou, o čom svedčí veľké mnoņstvo historických 
kultúrnych pamiatok. 

 
Okres Stará Ľubovňa 
 
Počet obyvateľov okresu Stará Ľubovňa:     50 684 obyvateľov 
Rozloha okresu Stará Ľubovňa:           624 km2 
Počet obcí okresu Stará Ľubovňa:      2 mestá a 42 obcí 
 
    Do územia staroľubovianskeho okresu zasahujú výbeņky Levočských vrchov, Čergovského 
pohoria, Spińskej Magury a Pienin. Jeho osobitosť, ktorá vyplýva z prírodných krás, pamiatok, 
klimatických predností, či bohatstva na turistické, rekreačné a oddychové zákutia, zvýrazňuje 
tieņ pestrosť národnostného zloņenia. Administratívnym, kultúrnym a priemyselným centrom 
staroľubovianskeho okresu, je mesto Stará Ľubovňa. Pre jeho aktívny rozvoj sú neustále hľadané 
rieńenia a nové postupy, ku ktorým sa priradzujú aj intenzívne partnerské kontakty so 
spriatelenými mestami Nowy Sącz a Polianec (Poľsko), North Augusta (USA), Vsetín (ČR), Svaľjava 
(Ukrajina) a tieņ aktivity v cezhraničnom zdruņení Euroregión „Tatry“, ktorého je Stará Ľubovňa 
zakladajúcim členom. Stará Ľubovňa patrí k najstarńím mestám na Spińi. Leņí na oboch brehoch 
rieky Poprad na východ od Vysokých Tatier. Pohľad na panorámu mesta umocňuje impozantný 
hrad Ľubovňa. Z analýzy klimatických činiteľov vyplýva, ņe územie Starej Ľubovne s rozlohou 31 
km2 a 16 500 obyvateľmi sa nachádza v miernej oblasti, v ktorej prevláda kontinentálna klíma. 
Stará Ľubovňa si v súčasnosti hľadá svoju tvár a poslanie. Ukryté je najmä v cestovnom ruchu, 
pre ktorý má mimoriadne priaznivé podmienky. 

 
Okres Tvrdošín 
 
Počet obyvateľov okresu Tvrdošín:     34200 obyvateľov 
Rozloha okresu Tvrdošín:                476 km2 
Počet obcí okresu Tvrdošín:      2 mestá a 13 obcí 
    Okres Tvrdońín ohraničuje Oravská kotlina, ńiroký pás územia patrí k Oravskej vrchovine, 
kde popri rieke Orave je sústredená časť obcí. Do tohto okresu patria významné horstvá Západné 
Tatry – Roháče (Baníkov 2178 m n. M). Skoruńinské vrchy a časť Oravskej Magury. Mestá okresu 
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Tvrdońín a Trstená, medzi najväčńie obce patrí obec Niņná a Liesek. Najmenej ľudí ņije 
v Ńtefanove nad Oravou, ktorý sa v písomných prameňoch spomína uņ v roku 1355 a patrí 
k najstarńím obciam na Orave. Významným prínosom pre okres je cestovný ruch. V lete sú 
atraktívne pobyty na Oravskej priehrade, Roháčoch a Oraviciach. Lyņiarske vleky sú v Zuberci, 
Roháčoch, Niņnej, Tvrdońíne, Habovke, Brezovici a Vitanovej. Múzeum Oravskej dediny je 
v Zuberci – Brestovej a pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v Podbieli so 72 zrubovými 
domami. V Tvrdońíne je vzácnou pamiatkou UNESCO gotický drevený kostolík z 15. stor. 
a Galéria M. Medveckej. Súčasťou Tatranského národného parku sú Roháče, CHKO Horná Orava 
a je tu 12 národných prírodných rezervácii. V súčasnosti je v meste Tvrdońín sústredený najmä 
potravinársky priemysel. 
 
 
 

2.4.2 POĽSKÁ STRANA  
 
 
Tatranský okres  
 
Počet obyvateľov: 65 401 
Rozloha: 472 km2 

 
         Tatranský okres, pokladnica goralskej tradície a kultúry a tieņ unikátnej prírody, sa 
nachádza na úpätí Tatier, na území zvanom Skalné Podhalie, ktoré je subregiónom Podhalia. 
Okrem územia Skalného Podhalia do tatranského okresu patria tri spińské obce: Czarna Góra, 
Jurgów a Rzepiska. Od severnej strany susedí s nowotarským okresom, východné, juņné, západné 
hranice tvoria ńtátnu hranicu so Slovenskom. Do tatranského okresu patrí 5 obcí: Zakopane, Biały 
Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin. 
Na území tatranského okresu sa nachádza Tatranský národný park, v ktorom sa nachádzajú 
najvyńńie hory v karpatskom oblúku, Tatry. Tatry leņia na povrchu cca 750 km2, z toho 150 km2 
pripadá na poľské Tatry; zvyńok, to sú Tatry slovenské. Najvyńńí ńtít Tatier na slovenskej strane 

je Gerlach (2655 m n.m.v.), a na poľskej strane - Rysy (2499 m n.m.v.). Veľké výńkové rozdiely, 
rôzna klíma a nezvyčajné druhové zloņenie fauny a flóry spôsobujú, ņe Tatry majú vysokohorský 
charakter. V kotlinách na území okresu je mnoņstvo potokov, najdôleņitejńie z nich sú: Białka, 
Poroniec a Zakopianka, ktoré po spojení sa tvoria rieku Biały Dunajec.  
Územie tatranského okresu patrí medzi najatraktívnejńie turistické regióny Poľska. Je 
vysnívaným miestom pre pestovanie vysokohorskej turistiky a zimných ńportov. Turisti majú k 
dispozícii cca 300 km označených turistických ciest s rôznym stupňom náročnosti. Medzi 
najzaujímaveńie patrí okrem iných vychádzková Cesta pod Reglami so zaujímavými výhľadmi na 
Zakopiańsku kotlinu, Dolina Białeho – pekná cesta v prekrásnom lese s originálnymi skalnými 
formami; Hala Gąsienicowa a Czarny Staw Gąsienicowy, cesta cez Czerwone Wierchy do Doliny 
Kościeliskej, v której stojí za to vidieť Jaskyňu Mroźnu, cesta z  Morského Oka cez Czarny Staw 
na Rysy alebo do Doliny Pięciu Stawów Polskich či tieņ slávna Orla Perć. Okrem toho je v regióne 
Gubałowského pásma označených 110 km vychádzkových ciest, z ktorých moņno obdivovať 
prekrásne pohľady na Tatry. Amatéri zimných ńportov môņu vyuņiť na hraniciach tatranského 
okresu pribliņne 100 sedačkových lanoviek a vlekov, z čoho v samotnom Zakopanom je k 
dispozícii 50. Pre skusených lyņiarov odporúčame Kasprowy Wierch, Nosal, a tieņ Poľanu 
Szymoszkowu či Butorowy Wierch. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerlach
http://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rysy
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Sídlo starostva a hlavným kultúrnym centrom okresu je mesto Zakopane, v ktorom moņno 
obdivovať mnoņstvo pamiatok. Sú to napr. Vila „Koliba” – prvá budova v zakopianskom ńtýle, 
ktorú projektoval Stanisław Witkiewicz, postavená v roku 1892 (od roku 1993 sa tam nachádza 
Múzeum zakopianského ńtýlu), kaplnka Gąsienicov – najstarńí sakrálny objekt pod Tatrami, farský 
kostol v Zakopanom zasvätený Matke Boņej Częstochowskej (kedysi sv. Klemensa), vybudovaný v 
roku 1848. V Zakopanom vzniklo v roku 1875 prvé regionálne múzeum v Poľsku – Tatranské 
múzeum Tyta Chałubińského, v ktorom sú zhromaņdené geologické, etnografické a prírodné 
zbierky. Ukáņky tatranskej flóry a fauny moņno obdivovať v Múzeu prírody Tatranského 
národného parku. Vo vile „Atma” je biografické múzeum Karola Szymanowského, a na Harendzie 
Múzeum Jana Kasprowicza. V  Zakopanom sa tieņ nachádza niekoľko galérií. Medzi najznámejńie 
patria: Galeria Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, a tieņ Galeria Władysława 
Hasiora. 

 
 
Nowotarský okres 
 
Počet obyvateľov: 182 010 
Rozloha: 1475 km2 

 
Nowotarský okres sa nachádza v juņnej časti Malopoľska. Z juņnej strany susedí s okresom 
tatranským, zo severnej s okresmi suským, myślenickým a limanowským, z východnej s okresom 
nowosądeckým, a zo západnej so Slovenskom. Svojou plochou v sebe zahŕňa tri kultúrne aj 
prírodne rozdielne historicko-geografické krajiny: Podhalie, Spiń a Oravu. Na území okresu sa 
nachádzajú tri mestá: v centrálnej časti Nowy Targ, na severných okrajoch Rabka, na východe 
Szczawnica a tieņ 11 obcí: Czorsztyn, Czarny Dunajec, Jabłonka, Krościenko n. Dunajcom, 
Lipnica Wielka, Łapsze Niżne Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.  
Sídlom okresu je Nowy Targ – mesto s 34 tis. obyvateľmi, hospodársko-obchodné, osvetové a 
ńportové centrum regiónu. Uņ niekoľko desiatok rokov je Nowy Targ hlavným mestom poľského 
ľadového hokeja a muņstvo „Szarotek” veľakrát získalo titul Majstra Poľska v tejto ńporte. V roku 
2001 v meste vznikla Podhalianska ńtátna vyńńia odborná ńkola, ktorá vzdeláva ńtudentov v 5 
smeroch: architektúra a urbanistika, poľská filológia, fyzioterapia, ońetrovateľstvo, turistika a 
rekreácia. 
Nezvyčajne rôznorodý, pokiaľ ide o krajinu a malebné výhľady, je nowotarský okres, tvorí ho 
rozľahlá Oravsko-nowotarská kotlina a horské pásma, ktoré ju obklopujú: Gorce, západné svahy 
Sądeckých Beskydov, Pieniny, časť Spińskej Magury a Pásmo Babej hory. Toto, z prírodnej 
stránky neobyčajne cenné, územie je chránené rôznymi formami. Na území okresu sa nachádza 
celý Pieninský národný park a z časti: Gorczańský nárdný park a Babiohorský národný park. 
Najslávneńí riečny prielom, ktorý je turistickou atrakciou  európskeho formátu, je Prielom 
Dunajca, ktorý sa nachádza v Pieniskom národnom parku a tieņ vodná priehrada v Niedzici a 
Czorsztyńské jazero. Na území okresu sa tieņ nachádzajú rôzne pramene minerálnych vôd, ktoré 
tvoria základ pre rozvoj kúpeľov Rabka a Szczawnica. Geotermálna voda, ktorú vyuņíva 
Geotermálny podnik v dedinke Bańska Niżna v zdruņení obcí Szaflary, je vyuņívaná na 
vykurovanie.  
Doliny horného Dunajca, na území ktorých sa nachádza nowotarský okres, sú slávne vďaka 
prekrásnej krajine, historickým pamiatkám a unikátnej prírode. Slávnym symbolom minulosti sú 
v stredoveku vybudované dva zámky v Czorsztyne a v Niedzici. Stoja na protiľahlých brehoch 
Dunajca, vo vzdialenosti nie väčńej ako 1,5 km, a boli závislé od dvoch ńtátov: Czorsztyńský 
zámok od Poľska, Zámok v Niedzici od Uhorska. Aņ po prvej svetovej vojne sa oba zámky ocitli na 
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poľskom území. Dnes sú zámky sprístupnené turistom. Na ich úpätí sa rozprestiera malebná 
Nowotarská dolina, spolu s krútiacim sa, búrlivým Dunajcom. Na tomto území boli časté 
povodne, ktoré spôsobovali veľké straty. Aby ľudia predchádzali povodniam, vybudovali tú vodné 
nádrņe a priehradu v Niedzici.  
Medzi najzaujímavejńie miesta na území nowotarského okresu patrí aj Dębno s historickým 
Kostolom zasv. Svätému Archanjelovi Michalovi z 2. pol. XV. storočia. Je to drevený, 
jednoloďový kostol, vybudovaný z jedľového a smrekovcového dreva, bez pouņitia klincov, 
zapísaný do zoznamu pamiatok ako objekt skupiny „0” a tieņ do zoznamu Svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva UNESCO. Dedinka Chochołów v nowotarskom okrese je slávna vďaka 
zachovanej originálnej drevenej výstavbe z prelomu XIX. a XX. st. Od 50-tych rokov platí v 
dedine konzervátorská ochrana, čo fakticky zabrzdilo urbanistické a architektonické zmeny v 
centre obce a umoņnilo zachovať charakter goralskej výstavby. Obyvatelia sa veľmi starajú o 
svoje domy a kaņdý rok pred Veľkou nocou umývajú kefami ńindle a drevené ńtíty domov, vďaka 
čomu si drevo na stenách zachováva jasný odtieň. 
 V Zubrzyci Górnej, v zduņení obcí Jabłonka, sa nachádza Orawský etnografický park. V skanzene 
sa nachádzajú domy, dedinské remeselné dielne, ńkola, dve krčmy, zvonica a tieņ statok. Vo 
vnútri statku sa nachádzajú nábytky, riady a náradia z XIX. storočia. Tieņ stojí za to zhliadnuť 4 
dedinské priemyselné dielne: olejáreň, kováčsku dielňu, pílu a tkáčsku dielňu.  
 

Nowosądecký okres 
 
Počet obyvateľov: 198 180 
Rozloha: 1550 km2 

 
Nowosądecký okres sa nachádza v juņnej časti Malopoľska. Od západu hraničí s limanowským a 
nowotarským okresom, zo severu s tarnowským a brzeským, a z východu s gorlickým okresom. 
Jeho juņná hranica tvorí hranicu Poľska so Slovenskom. Nowosądecký okres tvorí zdruņenie miest 
Grybów, 4 zdruņenia mestsko-vidiecke: Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz a 
tieņ 11 vidieckych zdruņení: Chełmiec, Gródek nad Dunajcom, Grybów, Kamionka Wielka, 
Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro. Sídlom okresu je 
mesto Nowy Sącz, ktoré bolo po stáročia hospodárskym a kultúrnym centrom regiónu.   

Väčńinu povrchu okresu tvoria horské územia a vysočiny, a tieņ riečne doliny Dunajca s jeho 

hlavnými prítokmi: Popradom a Kamienicou. Tieto rieky rozdeľujú hlavné horské pásma 

sądecka: Beskydy Sądecké, Beskydy Nízke a Beskydy Wyspowe, ktoré obklopujú Sądeckú 
kotlinu, ktorá tvorí hlavné kolonizátorské zoskupenie regiónu. Na území okresu je nedostatok 

prírodných jazier, ale následkom činnosti človeka vzniklo umelé Jazero Rożnowské s dĺņkou 
takmer 20 km. 

Značnú časť okresu zaberá Popradský krajinný park. Sądecko spĺňa takmer vńetky očakávania 

turistov – je tu moņné nájsť hory, jazero, obce plné pamiatok, łemkowské drevené cerkvi a 

monumentálne kostoly, a tieņ najmodernejńiu ńportovú infrańtruktúru a mnoņstvo slávnych 

sanatórií a kúpele. Na území okresu sa okrem iných nachádzajú Kúpele Muszyna, v ktorých sa 
liečia aj choroby prieduńiek, pľúc, prehĺtania, tieņ ņalúdočné a dvanástnikové vredy. Medzi 
najcennejńie hodnoty Muszyny patrí: klíma, hojné lesy, čistý vzduch, ticho a pokoj, ale aj veľké 
zásoby prírodných minerálnych vôd tzv. ńtiav hydrouhoľnato-vápenno-magnéziovo-sodných, 
ņelezitých, obsahujúcich aj také stopové prvky ako lítium a selén. Známe sú aj Kúpele 
Piwniczna-Zdrój, v ktorých sa liečia choroby dýchacieho systému a tieņ Kúpele Żegiestów-Zdrój, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Góra_(geografia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyżyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dunajec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poprad_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienica_Nawojowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Sądecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Niski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Wyspowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sądecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sądecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Rożnowskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Popradzki_Park_Krajobrazowy
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzdrowisko
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v ktorých liečia choroby tráviacej a močovej sústavy pomocou minerálnych vôd a rôznych 
procedúr. 

V najväčńích centrách sądecka, Łącku a Łososinie Dolnej, sú kaņdý rok v čase kvitnutia sadov 
organizovné Sviatky kvitnúcej jablone, ktoré sú kultúrnou a hospodárskou prehliadkou úspechov 
regiónu. Na týchto podujatiach sa predstavujú regionálne súbory, dychové orchestre a tieņ známi 
umelci poľských scén. 
Na území okresu sa nachádza Sądecký etnografický park – regionálny skanzen, ktorý prezentuje 
drevenú architektúru a tradičnú ľudovú kultúru historického sądecka.  
Na pribliņne 20-hektárovom území parku sa nachádza 68 objektov, ktoré prezentujú ľudovú 
kultúru rôznych etnických skupín: Lachov, Pogórzanov, Goralov Łąckých, Łemkov, Karpatských 
cigánov. 
 

Gorlický okres  
 
Počet obyvateľov: 106 544 
Rozloha: 967 km2 

 
Gorlický okres sa nachádza na juhozápade Malopoľska a hraničí s dvomi malopoľskými okresmi: 
nowosądeckým a tarnowským a zo západu s podkarpatským okresom jasielským. Z juhu hraničí so 
Slovenskom. Gorlický okres tvorí 10 vidieckych zdruņení, z toho 1 zdruņenie mestské: Gorlice, 1 
zdruņenie mestsko-vidiecke: Biecz a 8 zdruņení obcí: Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, 
Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlické. Sídlom okresu je mesto Gorlice. 
Územie okresu praje oddychu a tieņ pestovaniu ńportov rôzneho druhu. Medzi turistické atrakcie 
gorlického okresu patrí Klimkowské jazero, ktoré vzniklo na rieke Ropa, a ktoré praje vodným 
ńportom. Voda v jazere je prvotriedne čistá. Ņrebčinec huculských koní Gładyszow v Regietowe 
zase láka k jazde na koni. Nachádzajúc sa v gorlickom okrese treba navńtíviť Magurský národný 
park, ktorý vznikol v roku 1995, ktorý sa z časti nachádza v Nízkych Beskydách, pri hranici so 
Slovenskom, Kornuty – prírodná rezervácia neņivej prírody v pásme Wątkowskej Magury v Nízkych 

Beskydách, v ktorej moņno obdivovať fantasticky vytvorené skaly z magurského pieskovca  a Palác v 
Siarach. Tieņ stojí za to navńtíviť prekrásny, u poľských kráľov obľúbený Biecz, v ktorom sa 
zachovalo od čias stredoveku urbanistické usporiadanie, tieņ unikátne gorlické kostaly a cerkvi, 
ktoré svedčia o umeleckom majstrovstve dávnych pogórzańských a łemkowských majstrov.  
Na území gorlického okresu sa nachádzajú Kúpele Wysowa a tieņ Ústav sluņieb liečebno-
rekreačných a rehabilitácie vo Wapiennom. Nachádzajú sa v peknej slnečnej kotline, obklopenej 
pohoriami Nízkych Beskydov, čo praje odpočinku a liečbe. 

 
 
Limanowský okres 
 
Počet obyvateľov: 121 508 
Rozloha: 952 km2 

 
Limanovský okres leņí v centrálnej časti Malopoľského vojvodstva. Hraničí s okresmi: 
myślenickým, bocheńským, brzeským, nowosądeckým a nowotarským. Okres tvoria 2 mestá: 

Limanowa a Mszana Dolna a tieņ 10 vidieckych zdruņení: Dobra, Jodłownik, Kamienica, 

Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark. Sídlom 

okresu je Limanowa, ktorá má funkciu hlavného administratívno-sluņbovo-kultúrneho centra 
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regiónu. Limanowa spája mesto aj zdruņenie obcí. Mesto má 15 tis. obyvateľov, zdruņenie obcí 
22 tis. obyvateľov. V Limanowej sa nachádza Regionálne múzeum Limanowského územia – ktoré 
sa nachádza v pamiatkovom Dvore Marsów XVII./XIX. storočia. V jeho zbierkach sa okrem iných 
nachádzajú aj dokumenty a exponáty spojené s históriou mesta a regiónu, tieņ s etnografiou a 
ľudovou kultúrou. 
Limanowský okres v sebe zahŕňa väčńiu časť Beskydov Wyspowých a severné svahy 
Gorcow. Beskydy Wyspowe – to je horská skupina, oddelená na západe hornými úsekmi dolín riek 
Skawy a Raby, na východe zase Dolinou Dunajca. Na juhu doliny riek: Mszanky a Kamienici 
oddeľujú Beskydy Wyspowe od Gorcow, na severe zas horská krajina prechádza do lahodne sa 
vlniaceho Wielicko-Rożnowského podhoria. 
Región limanowského okresu patrí medzi najpopulárneńie turistické oblasti Malopoľska. Počas 
celoročne trvajúcej sezóny tu hostia nachádzajú vńetky prvky, povaņované za charakteristické 
pre tento región: rôzne náročné trasy vysokohorských túr, lesy, rieky, ale aj svahy pre 
lyņiarskych amatérov či cyklotrasy. Známe sú tieņ najcennejńie historické pamiatky tejto oblasti: 
drevené kostoly v Łososine Górnej, Łukowici, Kamionke, Słopnicach a Dobrej. Vo veľa obciach sa 
zachovali výnimočné príklady malopoľskej panskej architektúry: parkovo-palácové komplexy v 
Laskowej (statok, kaplnky, sýpka), v Kamienici (palác a park), v Niedźwiedzi (vila Władysława 
Orkana – "Orkanówka" a tieņ statok zo XVII. st. vo Świdniku (zdruņ. obcí Łukowica).  

 

 
 
3. SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA 
 
 
3.1 ŢIVOTNÉ PROSTREDIE  
 
slovenská strana 
 
Geomorfologické členenie regiónu 

Vymedzené územie geomorfologicky patrí do provincie Karpát, subprovincie Západných Karpát. V 
rámci tohto vymedzenia do: 

 subprovincia vnútorných Západných Karpát, ktoré sa ďalej na území euroregiónu členia na: 
- oblasť Fatransko – tatranskú, ktorej súčasťou je: Hornádska kotlina, Chočské vrchy, 

Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Tatry,  

 subprovincia vonkajńích Západných Karpát sa ďalej na území euroregiónu člení na: 
- oblasť stredných Beskýd, ktorých súčasťou sú: Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda 

a vrchovina, Oravská vrchovina, Oravská Magura, 
- oblasť východných Beskýd ku ktorým v euroregióne patria: Ľubovnianska vrchovina 

a Pieniny, 
- oblasť Podhôľno-magurská, do tejto oblasti patria Levočské vrchy, Oravská kotlina, 

Podtatranská brázda, Skoruńinské vrchy, Spińská Magura, Spińsko-ńarińské medzihorie. 
Celý región je silne členitý, čo je prejavom zloņitej tektonickej a geologickej stavby. Významné 
zastúpenie v tomto území majú podzemné útvary a krasové javy. Najväčńí známy systém jaskýň 
vytvorený v Demänovskej doline na severnom úpätí Nízkych Tatier presahuje dĺņku 30 km. 
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V Jánskej doline sa nachádza najhlbńia slovenská jaskyňa Starý hrad. Medzi jej najvyńńím 
a najniņńím miestom je výńkový rozdiel 432 m. Na tomto území sú ďalńie zaujímavé jaskyne: 
Vaņecká, Belianska, atď. 

 
Klimatické pomery 
Územie regiónu patrí do severného mierneho pásma. Klimatické podmienky regiónu ovplyvňuje 
morfologicky mnohotvárne územie. Prihraničné územie sa podľa klimatických podmienok delí na 
dve oblasti: 

1. Mierne teplá oblasť s priemerne menej ako 50 letnými dňami (dni, keď teplota dosiahne viac 
ako 25 0C), s júlovým priemerom teploty vzduchu vyńńím ako 16 0C, ktorá na území pozostáva 
z týchto okrskov: 

- mierne teplý, vlhký s chladnou aņ studenou zimou, dolinový alebo kotlinový s priemernou 
januárovou teplotou niņńou ako –3 0C, ktorý je tvorený údolím rieky Dunajca a v Popradskej 
kotline územím s niņńou nadmorskou výńkou akú má sútok potoka Biela s riekou Poprad pod 
Buńovcami, 
- mierne teplý, mierne vlhký so studenou zimou, dolinový alebo kotlinový s priemernou 
januárovou teplotou niņńou ako –5 0C, ktorý sa nachádza v Hornádskej kotline, 
- mierne teplý, veľmi vlhký, vrchovinový s priemernou letnou teplotou nad 16 0C, s počtom 
letných dní menej ako 50. Zaberá územie údolí riek medzi Ruņomberkom, Vrútkami a Dolným 
Kubínom. 
ako 16 0C. Je tvorené okrskami: 
- studeným horským s júlovou priemernou teplotou vzduchu pod 10 0C. Tvoria ho najvyńńie 
polohy Vysokých a Nízkych Tatier, 
- chladným horským s júlovou priemernou teplotou vzduchu od 10 do 12 0C. Je tvorený strednými 
polohami Vysokých a Nízkych Tatier, 
- mierne chladným, s júlovou priemernou teplotou vzduchu od 12 do 16 0C. Zaberá zvyńnú časť 
územia regiónu. 
V priemere má väčńia časť územia dĺņku snehovej pokrývky viac ako 100 dní a iba územie okolo 
rieky Hornád má dĺņku snehovej pokrývky kratńiu ako 80 dní. Horské a vysokohorské územia majú 
zráņky od 800 do 2000 mm, v kotlinách sa ročný úhrn zráņok pohybuje od 500 do 800 mm. 

 
Hydrologické podmienky 
Územie euroregiónu patrí do úmoria Baltského mora povodím Visly a do úmoria Čierneho mora 
povodím Dunaja.  
1. Do povodia Visly patrí: 
- rieka Dunajec, ktorá odvádza vody zo severovýchodných svahov Vysokých a Belianskych Tatier, 
Novotarskej kotliny a zo severných svahov Spińskej Magury, 
- rieka Poprad, ktorá odvodňuje juņné svahy Vysokých a Belianskych Tatier, Spińskej Magury, 
severné svahy Kozích chrbtov, Nízkych Tatier a Levočských vrchov, západné časti Spińsko-
ńarińského medzihoria a Ľubovniansku vrchovinu. 
2. Do povodia Dunaja patrí: 
- rieka Hornád so svojimi prítokmi, ktorá odvodňuje časť Kozích chrbtov, Levočských vrchov 
Nízkych Tatier a Volovských vrchov, 
- rieka Váh ktorá odvádza vody z časti Vysokých, Západných a Nízkych Tatier, Chočských vrchov,  
- rieka Orava, ktorá sa vlieva do Váhu a odvodňuje celú Oravu.  
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Celé územie regiónu Tatry je neobyčajne bohaté na výskyt minerálnych a termálnych vôd. Pre 
kaņdú krajinu, v ktorej sa nachádzajú, majú veľký zdravotnícky, hospodársky a spoločenský 
význam. Na území Oravy, Liptova, Spińa i Ńarińa – čo je územie euroregiónu Tatry,  vyviera 
mnoņstvo kyseliek a teplých i studených minerálnych prameňov Nachádzajú sa tu vńetky na svete 
známe typy minerálnych vôd - okrem rádioaktívnych, niektoré aj vo veľkých koncentráciách a to: 
prírodné minerálne vody, prírodné liečivé (kúpeľné) vody a prírodné minerálne vody stolové. 
Niektoré pramene sa vyuņívajú pre balneoterapiu v kúpeľných zariadeniach. Len asi stotina z 
existujúcich ņriediel sa vyuņíva pre plnenie a distribúciu do obchodnej siete. Ďalńie vyuņívajú 
obyvatelia miest a dedín, ktoré sa nachádzajú v blízkosti prameňov. Domáci spotrebitelia 
oceňujú kvalitu minerálnych vôd uņ stáročia. V regióne je viacero známych liečebných kúpeľov 

(napr. v Obciach Beńeňová, Likavka, Kvačany, Ņiar, Pribylina, Závaņná Poruba, Liptovský Ján 
a inde). Liečenie minerálnymi prameňmi má na Slovensku bohatú tradíciu. Najviac sa vyuņívajú 
v kúpeľoch, a len nepatrná časť sa plní do fliań. Ak by sa vyuņívala voda zo vńetkých minerálnych 
prameňov, mohli by sme zásobovať celú Európu.  
Čistota povrchových tokov sa v priebehu posledného desaťročia výrazne zlepńila, kvalita 
povrchových vôd sa dostala do II. – III. triedy čistoty vo vńetkých ukazovateľoch s výnimkou 
biologických a mikrobiologických. Úroveň čistenia vôd je vńak stále nepostačujúca, hlavne 
v prípade bodových zdrojov a je preto nutné zintenzívniť budovanie prísluńnej infrańtruktúry aj 
na úrovni sídiel.   
Kapacita podzemných a povrchových zdrojov vody pokrýva svojou rezervou potreby regiónu. 
Problémom je stav niektorých častí vodohospodárskej infrańtruktúry a sietí. Stále existuje 
potreba zniņovať znečistenie vôd a zvyńovať stupeň odkanalizovania. 
Problémom začína byť pod vplyvom globálneho otepľovania zvyńovanie počtu zatopených oblastí, 
súvisiacich s nadmernými zráņkami a nedostatočnou protipovodňovou ochranou. V posledných 
rokoch sa povodne opakujú kaņdoročne, dokonca aj niekoľkokrát do roka. Pre eliminovanie rizika 
vzniku ńkôd spôsobených povodňami je mimoriadne dôleņité v týchto ohrozených územiach 
 zlepńiť preventívne povodňové stratégie ńtátnych a samosprávnych inńtitúcií, zabezpečiť ńírenie 
uņitočných informácií medzi obyvateľov a podporiť opatrenia umoņňujúce realizáciu včasných 
a efektívnych povodňových zabezpečovacích a záchranných prác. Extrémne veľké vody sú 
ovplyvniteľné len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Podstatným je navrátenie prirodzenej 
schopnosti akumulácie vody revitalizáciou povodí.  

 
Geobotanické podmienky  
Územie euroregiónu  v rámci fytogeografického členenia môņme rozčleniť na: 
1. Ihličnatú zónu, ktorú vytvárajú Vysoké a BelianskeTatry, Nízke Tatry, Kozie chrbty, 

Popradská a Hornádska kotlina. 
2. Buková zóna vo flyńovej oblasti, zaberá Spińskú Maguru, Levočské vrchy, Pieniny, 

Ľubovniansku vrchovinu, Oravské Beskydy,  Podbeskydskú brázdu a vrchovinu, Oravskú 
vrchovinu, Oravská Maguru. 

3. Buková zóna v kryńtalicko-druhohornej oblasti, pokrýva zvyńnú časť územia, ktoré tvoria 
Slovenský raj, Volovské vrchy a Branisko a spodnú časť Oravy. 

Lesné ekosystémy zohrávajú kľúčovú úlohu a majú nezastupiteľné miesto pri vytváraní a ochrane 
ņivotného prostredia v krajine a pri udrņiavaní ekologickej stability územia. Ukazovateľ 
lesnatosti na území regiónu Tatry cca 40 %  ho zaraďuje na popredné miesto medzi krajinami EÚ 
a sveta. Lesy sú zároveň významným domácim a obnoviteľným prírodným zdrojom drevnej 
suroviny a ostatných produktov.  

 
Ţivočíšstvo 

http://www.liptov.sk/besenova/index.html
http://www.liptov.sk/pribylina/index.html
http://www.liptov.sk/zavaznaporuba/index.html
http://www.liptjan.sk/index.html
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Územie euroregiónu sa člení na: 

1. Západokarpatský úsek, ktorý v provincii karpatských pohorí je tvorený strednými a vysokými 
polohami Tatier a Nízkych Tatier. V týchto územiach sa vyskytujú okrem beņných ņivočíńnych 
druhov vzácne ņivočíńne druhy viazané na vysokohorské polohy ako kamzík tatranský, svińť 
vrchovský a pod. 

2. Podkarpatský úsek v provincii listnatých lesov pokrýva prevaņnú časť územia. Vyskytujú sa tu 
vńetky väčńie druhy nańich ņivočíchov vrátane predátorov ako medveď hnedý, vlk dravý, rys 
ostrovid, vydra riečna. Okrem nich mnoho vzácnych druhov bezstavovcov. 

 
Ochrana prírody 
Prírodné prostredie v členitom Slovensko-poľskom území sa vyznačuje zachovanými 
ekosystémami s vysokou biodiverzitou a výskytom vzácnych rastlinných a ņivočíńnych druhov čo 
sa prejavilo v rozsahu chránených území. Legislatíva Slovenskej republiky pozná dva druhy 
veľkoplońne chránených území, ktoré majú spravidla nad 1000 ha:  

 národný park 

 chránená krajinná oblasť 

 

Národné parky 
 
1. Tatranský národný park  
 
Bol vyhlásený v roku 1948 s účinnosťou od 1. 1. 1949. Národný park má výmeru 74 111 ha a jeho 
ochranné pásmo má výmeru 36 574 ha. Veľkú časť územia charakterizuje glaciálny reliéf, ktorý 
bol formovaný v ľadových dobách. Po bývalých ľadovcoch ostali doliny v tvare U so skalnými 
stupňami. Typické pre územie sú jazerá ľadovcového pôvodu (plesá). Na úpätí pohoria viaceré 
ľadovce po sebe zanechali mohutné morény. Vysoké Tatry sú budované kryńtalickými horninami s 
bralnatým reliéfom. Na ich území sa nachádza 25 vrcholov s vyńńou nadmorskou výńkou ako 2500 
m. Gerlachovský ńtít s nadmorskou výńkou 2655 m n. m. vo Vysokých Tatrách je najvyńńím 
vrcholom Tatier, Slovenska aj celého Karpatského oblúka. 
V Tatrách je okolo 300 jaskýň. Jediná pre verejnosť sprístupnená je Belianska jaskyňa pri 
Tatranskej Kotline (objavená r. 1881, sprístupnená v r. 1882). Je vyhlásená za národnú kultúrnu 
pamiatku. Najdlhńím doteraz preskúmaným jaskynným systémom je systém jaskyne Javorinka. 
Obidve sa nachádzajú v Belianskych Tatrách.  
V rámci Slovenska je v území Tatier najväčńie rozńírenie alpínskych a subalpínskych 
spoločenstiev, alpínsko trávinno-bylinných porastov, horských jazier a kosodreviny. Významnou 
mierou sú v území zastúpené horské a podmáčané smrečiny, rańelinné breziny, slatinné jelńiny, 
vrchoviská, prechodné rańeliniská a sekundárne lúčne porasty. 
Tieto prírodné spoločenstvá sa vyznačujú pestrosťou pôvodných rastlinných a ņivočíńnych druhov, 
z ktorých niektoré sú endemity. Tatranským endemitom je napr. kamzík vrchovský tatranský a 
prvosienka dlhokvetá plocholistá. Niektoré rastlinné a ņivočíńne druhy tu preņívajú uņ od doby 
ľadovej - nazývame ich glaciálne relikty (napr. kamzík vrchovský tatranský). 
Prvé doloņené osídlenie Tatier a podtatranskej oblasti človekom pochádza z obdobia 8000 rokov 
pred nańim letopočtom. Ide o nálezy kamenných nástrojov na Burichu pri Veľkom Slavkove.  
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2. Národný park Slovenský raj 
 
Územie Slovenského raja bolo v roku 1964 ako prvé územie na Slovensku vyhlásené za chránenú 
krajinnú oblasť. V roku 1988 bol na jeho území zriadený Národný park Slovenský raj s výmerou 
19 763 ha vlastného územia a s ochranným pásmom 13 011 ha. 
Na prírodné hodnoty a krásy mimoriadne bohaté, svojrázne územie s komplexom ihličnatých a 
listnatých lesov sa nachádza na pôvodne súvislej, eróziou rozbrázdenej plońine.  
Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, 
povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. 
Najvyńńím bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejńími roklinami sú 
Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zvyńkami pôvodne plochého reliéfu sú 
náhorné planiny Glac, Geravy, Pelc a Skala.  
Geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity druhohôr. Nachádza sa tu takmer 400 
jaskýň, 4 priepasti. Jediná sprístupnená jaskyňa je Dobńinská ľadová jaskyňa. K zaujímavým 
geomorfologickým javom patrí aj 11 km dlhá prielomová dolina Hornádu.  
Prevaņnú väčńinu územia pokrývajú lesy s prevládajúcimi vápencovými bučinami, ale aj 
pozmenenými smrečinami. Vyskytujú sa tu  mnohé chránené rastliny ako napr. astra alpínska, 
horec jarný, jazyk jelení, kosatec bezlistý, ńafrán Heuffelov, ņltohlav európsky, karpatské 
endemity ako zvonček karpatský, večernica lesná, poniklec slovenský, glaciálne relikty ako 
jazyčník sibírsky, lomikameň vņdyņivý, dryádka osemlupienková a ďalńie. Bahatstvo fauny, 
zastúpené ņivočíchmi ako medveď hnedý, rys ostrovid, orol krikľavý, sokol myńiar, výr skalný, 
bocian čierny a ďalńie. 

 
3. Pieninský národný park 
 
Pieninský národný park vyhlásený v roku 1967 je situovaný v severnej časti  Slovenska pozdĺņ 
ńtátnej hranice s Poľskou republikou. Výmera národného parku je 3749 ha a ochranného pásma 
22 444 ha, ktoré  zaberá celé územie Zamaguria. Prírodné hodnoty tohto územia boli dôvodom, 
ņe uņ v roku 1932 tu vznikol prvý Medzinárodný park v Európe, ktorý zabezpečoval spoločnú 
ochranu slovenskej i poľskej časti Pienin. Jeho súčasťou v tom čase boli Slovenská prírodná 
rezervácia v Pieninách a poľský Pieninský národný park. 
Od roku 2004 je územie Pieninského národného parku zónované. Do zóny A a B so ńtvrtým a 
piatym stupňom ochrany patria aj bývalé maloplońne chránené územia ako: národné prírodné 
rezervácie Prielom Dunajca, Prielom Lesnického potoka a Haligovské skaly s jaskyňou Aksamitka, 
prírodná rezervácia Kamienska tisina a chránený areál Pieninské lipy. 
Pieninský národný park sa vyznačuje pestrou horninovou skladbou, ktorá je odrazom zloņitého 
vývoja územia. Dominantnou riekou celého územia je rieka Dunajec, ktorá si pomedzi skalné 
steny vymodelovala malebný kaňon.  
Rastlinstvo Pienin je druhovo bohaté a pestré. Podmieňuje to jednak vápencové podloņie, veľká 
členitosť územia a tým aj veľké mikroklimatické rozdiely. Pieniny, ktoré nezasiahol súvislý 
severský ani lokálny tatranský ľadovec, poskytli rastlinstvu priestor na preņitie a na ich 
nepreruńený vývoj. K najvýznamnejńím rastlinným druhom patrí chryzantéma pieninská, nevädza 
Triumfettová pieninská, borievka netátová a mnoņstvo orchideovitých druhov, z ktorých upúta 
črievičník papučkový. 
Aj druhovú rozmanitosť pieninskej fauny podobne ako rastlinstvo ovplyvňuje značná 
geomorfologická členitosť, striedanie rôzne exponovaných svahov, kaňonovitých roklín, 
skalnatých strání, súvislých lesov a náhorných plání a lúk. Okrem jelenej, srnčej a diviačej zveri 
sa tu vyskytujú pravidelne aj vzácne druhy predátorov, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna. 
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V poslednom období sa tu znovu udomácnil bobor vodný. Z bezstavovcov za symbol Pienin moņno 
povaņovať prekrásneho motýľa jasoňa červenookého. 
Pieniny a Zamagurie predstavujú  veľmi členitú horskú krajinu, v ktorej  sa striedajú komplexy 
lesa s plochami skalných stien a bradiel, úzkymi políčkami i väčńími lúčnymi enklávami s vysokou 
krajinárskou hodnotou, ktorá je pre turistov veľmi atraktívna a aj vyhľadávaná. Veľkou 
turistickou atrakciou je rieka Dunajec s ďaleko preslávenou rekreačnou plavbou na pltiach. 
 

4. Chránená krajinná oblasť Horná Orava 
 
Chránená krajinná oblasť Horná Orava sa nachádza v najsevernejńej časti Slovenska. Veľkú časť 
územia zaberajú flyńové pohoria tvorené flyńovými horninami, na území CHKO predovńetkým 
horninami tzv. magurského flyńu - pieskovce a ílovce, ktoré sa v ďalńích geologických dobách 
intenzívne zvrásňovali spolu so starńími geologickými jednotkami. 
Takmer polovicu územia chránenej krajinnej oblasti zaberajú lesy. Značnú časť pokrývajú najmä 
lesy bukovo-jedľového vegetačného stupňa so silne zastúpenými smrekovými monokultúrami. 
Výnimku tvoria lesné komplexy Babej hory, Pilska a Paráča s pralesovitými porastami smreka s 
prímesou jarabiny. Stupeň kosodreviny je vyvinutý na Babej hore a Pilsku. Vo vrcholových 
častiach Babej hory je zreteľne vyvinutý aj alpínsky stupeň reprezentovaný alpínskymi lúkami. 
Ďalńím výnimočným javom vo vegetácii CHKO je prítomnosť značnej pestrosti rańelinných 
fytocenóz s výskytom charakteristických vzácnych a ohrozených druhov rastlín, ako andromédka 
sivolistá, rojovník močiarny, ostroplod biely, rosička okrúhlolistá, plavúnec zaplavovaný, ostrica 
výbeņkatá, vŕba čučoriedková. 
Na hodnotách prírody oblasti sa značnou mierou podieľa aj ņivočíństvo. Z veľkých ńeliem sa v nej 
vyskytujú medveď, vlk, vzácnejńí je rys. Beņná je raticová zver - jelenia, srnčia i diviačia. 
Charakteristickými druhmi stupňa lesa sú tetrov, hlucháň, jariabok lesný. Z dravých vtákov tu 
hniezdi orol krikľavý, myńiak hôrny, početný je krkavec čierny. V ostatných desaťročiach svoj 
hniezdny areál v oblasti rozńíril bocian čierny. V posledných rokoch prenikol do územia los 
mokraďový.  
Faunistickou osobitosťou územia chránenej krajinnej oblasti je oravské priehradné jazero, 
poskytujúce vhodný biotop nielen pre ichtyofaunu, ale najmä pre avifaunu. 
Rańelinné a močaristé plochy sú biotopom viacerých druhov plazov a obojņivelníkov (mlok 
vrchovský, mlok karpatský i mlok veľký). V oblasti majú svoje stanovińtia aj viaceré vzácne a 
ohrozené druhy bezstavovcov, ako napríklad ņltáčik čučoriedkový, lovčík pobreņný a i. 
Na území chránenej krajinnej oblasti sa nenachádzajú maloplońne chránené územia pretoņe 
územie bolo zónované na 4 stupne. 

 

Maloplošné chránené územia 
 
Na území Slovenska maloplońne chráneným územím môņe byť národná prírodná  rezervácia, 
prírodná rezervácia, chránený areál, národná prírodná pamiatka a prírodná pamiatka. 
Maloplońne chránené územia sa môņu vyskytovať na území veľkoplońne chránených území ak 
tieto neboli zónované, alebo aj vo voľnej krajine.  
Mimo územia národných parkov a chránenej krajinnej oblasti sa na území euroregiónu nachádza 
16 národných prírodných rezervácii, 31 prírodných rezervácii, 3 národné prírodné pamiatky, 20 
prírodných pamiatok a 12 chránených areálov. 
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NATURA 2000 
 
 Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a 
hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre 
prísluńný členský ńtát, ale najmä pre EÚ ako celok. 
Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejńích a najviac ohrozených 
druhov voľne rastúcich rastlín, voľne ņijúcich ņivočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa 
na území ńtátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť 
zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. 
Na území Euroregiónu sa nachádzajú tieto navrhované územia: 
 
 
Chránené vtáčie územia európskeho významu: 

 Horná Orava 

 Malá Fatra 

 Nízke Tatry 

 Tatry 

 Volovské vrchy 
 
Územia európskeho významu (biotopy) 

 V územnej pôsobnosti PIENAP-u 
Beliansky potok , Veľké Osturnianske jazero, Malé Osturnianske jazerá, Rieka Torysa, Pieniny, 
Pieninské bradlá. 

 V územnej pôsobnosti TANAP-u 
Dolina Gánovského potoka, Spińskoteplické slatiny, Belianske lúky, Blatá, Brezové,  Tatry, Rieka 
Poprad, Rieka Belá, Hybica, Biely Váh, Medzi bormi, Prosečné, Hybická tiesňava, Ńvihrová, Rieka 
Orava, Rieka Váh, Choč, Pod Suchým hrádkom, Machy. 

 V územnej pôsobnosti CHKO Horná Orava 
Rańeliniská Oravskej kotliny, Pramene Hruńtínky, Rańeliniská Oravských Beskýd , Pilsko, Babia 
hora, Slaná voda, Rańeliniská Bielej Oravy, Zimníky, Jeleńňa, Oravská vodná nádrņ. 

 V územnej pôsobnosti NAPANT–u 
Tlstá, Jelńie, Chraste, Demänovská slatina, Červený Grúň, Sliačske travertíny, Salatín,  Turková, 
Skribňovo, Kráľovohoľské Nízke Tatry.  

 V územnej pôsobnosti národného parku Slovenský raj 
Travertíny pri Spińskom Podhradí, Stráne pri Spińskom Podhradí, Dubiny pri Levoči, Horný tok 
Hornádu  
 
Jednotlivé chránené územia vytvárajú sieť chránených území, ktorá sa čiastočne prekrýva so 
sieťou chránených území národného významu. 
 

Stav ţivotného prostredia     
 
V súlade s trendmi oboch republík sa prejavuje mierny pokles produkcie odpadov v regióne, 
objem komunálneho odpadu mierne rastie. Z výsledkov analýzy vyuņívania komunálneho odpadu 
je jasné, ņe väčńina tohto typu odpadu je eliminovaná na skládkach v súlade s legislatívou. 
V nadchádzajúcom období je ďalej nutné harmonizovať postupy s EÚ. Jedná sa najmä 
o zavádzanie málo odpadových technológií, recyklácie odpadov a spaľovanie odpadov.  



  
Spoločná slovensko – poľská Stratégia Rozvoja Euroregiónu „Tatry” na roky 2008 - 2015 

 

32 

Jedným z problémom miestneho poľnohospodárstva je degradácia pôdy vplyvom procesov erózie. 
Vodná erózia spôsobuje pokles prirodzenej úrodnosti pôdy. Ńkodu na rastlinách, kontamináciu 
vody a zanáńanie nádrņí. Dôleņitou otázkou spoločného prihraničného regiónu je vyuņívanie 
alternatívnych zdrojov energie, zvláńť obnoviteľných zdrojov.  
Dlhodobé strategické ciele lesníctva vychádzajú z globálnych záujmov ľudstva, ktoré sa orientujú 
na zachovanie, účinnú ochranu a zveľaďovanie lesov v nadnárodnom a globálnom ponímaní.  
Postupným napĺňaním týchto strategických cieľov je moņné zabezpečiť skvalitnenie a ochranu 
ņivotného prostredia.  

 
poľská strana 
 
Územie Zväzok Euroregión „Tatry” to je vo veľkej miere horské a lesné územie, ktoré je 
charakterizované rôznymi podmienkami a takmer panenskou prírodou. Patria medzi najviac 
chránené časti na území krajiny, o čom svedčí mnoņstvo národných parkov (Babiohorský národný 
park, Gorczańský národný park, Pieninský národný park, Tatranský národný park, Magurský 
národný park, z čoho Babiohorský a Tatranský sú svetovými rezerváciami biosféry UNESCO) a 
krajinných parkov. 
  Na území Euroregiónu Tatry sa nachádza mnoņstvo druhov rastlín a zvierat zriedkavo są 
objavujúcich, chránených a tieņ ohrozených, ktoré moņno stretnúť tak ako na chránenom území, 
tak aj mimo neho.  
Rozmanitá geologická stavba územia, ktorá je výsledkom druhej evolúcie tohto územia je 
príčinou výskytu ńirokej palety minerálnych surovín, ktoré tvoria podstatnú časť v ńtátnej bilancii 
zásob. Moņno ich klasifikovať do 4 skupín: 

 energetické suroviny, v tom ropa, nafta a zemný plyn (okresy gorlický a limanowský) a tieņ 
rańelinové loņiská (okres nowotarský), 

 skalné suroviny, medzi nimi kamene na výstavbu ciest (okresy nowosądecký a nowotarský), 

 minerálne vody (okresy nowosądecký a nowotarský), 

 geotermálne vody (okresy tatrzańský a nowotarský). 
Stav prírodného prostredia je na tomto území lepńí neņ v mnohých iných častiach krajiny, a 
stupeň zalesnenia veľmi vysoký. Najviac lesov je v okrese tatrzańskom (45 % rozlohy okresu), 
nowosądeckom (43 % rozlohy) a gorlickom (43 % rozlohy), a menej v  limanowskom okrese (38 % 
rozlohy) a nowotarskom (37 % rozlohy). 
Neustály rozvoj vodovodnej a kanalizačnej siete upravil vznikanie a vynovovanie čistiarní 
odpadových  vôd, ktoré vyuņíva čoraz väčńie mnoņstvo obyvateľstva 
 

Okres 
Percento obyvateľstva vyuņívajúce čistiarne 

odpadových vôd 

gorlický 38% 

limanowský 25% 

nowosądecký 26% 

nowotarský 44% 

tatrzańský 60% 

 
Ņiaľ spotreba vody na území Euroregiónu „Tatry” je veľmi vysoké. Rovnako pre komunálne, ako 
aj priemyselné pouņitie, voda sa získava z povrchových aj podzemných zdrojov, hoci komunálne 
hospodárstvo vo veľkej miere stavia na povrchovej vode. Preto aj ochrana povodí vôd nad zdojmi 
pitnej vody má veľmi veľký význam pre tento región.  
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Na území poľskej časti Euroregiónu „Tatry” sú hlavnými zdrojmi znečisťovania atmosferického 
vzduchu: 

- priemyselné podniky, 

- podniky tepelnej energetiky, 

- doprava, 

- lokálne kotolne a individuálne ohniská. 
Nakoľko znečisťovanie z priemyselných podnikov podlieha kontrole, evidenciu z ostatných dvoch 
zdrojov je ťaņké bilancovať a opísať číslami. V ńtruktúre znečisťovania vzduchu dominujú tie s 
plynovým charakterom a okrem kysličníka uhoľnatého a kysličníka síričitého, ktoré obsahujú v 
značnej miere, ńkodlivé emisie z roka na rok klesajú.  

 
 
3.2 DOPRAVNÁ A KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 

slovenská strana 
 
Súčasný dopravný systém v poľsko-slovenskej oblasti EUT súvisí s historickými európskymi 
cestnými i ņelezničnými spojeniami. Na poľskej strane hraníc sa nachádza koridor III 
medzinárodnej siete TEN-T, jeho ekvivalentom v SR je koridor Va. V prihraničnom regióne 
na slovenskej strane existuje diaľnica Ruņomberok (Liptov) – Svit (Spiń), buduje  sa diaľničné 
pripojenie – po Jánovce. Súčasťou systému európskych ciest, ktoré prechádzajú menovaným 
územím EUT v SR, sú cesty západo-východného smeru E 50: Bratislava - Ņilina – Ruņomberok - 
Poprad – Końice – hranica s Ukrajinou a severo-juņný smer E 68: ńtátna hranica s Poľskom – Stará 
Ľubovňa – Preńov – Końice – s pokračovaním do Maďarska; uvaņuje sa s úpravami cesty E 77: 
Budapeńť – Ńahy – Zvolen - Banská Bystrica – Ruņomberok – Trstená – Krakov. Nedostatočne 
rozvinutá ńtruktúra ciest je príčinou sťaņených rozvojových moņností a tým sa neúmerne zvyńujú 
náklady na prepravu cestujúcich a zásobovania.  Čo sa týka ņelezničnej siete, situácia je 
nasledovná: existuje trať Końice – Ņilina, ktorá má celońtátny význam, je zaradená do 
medzinárodných dohôd AGC, AGTC a trať Preńov – Kysak – Plaveč SR/PR tvorí súčasť severo-
juņného smeru medzinárodného významu. Ņelezničná sieť predstavuje zároveň tieņ 41 km 
tatranskej elektrickej ņeleznice. V súvislosti s dostupnosťou územia si dopravná sieť vyņaduje 
rozvoj a modernizáciu, najmä v smere sever - juh. Dopravná infrańtruktúra má veľký význam pre 
rozvoj cezhraničnej oblasti, ktorý je spojený s rozmachom sluņieb pre voľný čas, pre potreby 
zlepńenia tranzitnej dopravy, pre zabezpečenia kohézie cezhraničnej oblasti, najmä v horských 
oblastiach. Vzhľadom na masív Karpát je charakteristická pre poľsko-slovenské pohraničie veľmi 
rozdielna hustota cestnej siete v slovenskej časti EUT 32,1 km na 100 km2. Slovensko 
v prihraničnej oblasti má dobrý stav ciest, väčńí pomer dvojpruhových ciest, má malé diaľničné 
úseky. Stav ciest v súčasnosti ale nie je prispôsobený reálnym potrebám pre podnikateľské 
aktivity. Náklady na výstavbu a udrņiavanie dopravnej infrańtruktúra v horských oblastiach, kde 
sú roztrúsené osady, sú vysoké. Z tohoto dôvodu sú hlavné cestné i ņelezničné ťahy veľmi úzke.  
Na celom území EUT Tatry na slovenskej strane je vybudovaná telekomunikačná sieť a prebieha 
proces jej skvalitňovania. Telekomunikácie zaznamenali v poslednom desaťročí veľký rozvoj, 
najmä vďaka plońnému zavádzaniu mobilných telefónnych systémov. Zvyńuje sa podiel prenosu 
dát a informácií cez pevné telefónne linky aj mobilné operátory. V horských oblastiach 
a oblastiach chránených území ale je problém s pokrytím televízneho, dátového a mobilného 
signálu. Jedným z nevyhnutných predpokladov pre budovanie spoločného záchranného systému 
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v prihraničnej oblasti je zabezpečenie podmienok umoņňujúcich rádiové spojenie záchranných 
zloņiek, ktoré v súčasnosti absentuje a tým výrazne sťaņuje vykonávanie spoločných záchranných 
operácií.  
Vybavenosť územia pevnou telefónnou linkou a káblovou televíziou je priemerná. Vybavenosť 
osobným počítačom a jeho vyuņitie jednotlivcami a pripojenie na internet je v slovenskej časti 
pod republikovým priemerom, najviac sa vyuņíva pripojenie na internet prostredníctvom pevnej 
telefónnej linky. 
Z hľadiska hodnotenia stavu informatizácie je dôleņitá úroveň penetrácie (hustota pripojenia) 
vysokorýchlostného internetu v domácnostiach. Táto je na oboch stranách hranice veľmi nízka 
v porovnaní s priemerom EÚ. V SR, kde v roku 2005 bolo inńtalovaných len 2,5 
vysokorýchlostných prípojok na 100 obyvateľov. Vńeobecným problémom cieľového regiónu 
na oboch stranách hranice je chýbajúce pokrytie predovńetkým v sídlach s menńou hustotou 
obyvateľstva, ktoré sú pre väčńinu komerčných prevádzkovateľov vysokorýchlostného pripojenia 
stratové. V týchto oblastiach, v ktorých trh zlyháva, je intervenovanie verejných zdrojov 
nevyhnutné. Z hľadiska efektívnosti informatizácie je dôleņité, ņe ani jedna krajina nedosahuje 
v úrovni on-line dostupnosti základných sluņieb e-Governmentu ani priemernú úroveň EÚ-15. 
Problematické miesta predovńetkým v pohraničí, spôsobujú problémy v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu v regióne.  

poľská strana 
 
Na území poľskej časti Euroregiónu „Tatry” veľké územné rozdiely a prevaha hornatých tvarov 
spôsobila, ņe osady, ktoré tu po stáročia vznikali, sú veľmi rozptýlené a náklady na budovanie 
siete cestnej infrańtruktúry sú veľmi vysoké. Hlavné cestné ťahy a ņelezničné trate sa 
nachádzajú v dolinách a vedú po historických obchodných cestách zo severu na juh Európy. 
Cestná sieť vyņaduje rozvoj, zvláńť v smere sever - juh, s cieľom zlepńenia dostupnosti územia. 
Dopravná infrańtruktúra má obzvláńť význam pre rozvoj regiónov pohraničia. Kvalita ciest, najmä 
miestnych, v poľskej časti Euroregiónu „Tatry” je veľmi nízka. Medzi nimi nie je veľa 
dvojpruhových. Vzhľadom na potreby regiónu (rozvoj turistiky, preprava tovarov) je nutný rozvoj 
cestnej siete.  
Cez Euroregión „Tatry” na poľskej strane vedie 6 ńtátnych ciest: 
- č. 7 – Gdańsk - Elbląg - Warszawa - Radom - Kielce - Miechów - Kraków - Myślenice - 

Skomielna Biała - Chyżne (ńtátna hranica) 
- č. 28 – Zator - Wadowice - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Skomielna Biała - Rabka - 

Limanowa - Mszana Dolna - Nowy sacz - Gorlice - Jasło - Krosno - Sanok - Przemyśl - Medyka 
(ńtátna hranica) 

- č. 47 – Rabka - Nowy Targ - Zakopane 
- č. 49 – Nowy Targ - Białka Tatrzańska - Czarna Góra - Jurgów (ńtátna hranica) 
- č. 75 – Niepołomice - Brzesko - Czchów - Nowy sacz - Muszynka 
- č. 87 – Nowy sacz - Stary sacz - Rytro - Piwniczna-Zdrój 
a tieņ cesty vojvodstva č. 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 968, 969, 971, 975, 977, 979, 
980, 981, 993. 
V 2006 roku cez územie piatich okresov leņiacich v poľskej časti Euroregiónu „Tatry” viedlo vyńe 
1485,2 km okresných ciest a 4072,4 km obecných ciest. 
Sieť cestnej dopravy dopĺňajú ņelezničné trate, ktoré nie sú vzhľadom na terén krajiny početné. 
Ņelezničné stanice a zastávky existujú na trasách Kraków – Zakopane, Kraków – Nowy Sącz – 
Muszyna a Chabówka-Nowy Sącz. 
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Najbliņie medzinárodné letisko je v Krakowe. V Nowom Targu funguje ńportové letisko. Existujú 
plány na jeho zmenu na malé letisko pre osobnú dopravu a tieņ zámer vytvorenia letiska v okolí 
Starého Sącza. 
Na poľsko-slovenskej hranici sa nachádza na území Euroregiónu „Tatry” 9 cestných hraničných 
priechodov určených na nonstop prejazd, dokonca aj medzinárodnej osobnej aj nákladnej 
dopravy. Sú to priechody: Chochołów - Suchá Hora, Chyżne – Trstená, Jurgów – Podspády, 
Leluchów – Čirč, Łysa Polana – Tatranská Javorina, Muszyna – Plaveč, Niedzica – Lysá nad 
Dunajcom, Piwniczna – Mníńek nad Popradom, Winiarczykówka – Bobrov. Okrem toho, na základe 
dohôd medzi poľskou a slovenskou vládou, vzniklo 16 hraničných priechodov na turistických 
chodníkoch, ktoré umoņňujú pohyb peńích turistov, cyklistov a lyņiarov: 

- Wysowa Zdrój – Regetovka 

- Wysowa Zdrój – Cigel’ka 

- Leluchów – Čirč  

- Milik – Legnava 

- Wierchomla Wielka – Kace 

- Piwowarówka – Pilhov 

- Eliaszówka – Eliáńovka 

- Jaworki – Litmanová 

- Jaworki – Stráňany 

- Szlachtowa – Velký Lipník 

- Szczawnica – Lesnica 

- Sromowce Niżne – Červený Kláńtor 

- Sromowce Wyżne – Lysá nad Dunajcom 

- Kacwin – Velká Frankowá 

- Łapszanka – Osturňa 

- Rysy – Rysy 

- Góra Magura – Oravice 

- Przywarówka – Oravská Polhora 

- Babia Góra – Babia Hora  
 

Najväčńí pohyb ľudí na hranici zaznamenali v roku 2006 na hraničnom priechode Chyżne – Trstená 
– 4803207 prekročení hranice, Niedzica – Lysá n. Dunajcom – 1998383, Chochołów – Suchá Hora – 
1842941 a tieņ Łysa Polana – Tatranská Javorina – 1814855. Najväčńí nárast pohraničného styku 
osôb bol zaznamenaný na priechodoch v Chochołowe (o 62,2 %) a v Niedzici (o 31,4 %). Zase z 
priechodov malého pohraničného styku boli rozhodne najpopulárnejńie: Leluchów – Čirč – 852992 
osôb a Szczawnica – Lesnica – 447450 osôb. Uņ tradične - niekoľko rokov - najväčńí nápor na 
hraniciach, pokiaľ ide o nákladnú dopravu, zaznamenáva hraničný priechod Chyżne – Trstená. V 
posledných rokoch sa ale  zvýńil nápor dopravy na hraničných priechodoch v Chochołowe (o 34,4 
%) a v Niedzici (o 25,7 %) 
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3.3 HOSPODÁRSTVO 
 
slovenská strana 
 
Územie EUT je hospodársky nerovnomerne rozvinuté v porovnaní s ostatnými časťami ńtátov. 
Dominantné postavenie: stavebníctvo, strojárstvo, chemický, potravinársky a textilný priemysel, 
drevospracujúci priemysel, lesy, ktoré predstavujú významný faktor, nie sú vyuņívané v 
optimálnej miere. Ekonomika regiónu je postavená predovńetkým na reńtrukturalizovaných 
tradičných priemyselných odvetviach, ktorých rozvoj je stimulovaný predovńetkým priamymi 
zahraničnými investíciami (PZI), dostupnosťou lokálnych materiálových vstupov a relatívne 
lacnej a kvalifikovanej pracovnej sile. Medzi ďalńie faktory rozvoja vo väzbe na prílev priamych 
investícií patrí strategická poloha regiónu (z geografického hľadiska spája východnú a západnú 
Európu, cez územie prechádzajú medzinárodné dopravné koridory, ropovody a plynovody), 
prepojenie na svetový trh (PR a SR sú členom OECD, WTO, EÚ a NATO), relatívne nízke náklady 
na prácu predovńetkým v SR.  
Región má diverzifikovanú produkčnú ńtruktúru. Ekonomická ńtruktúra regiónu je ovplyvnená 
blízkosťou priemyselných zón. Ekonomická výkonnosť a efektívnosť najmä slovenskej časti 
regiónu bola ovplyvnená konverziou priemyslu v predchádzajúcom období, predovńetkým 
v oblasti strojárenstva. Veľká časť priemyselných kapacít bola reńtrukturalizovaná.  
Juņná časť daného územia na slovenskej strane je charakteristická predovńetkým relatívne 
vysokým podielom primárneho sektora na ekonomickej výkonnosti regiónu. Význam 
poľnohospodárstva v ekonomike vykazuje trvalý pokles z hľadiska podielu na HDP, ako aj 
v zamestnanosti. V ņivočíńnej výrobe pretrvávajú nedostatky v kŕmnej technike a ońetrovaní 
zvierat, čo spôsobuje nevyuņívanie ich úņitkových a reprodukčných schopností. Rentabilita 
rastlinnej výroby sa zvyńuje (s dotáciami i bez nich), kým v ņivočíńnej výrobe prevládala 
na väčńine územia stratovosť. Tendencie vývoja technickej základne poľnohospodárstva 
sú výrazne poznamenané stárnutím celkového stavu technického parku v dôsledku veľmi 
pomalého tempa jeho obnovy. Po zmenách v deväťdesiatych rokoch si aj v súčasnosti druņstevné 
podniky v SR zachovali dominantné postavenie v poľnohospodárstve, hoci ich podiel na celkovej 
výmere poľnohospodárskej pôdy klesol.  
Z nerastných surovín sa na území nachádzajú loņiská nerudných surovín: bentonitu a zeolitu, 
vápence a cementárske suroviny, stavebné suroviny – andezity a ich suroviny. Región je, aj 
v minulosti bol, významnou rekreačnou a turistickou oblasťou. V súčasnej dobe sa cestovný ruch 
stáva novým podnikateľským odvetvím. Prírodné prostredie s vysokou lesnatosťou, vodnými 
plochami a veľkým počtom historických kultúrnych pamiatok (sakrálnych objektov - v 
historických centrách miest a obcí Levoča, Keņmarok, Spińská Sobota, Spińská Nová Ves, Spińské 
Podhradie, Spińská Kapitula, Oravský Podzámok, Ruņomberok, Vlkolínec, Tvrdońín atď.) je 
vyuņívaných návńtevníkmi i ako priestor pre rekreáciu a oddych. EUT v SR sa rozprestiera na 
území, kde je významne zastúpený  spracovateľský priemysel. Priemyselná výroba je 
koncentrovaná najmä pri väčńích mestách. V regióne prevaņuje strojárska výroba, celulózno-
papierenský a textilný priemysel, výroba potravín a nápojov, výroba strojov a zariadení, 
textilná,  odevná výroba, chemický priemysel a elektrotechnický priemysel, výroba nábytkárska 
a stavebno-stolárska. Poľnohospodárstvo v regióne sa orientuje na rastlinnú výrobu, kde 
prevaņuje pestovanie obilovín, olejnín, významné je tieņ pestovanie zemiakov a kapusty. V 
ņivočíńnej výrobe ide predovńetkým o chov hovädzieho dobytka, ońípaných a hydiny. 
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poľská strana 
 
Okresy poľskej časti Euroregiónu „Tatry” sú charakteristické pomerne vysokým, v porovnaní s 
inými časťami krajiny, tempom hospodárskeho rozvoja. Z roka na rok sa zaznamenáva stály 
nárast činiteľov týkajúcich sa hospodárskej činnosti (HDP/obyvateľa) a produktivity (pridaná 
hodnota), zvláńť v nowosądeckom okrese. V roku 2005 v podregióne nowosądeckom, do ktorého 
patria okresy leņiace na území Euroregiónu „Tatry” HDP na jedného obyvateľa predstavoval 15 
155 PLN a prekračoval hodnotu z roku 2004 o čiastku 1077 PLN, tj. o 7,7 %. Okrem značného 
nárastu bola táto hodnota niņńia ako priemerná hodnota pre Malopoľské vojvodstvo a Poľsko.  
Pridaná hodnota brutto v roku 2005 v podregióne nowosądeckom predstavovala 14,785 mld. zł a 
narástla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 7,1 %. Rozhodne najväčńia bola v oblasti sluņieb 
(takmer 10 mld. zł), nasledoval priemysel a stavebníctvo (skoro 4 mld. zł), ako aj v roľníctve a 
lesníctve (0,8 mld. zł). 
Najväčńie a stále sa udrņujúce na takmer rovnakej úrovni zamestnávanie je v sluņbách (66,4 % z 
celkového počtu) a tieņ v priemysle a stavebníctve (32,5 % z celkového počtu). V roľníctve a 
lesníctve bolo zamestnaných 1,1 % celkového počtu zamestnaných. Tieņ pozorujeme nárast 
počtu zamestnaných v súkromnom sektore (v roku 2006 o 4,9 % v porovnaní s rokom 2005) pri 
súčasnom klesaní počtu osôb vo verejnom sektore (o 1,2 %).  
  
Zamestnávanie v roku 2006 

Okres Celkom 

Sektor Roľníctvo, 
poľovníctvo a 

lesníctvo, 
rybolov 

Priemysel a 
stavebníctvo 

Sluņby 

Verejný Súkromný trhové netrhové 

gorlický 13276 5938 7338 183 5233 2962 4898 

limanowský 13034 5224 7810 51 5685 2480 4818 

nowosądecký 14840 7679 7161 310 4733 3337 6460 

nowotarský 17073 8367 8706 184 4990 4492 7407 

tatrzańský 7090 4158 2932 12 596 3344 3138 

Spolu: 65313 31366 33947 740 21237 16615 26721 

 
Uņ niekoľko rokov pozorujeme stály nárast zaregistrovaných subjektov národného  hospodárstva. 
V roku 2006 činil nárast o 2,8 % v porovaní s predchádzajúcim rokom. Najväčńí nárast sme 
zaznamenali v okrese nowosądeckom – o 5,9 % (570 novozaregistrovaných subjektov) tieņ v 
okrese limanowskom – o 4,2 % (268 nových subjektov). Rozhodne najviac nových subjektov 
národného hospodárstva sa objavilo v stavebníctve (nárast o 11,6 %), v roľníctve a lesníctve 
(nárast o 10,7 %) a tieņ v oblasti spravovania nehnuteľností a firiem (nárast o 5,7 %). 
Zanedbateľne sa zmenńil počet subjektov v obchode a priemysle. 
 
Subjekty národného hospodárstva zaregistované v registri IČO podľa vybraných sekcií v roku 2006 

Okres  
Celkom 

obyvateľov 

Roľníctvo, 
poľovníctvo a  

lesníctvo 
Priemysel Stavebníctvo  

Obchod a 
opravy 

Hotely a 
reńtaurácie 

Doprav, skladové 
hospodárstvo a 

spojenie 

Finančné 
sprostredkovani

e 

Sluņby 
nehnuteľností a 

firiem 
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gorlický 5824 409 726 953 1424 147 288 154 574 

limanowský 6594 414 704 1259 1799 187 474 132 508 

nowosądecký 10303 625 915 2023 2552 519 729 244 871 

nowotarský 12137 600 1801 1230 3477 709 1095 342 893 

tatrzańský 8298 163 601 473 1910 2058 1025 128 784 

Spolu: 43156 2211 4747 5938 11162 3620 3611 1000 3630 

 
Takmer 35 000 fyzických osôb vykonávalo v roku 2006 hospodársku činnosť. Ich počet v 
porovnaní s rokom 2005 narástol o 2,8 %. Najväčńí nárast bol zaznamenaný v okrese 
nowosądeckom – o 6,5 %, limanowskom – o 4,9 % a tieņ nowotarskom – o 2,2 %. Rozhodne najviac 
ľudí začínalo s vlastnou hospodárskou činnosťou v stavebníctve (o 11,9 % viac neņ v roku 2005), 
tieņ v sluņbách nehnuteľností a firiem (o 6,5 % viac). Zanedbateľne sa zmenńil počet ľudí s 
vlastnou hospodárskou činnosťou v oblasti priemyselnej výroby, obchodu a opráv a tieņ 
hotelierstva a gastronómie. 
 
Fyzické osoby, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť podľa uvedených sekcií v roku 2006 

Okres  
Celkom 

obyvateľov  
Priemyselná 

výroba 
Stavebníctvo  

Obchod a 
opravy 

Hotely i 
reńtaurácie 

Doprava, skladové 
hospodárstvoa 

spojenie 

Finančné 
sprostredkovan

ie 

Sluņby 
nehnuteľností a 

firiem 

gorlický 4425 571 891 1179 120 258 145 473 

limanowský 5349 580 1215 1607 163 444 119 398 

nowosądecký 8284 723 1937 2238 435 660 229 669 

nowotarský 9809 1512 1119 2951 615 1030 311 698 

tatrzańský 6710 510 405 1543 1875 918 122 546 

Spolu: 34577 3896 5567 9518 3208 3310 926 2784 

 
Spolu s nárastom činiteľov týkajúcich sa hospodárskej činnosti a tieņ čoraz väčńou podnikavosťou 
obyvateľov územia Euroregiónu „Tatry” sledujeme neustále klesanie počtu nezamestnaných.  

 

 
 
3. OBYVATEĽSTVO 

 
4. slovenská strana 
 
     Počet obyvateľov predstavoval v roku 2007 na území EUT v SR 661 384. Územie regiónu 
Tatry je charakteristické rozvinutým polycentrickým systémom osídlenia na oboch stranách 
hranice, v ktorom sú vytvorené póly ekonomického rastu regionálneho a nadregionálneho 
významu. V regióne je najviac zastúpených obcí s počtom obyvateľov 1000 – 4999.  Celkové 
osídlenie tvoria dve zloņky – mestská a vidiecka. V obciach s dobrou dostupnosťou do väčńích, 
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resp. okresných miest sú viditeľné prírastky obyvateľstva. Vysídľovanie vidieckych oblastí je 
spôsobené nedostatkom pracovných príleņitostí, nevhodnou dopravnou dostupnosťou, 
nedostatočnou občianskou vybavenosťou a infrańtruktúrou, nepriaznivou vekovou ńtruktúrou 
obyvateľstva, niņńou úrovňou vzdelanosti a zmenou ņivotného ńtýlu. Ńpecifickým problémom sú 
obce leņiace tesne pri hraniciach, kde je tento jav viac viditeľný.   
Slovenská časť EUT je charakterizovaná vyńńím počtom pracujúcich obyvateľov vo vzťahu 
k celkovému počtu obyvateľstva. Ńtruktúra osídlenia v slovenskej časti územia je tvorená veľkým 
počtom malých mestečiek, kde mestá od 20-60 tis. obyvateľov tvoria regionálne centrá.  
Malé percento vidieckeho obyvateľstva sa zaoberá historicky tradičnými vidieckymi  a 
umeleckými remeslami ako hrnčiarstvo, tkáčstvo, prútený tovar, kováčstvo. Vyľudnenie dedín 
negatívne zasiahlo aj charakteristický stavebný fond. Chátrajúce obytné i hospodárske budovy 
nie sú ojedinelými prípadmi  v kraji, najmä v jeho pohraničných oblastiach. Kultúrne a historicky 
významná typická vidiecka zástavba je neodmysliteľnou súčasťou slovenského vidieka. Je nańou 
povinnosťou uchovať dedičstvo pre ďalńie generácie. To isté platí i o duchovných hodnotách, 
tradíciách a zvykoch. Kvalitatívnou zmenou obrazu obcí, rekonńtrukciou a obnovou typickej 
zástavby, vrátane doplnkových stavieb, infrańtruktúry a doplnením zelene, dôjde tieņ k zvýńeniu 
atraktívnosti pre bývanie a zvláńť pre vidiecku turistiku.  
V niektorých oblastiach sa začína vidiecke obyvateľstvo zaoberať agroturistikou, ubytovaním na 
súkromí, chovom koní pre poskytovanie sluņieb turistom, rekonńtrukciou bytového a nebytového 
fondu na ubytovacie a stravovacie sluņby, predajom domácky vyrobených potravinárskych 
ńpecialít, na čo sú na vidieku prirodzené danosti. 
V budúcnosti je to jedna z moņných foriem zamestnanosti náńho vidieckeho obyvateľstva a 
cestovný ruch ako odvetvie bude nosným pilierom národného hospodárstva. Stupeň vidieckosti je 
podľa metodiky OECD daný podielom obyvateľstva ņijúceho vo vidieckych obciach. V zmysle 
NUTS-IV  EUT v SR  100 %-ny  vidiecky charakter s hustotou osídlenia 97 obyvateľov na km2. Na 
základe uvedenej charakteristiky ņije na území Oravy. Liptova, Spińa i Ńarińa v „prevaņne 
vidieckych“ okresoch 48 % obyvateľstva, v okresoch „prechodných“ 40 % obyvateľstva a v 
okresoch „prevaņne urbanizovaných“ 12 % obyvateľstva. 
Vzdelanostná ńtruktúra obyvateľov regiónu je pomerne priaznivá. Za posledné obdobie 
sa výrazne zlepńila a má stúpajúcu tendenciu, tzn. ņe klesá podiel obyvateľov bez vzdelania a so 
základným vzdelaním, a naopak rastie podiel vysokońkolsky vzdelaných a podiel stredońkolsky 
vzdelaných osôb. Na území regiónu Tatry okrem učňovského a stredońkolského ńtúdia je moņné 
ńtudovať formou vysokońkolského ńtúdia. Na danom území vzniklo za posledné desaťročie uņ aj 
v okresných mestách viac centier vysokońkolského vzdelávania, reprezentovaných univerzitami, 
vysokými ńkolami a početnými detańovanými pracoviskami iných univerzít. Na druhej strane 
je efektívnosť celého vzdelávacieho systému na oboch stranách hranice na nízkej úrovni.  

 
poľská strana 
 
Počet obyvateľstva piatich okresov, ktoré vo svojom území zahŕňa Zväzku Euroregión „Tatry” 
predstavovala v polovici roku 2007 673 643 osôb, čo predstavovalo 0,02 % obyvateľstva Poľska. 
Priemerná hustota zaľudnenia na tomto území predstavuje 125 osôb/km2   a prevyńuje poľský 
priemer (122 osôb/km2). 
Najvyńńia hustota obyvateľstva je v okrese tatrzańskom (138 osôb/km2), limanowskom a 
nowosądeckom (128 osôb/km2) a tieņ nowotarskom (123 osôb/km2). Najniņńie ja naopak v okrese 
gorlickom (110 osôb/km2). 
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Okres Obyvateľstvo celkovo Ņeny Muņi 

gorlický 106 544 54 093 52 451 

limanowský 121 508 61 195 60 313 

nowosądecký 198 180 99 960 98 220 

nowotarský 182 010 93 397 88 613 

tatrzańský 65 401 33 958 31 443 

Spolu: 673 643 342 603 331 040 

Pomerne vysoký spolučiniteľ prirodzeného nárastu na území poľskej časti Euroregiónu „Tatry” 
(3,2 ‰) je charakterizovaný veľkým rozdielom. Koncom roku 2006 bol nanjniņńí v okrese 
tatrzańskom (0,1 ‰), a najvyńńí v okrese nowosądeckom (5,5 ‰). V  limanowskom okrese 
prirodzený nárast na 1000 ľudí predstavoval 5,2‰, v novotarskom okrese 3,3 ‰, a v gorlickom 
2,1 ‰. 
Podľa prognóz demografického vývoja bude počet obyvateľstva bude narastať a v roku 2030 
dosiahne: v gorlickom okrese 106,7 tis., limanowskom 135,4 tis., nowosądeckom 226,5 tis., 
nowotarskom 196,2 tis. a tatrzańskom 67,8 tis. 
Ńtruktúra obyvateľstva okresov Zväzku Euroregión „Tatry” z hľadiska vekových skupín sa veľmi 
nelíńi od Malopoľského vojvodstva (obyvateľstvo v predprodukčnom veku tvorí 21,3 %, vo veku 
produkčnom 63 % a v poprodukčnom veku 15,7 %) a vyzerá takto: 
 

Okres 
Obyvateľstvo v 

predprodukčnom veku 
Obyvateľstvo v 

produkčnom veku 
Obyvateľstvo v 

poprodukčnom veku 

gorlický 24% 61% 15% 

limanowský 28% 58% 14% 

nowosądecký 28% 59% 13% 

nowotarský 26% 60% 14% 

tatrzańský 23% 61% 16% 

 
 
Vo vńetkých okresoch Zväzku Euroregión „Tatry” bol v roku 2006 zaznamenaný pokles 
nezamestnanosti. V roku 2006 bolo zaregistrovaných 41  179 nezamestnaných, tj. o 7636 osôb 
menej ako v roku 2005, čo tvorí pokles o 15,6 %. Priemerná hodnota úrovne nezamestnanosti pre 
uvedené okresy predstavovala v roku 2006 16,74 % a bola o 2,6 % niņńia ako v predchádzajúcom 
roku. Predstavovala len o čosi viac ako celońtátny priemer, ktorý predstavuje 16,2 %, avńak bola 
vyńńia ako priemer v Malopoľsku (11,3 %). Najväčńí pokles úrovne nezamestnanosti bol v okrese 
nowosądeckom – o 4,4 %. Tieņ treba poznamenať, ņe počet pracovných ponúk vzrástol o takmer 
300 %, najviac v nowosądeckom okrese. Počet pracovných ponúk klesol len v gorlickom okrese. 
 
Nezamestnaní zaregistrovaní v roku 2006 

Okres 

Zaregistovaní nezamestnaní Úroveň 
registrovanej 

nezamestnanosti v 
% 

Ponuky práce 
celkom  ņeny 

doteraz 
nepracujúci 

obyvatelia 
vidieka 

s právom na 
podporu 



  
Spoločná slovensko – poľská Stratégia Rozvoja Euroregiónu „Tatry” na roky 2008 - 2015 

 

41 

gorlický 9545 5723 2599 6538 1367 21,2 17 

limanowský 8701 5162 2032 7156 1044 19,1 4 

nowosądecký 13548 8366 3249 11188 1223 21,7 298 

nowotarský 6587 3554 1944 4018 991 10,8 14 

tatrzańský 2798 1388 660 1433 260 10,9 55 

Spolu: 41179 24193 10484 30333 4885 16,74% 38 

 

 
3.5 TURISTIKA A ŠPORT 
 
slovenská strana 
 
Územie EUT na Slovenskej strane má vńetky predpoklady k rozvoju a vyuņitiu aktivít spojených 
s odpočinkom, turistikou, ekoturistikou a agroturistikou. EUT  svojou rozlohou  zaberá cca 12 % 
územia Slovenskej republiky. Povrch kraja je výrazne členitý. Najvyńńie poloņeným miestom je 
Gerlachovský ńtít (2665 m n. m.). 
Turizmus predstavuje odvetvie, ktoré má prierezový charakter a na jeho realizácii sa priamo 
podieľa celý rad ďalńích odvetví - kultúra, doprava, stavebníctvo, zdravotníctvo, priemyselné 
odvetvia, poľnohospodárstvo a iné. Je to odvetvie sektoru sluņieb, ktorý v ekonomikách 
vyspelých krajín predstavuje výrazne nadpolovičný aņ dvojtretinový podiel. 
Cestovný ruch je odvetvím efektívneho zapájania sa do medzinárodnej výmeny, nakoľko získava 
devízy bez úverovania a poistných rizík. V rámci aktívneho zahraničného cestovného ruchu 
dochádza k predaju inak neexportovateľných sluņieb. 
Významný je v EUT aj vplyv cestovného ruchu na vývoj zamestnanosti. Prínos tohoto odvetvia je 
cenný pre horské a podhorské oblasti s nerozvinutým priemyslom, kde je často jedinou, resp. 
najvhodnejńou moņnosťou ich rozvoja a zabraňuje neņelanej migrácii obyvateľstva z týchto 
oblastí do miest. Miestna viazanosť cestovného ruchu na atraktívne územia s primeranou 
vybavenosťou je tieņ jednou z charakteristík, ktorými sa odlińuje od priemyselných odvetví. 
Turistická základňa EUT predstavuje značnú časť ubytovacej kapacity Slovenska. Treba vńak 
poznamenať, ņe turistická základňa cezhraničného charakteru sa vyznačuje v prevaņnej miere 
stredným alebo nízkym ńtandardom, rozdielnym od súčasného európskeho trhu. Preto je 
turistická základňa schopná len slabej konkurencie s podobnými oblasťami v EÚ. Územie EUT je 
pre cestovný ruch, rekreáciu a kúpeľníctvo značne rozsiahle a výrazne diferencované. Významná 
oblasť pre medzinárodný cestovný ruch sú Vysoké Tatry. Ich denná návńtevnosť cca 23 000 
návńtevníkov, maximálne doporučovaná je cca 26 000, čo znamená, ņe terajńia návńtevnosť sa 
pohybuje tesne pod maximom únosnosti. Tatranská klíma sa vyuņíva na liečenie chorôb 
dýchacieho ústrojenstva. V blízkosti sa nachádzajú moņnosti pre poznávanie a kultúrnu turistiku. 
Vysoké Tatry zaberajú územie Liptova i Spińa. 
Liptov - je jedným z najkrajńích a turistami najvyhľadávanejńích regiónov cestovného ruchu na 
Slovensku vôbec. V severnej časti susedí s Poľskou republikou, leņí v juhovýchodnej časti 
ņilinského samosprávneho kraja v Liptovskej kotline, ktorú obklopujú najvýznamnejńie a 

najvyńńie horstvá - Vysoké Tatry na východe, Západné Tatry a Chočské vrchy na severe, Nízke 
Tatry na juhu a Veľká Fatra na západe. Tieto jedinečné horstvá so zaujímavými dolinami 
vytvárajú veľmi dobré podmienky pre peńiu turistiku, cykloturistiku, ale najmä pre zimné ńporty. 

http://www.vysoketatry.com/
http://www.nizketatry.sk/
http://www.nizketatry.sk/
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Lyņiarske strediská ponúkajú lyņiarom skvelé podmienky na zjazdové i beņecké lyņovanie. 

Vyhľadávanými zimnými strediskami sú Demänovská dolina, Malinné, Jasná, Chopok, Bocká 

dolina, Jánska dolina. Milovníkom skialpinizmu sú známe dve doliny - Ņiarska a Demänovská. 
Okrem lyņovania a turistiky ponúka tento región aj menej tradičné ńporty ako paragliding, 
rafting, jazdu na koni, speleoservis, vyhliadkové lety, horolezectvo, cyklistiku, poľovníctvo či 
rybárstvo. Preteká ním najdlhńia slovenská rieka Váh (403 km) v centrálnej časti s vodnou 

nádrņou Liptovská Mara(rozloha 27 km2, max. hĺbka 43 m) s významnými strediskami letnej 
rekreácie a vodných ńportov, ktorá je lákadlom pre milovníkov vodných ńportov a rybolovu. Na 
rieke Váh je vybudovaný areál vodného slalomu s kanoistickým kanálom (pripravujú sa tu 

slovenskí reprezentanti).  Liptov je významným turistickým východiskom do Nízkych Tatier 
(hlavne do Demänovskej doliny-Jasnej) a do Západných Tatier (na Tatranskú magistrálu a 

hlavný hrebeň), do Veľkej Fatry a Chočských vrchov. Vyznávači zimných ńportov majú ďalej k 

dispozícii rekreačné strediská Malinné, ľahko dostupné kabínkovou lanovkou. Medzi 
najvýznamnejńie a hojne navńtevované miesta Liptova patria Kvačianska a Prosiecka dolina v 
Chočských vrchoch, ktoré sú povaņované za jedny z najkrajńích na Slovensku. Prvú z nich tvorí 
krasová tiesňava hlboko zarezaná vo vápencoch a dolomitoch, ktorej skalné steny presahujú aj 
100 m výńku. Preteká ňou potok Kvačianka s početnými menńími vodopádmi. Sú tu zachované a 
prístupné ľudové technické stavby (starý drevený vodný mlyn Dolný Brunčiakovský mlyn). 
Západne od Kvačianskej doliny sa nachádza 450-600 m hlboká kaňonovitá Prosiecka dolina, ńiroká 
len niekoľko metrov. Je dlhá 4 km, ale bez vody, pretoņe potok Prosiečanka sa stráca v podzemí.  

V národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) a jeho najväčńom chránenom území na Slovensku - 

Demänovskej doline, ktorá sa stala vo svete známou hlavne vďaka bohatému a rozsiahlemu 
Demänovskému krasu a lyņiarskym terénom s európskym ńtandardom kvality, sa môņu ńportovo 
vyņiť aj jaskyniari. Systém Demänovských jaskýň má dĺņku asi 21 km a je tvorený 30 jaskyňami, z 

ktorých 3 sú sprístupnené: Demänovská jaskyňa Slobody, Demänovská ľadová jaskyňa a 
Demänovská jaskyňa mieru. V hornej časti doliny sa nachádza jedno z najznámejńích turistických 

a lyņiarskych stredísk na Slovensku - Jasná.  
Vysokohorskí turisti majú moņnosť výstupu na hlavný hrebeň Západných Tatier extrémne ťaņkým 
terénom do výńky nad 2000 m (Baníkov, Tri kopy, Plačlivé, Ostrý Roháč, Bystrá, Jakubina, 
Baranec). 
    Spiń - dostal do daru skutočne prekrásnu a pestrú prírodu. Jeho sever lemujú mohutné a 

tajomné ńtíty Vysokých Tatier, ktoré prechádzajú cez Belianske Tatry do jedinečnej scenérie 

Pienin s riekou Dunajec. Východ uzatvára Levočské pohorie symbolizované najmä masívom 

Braniska. Juh lemuje Spińsko-gemerské rudohorie, na ktoré naväzujú fantastické bralá a rokliny 

Slovenského raja. Západné kopce predstavujú európske rozvodie. Spińské rieky tečú na sever a 

na východ, liptovské na západ. Akúsi chrbticu Spińa tvoria povodia riek Hornád a Poprad, 

pričom Poprad je jedinou slovenskou riekou, ktorá tečie na sever do Baltického mora. Rieky 
lákajú mnohých rybárov, pretoņe sa do nich opäť vracia ņivot.  

Tatry priťahujú horolezcov, v zime lyņiarov, ale aj beņných turistov. Pre svoj čistý vzduch slúņia 
vńak aj k liečbe nemocných na respiračné choroby, k čomu majú vybudovanú hustú sieť sanatórií 

a kúpeľných zariadení. Slovenský raj priťahuje turistov a milovníkov prírody svojou jedinečnou 

krásou, podobne ako Zamagurie a oblasť Pienin. Na turistiku slúņia obrovské ihličnaté lesy, 

ktoré pokrývajú značnú časť . Kraj je turisticky veľmi príťaņlivý. Pre turistov je atraktívne 
predovńetkým unikátne spojenie zachovalej a ekologicky hodnotnej prírodnej krajiny horského a 
podhorského územia s mnohými jedinečnými útvarmi, s kultúrnymi pamiatkami a historickými 
stredmi miest a obcí, prekrásnym ľudovým odevom. Krajina disponuje pestrými prírodnými, 
geografickými a kultúrno historickými predpokladmi pre rozvoj pestrej ńkály programových 

http://www.nizketatry.sk/ciele/ddolina/ddolina.html
http://www.nizketatry.sk/obce/ruzomberok/ruzomberok.html
http://www.nizketatry.sk/ciele/ddolina/ddolina.html
http://www.nizketatry.sk/ciele/chopok/chopok.html
http://www.nizketatry.sk/ciele/ddolina/ddolina.html
http://www.nizketatry.sk/ciele/lmara/lmara.html
http://www.nizketatry.sk/
http://www.nizketatry.sk/ciele/ddolina/ddolina.html
http://www.nizketatry.sk/obce/ruzomberok/ruzomberok.html
http://www.nizketatry.sk/
http://www.nizketatry.sk/napant/napant.html
http://www.nizketatry.sk/ciele/ddolina/ddolina.html
http://www.nizketatry.sk/ciele/djslobody/djslobody.html
http://www.nizketatry.sk/ciele/dljaskyna/dljaskyna.html
http://www.nizketatry.sk/ciele/ddolina/ddolina.html
http://www.spis.sk/regiony/poprad/poprad.html
http://www.spis.sk/regiony/poprad/poprad.html
http://www.spis.sk/regiony/slubovna/slubovna.html
http://www.spis.sk/regiony/slubovna/slubovna.html
http://www.spis.sk/regiony/levoca/levoca.html
http://www.spis.sk/regiony/shrad/shrad.html
http://www.spis.sk/regiony/snves/snves.html
http://www.spis.sk/regiony/snves/snves.html
http://www.spis.sk/regiony/poprad/poprad.html
http://www.spis.sk/regiony/poprad/poprad.html
http://www.spis.sk/regiony/poprad/poprad.html
http://www.spis.sk/regiony/snves/snves.html
http://www.spis.sk/regiony/slubovna/slubovna.html
http://www.spis.sk/regiony/slubovna/slubovna.html
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ponúk pre návńtevníkov, niektoré prírodné a kultúrne pamiatky majú veľký medzinárodný 
význam a sú zaradené do zoznamu UNESCO. V súčasnej dobe neexistuje v kraji cielená podpora 
cestovného ruchu uskutočňovaného vo svojich citlivejńích formách s ohľadom na ochranu 
ņivotného prostredia, ktorý významne napomôņe rozvoju kraja a môņe tak zabezpečiť časť 
potrebných prostriedkov na starostlivosť a údrņbu o prírodné a kultúrne hodnoty v kraji. 
Ńpecifikom kraja je značný potenciál pre rozvoj rôznych navzájom sa doplňujúcich foriem 
cestovného ruchu a moņnosť domácim i zahraničným návńtevníkom ponúknuť ńpeciálne sluņby v 
rôznych oblastiach (vidiecka agroturistika, kultúrna turistika, ńportové vyņitie, apod.).  
Významnou oblasťou ovplyvňujúcou nielen vývoj cestovného ruchu, je oblasť kúpeľníctva. 
Absencia tejto podpory do značnej miery ovplyvňuje proces rozvoja mimo liečebných aktivít a 
doplnkových sluņieb s cieľom dosiahnuť synergické účinky kúpeľníctva a cestovného ruchu. 
V Slovenskej časti EUT sú významné zdroje prírodných liečivých vôd vo Vrbove, Vyńných 
Ruņbachoch, Baldovciach, Novej Ľubovni, Malom Sulíne, Červenom Kláńtore,  Gánovciach, 
Janovciach, Arnutovciach, atď.  
Na území sa nachádza Mestská pamiatková rezervácia Spińská Sobota, pamiatková rezervácia 
ľudovej architektúry Ņdiar, ďalńie kultúrne pamiatky v Keņmarku, Poprade – Veľkej, 
Matejovciach, Ńvábovciach, múzeum TANAP-u, Podtatranské múzeum v Poprade, galérie a pod.  
Rekreačná oblasť plońne zahŕňajúca okrem vyńńie uvedených kúpeľných miest i viacero obcí s 
významnou dominantnou či doplnkovou rekreačnou funkciou v úseku rieky Poprad tvoriacom 
ńtátnu hranicu Slovenskej a Poľskej republiky. Na druhej strane rekreačný krajinný celok 
Ľubovnianska vrchovina vytvára vhodné podmienky pre pobyt v horskom prostredí spojený s 
vodáckou turistikou na rieke Poprad a poznávanie ľudovej kultúry. Na slovenskej strane pri 
Červenom Kláńtore rekreačný krajinný celok Pieniny vytvára vhodné podmienky pre pobyt v 
horskom prostredí spojený so splavovaním rieky Dunajec a pre poznávanie ľudovej kultúry. 
  Orava - je región na severozápadnom Slovensku, ktorý je ohraničený zo severu slovensko-
poľskou hranicou a pohorím Oravských Beskýd, z východu veľkolepými Roháčmi, ktoré sú 
súčasťou Západných Tatier, na západe pohorím Malej a Veľkej Fatry, na juhu jedinečnými 
Chočskými vrchmi. Orava je predovńetkým čistý vzduch, zdravé prírodné prostredie, úņasné 
prírodné krásy, ale aj mnoho historických vzácností a pamiatok. Územie Oravy patrí do 
subprovincie Vonkajńích Západných Karpát, do oblasti Stredných Beskýd a do Podhôľno-
magurskej oblasti. Severnú časť Oravy vytvárajú Oravské Beskydy, ktorých hrebeňom vedie 
ńtátna hranica Slovenska s Poľskom i hlavné európske rozvodie. Celková rozloha pohoria je asi 
150 km2, dĺņka asi 35 km a ńírka 1-6 km. Pokrývajú ho pomerne súvislé smrekové a miestami 
smrekovo-jedľové lesy. Vrcholové časti Babej Hory a Pilska majú prirodzené hole s kosodrevinou. 
Táto oblasť je rozdelená na menńie horopisné celky: Ońust - juhovýchodný začiatok Oravských 
Beskýd. Začína nadmorskou výńkou cca 1000 m, nasleduje Pilsko - skupina horstiev, ktoré má 
členitý reliéf, rozprestiera sa na hranici s Poľskom a v Poľsku taktieņ leņí jeho väčńia časť. 
Vlastné Pilsko je vńak na nańom území a má výńku od 1557 m n. m., nasleduje Polhoranská 
vrchovina - tiahne od sedla Hliny k masívu Babej hory. Tvoria ho horstvá s výńkami okolo 1000 - 
1200 m. Babia Hora - je najvyńńia a najkrajńia časť Oravských Beskýd, jej vrchol má výńku 1725 
m, a je i najvyńńím vrcholom celých Vonkajńích Západných Karpát. Výńková členitosť oblasti 
Babej Hory dosahuje okolo 600 m. Oravské Beskydy prechádzajú na juņnej strane do zníņeného 
územia nazývaného Podbeskydská brázda. Vznikla eróziou a denudáciou na mäkkých flyńových 
horninách pozostávajúcich hlavne z ílovcov, slieňovcov a pieskovcov. Údolím Oravských Beskýd 
tečie rieka Biela Orava, ktorá zbiera svoje prítoky tečúce z Oravských Beskýd a Podbeskydskej 
vrchoviny. Povrch má prevaņne vrchovitý, strmo rezaný charakter. Priečne kotliny, vytvorené 
eróziou, sú úzke, so strmými svahmi a veľkým spádom. Značná časť vrchoviny je zalesnená 
prevaņne smrekovými lesmi. Oravská kotlina je juhozápadnou časťou územia Novotarskej panvy 
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zasahujúcej k nám z Poľska. Má rozlohu asi 220 km2, dĺņku 38 a ńírku 3-14 km. Kotlina má 
pahorkatinový ráz. Povrch kotliny charakterizuje malá členitosť, čím ostro kontrastuje s 
okolitými pohoriami. Podklad je tvorený ílmi a náplavmi a sú tu značné zásoby rańeliny. 
Prevládajú tu lúky, pasienky a poľnohospodárska pôda. Ńiroká riečna niva Bielej a Čiernej Oravy 
bola zatopená vodami vodnej nádrņe Orava. Zaujímavá pre turizmus je na Orave Podtatranská 
brázda ktorá vznikla na mohutnom zlome medzi Skoruńinskými vrchmi a Západnými Tatrami. 
Vodné toky Oravice a Studeného potoka v nej vytvorili Oravickú a Zubereckú kotlinu. Z vyńńie 
uvedeného turista tu nájde nesmierne ńiroké moņnosti pre peńiu turistiku, cykloturistiku, 
agroturistiku, jazdectvo, horolezectvo, vodné ńporty, jachting, windsurfing, člnkovanie i 
plávanie, splavovanie riek, rybolov, poľovníctvo; v zimných mesiacoch je to hlavne zjazdové a 
beņecké lyņovanie a radosti s tým spojené, keďņe o sneh na tomto území poväčńine nie je núdza.  
Vstupom Slovenskej a Poľskej republiky do Európskej únie v roku 2004 a s tým súvisiacim 
následným uplatňovaním Schengenskej dohody spočívajúcej v zruńení vnútorných hraníc medzi 
oboma krajinami a voľným pohybom osôb cez spoločnú ńtátnu hranicu i perspektívnym 
zavedením spoločnej európskej meny sa vytvorili podmienky pre intenzívnejńí rozvoj 
cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou. Vzájomné prepojenie rekreačných priestorov po 
oboch stranách ńtátnej hranice po realizácii potrebných hraničných priechodov vytvára ideálne 
moņnosti pre plné vyuņitie potenciálu spoločného územia na oddych, rekreáciu, liečebné i 
kultúrno-poznávacie a ńportové aktivity. 
Z hľadiska selektívnych predpokladov má rieńené územie EUT veľmi dobré urbanizačné 
predpoklady rozvoja cestovného ruchu v podobe horských a podhorských sídiel so zachovalou 
ľudovou architektúrou. Nízky počet obyvateľov a nízka hustota zástavby vytvárajú spolu s 
prírodnými danosťami vhodné podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky. 
 

poľská strana 
 
Kultúrna atraktivita územia poľskej časti Euroregiónu „Tatry” spôsobuje, ņe región počas celého 
roka priťahuje húfy turistov a vyznávačov kultúrnych podujatí. Kultúrna rôznorodosť, pestrý 
folklór a mnohoveké kultúrne dedičstvo regiónu tvoria dokonalý základ pre rozvoj turistiky, 
pričom zvyńovanie atraktivity tohto regiónu za sebou ťahá ekonomický a infrańtruktúrny rozvoj.  
O prírodno-krajinných hodnotách tohto regiónu svedčí päť národných parkov, ktoré vznikli na 
tomto území (Tatranský, Gorczańský, Pieninský, Babiohorský a Magurský), niekoľko krajinných 
parkov, mnoņstvo rezervácií a pamiatok prírody. Najväčńiemu záujmu turistov sa samozrejme 
teńí Tatranský národný park. V roku 2005 ho navńtívilo vyńe 2,5 milióna turistov. V rovnakom 
čase navńtívilo Pieninský národný park takmer 650 tisíc turistov. 
Rôznorodosť územia spôsobuje, ņe kaņdý si môņe aktívny odpočinok prispôsobiť svojim potrebám 
a fyzickej zdatnosti. Najviac turistov z Poľska a zahraničia navńtevuje najvyńńie poľské hory Tatry 
a tieņ Zakopane , leņiace na úpätí Tatier. Rovnako atraktívny je vápencový masív Pienín, spolu s 
ich najväčńou turistickou atrakciou – splavom Prielomom Dunajca.  
Doplnkovými atrakciami pre turistov, vytvorené okrem iného aj s náučným cieľom, sú označené 
tematické trasy, napr.: 

 Gotická cesta s najdôleņitejńími objektmi: podhalanskými drevenými kostolmi, okázalými, 
murovanými budovami na poľskom Spińi a tieņ magnátskymi a ńľachtickými sídlami. Jej trasa 
vedie cez: Nowy Targ - Łopuszna - Harklowa - Frydman - Dębno Podhalańskie - Kluszkowce - 
Czorsztyn - Grywałd - Niedzica - Kacwin - Łapsze Niżne - Łapsze Wyżne - Trybsz - Krempachy 
– Ludźmierz a tieņ cez 17 obcí na slovenskej strane; 

 Cesta cerkvi Łemkowských, ktoré moņno obdivovať v Krynicy-Zdroju, Bereście, Polanach, 
Piorunce, Czyrnej, Mochnaczce, Tyliczu, Muszynce, Wojkowej, Powroźniku;  
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 Malopoľská cesta drevenej architektúry, zahŕňa Podhalie, Spiń a zem sądeckú. Na jej trase są 
nachádzajú drevené kostoly a cervi łemkowské medzi nimi v Andrzejówke, Miliku, 
Szczawniku, Powroźniku, Tyliczu, Polanach, Bereście, zaujímavé ńľachtické dvory a tieņ 
prekrásny Sądecký etnografický park; 

 Cisterciánska cesta – celopoľská cesta, ktorá vedie okrem iného cez Ludźmierz a Szczyrzyc;  

 Cesta po stopách Ņidov v Malopoľsku, ktoré vedie okrem iných cez Bobowu – sídlo jednej z 
najdôleņitejńích chasidských dynastií a tieņ cez Nowy Sącz, v ktorom sa nachádza Múzeum 
Stará Synagóga;  

 Malopoľská trasa UNESCO – ktorá sa vyznačuje pamiatkami vpísanými na zoznam Svetového 
kultúrneho dedičstva, medzi nimi napr.: Drevené kostolíky v Sękowej, Binarowej a Dębnie 
Podhalańskom; 

 Cesta kultúrneho dedičstva Podtatria, ktorá prezentuje najmä tvorbu umelcov 
pochádzajúcich z Podtatria (hlavne Podhalia), a jej najdôleņitejńím prvkom sú bezprostredné 
stretnutia s umelcami v ich pracovniach a dielňach. 

Okrem toho v regióne vzniklo veľa dokonale označených cyklotrás, ktorých dĺņka uņ niekoľko 
rokov systematicky narastá. Najzaujímavejńie z nich sa nachádzajú okolí Szczawnice 
a Zakopaneho. 
Vďaka mnoņstvu prírodných prameňov minerálnych vôd a tieņ ńpecifickým klimatickým 
podmienkam na tomto území vznikli známe kúpele: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Szczawnica, 
Rabka a Wysowa.  
Voda, hory a pekná príroda ponúkajú výborné podmienky pre pestovanie vodných ńportov. Bystrý 
prúd horských riek je vysnívaným miestom pre kajakárov. Okrem prírodných horských riek 
existujú aj umelé trate, na ktorých moņno brúsiť techniku: Wietrznice na Dunajci v okolí 
Krościenka. Vodné nádrņe v Rożnowe, Klimkówke a Niedzici sú ideálne pre pestovanie vodných 
ńportov a plachtenie. Kajakárske splavy organizujú na Dunajci                 a Poprade. V roku 2006 
sa na splave prielomom Dunajca zúčastnilo takmer 200 000 turistov, splav v doline Popradu 
privítal vyńe 7000 účastníkov. 
 V letnej sezóne nechýbajú ani iné turistické atrakcie. Vyznávači peńích horských 
prechádzok a obdivovania krajiny nájdu stovky kilometrov trás na prechádzky v Beskydách, 
Pieninách a Tatrách. Tieņ sa rozvíja turistika na koni, cez Beskydy vedie cesta "Beskydskej 
konskej turistiky".  
Niekoľko mesiacov trvajúca lyņiarska sezóna a stále narastajúci počet lyņiarskych lanoviek, 
vlekov, poņičovní náradia a lyņiarskych ńkôl, vytvárajú veľmi dobré podmienky pre vńetky druhy 
zimných ńportov. V roku 2006 v tomto regióne fungovali 4 koľajové                  a kabínkové 
lanovky a 130 lyņiarských vlekov; najviac – 54 v okrese tatrzańskom, 35             v okrese 
nowosądeckom a 25 v okrese nowotarskom. Okrem lyņiarskych svahov majú turisti k dispozícii 
bezečké trasy, ktoré vedú okrem iných cez malebné územia národných                 a krajinných 
parkov.  
V posledných rokoch je čoraz populárnejńia agroturistika a ekoturistika, lákajúca moņnosťami 
spoznávať osobitosti prírody a kultúry. Na vidieckych územiach vzniká z roka na rok čoraz viac 
hospodárstiev, ktoré ponúkajú turistom oddych. Nárast dopytu po tejto forme odpočinku vyplýva 
najmä z jeho cenovej dostupnosti. Momentálne funguje okolo 220 agroturistických 
hospodárstiev, z čoho najviac v okrese limanowskom a gorlickom. 
 Počas posledných rokov narastá počet turistov, ktorí vyuņívajú moņnosť oddychu v 
pohraničnom regióne. Prihraničné okresy patria medzi najväčńie strediská turistického ruchu  v 
Malopoľsku. Koncom roka 2006 v opisovanom regióne fungovalo 492 turistických objektov pre 
kolektívne ubytovanie. Na príchod turistov bolo pripravených takmer 35 000 ubytovacích miest. 
V roku 2006 vyuņilo ubytovanie v turistických objektoch kolektívneho ubytovania spolu 922 057 
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turistov, 10,2 % z uvedeného počtu tvorili zahraniční hostia. Turistické objekty kolektívneho 
ubytovania boli najviac vyuņívané na území tatrzańského okresu (50,3 %) a okresu 
nowosądeckého (27,6 %). Najmenej turistov vyuņilo ubytovanie v okresoch limanowskom a 
gorlickom. Turisti vyuņili vyńe 4 milióny prenocovaní (4 041 561), z toho 7,1 % boli ubytovaní 
zahraniční hostia. Najviac, aņ 83,4 % zo vńetkých zahraničných turistov, navńtívilo okres 
tatrzańsky. V roku 2006 nepatrne narástol počet osôb, ktoré vyuņili ubytovanie (najviac v okrese 
tatrzańskom), ale mnoņstvo objednaných ubytovaní zostalo na obdobnej úrovni. Podľa 
oficiálnych ńtatistík sa vńak v posledných rokoch zmenńil počet turistických ubytovacích zariadení 
ako aj počet ponúkaných ubytovacích miest. Týka sa to vńetkých okresov opisovaného územia, 
zvláńť okresu nowosądeckého. Podľa stále narastajúceho turistického ruchu na Podtatrí a tieņ 
výstavby nových objektov moņno vysloviť domnienku, ņe v regióne je veľká priepasť v hotelových 
sluņbách.  
 
Turistické objekty kolektívneho ubytovania v roku 2006. 

Okres Obiekty 

Ubytovania Vyuņívajúci ubytovanie Poskytnuté ubytovanie 

spolu z toho celoročné spolu 
z toho zahraniční 

turisti 
spolu 

z toho zahraničným 
turistom 

gorlický 29 1785 1356 35690 767 181276 1734 

limanowský 29 1798 1196 23503 879 85649 8618 

nowosądecký 161 11764 10636 254821 8029 1473673 36666 

nowotarský 126 7862 6530 144167 5965 796160 12677 

tatrzańský 147 11513 10843 463876 78378 1504803 229266 

Spolu: 492 34722 30561 922057 94018 4041561 288961 

 

 
 

3.6 KULTÚRA A VZDELÁVANIE 
 

slovenská strana 

 
Spiń, nazvaný aj klenotnica Slovenska, má mnoho podobného so ńvajčiarskym kantónom. Aj 
kantóny majú svoju samosprávu, svoju osobitnú kultúru. Aj u nás kaņdá ņupa ņila vlastným 
ņivotom. Vzniklo jej vlastné nárečie, kroje, ľudová slovesnosť. Ale obyvatelia jednotlivých ņúp sa 
navzájom líńia aj povahou, vzdialenosťou a kultúrnymi návykmi. Kaņdá ņupa je jedinečná a 
neopakovateľná. Medzi ņupy, ktoré boli najviac obdarené krásami prírody, ale aj vzdelanosťou a 
kultúrou, patrí Spiń. V regióne Spińa sa nachádza najväčńia koncentrácia kultúrno–historických 
pamiatok na území SR. Atraktívnosť lokalít svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 
bezprostredne vplýva na úroveň ich návńtevnosti predovńetkým zahraničnými návńtevníkmi. 
Významnými historickými sídelnými ńtruktúrami z hľadiska atraktívnosti pre účastníkov 
poznávacieho turistického ruchu sú mestské pamiatkové rezervácie Keņmarok, Levoča, 
Podolínec, Spińská Kapitula a Spińská Sobota, pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry Ņdiar a 
Osturňa, národné kultúrne pamiatky (ďalej len NKP) – Súbor východoslovenských drevených 
kostolíkov i múzeá ľudovej architektúry - skanzeny v Starej Ľubovni a Pribiline, hrady 
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v Keņmarku, Starej Ľubovni, Kláńtorisko, Spińský hrad,  Červený Kláńtor, Hrabuńický hrad, 
Markuńovský hrad, Stráņky, atď. Rudohorie poskytovalo cez stáročia obņivu obyvateľom jeho 
mestečiek a dedín baníctvom a spracovaním drahých kovov, medi a ņeleza. Na pitie sa vyuņíva 

voda z Baldoviec a z Novej Ľubovne, termálna voda vo Vrbove sa vyuņíva na kúpanie, liečivá 

voda vo Vyńných Ruņbachoch na liečenie rôznych chorôb. Spiń je aj depozitárom chránených 
rastlín a zvierat, o čom svedčí, ņe na jeho území sú - okrem viacerých chránených území - aj tri 

národné parky: Tatranský, Pieninský a Slovenský raj. 
Na Spińi ņili vņdy ľudia rôznych etník, národností a náboņenstiev, a to väčńinou v dobrej zhode. 
Oddávna tu ņijú Slováci, ktorí vņdy tvorili väčńinu obyvateľstva. Od 12. storočia začali prichádzať 
nemeckí kolonisti, ktorí dostávali od uhorských kráľov výsady, na základe ktorých sa vyvinula 
neobyčajne hustá sieť slobodných miest a mestečiek a rozprúdil sa čulý výrobný a obchodný 
ruch. V 12. storočí tu Maďari usadili svojich stráņcov hraníc. Na severnej hranici ņijú obyvatelia, 
ktorých nárečie je blízke poľskému jazyku a ktorých zvykneme nazývať goralmi. Od 14. storočia 
začali osídľovať vyńńie polohy v horách Rusíni či Ukrajinci, ktorí si so sebou priniesli nielen 
vlastný jazyk a kultúru, ale aj východné kresťanstvo. Napokon na Spińi ņilo aj mnoho Ņidov. 
Postupom času od 15. storočia sa rozmnoņil aj počet Rómov. Ņijú tu katolíci latinského i 
východného obradu, pravoslávni, evanjelici augsburského vyznania a bolo aj mnoho prísluńníkov 
izraelského náboņenstva. Títo rôzni ľudia spolu pracovali, spolu vytvárali hodnoty hmotné i 
kultúrne. Tak tu vznikla multietnická kultúra vysokej hodnoty, ktorá bola neustále ovplyvňovaná 
kultúrou stredoeurópskou a tvorí jej integrálnu súčasť. 
Spiń je aj neobvykle bohatou klenotnicou umelecko-historických pamiatok. Vzácne pamiatky sa 
nachádzajú takmer v kaņdej dedine a turista, ak chce vidieť viaceré pamiatky svetovej úrovne 
nemusí prejsť ani 100 km. Hodnota a bohatstvo pamiatok sa navonok odráņa v tom, ņe na Spińi sa 
nachádzajú pamiatky zapísané do Zoznamu svetových prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO 

(Spińský hrad, Spińská Kapitula, Spińské Podhradie, Ņehra, Dobńinská ľadová jaskyňa), ņe 

sú tu pamiatky evidované ako národné kultúrne pamiatky: Dielo Majstra Pavla z Levoče a 

chrám sv. Jakuba v Levoči, Spińský hrad, keņmarské evanjelické lýceum a artikulárny kostol 

múzeum v Krompachoch, kostolík v Ņehre. Takmer polovica z mestských pamiatkových 

rezervácií Slovenska je na Spińi: Levoča, Keņmarok, Spińská Kapitula, Spińská Sobota. Na 
Spińi je mnoņstvo iných pamiatok najmä gotickej a renesančnej architektúry, sochárstva, 
nástenného i tabuľového maliarstva, ale aj zlatníctva a ostatného umeleckého remesla ani 
nehovoriac. Etnická bohatosť Spińa vytvára aj rôznorodosť jeho ľudovej kultúry. Či uņ ide o 
ľudovú architektúru, alebo o kroje, zvyky, piesne a tance, ľudové remeslo. To vńetko harmonicky 
splýva s ostatnou kultúrou hmotnou i duchovnou a s okolitou prírodou. Najbohatńou pokladnicou 

pamiatok Spińa je Levoča. Patrila medzi najvýznamnejńie slobodné kráľovské mestá Uhorska. 

Ďalńím vzdelanostným centrom bol Keņmarok. Donedávna si uchoval aj svoj nemecký charakter 
a spomedzi jeho ńkôl vynikalo jeho nemecké evanjelické lýceum. Duchovným centrom Spińa bola 

Spińská Kapitula. Strediskom baníctva bola Gelnica. V novńej dobe sa vyvinuli na významné 

mestá aj Spińská Nová Ves a Poprad. Zvláńtny charakter a bohaté dejiny mali aj mestá Stará 
Ľubovňa, Podolínec, Spińská Stará Ves, Spińské Vlachy a iné. Niektoré z nich boli počas 360 

rokov v poľskom zálohu.  
Liptov je ďalńou ideálnou ucelenou oblasťou a vyznačuje sa svojráznou ľudovou architektúrou a 

folklórom : Vlkolínec, Východná, Vaņec, Hybe, Liptovské Sliače, Liptovská Osada a iné. V 

Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa môņu návńtevníci zoznámiť s liptovským folklórom, s 
ľudovými remeslami, ale aj s chovom huculských koní, čo je raritou tohto múzea. Rezervácia 

ľudovej architektúry vo Vlkolínci je ďalńou atraktivitou, ktorá je zaradená v Zozname svetového 
prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Územie Liptova bolo osídlené uņ od praveku, čo 

http://www.spis.sk/regiony/shrad/shrad.html
http://www.spis.sk/regiony/slubovna/slubovna.html
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dokladujú nálezy neolitického pôvodu (spred 6000 rokov). Významnejńie osídlenie pochádza z 
mladńej doby bronzovej (1000 r. p.n.l.), k najvzácnejńím nálezom patria bronzové meče tzv. 

liptovského typu. Dôleņitú kapitolu histórie Liptova tvoria Kelti (neskorńie pohrebisko z mladńej 
doby hradińtnej r. 950 -1200 v Liptovskom Michale). Liptov sa spomína od panovania uhorského 

kráľa Ondreja II. - roku 1231. Bohatú históriu Liptova dokumentujú aj nálezy na hradoch Likava, 

Liptovský hrad a na hrade v Liptovskom Hrádku. Územie Liptova bolo od 12. storočia trvalou 
súčasťou Uhorska. Samostatná ņupa vznikla v druhej tretine 13. storočia. Na Liptove ņil aj známy 
slovenský zbojník Juraj Jánońík, ktorého chytili v roku 1713 vo Valaskej Dubovej. Na tomto 
mieste je v súčasnosti ńtýlová reńtaurácia Jánońíkova Koliba. Neodmysliteľnú súčasť historického 
vývoja Liptova tvorí baníctvo. V 13. storočí v období nemeckej kolonizácie vznikli banícke osady 
v údolí potoka Boca, kde sa dolovalo zlato, striebro, meď a ņelezo. Z čias hornoliptovského 
baníctva v 19. storočí sa zachovala váņnica a zvonica na Mańi pri Liptovskom Hrádku. V dolnom 
Liptove sa rozvinulo baníctvo. V Magurke sa dodnes zachovali zvyńky ńtôlní a banských ciest. 
Okrem baníckej histórie je oblasť Liptova známa aj svojimi murármi, vraví sa ņe Peńť postavili 
liptovskí murári. Súbory tradičných murovaných domov môņeme vidieť v Hybiach a iných 
murárskych obciach. V minulosti sa obyvatelia Liptova zaoberali pestovaním obilnín, zemiakov, 
konope a ľanu. Vplyvom kolonizácie na valaskom práve od 13. storočia bol rozńírený aj chov 
oviec. Výroba produktov z ovčieho mlieka, umelecký a výtvarný prejav pastierov podstatne 
ovplyvnili ľudovú kultúru regiónu. Liptovská bryndza je najlepńou na Slovensku a vyváņa sa do 
Ameriky. Z kultúrnohistorických objektov sú najvýznamnejńie Kostol sv. Mikuláńa z roku 1280 so 
zachovanými gotickými klenbami, tzv. Seligovský dom (kde odsúdili Juraja Jánońíka), dnes sídlo 
literárno-historického múzea J. Kráľa, bývalý ņupný dom (rozńírený a pseudobarokovo 
prefasádovaný), barokový objekt Slovenského múzea prírody a jaskyniarstva, remeselnícke 

domy, kańtiele a mnohé ďalńie, stráņny hrad Likava leņiaceho na ceste z Ruņomberka na Oravu. 

Je tu, v obci Svätý Kríņ, najväčńí kríņový drevený artikulárny kostol v Európe prenesený z 
Paludze pri stavbe vodnej nádrņe Liptovská Mara.  
Orava tvorila uzavretý geografický celok uņ koncom treťohôr. Jej konečný vzhľad dotvorila rieka 
Orava so svojimi prítokmi postupným hĺbením sa do podloņia v priebehu 500 miliónov rokov. Prvý 
človek sa na Orave objavil v paleolite v dobe posledného zaľadnenia pred pribliņne 10 000 rokmi. 
Ńlo o sídliská lovcov sobov na severnej Orave, ktorí zanechali kamenné nástroje v oblasti 
Bobrova, Lipnice, Trstenej. Lovci postupovali na Oravu z níņin na území dneńného Poľska pod 
tlakom posledného zaľadnenia. Kaņdé ďalńie osídľovanie Oravy na Orave od 3. tisícročia pred n. 
l., výlučne z juhu. Boli to roľníci chovajúci kravy, kozy, ovce, ońípané, pestujúci pńenicu, 
jačmeň, proso, bôb, ńońovicu, hrach. Poznali meď a keramiku. V období okolo 1500 rokov pred n. 
l. sa objavuje na dolnej Orave bronz, neskôr opevnené hradiská a mohyly. V dobe ņeleznej a 
rímskej postúpila pod tlakom germánskych kmeňov na prelome letopočtov na Oravu časť Keltov, 
okolo 5. storočia nakrátko aj Germáni. Časť pôvodného obyvateľstva zostala aņ do príchodu 
Slovanov niekedy v 8. storočí. V 8. a 9. storočí splynulo pôvodné obyvateľstvo s novým 
slovanským etnikom, ktoré na toto územie preniklo pozdĺņ Váhu. V 11. storočí si oblasť Oravy 
vrátane jej slovanských obyvateľov podmanili jazdecké duņiny starých Maďarov. Územie a jeho 
obyvatelia sa stali dedičným vlastníctvom uhorského kráľa. V čase vzniku uhorského ńtátu na 
seba v krajine okolo Tatier narazili konkurenčné kolonizačné záujmy poľských a slovenských 
osadníkov. V prvej polovici 13. storočia bolo na Orave len niekoľko osád, ktorých existencia je 
archeologicky a historicky doloņená. Veľké zmeny na Orave prinieslo 13. storočie. Po tatárskom 
vpáde sa kráľ Belo IV. rozhodol posilniť pohraničné oblasti Uhorska novými kolonistami. Panovník 
a ńľachta sa snaņili zabezpečiť severnú hranicu Uhorska a vybudovali na nej niekoľko hradov. 
Najdôleņitejńím na Orave bol Oravský hrad. Na Orave sa najstarńie obce koncentrovali do doliny 
rieky Orava, pozdĺņ obchodnej cesty, ktorá smerovala k colnej stanici v Tvrdońíne. Z oravských 

http://www.liptov.sk/muzea/kelt.htm
http://www.liptov.sk/hrady.html#likava
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http://www.nizketatry.sk/obce/ruzomberok/ruzomberok.html
http://www.nizketatry.sk/obce/skriz/skriz.html
http://www.nizketatry.sk/obce/skriz/skriz.html
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osád sa ako prvá písomne uvádza Tvrdońín. Spomína sa v listine z roku 1265 ako pohraničná colná 
stanica, cez ktorú sa dodávalo súkno, soľ a olovo. Na začiatku 14. storočia sa skončilo 
formovanie administratívneho členenia, ktoré bez väčńích zmien pretrvalo do 19. storočia. Orava 
sa v druhej polovici 14. storočia stala samostatnou stolicou. V 15. storočí Orava patrila eńte vņdy 
medzi najmenej zaľudnené oblasti Slovenska. Členitejńie a odľahlejńie časti Oravy boli osídlené 
aņ v 16. a 17. storočí počas valańskej kolonizácia. Na Orave sa zásluhou Thurzovcov zaloņilo 24 
nových obcí s goralským obyvateľstvom. Okrem obcí zaloņených na valańskom práve existovali i 
sedliacke a zemianske obce, ktoré boli vyňaté z hradnej právomoci a ktoré dostali do daru 
jednotlivé ńľachtické rody. Prvé mestské privilégia získala Trstená. Ako posledné mesto bolo 
povýńené Námestovo. Ani Oravu neobińla v 17. a 18. storočí séria protihabsburských povstaní. 
Najväčńím oravským povstaním bolo nepochybne povstanie pod vedením Gańpara Piku v roku 
1627. Stavovské povstania znamenali aj útlm v osídľovaní Oravy. V roku 1683 litovské vojská 
vypálil 27 oravských osád. Moru a veľkému hladu v rokoch 1710 a 1711 padlo za obeť 
niekoľkotisíc ľudí. Po podpísaní Satmárskeho mieru sa začalo obdobie konsolidácie pomerov a 
hospodárskeho rozvoja. Vznikali nové cechy a zvýńil sa počet remeselníkov, ktorí sa v nich 
organizovali. Rozvíjali sa hlavne cechy koņuńníkov, krajčírov, súkenníkov, klobučníkov, 
plátenníkov, čiņmárov a obuvníkov. Medzi najväčńie strediská hospodárskeho a kultúrneho ņivota 
patrila Trstená, Tvrdońín, Námestovo, Dolný Kubín a Veličná.Oravské remesla preslávili hlavne 
oravskí plátenníci, ktorí vyrábali a vyváņali plátno do viacerých krajín juņnej Európy. Väčńina 
obyvateľstva sa vńak naďalej ņivila roľníctvom a chovom dobytka. Orava si aj v 19. storočí 
zachovala predovńetkým poľnohospodársky charakter. V druhej polovici 19. storočia nastala 
veľká vlna vysťahovalectva. Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik 1. ČSR znamenal pre Slovákov 
koniec národnostného útlaku. Druhá svetová vojna spôsobila na Orave veľké ńkody. Boli zničené 
viaceré objekty, vďaka čomu sa povojnový ņivot normalizoval pomaly. Za socializmu vo väčńine 
oravských obcí vznikali jednotné roľnícke druņstvá a ńtátne majetky. Prelom v hospodárskej 
ńtruktúre Oravy znamenala jej industrializácia. Výrazne sa zvýńil počet obyvateľov predovńetkým 
v mestách. Vznikom Slovenskej republiky v r. 1993 sa začala nová etapa formovania 
hospodárskeho a spoločenského ņivota. Historickým centrom a dominantou Oravy je Oravský 
hrad. Vznikol najneskôr v 13. storočí ako stráņna pevnosť pri ceste do Poľska. Pôvodne postavený 
v románskom a gotickom slohu, súčasný výzor pochádza zo začiatku 17. storočia. Bývalo v ňom 
oravské panstvo. Návńtevníci v ňom dnes nájdu expozície dejín Oravy, archeologickú, 
etnografickú, oravskej fauny a flóry. Múzeum oravskej dediny v Zuberci sprístupňuje 58 objektov 
ľudovej architektúry na ploche 20 ha s domami vńetkých spoločenských vrstiev 17. a 18. storočia 
- roľníkov, zemanov, remeselníkov, salańníkov, cirkvi.  
Celkove v  slovenskej časti regiónu Tatry je lokalizovaných viacero významných kultúrnych 
zariadení. Spolu sú tu 3 divadlá, 6 galérií (vrátane pobočiek), 12 múzeí (vrátane pobočiek). 

 
poľská strana  
 
Na území poľskej časti Euroregiónu „Tatry” sa uņ od stredoveku vzájomne prelínali vplyvy 
mnohých národov a kultúr: poľskej, slovenskej, maďarskej, nemeckej, ņidovskej, łemkowskej a 
rómskej. Ich stopy nachádzame v umení, jazyku, folklóre, architektúre              a zvykoch tohto 
regiónu. Ony vypovedajú o jeho unikátnej hodnote a rôznorodosti. Aj pôsobenie iných kultúr 
vplýva na charakter súčasnej podoby pohraničia. Dnes ho obývajú dve etnické skupiny: Rómovia 
(v okresoch: nowosądeckom, nowotarskom a tatrzańskom) a Łemkowia (v okresoch: gorlickom a 
nowosądeckom) a tieņ niekoľko národnostných menńín – najviac je Slovákov (v okresoch: 
nowotarskom a tatrzańskom)a tieņ Ukrajincov (v okresoch: gorlickom a nowosądeckom).  
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Svedectvom historického a kultúrneho dedičstva Podhalia, Spińa, Oravy, zeme sądeckej, 
gorlickej a limanowskej sú početné pamiatkové objekty – staromestské komplexy, zámky, 
paláce, dvory, kláńtory, svätyne, sanktuária, drevené kostolíky a cerkvi. Veľa z týchto pamiatok 
bolo zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Sú to drevené kostoly v Sękowej, 
Binarowej a Dębnie Podhalańskom. Charakteristická pre región je drevená výstavba – kostoly, 
cerkvi, a tieņ dvory a łemkowske chaty. Veľmi odlińná drevená architektúra sa objavovala na 
vidieku. Dnes ju moņno obdivivať v skanzenoch v Nowom Sączi, Zubrzyci Górnej a Szymbarku. 
Pestré a obyvateľmi stále udrņiavané je ľudové umenie – tradičné zvyky a obrady, hudobný a 
tanečný folklór a tieņ remeslo. Dodnes funguje mnoņstvo regionálnych súborov, ľudoví umelci 
prezentujú svoje umenie na mnohých jarmokoch a folklórnych festivaloch. 
Hovoriac o spoločnej kultúre regiónu, treba vyzdvihnúť úlohu, ktorú v jej formovaní hrajú 
kultúrne inńtitúcie – múzeá, galérie, divadlá, hudobné inńtitúcie, kiná, kniņnice a iné pracoviská. 
V piatich opisovaných okresoch pôsobí 18 múzeí a muzeálnych pobočiek, ktoré v roku 2006 
navńtívilo vyńe 500 tisíc návńtevníkov, z toho 63 tisíc tvorila ńkolská mládeņ. V porovnaní s rokom 
2005 pozorujeme značný pokles počtu návńtevníkov v nowotarskom okrese (o 44,9 %). Počet 
prezentovaných výstav je na obdobnej úrovni. V roku 2006 bolo zorganizovaných 90 periodických 
výstav, z toho 71 vlastných. 
 
Múzea v roku 2006 

Okres 
Múzea a 

pobočkymúzeí 
Muzeálnezbier

ky 

Periodické výstavy Návńtevníci múzea v tis. 

vlastné cudzie celkom 
z toho ńkolská 

mládeņ 

gorlický 3 17782 9 7 30,4 13,2 

limanowský 3 3569 2 --- 11,1 3,9 

nowosądecký 4 5306 10 3 44,6 16,4 

nowotarský 5 18478 42 2 293,8 89,3 

tatrzańský 3 19270 8 7 131,5 40,9 

Spolu: 18 64405 71 19 511,4 163,7 

 
Na území piatich okresov, ktoré leņia v poľskej časti Euroregiónu „Tatry” v roku  2005 fungovalo 
126 kultúrnych inńtitúcií, zväčńa domov a kultúrnych stredísk, ktoré zorganizovali takmer 4 tisíc 
podujatí.  Zúčastnilo sa ich vyńe 600 tisíc osôb. Veľa z týchto zámerov má cezhraničný charakter 
a uņ roky sú organizované v rámci spoločných projektov financovaných z prostriedkov Európskej 
únie. Je to prirodzený dôsledok podobnosti kultúr, folklóru a jazyka poľských a slovenských 
obyvateľov pohraničia, ktoré prajú čoraz väčńej integrácií regiónu.  
 
Kultúrne inńtitúcie v roku 2005 

Okres 
Kultúrne inńtitúcie 

Organizované 
podujatia celkom 

Účastníci podujatí 
v tis. 

Celkom  
Kultúrne 

domy 
Kultúrne 
centrá 

Kluby  Kluby  počas roku 

gorlický 22 4 8 3 7 709 102,1 

limanowský 15 3 6 6 --- 392 42,4 
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nowosądecký 52 24 12 2 14 1562 248 

nowotarský 31 8 13 --- 10 1005 200,5 

tatrzańský 6 1 4 --- 1 237 35,7 

Spolu: 126 40 43 11 32 3905 628,7 

 
Počas posledných rokov sa na rovnakej úrovni udrņiava počet osôb vyuņívajúcich kniņnice. V roku 
2006 vyuņilo sluņby 219 pobočiek kniņníc, ktoré existujú na tomto území a ktoré majú vo svojich 
zbierkach takmer 2,5 milióna zväzkov, vyńe 120 tisíc čitateľov. 
 
Verejné kniņnice v roku 2006 

Okres 

Kniņničné pracoviská 

Kniņnica v tis. 
zväzkov 

Čitatelia 

Vypoņičania v zväzkoch  
Počet obyvateľstva 

na 1 kniņničné 
pracovisko celkom 

z toho kniņnice 
a pobočky 

v tisícoch na 1 čitateľa 

Gorlický 34 31 386,6 23482 476 20,3 3138 

limanowský 39 37 471,2 22411 378,9 16,9 3131 

nowosądecký 69 62 732,3 35223 799,3 22,7 2879 

nowotarský 57 57 634,2 31215 466,2 14,9 3196 

Tatrzańský 20 17 242,3 11182 217,8 19,5 3260 

Spolu: 219 204 2466,6 123513 2338,2 18,9 3121 

 
Na území Euroregiónu „Tatry” nie je ťaņký prístup k vzdelávaniu. Vo vńetkých piatich okresoch 
existuje na daný počet obyvateľstva vhodný počet ńkolských zariadení. Avńak pozorujeme nárast 
počtu vyńńích ńkôl, ńtátnych ako aj neverejných, ktoré predovńetkým ponúkajú niņńie 
vysokońkolské ńtúdium a moņnosť dosiahnuť titul bakalár, bez nutnosti opustiť rodný región. 
Čoraz viac je tieņ pobočiek veľkých a uznávaných univerzít a akadémií, okrem iných aj z 
Krakowa. Takáto situácia vytvára podmienky, ktoré umoņňujú pokračovanie vzdelávania a 
zároveň nárast úrovne vzdelanosti obyvateľstva regiónu. 
Na území piatich analyzovaných okresov je 546 predńkolských zariadení, ktoré ponúkajú 10 000 
miest pre deti. V roku 2006/2007 ich navńtevovalo 9935 detí. Tieto údaje sú pribliņne na 
rovnakej úrovni ako v roku 2005. V ńkolskom roku 2006/2007 navńtevovalo v 471 základných 
ńkolách 62 884 ņiakov, čo je o 2306 menej ako rok predtým. Avńak na takmer rovnakej úrovni 
ostal v roku 2006/2007 počet ņiakov, gymnazistov, pretoņe vo 209 gymnázií navńtevovalo 37 076 
ņiakov.  
V ńkolskom roku 2006/2007 v piatich okresoch fungovalo 201 nadstavbových ńtúdií, tj. o 9 menej 
ako v predchádzajúcom roku. Najväčńiu skupinu tvorili stredné vńeobecnovzdelávacie a 
profilované (41 %) a tieņ technika (32 %). Najmenej bolo učilíńť (27 %). V porovnaní so ńkolským 
rokom 2005/2006 sa o 6 % zmenńil počet vńeobecnovzdelávacích, aj technických ńkôl. Na 
rovnakej úrovni zostal počet učilísť. Počet vńetkých ņiakov nadstavbových ńtúdií sa zníņil o 5 % a 
v ńkolskom roku 2006/2007 predstavoval 37 221 ņiakov. 
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Počas posledných dvoch rokov sa o 11 % zvýńil počet nadstavbových ńkôl.                  V ńkolskom 
roku 2006/2007 existovalo 78 takýchto ńkôl, ktoré navńtevovalo 4047 ņiakov, čo je o 2,3 % viac 
ako v predchádzajúcom roku. Aņ o 20 % sa ale zníņil počet ńkôl pre dospelých. Pokles počtu 
týchto ńkôl zaznemenali najmä v okresoch nowosądeckom a tatrzańskom. V roku 2006/2007 
takýchto 69 ńkôl navńtevovalo 3839 osôb, čo je o 16 % menej ako v predchádzajúcom roku. 
V poľskej časti Euroregiónu „Tatry” pôsobia 2 ńtátne vyńńie ńkoly, ktoré ponúkajú niņńie 
vysokońkolské ńtúdium: od roku 1998 fungujúca Ńtátna vyńńia odborná ńkola v Nowom Sączi, ktorá 

vzdeláva ńtudentov v týchto odboroch: ekonomický, cudzie jazyky, pedagogický, technický a 

zdravotný a tieņ v roku 2001 zaloņená Podhalianska ńtátna vyńńia odborná ńkola  v Nowom Targu 
s odbormi: architektúry a urbanistiky, poľskej filológie, fyzioterapie, ońetrovateľstva, rekreácie a 

turistiky. Tieņ tu pôsobia 2 vyńńie súkromné ńkoly so sídlami v  Nowom Sączi – Vyńńia ńkola 
biznisu - National LOUIS UNIVERSITY, ktorá vznikla        v roku 1992 a ponúka niņńie aj vyńńie 
vysokońkolské ńtúdium v smeroch: riadenie, informatika, politológia a psychológia a tieņ Vyńńia 
ńkola podnikania (ktorá funguje od roku 2003 a ponúka tri ńtudijné smery: geodéziu a 
kartografiu, krajinné inņinierstvo a tieņ turistiku a rekreáciu). Tieto ńkoly vzdelávali v roku 
2006/2007 takmer 15 000 ńtudentov. Okrem toho vo väčńích mestách regiónu – Nowom Targu, 
Zakopanom, Nowom Sączi, Limanowej, Gorlicach sa nachadzajú pobočky vyńńích, najmä 
krakovských ńkôl, ktoré ponúkajú denné, externé a podiplomové ńtúdiá.  

 
 

4. SWOT ANALÝZA 
(silné stránky, slabé stránky, príleņitosti a ohrozenia) 
(mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

 

 
SWOT ANALÝZA územia Euroregiónu „Tatry“ 

 

Oblasť Silné stránky Slabé stránky Príleţitosti Ohrozenia 
Charakteristika 
územia 

- Bohatá morfologická 
rozmanitosť a členitosť 
krajinnej ńtruktúry 
prihraničného regiónu 

- Relatívne vysoký 
podiel územia 
znemoņňujúci 
hospodársky rast 
regiónu (nízko 
obývané a  
neobývané oblasti) 

- Atraktívne územie 
pre zahraničných 
investorov 
- Prihraničný charakter 
regiónu predurčuje 
k vzájomnej spolupráci 
vo vńetkých oblastiach 

- Prehlbujúca sa 
marginalizácia 
niektorých častí územia 
regiónu 

Ţivotné 
prostredie 
(prírodné 
prostredie) 

- Relatívne vysoké 
zastúpenie  druhovo 
bohatńích lesných 
porastov odolnejńích 
voči pôsobeniu 
negatívnych vplyvov  

- Nadpriemerná kvalita 
ņivotného prostredia 
v pohraničnom 
podhorskom a horskom 

- Prítomnosť veľkých  
  znečisťovateľov ŅP 
- Značný výskyt 
starých 
  ekologických záťaņí 
- Nedostatočná 
protipovodňová 
ochrana sídiel 
- Zvýńená 
kontaminácia pôdy 
vplyvom 
poľnohospodárskej 

- Spoločné rieńenie 
enviromentálnych 
problémov a katastrof 
- Moņnosť väčńieho 
vyuņitia alternatívnych 
a obnoviteľných 
zdrojov energie 
- komplexná 
cezhraničná 
revitalizácia krajiny 

- Degradácia prírodných 
zdrojov v dôsledku 
urbanizačných procesov 
- Výskyt prírodných 
a enviromentálnych 
katastrof 
- Nedostatočné rieńenie 
starých ekologických 
záťaņí 
- ohrozenie povodňami  

http://www.pwsz-ns.edu.pl/ekonomiczny/index.html
http://www.pwsz-ns.edu.pl/jezykowy/index.html
http://www.pwsz-ns.edu.pl/pedagogiczny/index.html
http://www.pwsz-ns.edu.pl/techniczny/index.html
http://www.pwsz-ns.edu.pl/zdrowia/index.html
http://www.wsb-nlu.edu.pl/
http://www.wsb-nlu.edu.pl/
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pásme  

- Vysoký podiel 
veľkoplońne chráneného 
územia (národné parky 
a krajinné oblasti, 
územia NATURA 2000) 

činnosti najmä na 
juhu regiónu 
- Kontaminácia pôd 
a podzemných vôd, 
nárast znečistenia 
z mobilných zdrojov 
znečistenia v oblasti 
dopravných koridorov 
- Relatívne značný 
podiel obcí bez 
kanalizácie a  
  ČOV, najmä v  
horských oblastiach 
s nízkou hustotou 
obyvateľstva 
- Nízke ekologické 
povedomie 
obyvateľstva  
 

Dopravná a  
komunika - 
čná 
infraštruk - 
túra 

- Významné tranzitné 
funkcie v  
medzinárodnej doprave 
- Poloha vo významnom     
európskom dopravnom 
koridore sever – juh 
- Dostatočné pokrytie 
územia  rozvodovými 
sieťami elektrickej 
energie a plynu 
 

- Nedostatočná 
dostupnosť  
cezhraničných sídiel 
a aktivít 
nachádzajúcich sa 
mimo hlavných 
dopravných koridorov 
- Neexistujúca, alebo 
nekvalitná 
cezhraničná 
dopravná 
infrańtruktúra 
- Zaostávajúca 
technická  
infrańtruktúra a  
vybavenosť na 
vidieku 
- vysoké náklady 
udrņiavania 
infrańtruktúry na 
horskom území 

- Rozvoj 
medzinárodných 
európskych koridorov, 
regionálnych 
dopravných sietí  
- Rozvoj IT siete a  
nových informačných 
technológii a nárast 
oblasti s prístupom 
k ńiroko pásmovému 
Internetu 
- Zlepńenie 
komunikačného 
prístupu v  hraničných 
oblastiach 

- Oneskorenia v 
realizácii 
programov rozvoja 
dopravnej infrańtruktúry 
hlavne celońtátne 
programy 
medzinárodného 
významu a investičné 
náklady 
- Nepriaznivá situácia na 
trhu s palivami 
- Negatívny dopad 
dopravy na ņivotné 
prostredie prírodné 
zdroje a chránené 
oblasti 
- neliberalizovaný 
telekomunikačný trh  

Informačná 
a komunikačná 
technológia 

- Postupná 
informatizácia  verejnej 
správy 
- Postupné zvyńovanie 
rozńirovanie internetu 
 

- Nedostupné 
kvalitné verejné 
elektronické sluņby 
- Nedostatočné 
vyuņívanie 
ńirokopásmového 
internetu hlavne vo 
vidieckych sídlach 
- Nerozvinuté IKT 
sluņby  
- Nízka kompletnosť 
pouņívateľov IKT 

- Atraktivita regiónu 
týkajúca sa investícií 
 

- Vylúčenie 
informačných 
technológií u časti 
obyvateľstva 
v prihraničnej oblasti 

Hospodárstvo - Silná tradícia - Silná koncentrácia - Prílev investícií do - Odchod investorov, 
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priemyselnej výroby 
v niektorých častiach 
EUT,  remeselnej 
výroby 
a poľnohospodárstva 
- Veľké mnoņstvo 
minerálnych zdrojov 

útlmových 
priemyselných 
odvetví 
- Vysoká miera 
nezamestnanosti 
- Nízka miera odvetví 
s vysokou pridanou 
hodnotou 
- Málo rozvinuté 
sluņby pre podporu 
malého a stredného 
podnikania 

odvetví s vysokou 
pridanou hodnotou, 
náročných na 
technológie a kvalitnú 
pracovnú silu 
- Rozvoj MSP z dôvodu 
nárastu fondov EÚ 
- Relatívne vysoká 
miera zamestnanosti 
v niektorých častiach 
EUT 

ktorí vyuņívali 
komparatívnu  
   výhodu niņńích 
nákladov na prácu  
- Pretrvávanie vysokej 
miery nezamestnanosti 

Obyvateľstvo - Dobrá komunikácia pre 
podobnosť poľského 
a slovenského jazyka 
- Spoločné zvyky 
a tradície 
- Nadpriemerný podiel 
obyvateľstva v pred- 
produktívnom veku 
v niektorých častiach 
EUT 
- Celkovo priaznivá 
veková ńtruktúra 
- Územie s technicky 
kvalifikovanou silou  

- Zhorńujúca sa 
veková ńtruktúra  
- Veľké percento 
obyvateľov 
v neproduktívnom 
veku 
- Rast chudoby (v 
niektorých 
regiónoch) 
- Nízke percento 
obyvateľstva s vyńńím 
vzdelaním  
- Nedostatočná 
rozloņenie 
vzdelanostných 
sluņieb s potrebami 
trhu práce 

- Pozitívny index 
prirodzeného prírastku 
- Rozvoj zaloņený na 
skúsenostiach z  
cezhraničnej 
spolupráce v rámci 
kultúry, zdravotnej 
starostlivosti (kúpele) 
integrovaných 
záchranných systémov  
- Rozvoj spolupráce 
samospráv 
vzdelávacích inńtitúcii 
a neńtátnych 
organizácií 

- Emigrácia mladej 
generácie (najmä 
s vyńńím vzdelaním) 
- Strata povedomia 
spoločenstva a  
solidarity 

Turizmus - Rozlohou malý región 
s bohatou ponukou 
prírodných krás 
minerálnych 
a termálnych prameňov, 
termálnych kúpalísk 
vhodných pre zimnú aj 
letnú sezónu 
- Veľmi dobré moņnosti 
letného aj zimného 
ńportového vyņitia 

- Slabá dopravná 
dostupnosť  
- Nedostatočné 
vyuņitie 
   existujúcich 
historických, 
kultúrnych a 
prírodných výhod 
regiónu vzhľadom na 
turizmus 
- Pomerne nízke 
finančné moņnosti 
podnikateľov 
- Krátke sezóny 
a nízke vyuņitie 
zdrojov 

- Zvyńovanie ponuky 
turistických atrakcií a 
sluņieb 
- Moņnosti vidieckej 
turistiky vo väzbe na 
regionálne ńpecifické 
aktivity 
- Zvyńujúce sa 
mnoņstvo značených 
turistických trás 
a cyklotrás 
- Nové trendy na voľný 
čas 
 

- Oslabovanie 
konkurenčnej pozície 
regiónu v dôsledku 
dynamicky sa 
rozvíjajúcich sluņieb 
v ostatných oblastiach 

Kultúra a 
vzdelávanie 

- Udrņiavanie bohatých 
folklórnych tradícií  
- Mimoriadne bohatý 
kultúrno–historický 
potenciál 
- Rozmach tradičnej 
remeselnej výroby 
- Udrņiavanie miestnych 

- Dosť kultúrnych 
a historických 
pamiatok 
   v zlom stave 
- Nedostatok 
prostriedkov na 
udrņanie kultúrnych 
a historických 

- Veľká rozmanitosť 
zachovalých 
a obnovených ľudových 
zvykov a  tradícii  
- Posilňovanie 
regionálnej identity 
- Návrat k materiálnym 
a ľudovým tradíciám 

- Klesanie počtu 
kultúrnych akcií a ich 
návńtevníkov 
- Zanedbávanie obnovy 
historických objektov 
a kultúrnych zariadení 
- Vytratenie 
regionálnych zvykov 
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tradícií 
- Veľké mnoņstvo 
kultúrnych podujatí 
 

pamiatok  
- Veľmi malá 
spolupráca medzi 
aktérmi pri 
formovaní spoločných 
ponúk 

a stavanie na tejto 
myńlienke sluņieb 
a produktov 
cestovného ruchu 

a tradícii z  dôvodu 
popularizácie masovej 
kultúry a  rozvoja 
globalizácie 

 

5. STRATÉGIA  
 
Spoločná poľsko-slovenská Stratégia rozvoja Euroregiónu „Tatry” pre roky 2008-2015 je plánom 
činnosti Euroregiónu „Tatry”, ktorého cieľom je jeho ďalńí rozvoj. Stratégia zohľadňuje 
ńpeciálne znaky územia poľsko-slovenského pohraničia, koncentrujúc sa na kľúčové prvky, ktoré 
identifikuje spoločensko-hospodárska analýza a analýza SWOT. Dôleņitú úlohu pri jej spracovaní 
plnili aj skúsenosti získané cez Euroregión „Tatry” v rokoch 1999-2006 počas začatia Fondu 
Malých projektov programu cezhraničnej spolupráce Phare a tieņ Programu spoločenskej 
iniciatívy INTERREG IIIA Poľsko-Slovenská republika v rokoch 2005-2007.   

 
 

5.1 SÚLAD STRATÉGIE S INÝMI DOKUMENTMI 
 
Spoločná poľsko-slovenská Stratégia rozvoja Euroregiónu „Tatry” pre roky 2008-2015 zachováva 
súdrņnosť so vńetkými podstatnými dokumentmi, ktoré vznikli na úrovni únie, tieņ na ńtátnej, 
regionálnej a lokálnej úrovni, ktoré sa vzťahujú na poľsko-slovenskú cezhraničnú spoluprácu. Zo 
stratégie sú vyňaté hlavné ciele a priority zhodné s: 
 Nariadením (ES) č. 1080/2006 Európskeho parlamentu a rady zo dňa 5. júla 2006 vo veci 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ruńiacim nariadenie (ES) č. 1783/1999,  
 Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 zo dňa 11. júla 2006 ustanovujúcim vńeobecné predpisy 

týkajúce sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho spoločenského fondu a tieņ 
Kohézneho fondu a ruńiacim nariadenie (ES) č. 1260/1999,  

 Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 zo dňa 8. decembra 2006 ustanovujúcim podrobné 
zásady splnenia nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ustanovujúce vńeobecné predpisy 
týkajúce sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho spoločenského fondu ako aj 
Kohézneho fondu a tieņ nariadenia (ES) č. 1080/2006 Európskeho parlamentu a Rady vo veci 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

 Operačným programom cezhraničnej spolupráce Poľská republika-Slovenská republika 2007-
2013 schváleným Európskou komisiou dňa 20. 12. 2007 a vykonávacími dokumentmi, 

 smernicami Lisabonskej a Göteborskej stratégie, ktoré sa týkajú vyváņeného a trvalého 
spoločensko-hospodárskeho rozvoja krajín Európskej únie, 

 Národnými strategickými referenčnými rámcami 2007-2013 spracovanými vládami Poľska a 
Slovenska, 

 Stratégiou rozvoja Malopoľského vojvodstva pre roky 2007-2013, 
 Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Preńovského samosprávneho kraja na roky 

2004-2006, 
 Rozvojovým plánom Slovensko-Východ, 
 Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Ņilinského samosprávneho kraja pre roky 

2007-2013, 
 Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Ņilinského samosprávneho kraja – Jún 2003, 
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 Programami rozvoja jednotlivých jednotiek samosprávy tzn. okresov, miest, zdruņení a obcí 
patriacich do poľskej a slovenskej časti Euroregiónu „Tatry”,  

 Programom rozvoja cezhraničnej spolupráce Euroregiónu „Tatry” z roku 2003. 

 
 
5.2 VÍZIA 
 
Definujúc vznik a priority startégie sme vytýčili smer rozvoja  Euroregiónu „Tatry” a tieņ 
opisujeme jeho misiu. Zohľadňuje aktuálne potreby a ńance rozvoja poľsko-slovenskej 
cezhraničnej spolupráce. Jej úlohou je nasmerovanie úsilí Euroregiónu „Tatry” a vyznačenie 
cesty pre dosiahnutie vńetkých v stratégii vytýčených cieľov. Preto si myslíme, ņe misia 
Spoločnej poľsko-slovenskej Stratégie rozvoja Euroregiónu „Tatry” pre roky 2008-2015 by mala 
znieť: 
 
Cezhraničný Zväzok Euroregión „Tatry” - región všestrannej partnerskej poľsko-slovenskej 
spolupráce s cieľom ďalšieho trvalého rozvoja pomocou  využitia prirodzených prírodných 
hodnôt, kultúrneho dedičstva, hospodárskeho potenciálu a tiež spoločenskej aktivity 
obyvateľov. 

 

5.3 ZÁKLADNÉ PREDOPKLADY A CIELE STRATÉGIE 
 
Hlavný cieľ stratégie 
 
Intenzifikácia poľsko-slovenskej spolupráce, ktorá praje ďalńiemu trvalému rozvoju Euroregiónu 
„Tatry” podľa zásad: 

 partnerstva, 
 efektívneho vyuņitia existujúceho potenciálu pohraničia, 
 rovnomerného rozvoja v rozmere hospodárskom, spoločenskom, priestorovom a tieņ 

týkajúcom sa prostredia, 
 Národných stratégií rozvoja Poľska a Slovenska, 
 Politiky súdrņnosti Európskej únie. 

 
Hlavný cieľ stratégie bude realizovaný pomocou troch priorít: 
 

1. Rozvoj a modernizácia infrańtruktúry poľsko-slovenského pohraničia v Euroregióne 
„Tatry” 

2. Spoločensko-hospodársky rozvoj Euroregiónu „Tatry” 
3. Ďalńí rozvoj miestnych iniciatív  

 
Pre realizáciu strategického cieľa je nutné zohľadnenie nasledujúcich aspektov: 
 

 vytvorenie spoločnej vízie integrovaného regionálneho hospodárstva, spoločenskej 
súdrņnosti a dobrých susedských vzťahov, 

 smerovanie k stabilnému hospodárskemu rastu na oboch stranách hranice, 
 tvorenie podmienok pre ńiroko vnímanú bezpečnosť na poľsko-slovenskom pohraničí, 
 ochrany a nápravy stavu prírody a kultúrneho dedičstva, 
 potrieb miestnych spoločenských skupín. 
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5.4 POPIS PRIORITNÝCH OSÍ 
 
Územie Euroregiónu „Tatry” nie je kompaktnou spoločensko-hospodárskou ńtruktúrou. Vyplýva to 
nielen z rozdielov medzi poľskou a slovenskou časťou Euroregiónu, ale tieņ z veľkej odlińnosti 
medzi subregiónmi, ktoré ho tvoria, a ktoré sú charakterizované často inými činiteľmi, 
týkajúcimi sa okrem iných hustoty zaľudnenia, úrovne vzdelania, hospodárskeho rozvoja, stupňa 
nezamestnanosti. Tieto odlińnosti nedovoľujú v perspektíve najbliņńích rokov vyrieńiť vńetky 
problémy Euroregiónu „Tatry”, ktoré predstavuje analýza SWOT. Preto tieņ autori Spoločnej 
poľsko-slovenskej Stratégie rozvoja Euroregiónu „Tatry” pre roky 2008-2015 urobili arbitrálny 
výber prioritných osí so ńirokým záberom, ktoré vyznačujú hlavné smery spoločensko-
hospodárskeho rozvoja poľsko-slovenského pohraničia. 

 
Priorita 1.  
 
ROZVOJ A MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY  
POĽSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČIA V EUROREGIÓNIE „TATRY” 
 
Základným nedostatkom Euroregiónu „Tatry” je slabo rozvinutá infrańtruktúra. Jej výstavba, 
modernizácia a zlepńenie, to sú spoločné predsavzatia, ktoré by sa mali realizovať v najbliņńej 
budúcnosti v Euroregióne „Tatry”. Zvyńovanie výdavkov na cestnú a komunikačnú infrańtruktúru, 
bude mať vplyv na vylepńenie dostupnosti marginálnach území. Predsavzatia, ktorých cieľom je 
náprava infrańtruktúry ochrany prostredia, by sa mali pričiniť k náprave prírodných hodnôt a 
vyváņeného rozvoja Euroregiónu „Tatry”. 
 
Hlavný cieľ priority 
 
Zdokonalenie infraštruktúry poľsko-slovenského pohraničia v Euroregióne „Tatry” 
nasmerované na zväčšenie široko chápanej dostupnosti: komunikačnej, dopravnej, 
bezpečnostnej, urbanistickej integrácie a ochrany prostredia s cieľom zvyšovania 
atraktivity Euroregiónu „Tatry”. 
 
Podrobné ciele 
 

 zdokonalenie priamych dopravných a komunikačných spojení v Euroregióne „Tatry”, 
 zlepńenie stavu infrańtruktúry ochrany prostredia a zabránenie prirodzenému ohrozeniu v 

Euroregióne „Tatry”, 
 vyuņívanie obnoviteľných zdrojov energie, 
 rozvoj informačnej spoločnosti pomocou vybudovania telekomunikačnej infrańtruktúry. 

 
Hlavné smery činnosti 
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 vybudovanie a modernizácia cezhraničnej dopravnej a komunikačnej infrańtruktúry s 

regionálnym a miestnym významom, 
 rozvoj systémov zvyńujúcich kvalitu a efektivitu verejnej a  multimodálnej dopravy, 
 budovanie cyklotrás a lokálnych riečnych vnútrozemnských ciest, 
 budovanie cezhraničnej infrańtruktúry v oblasti ochrany prírody, prírodných zdrojov, 

obnoviteľných zdrojov energie a  systémov, ktoré zvyńujú ich kvalitu, 
 spoločné plánovanie a lepńie spravovanie sluņieb spojených s prostredím  Euroregiónu 

„Tatry”. 
Činnosti v rámci tejto priority budú vykonávané v dvoch témach: 

 
Téma 1. 
KOMUNIKAČNÁ A DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 
V poľsko-slovenskom pohraničí je slabo rozvinutá komunikačná a dopravná infrańtruktúra, ktorá 
si vyņaduje mnoņstvo cezhraničných investícií, nasmerovaných              do  vybudovania novej a 
modernizácií a zlepńenia uņ existujúcej infrańtruktúry, zvláńť v priamych spojeniach medzi 
Poľskom a Slovenskom. V súvislosti s tým bude v najbliņńích rokoch zvláńť dôleņitá realizácia 
spoločných poľsko-slovenských projektov týkajúcich sa rozvoja dopravnej a komunikačne 
infrańtruktúry. Nutné je tieņ začatie činnosti smerujúcej       k modernizácii a výstavbe lokálnych 
ciest, ktoré vedú k hraničným priechodom. Vstup Poľska a Slovenska do Schengenského priestoru 
v roku 2007 spôsobí nutnosť obhospodárovania budov na hraničných priechodoch, ktoré bude 
moņné prispôsobiť novým funkciám hraničných priechodov. 
Okrem toho budú mať veľký význam spoločné predsavzatia z oblasti multimodálnej dopravy. 
Veľmi dôleņitou úlohou je zlepńenie ńiroko chápanej bezpečnosti, obzvláńť bezpečnosti na 
cestách. V tejto oblasti dôleņitú úlohu musí plniť spolupráca poľských a slovenských záchranných 
sluņieb a sluņieb verejného poriadku.  
Na území Euroregiónu „Tatry” je dostupnosť komunikačnej infrańtruktúry vyuņívaná stále v 
neveľkej miere. V súvislostí s tým budú dôleņité cezhraničné projekty, ktorých cieľom je rozvoj 
informačnej spoločnosti s ohľadom na moderné komunikačné rieńenia (Internet).  

 
Téma 2. 
INFRAŠTRUKTÚRA OCHRANY PROSTREDIA 
 
Územie Euroregiónu „Tatry” charakterizujú unikátne a cenné prírodné a krajinné  hodnoty, o 
čom svedčí aj existencia mnoņstva národných a krajinných parkov, rezervácií a chránených 
území. Zachovanie tohto prírodného dedičstva by malo byť cieľom spoločných, cezhraničných 
projektov, ktoré sú realizované samosprávnymi jednotkami, a tieņ inńtitúciami, ktoré pracujú v 
prospech ochrany prírody, a ktoré často potrebujú podporu svojich predsavzatí a iniciatív.  
Kontinuáciu si vyņadujú investície v oblasti výstavby čističiek odpadových vôd, začaté v minulých 
rokoch, na najdôleņitejńích riekach regiónu: Poprade, Dunajci, Orave, Váhu. Tieņ treba začať 
intezívnu činnosť spojenú so separovaním a recykláciou odpadu a tieņ likvidáciou nelegálnych 
skládok. Zniņovaniu ńkodlivím vo vzduchu budú nápomocné projekty týkajúce sa vyuņitia 
obnoviteľných zdojov energie, predovńetkým stále málo vyuņívaných bohatých geotermálnych 
prameňov. Ich význam je pre celý región dôleņitý aj v súvistosti s turistikou. Zvláńť dôleņité pre 
územie Euroregiónu „Tatry” je vznik spoločných systémov zabraňujúcich prírodným katastrofám 
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pomocou monitoringu a rýchleho reagovania na ohrozenia. Zdôrazniť treba, ņe vńetky projekty z 
oblasti ochrany prostredia, musia v oboch krajinách zohľadnovať územia siete NATURA 2000.  

 
Priorita 2. 
SPOLOČENSKO-HOSPODÁRSKY ROZVOJ EUROREGIÓNU „TATRY” 
 
Územie poľsko-slovenského pohraničia sa vyznačuje veľkou nezamestnanosťou a nízkym stupňom 
spoločensko-hospodárskych zmien. Veľkým bohatstvom a výhodou tohto územia sú ale prírodné, 
krajinné a kultúrne hodnoty, ktoré vytvárajú dobré podmienky pre rozvoj turistiky.  
Priorita 2. poukazuje na činnosti, ktorých cieľom je vyuņitie existujúceho potenciálu ako aj 
spoločensko-hospodársky rozvoj Euroregiónu „Tatry”. 
Hlavný cieľ priority 
 
Poľsko-slovenská partnerská spolupráca pre vyvážený spoločensko-hospodársky rozvoj  v 
oblasti turistiky a športu, ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva Euroregiónu „Tatry”. 
 
 
 
Podrobné ciele 
 

 zväčńovanie turistickej atraktivity Euroregiónu „Tatry”, 

 ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva a tieņ rozvoj kultúrnej infrańtruktúry v 
Euroregióne „Tatry”, 

 propagovanie biodiverzity a ochrana prírody v Euroregióne „Tatry”, 

 tvorba tematických sietí spolupráce medzi partnermi z oboch strán hranice, 

 rozvoj ľudských zdojov a rôznych foriem vzdelávania, 

 rozvoj informačnej spoločnosti pomocou transferu (prevodu) technológií. 
 
Hlavné smery činnosti 
 

 investície v oblasti cezhraničnej turistickej infrańtruktúry, 
 organizácia spoločných zámerov a kultúrnych, turistických a ńportových podujatí na 

poľsko-slovenskom pohraničí, 
 investície týkajúce sa ochrany kultúrneho dedičstva a vybudovania cezhraničnej kultúrnej 

infrańtruktúry, 
 podpora rozvoja a zlepńenia kvality kultúrnych, turistických a ńportových sluņieb, 
 tvorenie spoločných produktov kultúrnych, turistických a tradičného remesla,  
 investície spojené s ochranou prírodného dedičstva, 
 podpora partnerstiev a paktov ako aj tvorba a rozvoj spoločenskej a hospodárskej siete 

spolupráce subjektov z Euroregiónu „Tatry” (minimálne 3), 
 rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inńtitúciami z oblasti biznisu (hospodárskymi 

komorami, remeselníckymi cechmi, výskumnými strediskami, turistickými spolkami, 
atď.), 

 zavádzanie aktívnych nástrojov trhu práce, neustáleho vzdelávania, tieņ rovnosť 
príleņitostí rôznych pracovných skupín a skupín obyvateľstva v Euroregióne „Tatry”, 
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 rozvoj a zavádzanie spoločných elektronických sluņieb a inovačných technológií a 
výskumov,  

 podpora spoločného záchranného systému, 
 vybudovanie spoločných cezhraničných informačných urbanistických systémov (GIS) pre 

územia NATURA 2000, 
 vybudovanie cezhraničnej infrańtruktúry daných území.  

 
 
Činnosti v rámci priorít budu vykonávané v troch témach: 

 
Téma 1. 
ROZVOJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI TURISTIKY 
 
Vyńńie uvedená téma sa vzťahuje na činnosti, ktoré smerujú k zlepńeniu a rozvoju  turistickej 
infrańtruktúry, čo bude mať za následok aj zníņenie nezamestnanosti. Dôleņitá bude realizácia 
zámerov z oblasti turistiky, ńportu a rekreácií ako aj činnosti smerujúce k úzkej spolupráci medzi 
poľskými a slovenskými organizáciami a turistickými spolkami. Ńpeciálnu úlohu v rozvoji turistiky 
môņe zohrať spolupráca medzi kúpeľmi v Poľsku a na Slovensku. Kvôli uľahčeniu nadväzovania 
výhodných poľsko-slovenských kontaktov je dôleņitá výučba poľského a slovenského jazyka.  
V súvislosti s rozvojom agroturistiky na území Euroregiónu „Tatry” je potrebné  nasmerovať k 
vzájomnej cezhraničnej spolupráci aj agroturistické hospodárstva a turistické organizácie.  
Ńpeciálny význam budú mať činnosti smerujúce k zvyńovaniu bezpečnosti turistov oddychujúcich 
alebo ńportujúcich v horách.   
Dôleņitú úlohu bude mať aj propagácia a ochrana regionálnych turistických výrobkov v 
Euroregióne „Tatry”.  

 
Téma 2. 
OCHRANA KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA 
 
Územie Euroregiónu „Tatry” sa vyznačuje bohatým kultúrnym a prírodným dedičstvom. Objavuje 
sa tu mnoņstvo kultúrnych pamiatoch a miest, na ktoré sa vzťahuje ochrana (národné a krajinné 
parky, prírodné rezervácie). Nová turistická ponuka musí  ńikovne vyuņívať existujúce zdroje, 
majúc na zreteli ich ochranu. Dôleņité budú aj zámery propagujúce uņ existujúce turistické 
produkty a tieņ podporujúce vznik nových turistických produktov.  
S cieľom zachovania kultúrneho dedičstva regiónu pohraničia je nutné spracovanie spoločných 
projektov z oblasti infrańtruktúry kultúrnymi inńtitúciami z poľskej a slovenskej časti 
Euroregiónu, rovnako iniciovanie vzniku stredísk spolupráce a kultúrnej výmeny.  
Dôleņitú úlohu budú plniť činnosti z oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, úsilia 
smerujúce k ochrane rôznych druhov rastlín a zvierat, a tieņ úsilia, ktorých cieľom je zvyńovať 
ekologické povedomie spoločnosti poľsko-slovenského pohraničia.  

 
Téma 3. 
SIEŤOVÉ PROJEKTY 
 
Táto téma zdôrazňuje význam vzniku sietí, ktoré umoņňujú ďalńí rozvoj cezhraničnej a 
inńtitucionálnej spolupráce, lepńiu výmenu informácií medzi partnermi, účinnejńiu realizáciu 
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projektov, a tieņ vznik nových ďalekosiahlých iniciatív a stratégií, ktoré budú mať vplyv na 
zlepńenie potenciálu Euroregiónu „Tatry”. Zámery realizované v tejto forme by sa mali týkať 
jednej z vybraných tém, napr.: kultúry, vzdelávania, hospodárstva, ochrany prostredia.   

Priorita 3. 
ĎALŠÍ ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV 
 
Táto priorita zahŕňa realizáciu malých projektov typu „ľudia pre ľudí”. Tieto predsavzatia, ktoré 
realizujú miestne spoločenstvá, majú za cieľ rozvoj a prehlbovanie spolupráce medzi 
spoločenstvami z oboch strán hranice, čo zväčńa praje náprave situácie v rôznych oblastiach 
spoločensko-hospodárskeho ņivota. Euroregión „Tatry” má veľké skúsenosti v zahajovaní a 
spravovaní projektov tohto typu. V rámci Spoločného fondu Malých projektov programu 
cezhraničnej spolupráce Phare Poľsko-Slovensko a tieņ Programu iniciatívy spoločenstva 
INTERREG IIIA Poľsko-Slovenská republika 2004-2006 beneficienti z územia Euroregiónu „Tatry” 
zrealizovali uņ 128 malých cezhraničných projektov.  
V rokoch 2007-2013 v rámci Operačného programu Cezhraničnej spolupráce Poľská republika-
Slovenská republika bude moņné získať finančnú podporu na ďalńie poľsko-slovenské lokálne 
iniciatívy. V rámci mikroprojektov budú dofinancované činnosti z oblasti: ńportu, turistiky, 
vzdelávania, kultúry, hospodárstva, ochrany prostredia a tieņ zámery nasmerované na 
národnostné menńiny a okrajové skupiny. Tieņ bude moņné dofinancovať malé infrańtrukturálne 
investície spojené s projektami s „mäkkým” charakterom. 
 
Hlavný cieľ priority 
 
Propagovanie cezhraničných miestnych iniciatív pomocou realizácie mikroprojektov pod 
heslom „ľudia pre ľudí” spájajúcich spoločenstvo pohraničia Euroregiónu „Tatry”. 
 
Jednotlivé ciele: 
 

 nadviazanie a rozvoj bezprostredných kontaktov medzi poľskými a slovenskými 
spoločenstvami pohraničia v Euroregióne „Tatry”, 

 tvorenie základov pre realizáciu veľkých a sieťových projektov. 
 
Hlavné oblasti činnosti 
 

 posilňovanie spolupráce medzi miestnymi samosprávami, inńtitúciami, organizáciami a 
spolkami, 

 rozvoj kultúry a zachovanie regionálnych tradícií, 
 rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávania, 

 rozvoj firiem z oblasti ńportu, turistiky a ochrany prostredia, 
 tvorba spoločných hospodárskych, kultúrnych a turistických produktov, 

 realizácia malých infraštrukturálnych projektov. 
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6. PRÍLOHY 
 
DOKUMENTY: 
 
 Plán hospodársko-urbanistického rozvoja Malopoľského vojvodstva, Kraków 2003  

 „Kultúrne inńtitúcie v malopoľskom vojvodstve v roku 2006”, vyd. Ńtatistický úrad v Krakowe 

 „Turistika v malopoľskom vojvodstve v roku 2006”, vyd. Ńtatistický úrad v Krakowe 

 „Malopoľské vojvodstvo. Podregióny, okresy, obce 2006”, Ńtatistický úrad v Krakowe 

 „Celońtátne sčítanie ľudu a obydlí roku 2002”  

 Internetový servis Hlavného ńtatistického úradu www.stat.gov.pl  
 Internetový portál www.wrotamalopolski.pl  
 Analýza malého pohraničného styku osôb a dopravných prostriedkov na poľsko-slovenskej 

hranici www.karpacki.strazgraniczna.pl 
 Program rozvoja cezhraničnej spolupráce Euroregiónu „Tatry” z roku 2003 

 Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŅSK, PSK KSK pre roky 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.wrotamalopolski.pl/
http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/
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Príloha č.1A 
Do spoločnej poľsko – slovenskej Stratégie Rozvoja Euroregiónu „Tatry“ na roky  
2008 – 2015 
 

ZOZNAM PROJEKTOV PODANÝCH ČLENMI POĽSKEJ STRANY EUROREGIÓNU 
„TATRY“ DO SPOLOČNEJ POĽSKO – SLOVENSKEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
EUROREGIÓNU „TATRY“ NA ROKY 2008 – 2015  
 

Čp.
. 

NÁZOV PROJEKTU VEDÚCI 
PARTNER 

SLOVENSKÝ  
PARTNER 
/EVENTUÁLNE 
PARTNER POLSKÝ/ 

PRIORITY 
A 

TÉMY 

CELKOVÁ 
HODNOTA 
PROJEKTU 

V PLN 

TERMÍN 
REALIZÁCI
E 
PROJEKTU 

1. Realizacja historyczno-
kulturowo- 
przyrodniczego Szlaku 
dookoła Tatr – ścieżka 
rowerowa 

Miasto 
Nowy Targ 

Partnerzy słowaccy 
z Orawy i Spisza 

Gmina Nowy Targ 

Gmina Czarny 
Dunajec 

Gmina Szaflary 

I.1 6 500 000,00 2008-2011 
 
 
 
 
 
 

2. Centrum Informacji 
Turystycznej i 
Gospodarczej Pogranicza 
w Nowym Targu 

Miasto 
Nowy Targ 

Miasto Kieżmark II.1 2 000 000,00 2009-2010 

3. 

Przebudowa drogi Dębno 
– Niedzica - granica 
państwowa - Spiska Stara 
Wieś - Czerwony Klasztor  

Powiat 
Nowotarski 

Kraj Preszowski 

Miasto Spiska Stara 
Wieś 

Obec Czerwony 
Klasztor 

Gmina Łapsze 
Niżne 

I.1 25 000 000,00 2008-2011 

4. Polsko-słowacki projekt 
ochrony dorzecza Górnej 
Białki na obszarze Natura 
2000 poprzez budowę 
kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków- etap I budowa 
kanalizacji w Jurgowie i 
Javorinie wraz z 
modernizacją 
oczyszczalni w Czarnej 
Górze 

Gmina 
Bukowina 
Tatrzańska 

Obec Tatrzańska 
Jaworzyna  

Kraj Preszowski 

TANAP  

Lasy Państwowe 
Słowacji 

Tatrzański Park 
Narodowy 

PTTK 

I.2 
10 000 000,00 
* 

2009-2010 

5. Budowa kanalizacji 
sanitarnej we wsi 
Jabłonka Matonogi-Góra 

Gmina 
Jabłonka 

Miasto Trstena I.2 16 538 791,24 2008-2013 

6. Kanalizacja sanitarna we 
wsi Podwilk wraz z 
oczyszczalnią ścieków 

Gmina 
Jabłonka 

Miasto Trstena I.2 19 875 442,97 2008-2013 
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7. Poprawa standardu 
infrastruktury 
kulturalnej poprzez 
budowę Domu Kultury i 
Biblioteki Publicznej w 
Jabłonce (Centrum 
Kultury Górnej Orawy) 

Gmina 
Jabłonka 

Miasto Trstena II.2 12 928 050,28 2009-2011 

8. Budowa drogi pn. „Droga 
Wierchowa Witów – 
Orawice” 

Gmina 
Kościelisko 

Miasto Twardoszyn I. 800 000,00 2009-2010 

9. Rozbudowa kanalizacji i 
oczyszczalni ścieków w 
Tylmanowej w ramach 
programu „Czysta rzeka 
Dunajec” 

Gmina 
Ochotnica 
Dolna 

Obec Matiańovce 

Obec Czerwony 
Klasztor 

I.2 4 000 000,00 2009-2010 

10. 
Modernizacja 
(rewitalizacja) 
historyczno-kulturowego 
szlaku drogowego Dębno 
– Przełęcz Knurowska – 
Ochotnica 

Gmina 
Ochotnica 
Dolna  

Miasto Spiska Stara 
Wieś 

Gmina Nowy Targ 

Powiatowy Zarząd 
Dróg w Nowym 
Targu 

II.2 7 000 000,00 2009-2011 

11. Realizacja projektu 
„Orawsko-podhalański 
szlak drogowo-rowerowy” 
(polegającego na 
budowie sieci dróg 
turystycznych i ścieżek 
rowerowych łączących 
wszystkie gminy biorące 
udział w projekcie tj. 
Rabčice (Słowacja), 
Lipnica Wielka, Jabłonka, 
Czarny Dunajec, Raba 
Wyżna 

Gmina 
Raba 
Wyżna 

Obec Rabčice 

Gmina Lipnica 
Wielka 

Gmina Jabłonka 

Gmina Czarny 
Dunajec 

I.1 27 580 675,34  2009-2013 

12. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowościach 
orawskich – Podsarnie, 
Harkabuz, Bukowina 
Osiedle wraz z 
oczyszczalnią ścieków 

Gmina 
Raba 
Wyżna 

Miasto Twardoszyn I.2 25 000 000,00 2010-2013 

13. Poprawa standardu 
informacji kulturalnej 
poprzez zorganizowanie 
(urządzenie) Centrum 
Kultury Polsko-Słowackiej 
w miejscowości Bukowina 
Osiedle 

Gmina 
Raba 
Wyżna 

Obec Ganovce II.2 1 000 000,00 2009-2010 
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14. Utworzenie Spiskiego 
Centrum Informacji 
Turystycznej (Gmina 
Łapsze Niżne – Spiska 
Stara Wieś – Wielka 
Frankowa – Osturnia) 

Gmina 
Łapsze 
Niżne 

Miasto Spiska Stara 
Wieś 

Obec Wielka 
Frankowa 

Obec Osturnia 

II.1 500 000,00 2009-2010 

15. Utworzenie strefy 
turystyczno-gospodarczej 
Gmina Łapsze Niżne – 
Spiska Stara Wieś – 
Wielka Frankowa – 
Osturnia 

Gmina 
Łapsze 
Niżne 

Miasto Spiska Stara 
Wieś 

Obec Wielka 
Frankowa 

Obec Osturnia 

II.1 6 500 000,00 2009-2012 

16. Powstanie Centrum 
Współpracy Kulturalnej – 
organizacja wspólnych 
przedsięwzięć 
kulturalnych na terenie 
Gminy Łapsze Niżne – 
Spiska Stara Wieś (Zwyki 
Spiskie, Zamagurskie 
Slavnosti, Dni Miasta 
Spiska Stara Wieś, 
Wielkie Spiskie Granie, 
Spiska Watra, Spiskie 
Dożynki) 

Gmina 
Łapsze 
Niżne 

Miasto Spiska Stara 
Wieś 

Obec Wielka 
Frankowa 

Obec Osturnia 

II.1 1 000 000,00 2009-2012 

17. Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej wraz z kładką 
Kacwin – Wielka 
Frankowa 

Gmina 
Łapsze 
Niżne 

Obec Wielka 
Frankowa 

II.2 900 000,00 2009-2010 

18. Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej Osturnia – 
Łapszanka – Rzepiska – 
Jurgów – Szlak Ruski 

Gmina 
Łapsze 
Niżne 

Obec Osturnia 

Gmina Bukowina 
Tatrzańska 

II.2 500 000,00 2009-2010 

19. Modernizacja drogi 
Niedzica – Sromowce 
Wyżne  Wygon – 
Sromowce Niżne- 
przejście graniczne 
(graniczne kładka pieszo-
rowerowa) i dalej  po 
stronie słowackiej 
Czerwony Klasztor-
Lechnica 

Gmina 
Czorsztyn 

Obec Czerwony 
Klasztor 

Kraj Preszowski 

Powiat Nowotarski 

I.1 7 000 000,00 2008-2010 

20. 
Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii dla zaopatrzenia 
budynków użyteczności 
publicznej w energię 
cieplna poprzez zakup i 

Gmina 
Czorsztyn 

Obec Czerwony 
Klasztor 

Miasto Spiska Stara 
Wieś 

Gmina Łapsze 
Niżne 

I.2 2 000 000,00 2009-2012 
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montaż kolektorów 
słonecznych 

21. 

Kulturowy Szlak Pieniński 
Gmina 
Czorsztyn 

Obec Czerwony 
Klasztor  

Pieniński Park 
Narodowy 

II.2 
7 000 000,00 

 
2009-2013 

22. Spotkanie siedmiu kultur 
pogranicza polsko-
słowackiego 

Związek 
Euroregion 
„Tatry” 

Zdruņenie Region 
Tatry w Kieżmarku 

II.2 600 000,00 2008-2009 

23. INFOTATRY - sieć 
współpracy informacyjnej 
pomiędzy Związkiem 
Euroregion „Tatry” w 
Nowym Targu, 
Zdruņeniem Region Tatry 
w Kieżmarku i 
Zdruņeniem Orava w 
Dolnym Kubinie 

Związek 
Euroregion 
„Tatry” 

Zdruņenie Region 
Tatry w Kieżmarku 

Zdruņenie Orava w 
Dolnym Kubinie 

II.3 1 050 000,00 2008-2010 

24. 
Trasa rowerowa „Dolina 
Muszynki” łącząca 
Muszynę z Bardejovem 

Miasto i 
Gmina 
Uzdrowisko
wa Muszyna 

Miasto Bardejów 

Gmina Krynica 
I.1 10 000 000,00 2010-2013 

25. Poprawa dostępności 
komunikacyjnej 
pogranicza w rejonie 
Doliny Popradu, w tym:a) 
Połączenie mostowo-
drogowe Legnava – Milik – 
Szczawnik (centrum 
sportów zimowych, 
uzdrowisko) 
b) kładka dla pieszych 
Sulin-Żegiestów wraz z 
trasą do centrum sportów 
zimowych wSzczawniku i 
uzdrowiska w Złockiem 
c)Trasa rowerowa 
Legnava – Muszyna 
Zapopradzie 

Miasto i 
Gmina 
Uzdrowisko
wa Muszyna 

 

 

 
Obec Legnava 

Obec Sulin 

Powiat 
Nowosądecki 

Obec Legnava 

 

 

 
I.1 

 

 

I.1 

 

 
 
 
I.1 

 

 
 

6 000 000,00 

 

 

10 000 000,00 

 

 
 
 
1 500 000,00 

 
 

 

2009-2010 

 

 

2009-2011 

 

 
 
 
2009 

26. Sieć ośrodków współpracy 
i wymiany kulturalnej 
oraz uzdrowiskowej i 
ekonomicznej w 
Muszynie, Bardejovskich 
Kupelach, Dubovicy i 
Lubotinie 

Miasto i 
Gmina 
Uzdrowisko
wa Muszyna 

Miasto Bardejów 

Obec Dubovica 

Obec Lubotin 

II.2 15 000 000,00 2010-2012 

27. Renowacja zabytków 
Dolin Popradu i Torysy – 
szlak winny 

Miasto i 
Gmina 
Uzdrowisko

Miasto Stara 
Lubowla 

Obec Kamenica 

II.2 3 000 000,00 2010-2012 
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wa Muszyna Miasto Bardejów 

28. Transgraniczny, 
historyczno-kulturowo-
przyrodniczy szlak Doliny 
Popradu, w tym: 

a) Szlak zabytków 
sakralnych 

b) Szlak zabytków 
świeckich 

c) Szlak dziedzictwa 
przyrodniczego 

Związek 
Międzygmin
ny „Perły 
Doliny 
Popradu” 

Miasto Stara 
Lubowla 

Obec Plavec 

Miasto Kieżmark 

Obec Wyżne 
Rużbachy 

Stowarzyszenie 
Górnego Spisza i 
Spisza 

II.1 1 000 000,00 2010-2012 

29. Budowa Centrum 
Wypoczynku i Rekreacji w 
Łomnicy-Zdrój (zadanie 
to obejmuje budowę 
otwartego kąpieliska 
wraz z dodatkową 
infrastrukturą – boisko, 
plac zabaw) 

Miasto i 
Gmina 
Piwniczna-
Zdrój 

Obec Wyżne 
Rużbachy 

Starostwo 
Powiatowe w 
Nowym Sączu 

II. 5 500 000,00 2008-2009 

30. Utworzenie 
zintegrowanych punktów 
informacji z zakresu 
turystyki transgranicznej 

Miasto i 
Gmina 
Piwniczna-
Zdrój 

Miasto Stara 
Lubowla 

II. 380 000,00 2008-2009 

31. 

Analiza potencjału 
gospodarczego 
pogranicza polsko-
słowackiego 

Miasto i 
Gmina 
Piwniczna-
Zdrój 

Miasto Stara 
Lubowla 

Lokalne samorządy  
z terenu 
pogranicza, 
przedstawiciele 
podmiotów 
gospodarczych oraz 
wyższych uczelni 

II.3 300 000,00 2009-2010 

32. 

Opracowanie Strategii 
Rozwoju Turystyki i 
Promocji 

Miasto i 
Gmina 
Piwniczna-
Zdrój 

Miasto Stara 
Lubowla  

Lokalne samorządy 
z terenu 
pogranicza, 
przedstawiciele 
lokalnych 
stowarzyszeń, 
organizacje 
turystyczne  

II.3 250 000,00 2009-2010 
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Vysvetlivky: 
* náklady realizácie projektu na slovenskej strane 
      
Priority a témy: 
Priorita I. Rozvoj a modernizácia infrańtruktúry poľsko – slovenského pohraničia  
Euroregionu „Tatry” 
Téma 1.  Komunikačná a dopravná infrańtruktúra 
Téma 2.   Infrańtruktúra ochrany ņivotného prostredia 
 
Prioryta II. Sociálno – hospodársky rozvoj Euroregiónu „Tatry” 
Téma 1.  Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turistiky 
Téma 2.  Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva 
Téma 3.  Sieťové projekty 
 

 


