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Rozvoj cykloturizmu na území Karpatského euroregiónu
Územie KER poskytuje výnimočné podmienky pre rozvoj
cykloturistiky na všetkých úrovniach od menej náročných
pre rekreačných cyklistov až po náročné cyklotrasy vhodné
pre expertov.
/čítajte na strane 4. – 5./
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Karpatský euroregión s efektívnejším fungovaním
V maďarskom meste Nyíregyháza sa 21. marca 2014
konala úvodná konferencia k projektu s názvom
„Sustainable Development of Border Regions provided
by effective functioning the Carpathian Euroregon
/čítajte na strane 6./

3

Karpatský euroregión po 20-tich rokoch
V debrecínskom hotely Zlatý býk podpísali ministri
zahraničných vecí Ukrajiny, Poľska, Maďarska
a Generálna tajomníčka Rady Európy
Catherine Lalumiére 14. februára 1993
zakladajúci dokument
Karpatského euroregiónu (KER)
/čítajte na strane 3./
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Editoriál

Projekt cezhraničnej spolupráce Karpatský euroregión
(KER) oslávil v minulom roku 20. rokov svojej existencie. Pohraničné oblasti východného Slovenska, juhovýchodného Poľska, západnej Ukrajiny, severovýchodného Maďarska a Rumunska si v prvom euroregióne
stredovýchodnej Európy vytvorili priestor pre spoluprácu, opierajúcu sa o spoločný záujem priateľsky komunikovať a tiež prekonať svoje periférne postavenie. Táto
veľká ambícia susediacich regiónov členských štátov
sa v uplynulých dvoch desaťročiach napĺňala v zložitých a meniacich sa spoločenských, aj politických podmienkach, napriek tomu vôľa spolupracovať zotrváva.
Štyri z piatich členských štátov sú dnes súčasťou EÚ, čo
integračnému procesu aj na regionálnej úrovni určite
napomáha, jedna zakladajúca členská krajina - Ukrajina, ostáva za šengenskou hranicou. V situácii, kedy náš
veľký východný sused prechádza zložitým vnútropolitickým vývojom je členstvo Ukrajiny v KER zaujímavým
a dôležitým integračným prvkom v našom geopolitickom priestore, čo stavia náš euroregión pred nové vážne výzvy. Združenie Karpatský euroregión Slovensko,
ako slovenský zástupca v projekte Karpatský euroregión, dnes spoločne so svojimi partnermi v susedných
krajinách reprezentuje vysokú úroveň cezhraničnej
spolupráce v podmienkach strednej Európy. Vďaka podpore vlády sa nám darí realizovať mnoho zaujímavých
projektov, ktoré dokumentujú záujem obyvateľov regiónov o tento druh spolupráce. S najväčším ohlasom
sa stretávajú naše projektové iniciatívy zamerané na
rozvoj turizmu, využívajúce rozvetvenú bázu cezhraničnej spolupráce, ale i kooperácie medzi samosprávami
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Karpatský euroregión po 20-tich rokoch
a inými organizáciami. Ako viceprimátorka mesta Košice i poslankyňa zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja poznám problémy i možnosti rozvoja na lokálnej i regionálnej úrovni a viem, že sa v mnohom môžu
negatívne, ale i pozitívne premietnuť do cezhraničnej
spolupráce, ktorá je ťažiskom našich projektov. Ako príklad úspešných aktivít v tomto duchu spomeniem projekt Karpatský vláčik, kde sa stretli v konštruktívnom
partnerstve občianske združenia z Poľska, Maďarska
a Slovenska a spoločne riešili program zveľaďovania
historickej Košickej železnice. Podobne projekt Interaktívna ZOO spojil dve partnerské organizácie – ZOO
v Košiciach a v Maďarskej Nyiregyházi pri riešení úlohy
zvýšiť kvalitu služieb košickej ZOO s využitím skúsenosti
u maďarských priateľov a spoločným úsilím napomôcť
k zvýšeniu atraktívnosti celého regiónu. Toto úsilie bolo
spoločným menovateľom aj našich projektov realizovaných s partnermi v Maďarsku, ako napríklad projekt
spoločnej gotickej cesty, či prezentácie atraktívneho krasového územia v maďarsko‑slovenskom v pohraničí, alebo projekt budovania cyklotrás v poľsko
‑slovenskom pohraničí. Som presvedčená, že členstvo
v združení KERS na jednej strane umožňuje využívať
vybudovanú infraštruktúru, inštitúcie, kontaktné a informačné centrá, ako i zdroje mesta Košice, ktoré boli
iniciátorom tohto projektu už v roku 1993, na strane
druhej ponúka mohutný kultúrny aj ekonomický potenciál celého regiónu, ako integrovaného celku, schopného v duchu vyváženej a rovnocennej spolupráce, uchádzať sa o podporu zo zdrojov EÚ. Verím, že 20-ročná
spolupráca v združení Karpatský euroregión Slovensko
predstavuje zmysluplný model kooperácie miest, obcí
a regiónov k všestrannému prospechu našich občanov.
Na východnej hranici EÚ reprezentujeme združenie samospráv, štátnej správy, obcí, inštitúcií aj súkromného
sektora, pôsobiace v duchu vyspelých noriem spolunažívania obyvateľstva, národov a národností, obvyklých
vo vyspelej Európe. Je mojím želaním je udržať naše
združenie ako jednotný a funkčný celok schopný poskytnúť nevyhnutnú platformu pre spoločné projekty,
orientované na posilňovanie integrácie našich regionálnych a rozvojových záujmov, ako i na udržiavanie
dobrých cezhraničných vzťahov so susedmi v okolitých
krajinách.

MUDr. Renáta Lenártova, PhD.

predsedníčka združenia

Karpatský euroregión Slovensko

Debrecínska Deklarácia
V debrecínskom hotely Zlatý býk podpísali ministri zahraničných vecí Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Generálna
tajomníčka Rady Európy Catherine Lalumiére 14. februára 1993 zakladajúci dokument Karpatského euroregiónu
(KER) i Deklaráciu, v ktorej vyjadrili plnú podporu svojich
vlád želaniu miestnych orgánov a samospráve, ako i štátnej správe v KER, vytvoriť „euroregión“ ako rámec pre
udržiavanie dlhodobých vzťahov spolupráce medzi jeho
jednotlivými účastníkmi.
Text Deklarácie zo 14. februára 1993:
„My, ministri zahraničných vecí Maďarskej republiky,
Poľskej republiky a Ukrajiny, vedení túžbou ľudí Európy
po slobodnej komunikáci a spolupráci, po udržiavani trvalých vzťahov založených na tradičných európskych demokratických politických a kultúrnych hodnotách, ako aj
na princípoch a praxi trhovej ekonomiky a využívaní pohraničnej spolupráce na zúženie rozdeľujúcej úlohy štátnych hraníc, zišli sme sa dnes v meste Debrecín a vyjadrili plnú podporu našich vlád túžbe orgánov samosprávy
a miestnej štátnej správy v regióne Karpatského pohoria
a rieky Tisza, vytvoriť Karpatský euroregión, ako rámec

pre udržiavanie trvalých vzťahov spolupráce medzi rozličnými účastníkmi z Maďarska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Potvrdzujeme, že Asociácia je otvorená územným
komunitám a orgánom Rumunska. Vítame jeho pripravenosť a vôľu zapojiť sa do Karpatského euroregiónu. Táto
deklarácia je otvorená pre podpis zo strany Rumunska
a Slovenska. Sme presvedčení, že vytvorenie Karpatského
euroregiónu podstatne prispeje k upevneniu priateľstva
a podporí životnú úroveň ľudí, obývajúcich Euroregión
a prispeje k naplneniu princípov Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísaného
v r. 1975 v Helsinkách, Parížskej charty pre Novú Európu,
podpísanej v r. 1990 a ďalších dokumentov KBSE. Bude
tiež napomáhať úsiliu Rady Európy a Európských spoločenstiev orientovanému na rozvíjanie regionálnej spolupráce.“

Výzva pre KER: budovanie
stratégie cezhraničnej spolupráce
V minulom roku oslávil Karpatský euroregión (KER)
20 rokov svojej existencie. Vznikol v roku 1993 z iniciatívy predstaviteľov susediacich regiónov východného
Slovenska, juhovýchodného Poľska, severovýchodného
Maďarska a Rumunska a západnej Ukrajiny. Jeho cieľom
je podpora cezhraničnej spolupráce a spoločné riešenie
projektov zameraných prevažne na oblasť kultúry, vzdelávania, poznávacej turistiky, životného prostredia a rozvoja cestovného ruchu. Združenie Karpatský euroregión Slovensko (KERS), ako slovenský zástupca v medzinárodnom
projekte Karpatský euroregión, dnes spoločne so svojimi
partnermi v susedných krajinách reprezentuje vysokú
úroveň cezhraničnej spolupráce v podmienkach strednej Európy. Členstvo v združení KERS na jednej strane
umožňuje využívať vybudovanú infraštruktúru, inštitúcie,
kontaktné a informačné centrá, ako i zdroje miest a obcí,
na strane druhej integruje mohutný kultúrny aj ekonomický potenciál celého regiónu, schopného v duchu vyváženej a rovnocennej spolupráce, uchádzať sa o podporu
zo zdrojov EÚ. Najefektívnejšie sa tento potenciál odráža
v konkrétnych projektoch cezhraničnej spolupráce, ktoré
združenie KERS v minulom období riešilo so svojimi partnermi. Veľkou výzvou pre budúcnosť KER je budovanie
stratégie cezhraničnej spolupráce, ktorá by viac zohľadnila novú geopolitickú situáciu v tomto priestore, najmä
po vstupe členských krajín KER (s výnimkou Ukrajiny) do
EÚ. Pre slovenskú stranu znamená členstvo v euroregióne, ktorý bol prvým svojho druhu v krajinách stredovýchodnej Európy, príležitosť podieľať sa na koordinácii budúcich veľkých spoločných medzinárodných programov
v rámci EÚ.
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Rozvoj cykloturizmu na území Karpatského euroregiónu
Realizujeme cyklotrasy
v poľsko-slovenskom pohraničí

Územie KER poskytuje výnimočné podmienky pre rozvoj
cykloturistiky na všetkých úrovniach od menej náročných
pre rekreačných cyklistov až po náročné cyklotrasy vhodné pre expertov.
Nachádzajú sa tu pamiatky UNESCO (Karpatské bukové pralesy, jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu,
mestské časti Bardejova a Levoče, Spišský hrad, ako aj
drevené kostolíky v Maramureši v Rumunsku), vinárske
oblasti, gotické kostoly, hrady, zámk a zachovali sa tu pestré kultúrne tradície. Uvedené charakteristiky predurčujú,
aby rozvoj poznávacej cykloturistiky bol jednou z hlavným
priorít medzinárodného združenia KER
Karpatský euroregión Slovensko sa už tretí rok snaží realizovať projekty, ktorých cieľom je rozvoj cykloturistiky
na našom území. V roku 2012 sme realizáciou projektu
„Spoznávajme poľsko – slovenské pohraničie zo sedla bicykla“
prepojili Mestá Bardejov a Jaslo (PL) cyklotrasou a pomocou
doplnkového značenia jej dodali náučný a poznávací charakter. Súčasťou projektu bolo aj vydanie sprievodnej, bohato
faktograficky vybavenej príručky, podrobne informujúcej
o zaujímavostiach na trase dlhej 77 kilometrov. Na uvedený projekt sme nadviazali v roku 2013, keď sme začali
realizovať dva projekty „Spoznávajme poľsko – slovenské pohraničie zo sedla bicykla II“ a „Floriánsku cyklotrasu“. Cieľom
prvého projektu je nielen vyznačiť cyklotrasu vo vnútromestskom prostredí samotného mesta Bardejov a okolia,
ale doplniť ju o drobnú infraštruktúru pozdĺž trasy v rozsahu jedného odpočívadla, troch cyklostojanov a troch
veľkých informačných tabúľ. Mestská cyklotrasa bude
pokračovaním už vyznačených cyklotrás Bardejov – Jaslo
a Bardejov – Krynica-Zdrój. V Bardejovský kúpeľoch sa na
uvedenú cyklotrasu priamo napojí ďalšia, Floriánska cyklotrasa realizovaná z druhého projektu. Floriánska cyklotrasa je cca 30-kilometrová trasa pre cyklistov, ktorá povedie od Bardejovských kúpeľov, popri hrade Zborov, cez
vrch Makovica v katastri obce Cernina, kde je umiestnená
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najvyššie položená socha Sv. Floriána na Slovensku podľa
ktorej je aj cyklotrasa nazvaná a končí až meste Svidník.
Cyklotrasa bude tiež doplnená o drobnú infraštruktúru na
vrchole Makovice.
Všetky 3 projekty boli podporené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sumou cca 20 tis eur na 1 projekt.

Novou koncepciou cyklotrás
reagujeme na požiadavky
cyklistickej verejnosti

O realizovaných projektoch a význame cyklotrás sme sa rozprávali s viceprimátorom mesta Bardejov (podpredsedom
KER Slovensko) - MUDr. Petrom Prokopovičom a starostkou
obce Cernina - Ing. Helenou Madzinovou.

Chystáme sa na EuroVelo
V rámci koordinácie rozvoja základnej dopravnej infraštruktúry na území Európskej únie bola vypracovaná
a odsúhlasená aj koncepcia vytvorenia nadnárodnej celoeurópskej siete cyklomagistrál EuroVelo. EuroVelo je
európska sieť cyklotrás, ktorá je od roku 1995 projektom
Európskej cyklistickej federácie (ECF). Rozvoju a prepojeniu najmä cezhraničných cyklotrás sa chceme venovať aj
v najbližších rokoch. Predovšetkým dobudovaním medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 na území KER ako aj realizáciou prípojok z EUROVELO 11 k významným turistickým
lokalitám, spolu s prípravou spoločného informačného
systému pre cyklistov. Tento zámer sa budeme usilovať
presadiť do pripravovanej stratégie KER pre nasledovné
programové obdobie.

Peter Prokopovič
S akým ohlasom cyklistickej verejnosti na poľskej i slovenskej
strane sa stretlo prepojenie partnerských miest Bardejov – Jaslo
vyznačenou cyklotrasou, v rámci projektu „Spoznávajme poľsko
– slovenské pohraničie zo sedla bicykla“?
Cyklistická verejnosť reagovala na vyznačenie cyklotrasy
v smere Bardejov – Jaslo, v rámci projektu „Spoznávajme poľsko – slovenské pohraničie zo sedla bicykla“, veľmi pozitívne.
Pre nás to však nebolo žiadne prekvapenie. Projektom sa len
odpovedalo na potreby neustále rastúcej komunity cykloturistov, ktorá vo väčších či menších skupinkách a na rôznej
výkonnostnej úrovni, vyvíja svoju činnosť na území mesta.
Zatiaľ iba na neformálnej úrovni, ale veľmi, veľmi aktívne.
Dopyt cyklistickej verejnosti je jednoznačný - systematicky
sa venovať problematike cyklotrás v meste s väzbou na širšie okolie. Týmto projektom, ktorý bol realizovaný v partnerstve s Karpatským euroregiónom Slovensko a Mestom Jaslo
v roku 2012, sa začala éra koncepčného prístupu bardejovskej samosprávy k otázke cyklotrás.
Sú prvky drobnej infraštruktúry ktorými sa trasa doplnila, z pohľadu cyklistov dostatočné?
Už v období prípravy projektu sme vedeli, že rozsah doplnkovej drobnej infraštruktúry pozdĺž trasy, absenciou odpočívadla a stojanov na bicykle, nebude z pohľadu cyklistu dostatočný. Boli sme však limitovaní obmedzenými finančnými
možnosťami príspevku na realizáciu euroregionálnych aktivít
podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja. Projekt bol
podporený dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, čo nás potešilo o to viac, že bez tejto podpory by sa projekt v tom čase nebol realizoval vôbec. A prvky

drobnej infraštruktúry sa môžu doplniť postupne, kedykoľvek
sa na to nájdu prostriedky.
Pocítili ste realizáciu projektu novej cyklotrasy aj na zvýšenom
pohybe a výskyte turistov v Bardejove?
Trend zvýšeného počtu cyklistov je jasne viditeľný, aj keď
žiadne „merače počtu cyklistov“ sme v meste neinštalovali.
Neviem, či sa to vôbec nejako merať dá… V roku 2013 sme
v meste zrealizovali ďalší projekt orientovaný na podporu
cykloturizmu, ktorým sme vyznačili cyklotrasu z Bardejova až
po štátnu hranicu, v smere na mesto Krynica, v tomto prípade už aj s vybudovaním doplnkovej infraštruktúry. Som
presvedčený, že všetky tieto aktivity prispievajú k tomu, že
cyklistov u nás uvidíte viac ako inde.
Projekt pokračuje v tomto roku II. etapou, zameranou na vnútromestské prostredie Bardejova. Čo predovšetkým chcete ponúknuť
cykloturistom v druhej etape realizácie projektu?
Áno, projekt „Spoznávajme poľsko – slovenské pohraničie
zo sedla bicykla“ má svoje pokračovanie v roku 2014 druhou
etapou. A o čo v projekte ide? Obe schválené a vyznačené
cyklotrasy, či už v smere na Jaslo, alebo na Krynicu, majú
svoj východzí resp. konečný bod v Bardejove pri Športovej
hale, kde obe končia, ďalej už nevedú. Cieľom projektu však
je viesť cykloturistov ďalej, ukázať im historickú časť mesta,
kúpele a blízke okolie mesta, t.j. vyznačiť tzv. mestskú cyklotrasu. Mestská cyklotrasa by mala byť riešená ako komplex
piatich samostatných cyklotrás, navzájom na seba nadväzujúcich a dopĺňajúcich sa. A aby som nezabudol, v rámci projektu doplníme cyklotrasu v smere na Jaslo o prvky chýbajúcej drobnej infraštruktúry - odpočívadlo, stojan na bicykel
a veľkú informačnú tabuľu.
Helena Madzinová
Čo očakávate od projektu novej cyklotrasy vo vašom regióne?
Očakávame, že naša obec, predovšetkým malebná hora Makovica cez ktorú cyklotrasa povedie, prispeje k zviditeľneniu
našej obce a aj samotnej hory, na ktorej je socha sv. Floriána
patróna požiarnikov. Verím, že to priláka do budúcna viacej
turistov a návštevníkov.
Myslíte si, že cykloturisti zo širšieho okolia, aj z Poľska budú Floriansku cyklotrasu využívať?
Nepochybujem, že táto nová trasa sa stane turistickým
lákadlom, že ju budú využívať najmä cyklisti. Určite ocenia opravu starých a vytvorenie nových oddychových zón,
v podobe altánkov, aj lavičiek a radi sa vydajú na túru práve
v tomto teréne, v lokalite, ktorá je už aj teraz vyhľadávanou.
Považujete takéto aktivity združenia Karpatský euroregión Slovensko, ako hlavného partnera v projekte, za dôležité?
Určite áno, cykloturistika sa rozvíja a venuje sa jej stále viac
ľudí. Čo sa týka združenia Karpatský euroregión Slovensko,
ide o skúseného partnera, ktorý je známy svojimi aktivitami
a realizáciou mnohých projektov v rámci Prešovského a Košického kraja. Je pre nás cťou, s týmto združením spolupracovať ako s hlavným partnerom v projekte.
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Karpatský euroregión s efektívnejším fungovaním
/dokončenie z 1. Strany/
Za bohatej účasti expertov z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Nemecka a Slovenska boli na úvodnej konferencií
k projektu s názvom „Sustainable Development of
Border Regions provided by effective functioning the
Carpathian Euroregon (Udržateľný rozvoj prihraničných
regiónov pomocou efektívneho fungovania Karpatského euroregiónu)“ prezentované očakávania od nového
projektu ako aj priority Karpatského euroregiónu na
nasledovné roky. Za Slovensko s prezentáciou vystúpil
riaditeľ združenia KER‑Slovensko Gabriel Kiss, ktorý
prezentoval dôležitosť vybudovania cestného koridoru VIA CARPATHIA, ako aj potenciál pre rozvoj cykloturistiky na území KER: „Územie KER je charakteristické
výskytom pamiatok UNESCO (Karpatské bukové pralesy,
jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, mestské časti
Bardejova a Levoče, Spišský hrad, ako aj drevené kostolíky
v Maramureši v Rumunsku), vinárskymi oblasťami, gotickými
kostolíkmi, hradmi, zámkami ako aj kultúrnymi tradíciami
a predstavuje obrovský potenciál pre rozvoj cykloturizmu. Rozvojom cykloturistiky očakávame aj rozvoj cestovného ruchu
a hlavne vidieckeho cestovného ruchu na našom území.“
Cieľom projektu je prispieť k efektívnejšej a trvalo udržateľnej spolupráci prihraničných regiónov Karpatského
euroregiónu (KER), k posilneniu role KER v cezhraničnej
spolupráci ako aj k vytvoreniu nástrojov pre rozhodovacie procesy na úrovni KER so zapojením reprezentantov
samospráv, mimovládnych inštitúcií ako aj miestnych
aktérov, v oblasti regionálneho rozvoja a cezhraničnej
spolupráce. Na prvom zasadnutí sa dohodol spoločný
postup pri tvorbe novej makro‑stratégie pre oblasť Karpatského euroregiónu, ktorá by mala byť jedným z hlavných výstupov projektu.

Partnermi projektu sú:
1. Župa Szabolcs‑Szatmar‑Bereg (Maďarsko);
2. Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj
Karpatského euroregiónu (Maďarsko);

3. Karpatský euroregión Slovensko (Slovensko);
4. Karpatský euroregión Rumunsko (Rumunsko);
5. Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho
rozvoja „IARDI“ (Ukrajina);
6. Centrum „Business initiatives“ (Ukrajina);
Pridruženými partnermi sú:
1. Asociácia prihraničných regiónov Európy (Nemecko);
2. Regionálna rada Ivano‑Frankovskej oblasti (Ukrajina);
3. Regionálna rada Zakarpatskej oblasti (Ukrajina);
4. Regionálna rada Černivetskej oblasti (Ukrajina);
5. Maramurešská župa (Rumunsko);
6. Župa Satu Mare (Rumunsko);
7. Nadácia EuroClip (Maďarsko);
Dĺžka realizácie projektu je: 01/2014 – 10/2015
Projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013.
Príspevok Spoločenstva činí 468 018,00 €.
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Via Carpathia – pilier novej stratégie KER
(Koridor - cesta označovaná ako
Via Carpatia má viesť od litovského prístavného mesta Klaipeda cez Kaunas, poľské mestá
Bialystok, Lublin a Rzeszów,
cez Košice a maďarské mestá
Miškovec a Debrecín, naprieč
Rumunskom cez Oradeu (Veľký
Varadín), Lugoj, Calafat a Konstancu, cez bulharskú metropolu Sofia a mesto Svilengrad
a končiť by sa mala v gréckom
Solúne.)
Po vstupe Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunska do
EÚ sa geopolitická situácia v stredovýchodnej Európe
výrazne zmenila. S výnimkou Ukrajiny, sa tak regióny
kooperujúce v rámci KER stali súčasťou integrovaného
európskeho priestoru, čím sa zmenila úloha aj postavenie KER ako koordinátora spoločných aktivít členských
krajín. Voľný pohyb tovaru a osôb v rámci spoločného
európskeho hospodárskeho priestoru odstránil väčšinu
prekážok, ktoré dovtedy bránili prehlbovaniu spolupráce či už v sociálnej alebo hospodárskej oblasti. Podľa
môjho názoru ale Karpatský euroregión (KER) nedostatočne zareagoval na túto zmenu a neprispôsobil pružne svoju stratégiu novým zmeneným podmienkam. To
spôsobilo postupný útlm významu a postavenia KER pre
hospodársky a sociálny rozvoj svojich členov. Preto ak
chce KER do budúcnosti prežiť, musí nevyhnutne prispôsobiť svoju stratégiu novým súčasným podmienkam
a hľadať novú pridanú hodnotu, ktorú dokáže ponúknuť
svojim členom. Novú stratégiu KER navrhujeme orientovať na hlavnú rozvojovú os členských krajín, ktorá
ide v smere sever – juh a v európskej sieti Ten – T sa
pre ňu zaužívalo označenie Via Carpatia (alebo Pobaltský koridor). Brusel plánuje rozvíjať tento koridor až
po roku 2050. Z toho dôvodu národné vlády mu zatiaľ
nevenujú veľkú pozornosť. Preto je potrebné vyvinúť
iniciatívu zdola a iniciovať rozvoj tohto koridoru, ktorý
má strategický význam pre regióny pozdĺž Shengenskej
hranice. A práve tu môže KER zohrať zásadnú úlohu. Pri
iniciatíve zdola bude potrebné dostať za jeden rokovací
stôl regióny pozdĺž koridoru a podpísať spoločnú dohodu na budovaní Via Carpatia. Ďalším krokom môže byť
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre tento koridor
s vyhodnotením možného prínosu koridoru pre sociálny
a hospodárky rozvoj. Rovnako koridor Via Carpatia by
sa mohol následne premietnuť do pripravovanej Karpatskej makro stratégie. Pri všetkých týchto náročných
úlohách, by mohol KER zohrať významnú koordinačnú
úlohu, ak by tieto ciele zahrnul do svojej novej stratégie.
Via Carpatia je historická cesta spájajúca Baltické more

s Egejským. Jej rozvoj a rýchlejšie dobudovanie by mohlo
mať veľký vplyv aj na ekonomický rozvoj členských krajín KER, vrátane rozvoja malého a stredného podnikania, vedy a výskumu, technológií a priemyselných parkov, ktoré sa nezaobídu bez dopravnej infraštruktúry
a logistiky. Táto iniciatíva nie je nová. Slovensko sa na
jeseň v roku 2012 na stretnutí zástupcov ministerstiev
dopravy siedmich krajín v poľskom Lancute oficiálne
pripojilo k Lancutskej deklarácii, ktorej cieľom je vybudovanie najkratšej cesty zo severu Európy na juh. Cesta označovaná ako Via Carpatia má viesť od litovského

prístavného mesta Klaipeda cez Kaunas, poľské mestá
Bialystok, Lublin a Rzeszów, cez Košice a maďarské
mestá Miškovec a Debrecín, naprieč Rumunskom cez
Oradeu (Veľký Varadín), Lugoj, Calafat a Konstancu, cez
bulharskú metropolu Sofia a mesto Svilengrad a končiť
by sa mala v gréckom Solúne. Pôvodnú Lancutskú deklaráciu v roku 2006 podpísali ministri dopravy štyroch
krajín – Litva, Poľsko, Maďarsko a Slovensko a názov
projektu bol Via Baltica. KER má dnes jedinečnú príležitosť zahrnutím tohto koridoru do svojej novej stratégie,
začať reálne budovať tento koridor, ktorý môže zohrať
kľúčovú úlohu pre sociálnom a hospodárskom rozvoji
regiónov členských krajín KER.


Ing. István Zachariaš

podpredseda združenia
Karpatský euroregión Slovensko
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Objavovanie periférie
Karpatský euroregión,
jedinečné teritórium Európy

Hospodárstvo, kultúra a politika sú tri najvýznamnejšie faktory civilizácie, od najstarších čias. Formovanie
štátnych, resp. inak definovaných (napr. etnických) celkov v dejinách bolo podmienene predovšetkým komunikačnými predpokladmi, ktoré umožňovali efektívne
prepojenie jednotlivých prvkov spoločenskej štruktúry
určitej komunity a jej ďalšiu profiláciu smerom dovnútra i navonok. Prehĺbenie komunikačných väzieb zvyšovalo mieru organizovanosti komunity a viedlo k vzniku
štátov alebo etnicky výnimočne sa identifikujúcich spoločenstiev a zase naopak, zoslabovanie týchto väzieb
spôsobobalo zánik štátov resp. stratu inak definovanej
komunitnej sebaidentifikácie. Obrovskú úlohu v týchto
procesoch zohrali prirodzené geografické útvary, ktoré
znemožňovali, sťažovali alebo naopak uľahčovali vývin
komunikačných tokov ekonomickej, kultúrnej a politickej histórie ľudstva. V Európe existujú predovšetkým
tri horské masívy, ktoré významne ovplyvnili vývin komunikačného prepojenia jej jednotlivých častí a teda
i rozvoj hospodárskej a politickej štruktúry (vrátane
vzniku a formovania štátnych útvarov) – Alpy, Pyreneje
a Karpaty. Globálny geopolitický význam Karpatského
masívu vyrástol po ukončení vývinu distribúcie moci
v tzv. Južnom pásme Euroázie, ktoré trvalo vyše 3000
rokov, počínajúc vznikom najstarších štátov v údolí riek
Níl, Eufrat a Tigris, až po ovládnutie Hispánie Rimanmi
(15 r. pr. n. l.).

lúk svojím západo‑východo‑južným smerovaním rozdelil európsky priestor z vojensko‑strategického hľadiska na dve základné operačné časti. Rovinaté oblasti
Nemecka, Poľska, Bieloruska a Ruska na jednej strane
a nížiny Podunajska na strane druhej sa stali priestorom, umožňujňcim rozvinutie veľkých ozbrojených síl
a útočných akcií.
Pri spätnom pohľade na minulosť vidíme, že región
KER bol len zriedka oblasťou progresu. Územia bývalých
žúp Sáros, Zemplén, Ung, Bereg, Máramaros, Szatmár,
Ugocsa, Szabolcs, Borsod a Abaúj boli vždy vnímané
ako periféria. Dodnes sa tento región nevie vymaniť
z tejto situácie. Územie uvedených žúp bolo ďaleko od
vládnych, správnych, aj priemyselných centier. Táto
periférna situácia sa nezmenila ani pod vplyvom trianonských mierových zmlúv – naopak, po pričlenení
k novým štátom sa náš región dostal ešte viac na perifériu. Situáciu zhoršovalo aj to, že pred 1. sv. vojnou
bola hranica smerom na Halič ľahko priechodná, po nej
však hranica maďarsko‑československá, rumunsko
‑československá a poľsko‑československá sa stala prísnejšou a meravejšou. Situáciu ešte zhoršovala
sovietsko‑československá hranica stanovená po 2. svetovej vojne a pričlenenie Zakarpatska s Sovietskemu

zväzu. Tento región patrí do periférnej situácie aj z toho
hľadiska, že sa tu stretávajú maďarská, slovanská a rumunská jazyková oblasť. Spestrením sú aj iné jazykové
a etnické skupiny – Nemci, Židia, Rómovia. Región sa
nachádza v periférnej situácii aj z hľadiska náboženského. V tejto zóne sa stretáva východné a západné kresťanstvo, výcodnú hranicu tu má aj protestantizmus (luteránska a kalvínska cirkev). Tento región je aj oblasťou
grécko‑katolického náboženstva. Cirkvi a vierovyznaia
sa často, ale nie výlučne, viažu k národnostiam. Slováci sú luteráni a katolíci, Rusíni greckokatolíci (uniati)
a ortodoxní, Poliaci sú rímokatolíci, Rumuni grécko
‑katolíci a ortodoxní, Nemci rimsko‑katolíci a luteráni, Maďari rímsko‑katolíci a kalvíni. V riebehu stáročí
sa vytvorili aj správne centrá týchto cirkví v regióne.
Greckokatolíci v Munkácsi‑Černekhegzi a Prešove, reformáti v Sárospataku a Szatmárnémeti a Košice, ktoré
sa stali katolíckym biskupský sídlom. Najvýznamnejším
grecko‑katolíckym pútnickým miestom je Máriapócs,
szabolcská župa. Karpatský priestor bo vždy príťažlivý
pre príšelcov z východu – Židov, Rusínov.)
V priebehu uplynulých storočí možno pozorovať postupné posúvanie maďarsko‑slovenskej a maďarsko
‑rusínskej jazykovej hranice smerom na uh a na západ v dôsledku prisťahovalectva a zmeny jazyka.
V periférnej situácii KER boli výnimkou len kratšie historické obdobia, 16. – 17. storočie a zač. 18. storočia.
V tomto období územie nepatrilo (len menší južný pás)
k tým častiam Uhorska, ktoré boli okupované tureckom.
Tak sa úloha regiónu stala na čas významnejšou v situácii, kedy územie Uhorska bolo nárazníkovou zónou Sedmohradského vojvodstva a Otomanskej ríše. V regióne
na hranici islamu a kresťanstva mohla byť táto zóna
strážkyňou kresťanskej kultúry, európskeho hospodárskeho a spoločenského systému a uhorskej štátnosti.
Väčšia časť krajiny sa dostala pod tureckú nadvládu,
od vládu inej kultúry. Národy regiónu – Maďari, Slováci,
Rusíni, Nemci, Poliaci, Rumuni sa mohli tešiť relatívnej
ochrane. Aj vďaka tejto situácii tu reformácia zapustila
hlbšie korene ako inde, strediskom sa stalo evanjelické kolégium v Prešove a kalvínske kolégium v Sárospataku – bašty slovenskej a maďarskej vzdelanosti.
Aj to boli príčiny, prečo sa táto oblasť stala strediskom

– ohniskom protihabsburských stavovských povstaní
a centrom rákocziovského boja za slobodu. Nie náhodou
nazýva rusínska ľudová poézia rusínsky národ verným
národom Rákócziho a nie náhodou Maďarsko pochovalo
ostatky kniežaťa v roku 1906 v Košiciach. Išlo historicky
o najprosperujúcejšie a najdôležitejšie obdobie regiónu,
ktorý sa v 2. polovici 18. stročia stáva opäť stratenou
perifériou. Zostáva však naďalej bránou komunikácie
medzi Východom a Západom, pričom rusínska a slovenská jazyková oblasť sa posúvala stále južnejšie. Pestrý etnický a kultúrny obraz regiónu však stále čaká na
prebádanie. Na relatívne malom území sa tu vedľa seba
stretávajú aj hospodársky odlišné oblasti, prírodné odlišnosti sú však zaujímavo poprepájané v rôznorodosti,
ktorá sa dopĺňa. Poľnohospodárstvo, obchod, remeslá,
víno a soľ ako najznámejší artikel. Odtiaľto po 19. storočí v dvoch vlnách aj najmasívnejšia migrácia do USA.
Karpatský euroregión predstavuje stále veľkú výzvu
nielen z geopolitického hľadiska (východná hranica
EÚ), ale aj z kultúrno‑spoločenského pohľadu ako zaujímavé, svojou bohatou minulosťou, etnickou mnohorakosťou a prírodnými danosťami jedinečné teritórium
schopné realizovať nové vízie spolupracujúcej Európy.
Jednotnej vo svojej pestrosti a rozmanitosti, príťažlivej
najmä z hľadiska nových perspektív v oblasti rozvoja
cestovného ruchu.



Tibor Ičo
(autor je publicista)

Z historického pohľadu v rámci vývinu Uhorského štátu
Karpaty zohrali významnú geoolitickú funkciu v rocese
vnútornej distribúcie moci – stali sa na dlhé roky útočiskom protidynasticky naladenej šľachty, ktorá viedla
permanentné vojny s centrálnou mocou. Karpatský ob-
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Naše projekty

Ukážme krásy našich krasov
celému svetu

Zduženie Karpatský euroregión Slovensko realizovalo v uplynulých rokoch množstvo zaujímavých projektov zameraných
na cezhraničnú spoluprácu. Každý projekt, popri výstupoch v podobe publikácií, máp, kultúrnych podujatí, konferencií,
výstav, produktov turizmu, súčasne efektívne využíval potenciál dobrých susedských a priateľských vzťahov zúčastnených partnerov. Predstavujeme niektoré z nich:

Košíc s Miškovcom v roku 1860. V oboch týchto mestách
je v súčasnosti v prevádzke úzkorozchodná železnička,
slúžiaca rekreantom. Podobne je to aj v ostatných regiónoch euroregiónu, nevynímajúc Poľsko. „Biesczadska kolejka lesna“ dokonca na dva a pol kilometrovom úseku
lemuje slovensko – poľskú hranicu. Detská úzkorozchodná
železnička v Košiciach je najstaršou detskou železnicou na
území bývalého Československa. V regióne východného
Slovenska patrí dlhodobo k najnavštevovanejším a najznámejším atrakciám a je zároveň unikátnou turistickou
destináciu so silným potenciálom pritiahnuť zahraničných
návštevníkov, najmä z Karpatského regiónu. Účelom projektu Karpatský vláčik bola spolupráca na záchrane a rozvoji jedinečnej atrakcie – historickej Košickej detskej železnice. Jeho hlavným zameraním bola podpora turizmu
a príliv návštevníkov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Súčasne sa otvorila spolupráca medzi karpatskými úzkorozchodnými železnicami: poľskou Biesczadskou
kolejkou lesnou v Cisne a Košickou detskou železničkou.
Súčasťou tohto úspešného projektu, ktorý KERS ako vedúci partner realizoval v spolupráci s Občianskym združením Detská železnica Košice (cezhraničnými partnermi
boli Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej v Poľsku
a združenie Kárpatok Eurorégióért Regionális Kozhasznú
Egyesulet v Maďarsku) bola tiež oprava historickej motorovej lokomotívy Janka z roku 1960 a samozrejme propagácia projektu v partnerských krajinách. Dnes je Košická
historická detská železnica vyhľadávanou atrakciou, ktorá
láka do malebného Čermeľského údolia pri Košiciach stále
viac návštevníkov zo širokého okolia.

Združenie Karpatský euroregión Slovensko, ako vedúci
partner v spolupráci s Aggtelegským národným parkom
(ANPI) a Turistickým informačným centrom v Rožňave
zrealizovali spoločný cezhraničný projekt zameraný na
prezentáciu turistických zaujímavosti unikátneho krasového územia v maďarsko‑slovenskom pohraničí.
Je málo miest na svete, kde by sa na jednom súvislom
území nachádzalo toľké množstvo prírodných krás, pokladov a kultúrnych zaujímavostí. Národný park Slovenský
kras, spoločne s priľahlou oblasťou Aggtelekského krasu
v Maďarsku je takým miestom. Svojou rozlohou predstavuje najväčšie krasové územie v strednej Európe. Ide
o obrovskú vápencovú tabuľu s mierne zvlneným povrchom, ktorá bola v dávnych geologických časoch histórie
Zeme asymetrický vyzdvihnutá a má mierny sklon smerom k juhu. Hlboké kaňonovité doliny rieky Slanej a Štítnika, tečúce od severu, rozdeľujú toto unikátne územie na
menšie časti: Koniarsku planinu, Plešivskú planinu a Silickú planinu, ktorú vo východnej časti oddeľuje Turnianska
kotlina od Zádielskej a Jasovskej planiny.
Jaskyne v Slovenskom krase (Gombasecká, Domica, Krásnohorská, Silická ľadnica) predstavujú z turistického hľadiska najatraktívnejšie prírodné výtvory, ktoré boli spoločne s jaskyňami Ochtinskou aragonitovou, Stratenskou,

Dobšinskou ľadovou, ako aj so systémom jaskýň národného parku Aggtelek v Maďarsku zapísané v roku 1995 do
zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO. Na území Slovenského krasu je zaznamenaných
vyše 1 200 jaskýň, predstavujúcich unikátny, rozmanitý
a nedotknutý podzemný svet, skrývajúci mnoho prírodných aj kultúrnych tajomstiev, medzi ktorými dominuje
jaskynný systém Baradla – Domica. Pre každého cestovateľa, turistu i náhodného návštevníka ponúka tento región
aj mnoho kultúrnych a historických pamiatok. Medzi nimi
vyniká svojou polohou a zachovalosťou najmä hrad Krásna Hôrka, ale i historické centrum mesta Rožňava, kaštieľ
Betliar, mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí na slovenskej strane, ako aj kaštiele a kúrie (Jósvafo,
Szin, Szinpetri), či tradičná ľudová architektúra (Perkupa)
na maďarskej strane.
Projekt „Ukážme krásy našich krasov celému svetu“ vychádzajúci zo zápisu jedinečných jaskýň v danom území
do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO v roku 1995,
podporený zo štátneho rozpočtu SR sumou 20 – tisíc
Eur vytvoril dynamickú audiovizuálnu propagáciu regiónu (vrátane mesta Rožňava s blízkym okolím) prostredníctvom turistickej „online“ databázy, spoločnej webovej
stránky dotknutého územia (www.kras‑karszt.eu), ako aj
tlačenej publikácie „Krásy našich krasov“ (v slovenskom,
maďarskom a anglickom jazyku), s dôrazom na prírodné
a kultúrne pozoruhodnosti maďarsko‑slovenskej krasovej
oblasti.

Karpatský vláčik
Projekt Karpatský vláčik z roku 2012 nadviazal na už realizované projekty združenia Karpatský euroregión Slovensko a to z roku 2005, kde sa ako partner poľského projektu
„Kolejka przyjažni przez Karpaty“ prezentoval informáciou
o Košickej železničke a neskôr projektom z roku 2009:
„Strediská cestovného ruchu,“ ktorého súčasťou bola spoločná propagácia úzkorozchodnej železničky v Košiciach
a v Miškovci. Publikácia mala veľký úspech, čo viedlo združenie KERS k zámeru pokračovať v podobnej spolupráci
s poľskou časťou euroregiónu, no nie len formou propagácie, ale aj spoluprácou pri revitalizácii Košickej historickej
detskej železničky. Prvou lastovičkou rozvoja dopravy na
prihraničnom území Slovenska bolo železničné prepojenie
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Gotická cesta Karpatským
euroregiónom
Prezentovať cezhraničnú slovensko‑maďarskú gotickú
cestu ako príťažlivý región z pohľadu turistiky je ambíciou
projektu Gotickej cesty - Focus Gothic Route, ktorý v roku
2012, v rámci svojich euroregionálnych aktivít, so štátnou
podporou, zrealizovalo združenie cezhraničnej spolupráce
so sídlom v Košiciach Karpatský euroregión Slovensko.
Gotické pamiatky Gemera, Spiša a Aggtelekského krasu,
by sa aj s podporou tohto projektu mohli stať atraktívnymi
turistickými cieľmi, ponúkajúcimi poznanie i zážitky. To
všetko v balíkoch služieb, ktoré sa už dnes ponúkajú v turistických informačných centrách na Slovensku aj v zahraničí.

Troj, dvoj i jednodenné pobyty poskytnú účastníkom to
najkrajšie a najzaujímavejšie v regióne Spiša a Gemera,
vrátane atraktívnej oblasti NP Aggtelek v Maďarsku. Okrem
návštevy historických pamiatok a jaskýň zapísaných do
zoznamu svetového dedičstva UNESCO, zaujme určite aj
rázovitá gastronómia Gemera, prehliadka prekrásnej Levoče, či Spišského hradu, pod ktorým v Spišskom salaši,
nemožno neochutnať tamojšie gurmánske špeciality.

V znamení gotiky na Gemeri

Gemer‑Aggtelek - dvojitý zážitok
1. deň/ Návšteva kaštieľa v Betliari, alternatívne hradu Krásna Hôrka, Biskupskej Katedrály v Rožňave, ktorej
história siaha až do roku 1304. Po obede v reštaurácii
Contesa v Krásnohorskom Podhradí návšteva Gombaseckej a Krásnohorskej jaskyne, v ktorej sa budete cítiť ako
ozajstní bádatelia. Večera a ubytovanie v Penzióne Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke.
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Projekt sa sústredil na objavovanie skrytých miest spoločnej histórie v stále neznámej oblasti za našimi východnými hranicami, ako aj na posilňovanie partnerstva dvoch
najvýznamnejších miest v regióne na oboch stranách hranice – Košíc a Užhorodu. Pred pätnástimi rokmi (11. marca
1993) podpísali predstavitelia Košíc a Užhorodu Zmluvu
o partnerstve a spolupráci – jednu z prvých svojho druhu po roku 1989. Okrem partnerstva samospráv spájala
obe mestá aj cezhraničná spolupráca v rámci Karpatského
euroregiónu (regióny východného Slovenska, severovýchodného Maďarska a Rumunska, juhovýchodného Poľska
a Zakarpatskej Ukrajiny), ktorá sa po vstupe Slovenska do
EÚ ocitla v istej stagnácii a dnes chytá druhý dych. Nový
projekt Schengenskej brány jej dáva nový impulz, ktorý
môže priniesť zaujímavé ovocie už aj preto, že dobré susedstvo miest na vonkajšej schengenskej hranici, najmä
v dnešnej zložitej geopolitickej situácii v tomto priestore,
patrí medzi priority EÚ.

2. deň/ Prechod do Maďarska. Návšteva jaskyne Baradla
a múzea jaskyniara a bádateľa Kesslera Huberta. Po prehliadke ľudového domu a kostola s unikátnym maľovaným dreveným interiérom v Jósvafö je tam zabezpečený
aj obed v hostinci Azöreg Malomhoz. Po obede návšteva
jazera Morské oko, gotického kostola v Szalone a múzea
v Szinpetri s najväčšou knihou na svete. Návrat do Rožňavy.

Aj gotická cesta môže byt atraktívnou
trojdňový pobyt

jednodňový pobyt

Návšteva kaštieľa v Betliari, alternatívne hradu Krásna
Hôrka, Biskupskej Katedrály v Rožňave, ktorej história
siaha až do roku 1304. Po obede, ktorý je zabezpečený
v reštaurácii Tri ruže v Rožňave návšteva jedinej aragonitovej jaskyne v Európe - Ochtinskej aragonitovej jaskyne
a gotického kostola v Štítniku v Koceľovciach s nádhernými stredovekými nástennými maľbami. Návrat do Rožňavy.

Schengenská brána –
– hľadanie spoločných koreňov

dvojdňový pobyt

1. deň/ Návšteva stredovekého hradu Krásna Hôrka, mauzólea Andrásyovcov v Krásnohorskom Podhradí a Baníckeho múzea v Rožňave. Poobede návšteva Gombaseckej
jaskyne, gotického kostola v Štítniku s unikátnymi stredovekými nástennými maľbami. Večera a ochutnávka pív
bude zaujímavým ukončením dňa. Nocľah je zabezpečený
v hoteli Kras v Rožňave.
2. deň/ Návšteva kaštieľa v Betliari a Dobšinskej ľadovej
jaskyne. Popri obede na Ranči pod Ostrou skalou v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni môžete relaxovať v nádhernom
prostredí s možnosťou jazdy na koni, prípadne navštíviť
lanový park Tarzaniu. V zimnom období zase jazda na saniach ťahaných koňmi alebo na snežnom skútri vo Vás
zaiste zanechá nezabudnuteľný dojem. V podvečer presun do jedného z najkrajších miest Slovenska, Levoče,
prehliadka mesta. Večera a ubytovanie sú zabezpečené
v hoteli Arkáda v Levoči.

3. deň/ Návšteva jedných z najhodnotnejších slovenských
pamiatok, ktorými sú kostol Sv. Jakuba a radnica v Levoči,
ktoré patria k najkrajším slovenským pamiatkam ako aj
múzeum Dom Majstra Pavla, autora slávnych gotických
oltárov. Po obede v hoteli Arkáda v Levoči výstup na Spišský hrad, ktorý je najväčším hradom v strednej Európe
a návšteva zaujímavého vápencového skalného zoskupenia v Dreveníku alebo Spišského salaša, v ktorom môžete
vychutnať spišské špeciality. Návrat do Rožňavy.
Všetky uvedené pobyty sa dajú rezervovať v TIC Rožňava.
Projekt sa zameral na propagáciu tzv. „otvorenej brány“
medzi Slovenskom a Ukrajinou, prostredníctvom ktorej
môže prebiehať susedská spolupráca a kultúrna výmena
oboma smermi. Cieľom projektu bolo vytvárane nových
partnerstiev a priateľstiev na oboch stranách hranice,
rozširovanie poznatkov o spoločných hodnotách, dejinách a kultúre východného Slovenska a západnej Ukrajiny. Nástrojom efektívnejšej komunikácie sa stala prezentácia slovenského jazyka, ako oficiálneho jazyky EÚ, pre
slovensko‑ukrajinský dialóg. Ambíciou projektu bolo tiež
eliminovanie bezpečnostného rizika spojeného s možnosťou vytvorenia novej deliacej čiary, či nárazníkového
pásma na východnej hranici EÚ.

13

Sv. Alžbeta – stopy histórie
Mesto Košice, v spolupráci s Karpatským euroregiónom, pripravili v jubilejnom roku 800. výročia narodenia
sv. Alžbety (2007) projekt, ktorého cieľom bolo priblížiť
humanistické posolstvo svätice aj historickej osobnosti
ojedinelým spôsobom: symbolickým putovaním v stopách histórie. Ťažiskom projektu bola sila životného príbehu ženy z kráľovského rodu, ktorá v detskom veku musela
opustiť dvor maďarského panovníka Ondreja II. a vydať sa
za durínskeho zemského grófa Ľudovíta IV. Manžel padol
v križiackej vojne a mladá žena, matka troch detí, musela
opustiť pohodlie šľachtického dvora. Jej obetavé sklony
pomáhať ľuďom v núdzi, chorým, bezmocným a trpiacim sa po odchode s paláca rozvinuli naplno. Až do svojej
smrti 17. novembra 1231 táto ušľachtilá a hlboko veriaca
žena každodenne praktizovala nesmiernu dobročinnosť,
štedrosť, súcit a obetavú lásku. Svojimi mimoriadnymi
skutkami milosrdenstva formovala novú tvár Európy už
v dávnom stredoveku, pričom pozdvihla spoločenské postavenie ženy a povzniesla celú európsku spoločnosť. Je
ochrankyňou charitatívnych združení, vdov, sirôt a žobrákov, patrónkou košického Dómu i mesta Košice.
Projekt sv. Alžbeta – stopy histórie, vychádzal zo života
sv. Alžbety. Bol putovaním, ktoré začalo v Sárospataku,
pokračovalo v Sátoraljaújhely, so zastávkami v Slovenskom Novom Meste, Borši, Trebišove a v Košiciach. Od

septembra do novembra roku 2007. Na báze krásneho
príbehu svätice sa vytvárali nové partnerstvá a priateľstvá, na programoch v obciach a mestách spolupracovali
dobrovoľní organizátori, predstavitelia samospráv, cirkví,
kultúrnych inštitúcií, umelci, mladí ľudia, ochotnícke a folklórne súbory. Scénický fragment zo života sv. Alžbety
sa v mnohorakých podobách predstavoval v kultúrnych
domoch, kostoloch, v múzeu i starobylom hrade. Vždy
s inými ľuďmi, v inom prostredí no s rovnakým nadšením
a nasadením. Do projektu sa aktívne zapájali samosprávy,
ochotnícke a folklórne súbory, aj dobrovoľníci v severovýchodnom Maďarsku a na východnom Slovensku. Jeho
základom bol scénicky fragment zo života sv. Alžbety, ktorý sa v mnohorakých podobách predstavoval v kultúrnych
domoch, kostoloch, v múzeu i na starobylom hrade.

Naše združenie sa stáva partnerom EÚ
pri tvorbe strategických dokumentov

Naše združenie sa stáva partnerom EÚ pri tvorbe strategických dokumentov
Na predchádzajúcich stranách ste sa mohli dočítať o rôznych
projektoch, ktoré implementuje KER Slovensko. Okrem realizovaných projektov, však kancelária KER Sloensko vyvíja
iniciatívu aj v iných oblastiach týkajúcich sa rozvoja územia
KER.
Zástupcovia KER sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach
pre spracovanie akčného plánu Karpatskej konvencie. Karpatská konvencia je rámcový dohovor o ochrane a trvalo
udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor), ktorý podpísali ministri životného prostredia ČR, Maďarska, Poľska,
Rumunska, Srbska a Čiernej hory, Slovenska a Ukrajiny 22.
mája 2003 v Kyjeve, pričom platnosť nadobudol 4. januára
2006. Konvencia usiluje o komplexný prístup a spoluprácu
pri ochrane a trvalo udržateľnom využívaní Karpát. Je navrhnutá ako inovatívny nástroj, ktorý ma zabezpečovať a podporovať trvalo udržateľný rozvoj tohto jedinečného regiónu
a jeho živej prírody. Konvencia usiluje o podporu kvality života a posilnenie miestnej ekonomiky a komunít. Za cieľ si kladie aj ochranu a obnovu jedinečných, vzácnych a typických
prírodných komplexov a objektov rekreačného a iného významu nachádzajúcich sa v srdci Európy, ochraňovať ich pred
negatívnymi ľudskými vplyvmi prostredníctvom podpory
alebo spoločnej politiky trvalo udržateľného rozvoja regiónu.
Prostredie Karpát tak bude odteraz chrániť ďalší legislatívny
nástroj - ekologický plán pod záštitou programu UNEP OSN.
Okrem Karpatskej konvencie, KER reprezentuje svoj región
ako aj svojich členov na zasadnutiach pracovných skupín
pre strategickú prípravu Operačného programu cezhranič-
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nej spolupráce Maďarsko – Slovensko pre obdobie 20142020. Alokácia na Operačný program (OP) je 155 mil. EUR.
V mesiacoch máj - jún sa plánuje predloženie OP do vlády
SR na schválenie. Po jeho schválení bude zaslaný Európskej komisií. Prvé výzvy sa predpokladajú na začiatok roku
2014. Novinkou je, že sa plánuje zaviesť aj systém mikro
‑projektov, ktorý v uvedenom OP chýbal (na rozdiel od ostatných programov cezhraničnej spolupráce na česko‑slovenkej
a poľsko‑slovenkej hranici). Predpokladaná výška podpory
na jednotlivé mikro - projekty je na úrovni 5-50 tis. EUR.
Veľmi nás teší, že aj dôležité inštitúcie EÚ a UNEP OSN
(Program Spojených národov pre životné prostredie) berú
KER ako partnera pri tvorbe strategických dokumentov a veríme, že aj prostredníctvom združenia FERS sa nám podarí
zintenzívniť vzájomnú spoluprácu s našimi ministerstvami.
Euroregióny zoskupené vo FERS by tak predstavovali dôležitý
spájajúci článok medzi regionálnymi aktérmi, mestami, obcami a štátnou správou. Prvým takým úspechom jej aj účasť
euroregiónov zoskupených vo FERS na pripomienkovaní návrhu novely Zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Angažujeme sa aj vo Fóre euroregiónov Slovenska (FERS).
FERS tvoria poverení zástupcovia euroregiónov Slovenska
- predstavitelia regionálnych združení pre cezhraničnú spoluprácu slovensko‑českej, slovensko‑poľskej, slovensko
‑maďarskej, slovensko‑rakúskej a slovensko‑ukrajinskej
hranice. Poslaním Fóra euroregiónov Slovenska je pomáhať
vnútornému rozvoju členských euroregionálnych združení,
rozvoju vonkajších partnerských vzťahov, ako aj prezentácia,
obhajoba a presadzovanie záujmov euroregionálnych združení Slovenska na národnej a medzinárodnej úrovni
V kancelárií KER Slovensko sa snažíme vyvíjať úsilie za účelom intenzívnejšej komunikácie s našimi členmi. Minulé roky
sme zrekonštruovali našu webovú stránku www.ker.sk ako
aj začali komunikovať s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí (www.facebook.com/
pages/Karpatsky‑euroregión
‑Slovensko).Tohto roku sme pridali tlačený magazín, ktorý práve
držíte v ruke. Veríme, že prostredníctvom magazínu sa nám
podarí viac priblížiť a predstaviť
naše aktivity.
Ing. Gabriel Kiss
riaditeľ združenia
Karpatský euroregión Slovensko
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