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Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce TATRY 

 
 V roku 1912 Roman Zawiliński, etnograf a jazykovedec, autor prvého veľmi zaujímavého 
turistického sprievodcu po Slovensku a prieteľ jedného z najvýznamnejších slovenských 
básnikov Pavla Országha Hviezdoslava, vydal knihu Z kresów Polszczyzny (Z pohraničia Poľska). 
Opísal v nej okrem iného svoje prechádzky po pohraničnom Spiši rozprestierajúcom sa na úpätí 
Tatier. Z knihy sa vynára obraz zanedbanej krajiny, kde ďaleko od hlavných miest plynie život 
zabudnutých obyvateľov tohto vtedy ešte poľsko-uhorského pohraničia, kde sa so sebou 
stretávajú a prelýnajú rôzne kultúry a rôzne národy. 
 Od vydania spomínanej publikácie uplynulo už sto rokov a v súčasnej Európe „pomedzie” 
(rozumej pohraničie) získalo ohromnú popularitu – nadobudlo najvyšší význam a stalo sa 
hodnotou v procese európskej integrácie. V západnej Európe na nemecko-holandsko-francúzskej 
hranici sa už v roku 1958 obyvatelia území nachádzajúcich sa v blízkosti štátnych hraníc 
rozhodli vyvodiť dôsledky z ukrutných historických skúseností a zriadili si prvé cezhraničné 
združenie EUREGIO. Táto medzinárodná organizácia spolupráce si rýchlo získala veľa 
prívržencov na iných hraniciach európskych štátov. V roku 1971, keď už existovalo vyše desať 
euroregiónov, vzniklo Združenie európskych prihraničných regiónov so sídlom v Gronau. 
Európska rada prijala v roku 1980 tzv. Madridskú dohodu, čiže Európsky rámcový dohovor o 
cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami a orgánmi. Bol to impulz pre vznik mnohých 
právnych predpisov upravujúcich spoluprácu v prihraničných oblastiach.1 
 Niet sa preto čo čudovať, že Poliaci a Slováci na obidvoch stranách Tatier sa na začiatku 
deväťdesiatych rokov minulého storočia snažili v procese spoločensko-politickej transformácie 
aktivizovať prihraničnú spoluprácu a zriadiť si svoj euroregión. Spoločné bohatstvo tatranskej 
prírody, tradície a kultúrne dedičstvo, ktoré vzniklo v dôsledku koexistencie kultúr 
prenikajúcich sa tu dlhé stáročia, podobný jazyk a dokonca porovnateľná úroveň hospodárskeho 
rozvoja rozhodli o vytvorení združenia, ktorého cieľom sa stali spoločné prihraničné aktivity 
zamerané na rovnomerný a vyvážený rozvoj celého regiónu a snaha zblížiť obyvateľov a 
inštitúcie na obidvoch stranách hraníc v nadväznosti na historické skúsenosti. Hlavnými 
inšpirátormi týchto činov boli novinári a predstavitelia miestnej samosprávy z Nowého Targu, 
Zakopaného, Nižných Lápš, Kežmarku, Popradu a Liptovského Mikuláša. Zakladateľský kongres 
sa uskutočnil 26. augusta 1994.  
 Začiatky Euroregiónu „Tatry” neboli ľahké. Táto myšlienka mala svojich odporcov nielen 
vo Varšave a v Bratislave, ale aj na pohraničí. Slovenská vláda odmietala dva roky zaregistrovať 
zväzok na Slovensku a jeden z poľských poslancov protestoval v parlamente predpovedajúc, že 
vznik euroregiónu ohrozí suverenitu Poľska. Nechýbali ani mnohé hospodárske a politické 
prekážky, ako aj vzájomná nechuť a predsudky miestnych komunít. Dnes po 19 rokoch 
pôsobenia môžeme povedať, že Cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry”, ktorý v súčasnosti 
sústreďuje na poľskej strane 3 okresy, 8 miest a 19 gmín a na slovenskej strane 14 miest a 89 

                                                           

1 Zmluva o Európskej únii, Maastricht 7. február 1992;  
Európska charta prihraničných a cezhraničných regiónov schválená SERG v roku 1981; 
Európska charta miestnej samosprávy schválená Európskou radou v roku 1985 
a celý rad bilaterálnych dohôd medzi vládami štátov, o.i. Dohoda medzi vládou Poľskej republiky a vládou 
Slovenskej republiky o cezhraničnej spolupráci, 1994.  
 



obcí, je stabilnou a trvalou štruktúrou spolupráce poľských a slovenských samospráv. Naša 
činnosť je bohatá na mnohé udalosti, aktivity a investície, ktoré sú realizované hlavne z 
prostriedkov Európskej únie. Euroregión je iniciátorom, pôvodcom, účastníkom a 
koordinátorom mnohých cezhraničných iniciatív a predsavzatí. O činnosti Euroregiónu „Tatry” 
sme obšírne písali v 1. časti tejto publikácie pod názvom Euroregión Tatry. Poľsko-slovenská 

cezhraničná spolupráca miestnych samospráv v rokoch 1994-2011, ktorá vyšla v roku 2011.  
 V meniacej sa skutočnosti, v trvajúcom procese európskej integrácie, ktorého výsledkom 
bol vstup Poľska a Slovenska 1. mája 2004 do Európskej únie a otvorenie štátnych hraníc v 
súlade s ustanoveniami Schengenského dohovoru, doterajšie výsledky spolupráce boli pre nás 
motiváciou k novému cieľu, aby Zväzok Euroregión „Tatry” a Združenie Región „Tatry” založili 
Európske zoskupenie územnej spolupráce. Túto cestu rozvoja nám umožnilo nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady z 5. júla 2006 o európskom zoskupení územnej spolupráce a 
vykonávacie akty, čiže slovenský zákon z 15. februára 2008 a poľský zákon zo 7. novembra 
2008.  
 Už 17. apríla 2009 na 15. cehraničnom kongrese Zväzku Euroregión „Tatry” v Muszyne 
sme prijali Dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY. Začalo sa 
dlhé, namáhavé a intenzívne obdobie zakladania tejto novej štruktúry. Bolo treba vyriešiť veľa 
problémov právnického a organizačného charakteru, keďže Európske zoskupenie územnej 
spolupráce si vyžaduje spoluprácu založenú na kritériách homogenity, nízkej formalizácie 
štátnych hraníc a na inštitucionalizovaní štruktúr spolupráce na princípoch partnerstva, 
rovnoprávnosti a rovnosti strán.   

Realizácia tohto kľúčového predsavzatia pre rozvoj poľsko-slovenskej cezhraničnej 
spolupráce v Euroregióne „Tatry” sa začala v januári 2011 v rámci projektu Od Euroregiónu 

„Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý získal finančnú podporu z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe cezhraničnej spolupráce Poľská republika – 
Slovenská republika 2007-2013. Do realizácie projektu sa zapojili: Zväzok Euroregión „Tatry” 
ako vedúci partner, Združenie Región „Tatry”, mesto Nowy Targ a mesto Kežmarok. V rámci 
projektu sa v dňoch 14.-15. septembra 2011 v Nowom Targu uskutočnila medzinárodná 
konferencia pod patronátom poľského predsedníctva v Rade Európskej únie. Členovia komisie 
sa zúčastnili na workshopoch, ktoré sa konali 10.-13. októbra 2011 v rámci Európskeho týždňa 
regiónov a miest Open Days v Bruseli. Predstavitelia Euroregiónu „Tatry” sa v dňoch 8.-9. 
decembra 2011 stretli s predstaviteľmi maďarsko-slovenského EZÚS Ister-Granum. 
 Prípravou návrhu Dohovoru a stanov, čiže konštitutívnych aktov zoskupenia, bola 
poverená špeciálna poľsko-slovenská komisia, ktorej predsedali na poľskej strane predseda 
Rady Zväzku Euroregión „Tatry” Bogusław Waksmundzki a na slovenskej strane primátor mesta 
Spišská Belá Štefan Bieľak.  

Na 13 spoločných zasadnutiach a niekoľkých individuálnych stretnutiach poľskej a 
slovenskej časti komisia preanalyzovala riziká a prínosy a porovnala pridanú hodnotu tvoreného 
EZÚS  s doterajšou formou spolupráce. Zidentifikovala a preanalyzovala základné kompetencie, 
skúsenosti a potenciál partnerov – budúcich členov zoskupenia. Preskúmala poľský aj slovenský 
právny rámec vzhľadom na ciele a úlohy plánovaného EZÚS, charakter partnerstva atď. 
Preanalyzovala dokumenty a expertízy z Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Výboru 
regiónov.  

V priebehu prác na príprave EZÚS TATRY sme sa presvedčili, že existuje reálna potreba 
zaviesť reformy a zmeny v spôsobe realizácie poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce a 
taktiež potreba transformácie Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry” na Európske 
zoskupenie územnej spolupráce TATRY. Zoskupenie nám umožní realizovať túto spoluprácu na 



vyššej právnej, odbornej a inštitucionálnej úrovni. Podarí sa tiež prekonať formálne prekážky, na 
ktoré doteraz narážali spoločné poľsko-slovenské aktivity vzhľadom na odlišný právny a 
inštitucionálny systém v Poľsku a na Slovensku. Táto nová štruktúra uľahčí tiež na poľsko-
slovenskom pohraničí spoločné riešenie cezhraničných problémov miestnych komunít v rôznych 
oblastiach.  

Poľsko-slovenská komisia najviac času venovala výberu modelu zoskupenia – účelového 
alebo mnohofunkčného. Bol zvolený druhý model, ktorý umožňuje širšie spektrum činnosti. V 
dohovore bola zapísaná tiež možnosť zúčastniť sa na riadení a implementácii programov alebo 
ich častí financovaných Európskou úniou, hlavne poľsko-slovenských cezhraničných 
mikroprojektov a projektov vytvárania sietí. Najrušnejšie a najťažšie debaty sa týkali 
štatutárneho sídla zoskupenia. V konečnom dôledku sa partneri dohodli, že sa bude nachádzať 
na poľskej strane v Nowom Targu. Rozhodli o tom predovšetkým doterajšie výsledky činnosti, 
kádrový potenciál a skúsenosti kancelárie Zväzku Euroregión Tatry v Nowom Targu v riadení 
cezhraničných projektov. Zoskupenie územnej spolupráce TATRY bude spoločným poľsko-
slovenským právnickým subjektom pôsobiacim na základe európskych právnych predpisov, 
stanovených nariadením č. 1082/2006. O výklade a uplatňovaní  dohovoru a stanov, ako aj 
fungovaní zoskupenia bude rozhodovať poľská jurisdikcia, ako právomoc štátu, kde má EZÚS 
svoje štatutárne sídlo. Okrem toho sa rozhodlo, že predsedom valného zhromaždenia, čiže 
najvyššieho orgánu zoskupenia, bude predstaviteľ slovenskej strany a funkciu riaditeľa 
zoskupenia, ktorá je výkonným orgánom, bude plniť predstaviteľ poľskej strany.  

Po viac ako 4 rokoch príprav, diskusií, konzultácií, úsilia a snáh Zväzok Euroregión 
„Tatry” a Združenie Región „Tatry” získali súhlas poľských a slovenských štátnych orgánov 
pristúpiť do zoskupenia. Dňa 14. augusta 2013 bol v Nowom Targu podpísaný Dohovor o 
založení EZÚS TATRY a v Kežmarku sa uskutočnilo prvé zasadnutie valného zhromaždenia, 
ktoré zvolilo štatutárne orgány – predsedu a podpredsedu zhromaždenia, riaditeľa a členov 
dozornej rady. Európske zoskupenie územnej spolupráce vzniklo teda formálne.  

Vznik EZÚS TATRY vo chvíli, keď prebiehajú práce na príprave nového programu 
poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce na roky 2014-2020, otvára nové možnosti a 
príležitosti. Zoskupenie bude nástrojom, ktorý bude slúžiť jeho zakladateľom – Zväzku 
Euroregión „Tatry” na poľskej strane a Združeniu Región „Tatry” na slovenskej strane, rovnako 
teda aj členským samosprávam oboch združení, na účinnejšiu a efektívnejšiu realizáciu 
projektov v novom programe cezhraničnej spolupráce PR-SR 2014-2020. EZÚS ako spoločný 
poľsko-slovenský právnický subjekt bude totiž tzv. jediným beneficientom projektov 
realizovaných v rámci Európskej územnej spolupráce, pretože spĺňa paralelne 4 kritériá 
cezhraničnej spolupráce: spoločnú prípravu projektu, spoločnú realizáciu a financovanie a 
spoločný personál. Preto sme sa snažili, aby EZÚS TATRY riadilo Fond mikroprojektov v novom 
programe cezhraničnej spolupráce PR-SR 2014-2020. Získať takéto kompetencie nám umožňujú 
právne akty konštituujúce vytvorenie a pôsobenie EZÚS, zápis programov Európskej územnej 
spolupráce a dokument Program cezhraničnej spolupráce s účasťou Poľska v perspektíve 2014-

2020. Treba zdôrazniť, že by to bolo novátorské a pilotážne riešenie, prvé na hraniciach Poľska a 
jedno z prvých v Európskej únii.  

Máme teda Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY. Je to veľký úspech a 
zadosťučinenie, ale sú to tiež nové výzvy a očakávania, ale aj otázky a obavy. Vyplývajú 
predovšetkým z nedostatočných poľských skúseností a praxe v oblasti tvorenia EZÚS, pretože na 
poľských hraniciach nebolo doteraz utvorené žiadne zoskupenie, ktorého členom by bol 
euroregión. K vzniku takýchto zoskupení taktiež nenabádajú, nemotivujú ani nedávajú podnety 
poľské a slovenské štátne orgány. Vznikajú teda otázky: bude vytvorené zoskupenie vôbec 



schopné úplne samostatne a efektívne fungovať z organizačno-kádrového, vecného a finančného 
hľadiska? Bude mať bezprostredný prínos pre jeho zakladateľov, teda Zväzok Euroregión 
„Tatry” a Združenie Región „Tatry”? Ako budú prebiehať vzťahy a spolupráca nového subjektu a 
orgánmi Malopoľského kraja, Prešovského a Žilinského kraja a vládami oboch štátov? Bude 
dostupnosť európskych prostriedkov a ich absorbcia naozaj jednoduchšia? Budú poľské a 
slovenské štátne orgány ochotné prenechať EZÚS kompetencie v oblasti riadenia fondov 
mikroprojektov v novom poľsko-slovenskom programe cezhraničnej spolupráce na roky 2014-
2020? Tieto otázky zostávajú celý čas otvorené a v najbližšej budúcnosti s odpoveďou na ne 
nebudú môcť počítať ani valné zhromaždenie ani riaditeľ zoskupenia. Prajem im v tejto práci 
samé úspechy.  
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