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Zámer a cieľ 
• Hlavným cieľom tohto príspevku je analyzovať súčasný stav spolupráce

vybraného okruhu miest a obcí a poukázať na pozitívne efekty plynúce z
spolupráce, ako aj navrhnúť podporné opatrenia na efektívnu spoluprácu.

• V nadväznosti na uvedený hlavný cieľ boli stanovené nasledujúce parciálne 
ciele s cieľom do budúcnosti vytvoriť strategický dokument : 

• spracovať teoretické východiská problematiky spolupráce,

• identifikovať príklady spolupráce z iných európskych krajín, 

• analyzovať formy a typy spolupráce pomocou prípadových štúdií, 

• identifikovať prínosy spolupráce pre jednotlivé subjekty a obyvateľov, 

• odhaliť problémy, s ktorými sa miestne samosprávy,

• navrhnúť opatrenia na elimináciu zistených problémov.



Spolupráca miest a obcí na
úrovni euroregiónu

• Obec má na základe § 21 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov právo stať sa členom
medzinárodného združenia - euroregiónu.
Euroregión predstavuje rovnako dôležitú a
zaujímavú formu medziobecnej spolupráce na
úrovni cezhraničných obcí.

• Slovensko z pohľadu rozlohy a geografického
rozloženia krajinou ,, na hranici“. Z toho
dôvodu cezhraničná spolupráca a jej
euroregionálne formy sú významným
aspektom rozvoja celého územia.



Spolupráca miest a obcí na úrovni Euroregiónu

Prvým euroregiónom, kde Slovensko sa stalo jeho súčasťou bol Karpatský
euroregión. Slovenská časť bola prijatá za plnoprávneho člena až v roku
1999.

Najdlhšie fungujúcim je Euroregión Tatry, ktorý bol založený v roku 1994.
Na Slovensku bolo registrovaných 12 euroregionálných združení.



Charakteristika združenia Regiónu Beskydy
Euroregión Beskydy vznikol podpísaním Zmluvy o slovensko-poľskom
spoločenstve pod názvom EUROREGIÓN „Beskydy“ dňa 18. februára 2000 v
Rajczi (PL). Spadá pod ním Región Beskydy so sídlom v Žiline (SR) a Región
Beskydy so sídlom v Bielsku-Biała (PL). V záujme rozšírenia spolupráce o českú
stranu bola dňa 9. júna 2000 podpísaná nová Zmluva o slovensko-poľsko-českej
spolupráci, ktorou sa pod EUROREGIÓN Beskydy začlenil Región Beskydy so
sídlom vo Frýdku-Místku (ČR). Euroregión Beskydy leží v pohraničnej oblasti
severozápadnej časti Slovenskej republiky, severovýchodnej časti Českej
republiky a južnej časti Poľskej republiky. Srdcom euroregiónu sú mestá na
slovenskej strane Žilina, na českej strane Frýdek-Místek a na poľskej strane
Bielsko-Biala. Euroregiónom prechádza hlavný ťah spojujúci severnú, južnú a
východnú Európu.



Charakteristika združenia Regiónu Beskydy

Spolupráca aktérov z Českej republiky, Poľska a Slovenska má
niekoľko rovín. Stojí na formálnych aj neformálnych vzťahoch;
prebieha medzi verejnými inštitúciami, samosprávami, spolkami,
podnikateľskými subjektmi, skupinami i jednotlivcami (people-to-
people); a je realizovaná s podporou alebo bez podpory zo
štrukturálnych fondov Európskej únie.



Charakteristika združenia Regiónu Beskydy
Euroregión Beskydy predstavuje vďaka svojmu prírodnému a historickému
bohatstvu atraktívnu destináciu pre cestovný ruch a trávenie voľného času.
Rozvoj cestovného ruchu a voľnočasových služieb nie je rovnomerný, čo
spôsobuje rozdiely medzi jednotlivými mikroregiónmi.

Extrémnu návštevnosť zaznamenávajú napríklad najvyššie vrcholy Lysá hora a
Babia hora. V roku 2019 je odhadovaná návštevnosť Lysej hory podľa dát
CHKO približne 350 000 ľudí, popri tom Babia hora zaznamenala v tom istom
roku 108 000 turistov, o rok neskôr potom 126 000 návštevníkov, ktorí na
vrchol vystúpili cez brány národného parku na poľskej strane hranice.





Obce a mestá , ktoré sú členmi združenia Regiónu 
Beskydy

Medzi členov združenia patria mestá a obce :
Babín, Beňadovo, Bitarová, Bobrov, Breza, Bziny, Čierne, Dolná Tižina, Ďurčiná,
Horný Hričov , Hlboké n. Váhom, Hôrky, Hruštín, Jablonové, Kamenná Poruba
2021 - odstúpila, Klin, Klokočov, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lietava, Lietavská
Lúčka, Lodno, Lutiše, Lysica, Mojš, Mútne, Námestovo, Nededza, Nezbudská
Lúčka, Novoť, Oravská Jasenica, Oravský Podzámok, Oravská Polhora, Oravské
Veselé, Ovčiarsko, Paština Závada, Podhorie, Porúbka, Rabča, Rabčice, Rajec –
odstúpila 2021, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Sihelné, Stráňavy, Stránske,
Stráža, Strečno, Súľov- Hradná, Svederník, Ťapešovo, Teplička nad Váhom,
Terchová, Turzovka, Vavrečka, Veličná, Vysoká nad Kysucou, Zákamenné,
Zubrohlava, Žilina, SOPK Žilina, Žilinská univerzita,



• K 31.12.2021 malo združenie 64 členov. Príjmy z členských príspevkov v
roku 2020 boli -16 950,19 €.

• Podľa štatistík od vzniku združenia Regiónu Beskydy vidíme k 30.12.2021
znížený počet členov združenia. Združenie regiónu Beskydy zaznamenáva
znižujúci počet základne od roku 2012, v roku 2016 zaznamenal najvyšší
počet odchádzajúcich členov. V súčasnom období dochádza k stabilizácií
základne.

• Našou snahou je zmobilizovať členov združenia a zatraktívniť jeho
členstvo pre iné mestá a obce v regióne. Možnosti ako byť
konkurencieschopným vidíme v podpore cestovného ruchu a získaniu
atraktívnych projektov, ktoré by napomohli regionálnemu rozvoju.
Získanie nových členov si vyžaduje aktívnu prácu pri propagácií regiónov,
vydávanie propagačných materiálov, aby bolo združenie
konkurencieschopné voči ostatným organizáciám a ponúkalo svojim
členom kvalitné služby v oblasti poradenstva, čerpania finančných
prostriedkov z výziev a pomáhalo pri realizácií projektov.



Financovanie združenia v Euroregióne 
Samotná finančná situácia úzko súvisí aj s prácou kancelárie na
slovenskej strane, rozdielne právomoci PL a ČR subjektov, vytvárajú
veľké rozdiely v ich činnosti. Prvý rozdiel sa týka členských príspevkov
od členov. Členský príspevok členov v rámci združenia Regiónu
Beskydy podľa prijatých stanov z roku 2015 je na obyvateľa vo výške
0,10 EUR. Výška členského príspevku postačuje len na vykrytie
mzdových a prevádzkových nákladov počas celého roka na 1
zamestnanca a vôbec nie na spolufinancovanie projektov
financovaných zo štátnych zdrojov, alebo zo zdrojov Európskej únie.
Minimálna hranica príspevku je 100 € maximálna hranica je 5 000 €,
čo je v porovnaní s dotáciu pri českom regióne neporovnateľnou
čiastkou.



SWOT analýza združenia regiónu Beskydy k
podmienkam cestovného ruchu

Silné stránky Slabé stránky

 podobnosť jazykov slovensko-poľsko-

českého prihraničia

 vhodná geografická poloha

 dostatočný počet ubytovacích a

 stravovacích zariadení, organizácia

spoločných kultúrno – športových podujatí

 dostupnosť CR infraštruktúry

 vhodné podmienky pre rozvoj vidieckej

turistiky

 nízka úroveň kvality poskytovaných služieb

 neuspokojivá úroveň znalosti cudzích

jazykov

 nedostatočné využitie potenciálu CR

 nedostatočne vybavená infraštruktúra

 nedostatočná propagácia regiónu

 nízka efektívnosť služieb CR

 nedostatočné financovanie aktivít

 slabá zagangažovanosť členov



SWOT analýza združenia regiónu Beskydy k
podmienkam cestovného ruchu

Príležitosti Ohrozenia

 kultúrny, prírodný a historický 

potenciál

 propagácia regiónu prostredníctvom

veľtrhov, výstav, internetu

 obnova tradičných remesiel

 možnosť podpory cezhraničnej

spolupráce vďaka EÚ fondov

 nedostatok finančných zdrojov

 vytváranie regionálnych zvykov a

 tradícií z dôvodu

 obnova tradičných remesiel

 popularizácie masovej kultúry

a rozvoj globalizácie

 nedostatočná koordinácia subjektov

CR

 nedostatočná podpora kultúrneho

povedomia obyvateľov



Realizované aktivity v období 2007–2021 
• V Euroregióne Beskydy v uplynulých rokoch sa zrealizovalo celkom 525

projektov v hodnote 16 283 619 eur. Takmer tretina všetkých projektov (32,6
%) sa týkala oblasti kultúry, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva a
udržiavania tradícií napríklad prostredníctvom konania verejných akcií.
Celkovo 171 projektov vykázalo rozpočet 6 131 916 eur, čo je 37,7 % všetkých
nákladov na cezhraničnú spoluprácu. Výrazný záujem bol tiež o projekty
tematicky zamerané na rozvoj cestovného ruchu a propagácie územia (145
projektov s rozpočtom 4 835 919 eur) a rozvoj a skvalitnenie spolupráce alebo
partnerstva aktérov, komunít, spolkov a iných subjektov (121 projektov s
rozpočtom 3 173 526 eur) . Celkom 88 projektov s rozpočtom 2 142 258 eur
bolo zameraných na cezhraničnú spoluprácu v oblastiach športu, ochrany
prírody a vzdelávania.



Ciele do  budúcnosti a príprava stratégie
Cieľ 1:

• Beskydy a Euroregión Beskydy sú obľúbenou značkou, s ktorou sa stotožňujú nielen
obyvatelia územia, ale aj jeho návštevníci.

Cieľ 2:

• Spoločné tradície, kultúra, jazyková blízkosť a história sú spojovníkom pre vnímanie
spoločnej identity všetkých obyvateľov Euroregiónu Beskydy.

Cieľ 3:

• Spolupracujúce inštitúcie a spolky naprieč celým územím Euroregiónu Beskydy vďaka
výmene skúseností a intenzívnym kontaktom P2P odbúravajú hranice v hlavách ľudí.

Cieľ 4:

• Rozvoj Euroregiónu Beskydy prebieha v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti as
ohľadom na hodnoty a kapacitu prírodných trás a atraktivít.



Prioritné oblasti
Prioritná oblasť 1: Podpora propagácie územia a cestovného ruchu

Prioritná oblasť 2 : Podpora kultúry, tradícií a historického dedičstva

Prioritná oblasť 3 : Podpora spolupráce, partnerstva a odovzdávania
skúseností P2P

Prioritná oblasť 4: Podpora udržateľného rozvoja a ochrana prírody



Návrhy na zlepšenie činnosti združenia 
Regiónu Beskydy 

• Hľadať možnosti financovania združenia

• Implementácia cezhraničných projektov

• Budovanie značky Beskydy ako destinačnej značky

• Spracovanie propagačných materiálov ako podporný prvok rozvoja
cestovného ruchu

• Medializácie regiónu Beskydy - sociálne siete

• Vytvárať ponukový list pre turistov s množstvom atraktivít

• Aktivizácia členov združenia



Ďakujem za pozornosť 


