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DNES V ČÍSLE:

Podľa prijatého návrhu po-
putuje najviac finančných 
zdrojov do vzdelávania. Spolu 
95,3 milióna Sk je určených na 
opravy, rekonštrukcie a tech-
nické vybavenie stredných škôl 
a školských zariadení v pôsob-
nosti PSK. Spolu sa zrealizuje 
43 investičných akcií, medzi 
najväčšie patrí rekonštrukcia 
kuchyne a jedálne na gymnáziu 
v Starej Ľubovni, rekonštruk-
cia jedálne, strechy a fasády 
na gymnáziu v Poprade, nad-
stavba objektu na gymnáziu 
L. Stockela v Bardejove, či re-
konštrukcia prednáškovej auly 
na sninskom gymnáziu. Spojená 
škola na ulici Ľ. Podjavorinskej 
získala financie na zateplenie 
budovy a Hotelová akadémia 
Kežmarok na rekonštrukciu 
podkrovia. Združená stredná 
škola J. Andraščíka v Bardejove 
bude môcť zrealizovať druhú 
etapu rekonštrukcie Ľudovej 
jedálne. 

Znižovanie pasívneho dlhu 
Takmer 44,4 milióna Sk 
získajú domovy sociálnych 
služieb na opravy a zateplenie 
budov, nákup dopravných 

prostriedkov, vybavenie kuchýň 
a práčovní. Najviac, 3,9 mil. Sk 
získal Domov dôchodcov a do-
mov sociálnych služieb (DSS) 
v Humennom na rekonštruk-
ciu strechy a zateplenie budovy. 
Rekonštrukcia kotolne čaká 
DSS vo Svidníku a v Kalinove. 

Z balíka 30,5 milióna Sk urče-
ných do oblasti kultúry pripad-
ne najviac (12 miliónov Sk) na 
výstavbu skladových objektov 
pre Divadlo Jonáša Záborské-
ho. Slúžiť budú zároveň aj Di-
vadlu Alexandra Duchnoviča a 
súboru PUĽS v Prešove. Sumu 

8,5 milióna korún poslanci 
vyčlenili na rekonštrukciu 
prístavby pre Podtatranské 
múzeum v Poprade a Múzeum 
Hanušovce na Topľou si bude 
môcť zrekonštruovať strechu. 

Nová cesta na horu Zvir 
Na rekonštrukciu a moder-
nizáciu ciest v správe PSK 
vyčlenili poslanci 47,2 milióna 
Sk. Za tieto financie sa naprí-
klad opraví prístupová cesta 
na horu Zvir v Litmanovej, 
dofinancuje sa kruhový objazd 
v Medzilaborciach, opravia 
sa cesty v okrese Sabinov, 

zmodernizujú sa cesty Mníšek 
nad Popradom – Káče, Krajná 
Poľana – Bodružal, Kežmarok 
– Rakúsy, či Lučivná - odboč-
ka Šuňava. 

Pre potreby Úradu PSK schvá-
lili poslanci zastupiteľstva 68,4 
milióna Sk - na rekonštrukciu 
priestorov úradu, nákup počí-
tačovej techniky. Do rozpisu 
kapitálových výdavkov sú za-
hrnuté aj združené investície, 
vďaka ktorým vyrastie v Lipa-
noch a Sabinove viacúčelové 
ihrisko, pripraví sa projektová 
dokumentácia na rekonštruk-
ciu Múzea Andyho Warhola 
v Medzilaborciach, Prešov 
a Veľký Šariš spojí cyklistický 
chodník, postaví sa križovat-
ka vo Vranove nad Topľou 
a Domaša Dobrá bude mať 
konečne vysvietené verejné 
priestory. To všetko za 22,6 
mil. korún. 

Vyrieši sa sídlo PSK 
Spomínaný rozpis však po 
dlhých rokoch môže priniesť 
aj vyriešenie otázky sídla pre-
šovskej samosprávy. Budova na 
Námestí mieru, ktorá slúži na 
tieto účely, nie je vlastníctvom 
vyššieho územného celku, 
ale Ministerstva vnútra SR. 
Predseda PSK Peter Chudík 
sa s ministrom Robertom 
Kaliňákom dohodol na riešení 
tejto situácie. Keďže Okresné 
riaditeľstvo Policajného zboru 
vo Vranove nad Topľou mo-
mentálne rovnako nemá vlast-
nú budovu, presťahuje sa do 
nevyužívaného objektu PSK, 

Najviac investícií do vzdelávania
Rozpis kapitálových výdavkov v celkovej výške 308,3 milióna Sk schválili 15. apríla poslanci 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Po sérii náročných rokovaní na rôznych 
úrovniach dospeli jej predstavitelia k výnimočnému konsenzu. Na svojom 22. zasadnutí 
schválilo 51 z 55 prítomných poslancov najočakávanejší bod rokovania - rozpis kapitálových 
výdavkov na rok 2008 podľa jednotlivých investičných akcií a úsekov financovania. Pre okre-
sy prešovskej samosprávy to znamená prílev ďalších prostriedkov vo výške 308,3 mil. korún. 

Do kraja smeruje vyše 300 miliónov korún 

>>>pokračovanie na str. 2

Hrad v Starej Ľubovni otvára svoje dvere aj túto sezónu.



bývalej nemocnice s poliklinikou a sa-
mospráva poskytne na rekonštrukciu 
tohto areálu 30 miliónov korún. 
Minister vnútra súhlasil, že za týchto 
podmienok prejde budova na prešov-
skom Námestí mieru do vlastníctva 
prešovského vyššieho územného cel-
ku. S touto dohodou však nesúhlasil 
poslanec Jozef Berta z Vranova, ktorý 
považuje miesto nového sídla OR PZ 
za nevyhovujúce. „Nemôžem súhlasiť 
s tým, aby sme chudákov občanov Vra-
nova posielali ďaleko od centra mesta 
v prípade, ak potrebujú navštíviť 
políciu, na úkor riešenia sídla Úradu 
PSK. Navyše všetky ďalšie inštitúcie  
(prokuratúra i súdy) sú v centre mesta 
a lepšie by sa im spolupracovalo s po-
líciou, keby bola bližšie,“ argumentuje 
Jozef Berta. Aj napriek tomuto nesú-
hlasu poslanci rozpis schválili. 
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Ing. Štefan Kubík, Poprad
Poslancom PSK 
som sedem ro-
kov. Celé toto 
obdobie sme 
sa snažili, aby 
hlavný výkonný 
aparát VÚC 
mal svoj objekt. 
Týmto uzne-
sením sa tento 
problém vyriešil. 
Pokiaľ ide o Po-
prad, finančný

objem prostriedkov, ktorý sme schválili, 
v zásade kopíruje naše úsilie a potreby. 
I keď v plnom rozsahu nikdy nie je možné 
ich celkové pokrytie, lebo čas stále prináša 
niečo nové. V našich požiadavkách sme 
sa sústredili na oblasť školstva. Finančné 
sumy tiež kopírujú to, čo momentálne po-
važujeme v okrese za potrebné. 

RSDr. Ján Gajdzík, Vranov nad Topĺou 
Moje  pripomien-
ky  smerovali 
najmä k sociálnej 
oblasti v okrese 
Vranov nad Top-
ľou. Tunajší do-
mov sociálnych 
služieb má už 
niekoľkoročnú 
požiadavku na 
auto, mangľovací 
stroj a veľkoka-
pacitnú panvicu, 

no nič z tohto nie je v tomto rozpise zahr-
nuté. Ďalej sú tam rozpísané pomerne veľké 
sumy pre Úrad PSK, ktoré nie sú celkom 
jednoznačne vysvetlené. Suma 12,6 milióna 
korún, súvisiaca s regionálnou pokladnicou 
a prechodom na euro, sa mi zdá trošku pre-
hnaná. Aj to sú položky, ktoré by mali byť 
presnejšie vyšpecifikované, aby sa tam nedali
skryť veci, ktoré by tam nemali byť. 

Ing. Jozef Berta, Vranov nad Topĺou
Nemôžem sa 
hnevať, že sídlo 
Úradu PSK bude 
konečne vyrie-
šené. Nemôžem 
však súhlasiť 
s tým, aby sme 
Okresné riaditeľ-
stvo Policajného 
zboru vo Vranove 
posielali mimo 
centra mesta, 
na úkor riešenia 

problému sídla PSK. Celkovo investície 
do okresu Vranov sú vo veľmi pekných 
objemoch, ale dá sa to položiť na vážky? 
Spokojnosť občanov - na úkor investičných 
prostriedkov, ktoré prídu do okresu? Mož-
no sa to dá, ale ja osobne to momentálne 
cítim tak, že inštitúcia, ktorá je tu pre ľudí, 
sa určitým spôsobom od nich vzďaľuje.

Mgr. Vladimír Ledecký, Levoča
Úplne spokojný 
nie som, lebo 
naše požiadavky 
boli hlavne na 
opravy ciest 
v okrese Levoča. 
Keďže sa však 
na materiáli 
dohodli koalícia 
aj opozícia, treba 
to rešpektovať. 
Viem, že nároky 
nikoho neboli na 

sto percent uspokojené, ale bola snaha nájsť 
kompromis. K tomu sa nakoniec dospelo, 
keďže materiál schválila veľká väčšina. Treba 
vždy byť za dohodu a rešpektovať aj partnera.  

Ing. Miroslav Perignáth, Kežmarok
Rozpis kapitálo-
vých výdavkov je 
kompromisným 
riešením. Osob-
ne som však bol 
veľmi sklamaný. 
Predsa len, sme 
volení za jed-
notlivé okresy 
a z pôvodne 
navrhovaných 20 
miliónov korún 
pre Kežmarok, 

zostalo po korekcii krajských priorít 14,5 
milióna Sk. Isteže, mal som aj malý pocit 
zadosťučinenia, keď prešli aspoň niektoré 
naše aktivity. Nehlasovalo sa mi však ľahko, 
lebo s niektorými vecami nie som celkom 
stotožnený.

Ing. Milan Cocuĺ a, Svidník
Rozpis kapitá-
lových výdavkov 
bol schválený 
v ä č š i n o v ý m 
počtom hlasov, 
preto verím, že 
bol dosiahnutý 
široký  konsen-
zus. Aj preto 
si myslím, že 
každý poslanec 
okresu v ňom 
našiel svoje prio-

rity. Verím, že tento rozpis pomôže chodu 
Prešovského samosprávneho kraja. Nič sa 
nedá rozdeliť absolútne spravodlivo, ale 
pri tomto návrhu bola o to snaha a tá sa 
odzrkadlila na výsledku. 

Snaha o spravodlivosť
Poslanci Prešovského samosprávneho kraja na svojom 22. zasadnutí schválili 
rozpis kapitálových výdavkov na rok 2008. Boli v ňom konkrétne investičné akcie 
a úseky financovania. Rozpis je výsledkom dlhodobých rokovaní a okrem iného
vyrieši dlhoročný problém budovy na Námestí mieru v Prešove, kde síce Úrad 
PSK sedem rokov sídli, ale nemá ju vo vlastníctve. Niektorých poslancov sme sa 
opýtali, ako vnímajú schválený materiál a či boli naplnené požiadavky ich okresu.

Kapitálové výdavky si žiadali množstvo kompromisov 

>>>pokračovanie zo str. 1
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Od 1. apríla má Prešovský samosprávny 
kraj nového hlavného kontrolóra. Zvolili ho 
poslanci krajského parlamentu na svojom 
februárovom zasadnutí. So svojimi zámermi 
a predstavami vo funkcii hlavného kontrolóra 
predstúpilo šesť kandidátov. V dvojkolovej 
voľbe získal najviac hlasov – 32,  Ján Maj-
da zo Svidníka. Ten v druhom kole porazil 
Ferdinanda Exnera. Jánovi Majdovi sa začalo 
funkčné obdobie bezprostredne po zvolení 
19. februára, do pracovného pomeru nastúpil 
1. apríla. „Nechcem, aby útvar hlavného kon-
trolóra bol iba represívnym orgánom, ale mal 
by mať metodiku kontroly, ako byť nápomocný 
jednotlivým subjektom,“ povedal Ján Majda. 
Vo svojej práci sa chce zamerať najmä na väčšie 
inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Kto je Ján Majda? 
Ing. Ján Majda po-
chádza zo Svidníka. 
V roku 1980 ukon-
čil Vysokú školu 
poľnohospodársku 
v Nitre, kde si 
neskôr urobil aj 
postgraduál. Za-
čínal na družstve 
ako plánovač, ne-
skôr ekonóm. Od roku 1991 bol riaditeľom 
Daňového úradu vo Svidníku. V roku 2004 
bol riaditeľom krajského daňového úradu 
v Prešove, vlani prešiel do súkromnej sféry. 

Poslanci na svojom aprílovom zasad-
nutí rozhodli, že PSK poskytne dotáciu 
151 700 Sk Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosti v Poprade - Spišskej Sobote na 
reštaurovanie vzácneho a jedinečného epi-
tafu z dielne majstra P. Grossa, 120 000 Sk 
obci Rakúsy na oslavy 720. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci a obci Klčov na 
vydanie monografie pri príležitosti 750.
výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Pracovníci Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave plánujú ešte v tomto polroku 
reštaurovanie značne poškodeného epitafu 
Jána Fritza z dielne významného majstra P. 
Grossa v kostole sv. Juraja v Spišskej Sobo-
te. Tento kostol historici umenia považujú 
po Levoči za druhý najvzácnejší klenot na 
Spiši. Rozpočet na reštaurovanie dosahuje 
506 000 Sk. Cirkev z vlastných zdrojov 
vykryje sumu 155 000 Sk, od sponzorov 
získala 200 000 Sk. Dotácia od samospráv-
neho kraja vo výške 151 700 Sk bude pou-
žitá na financovanie reštauračných prác.

Obec Rakúsy v okrese Kežmarok uspo-
riada v dňoch 21. - 22. júna oslavy 720. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci. Ich 
cieľom je pripomenúť si vznik a históriu 
obce, oživiť kultúrne tradície predkov, 
oživiť kontakty s potomkami pôvodných 
obyvateľov obce (Spišských Nemcov) a 

tak vytvárať predpoklady 
a zlepšovať podmienky 
na rozvoj turistického 
ruchu a rozvoj regiónu. 
Celkové náklady na osla-
vy dosahujú 405 000 Sk, 
pričom obec uhradí zo 
svojho rozpočtu 285 000 
Sk. Samospráva dotáciu 
z PSK 120 000 Sk použi-
je na prenájom priestorov 
a na výrobu propagač-
ných materiálov.

Obec Klčov v okrese 
Levoča si v tomto roku pripomína 750. 
výročie prvej písomnej zmienky o obci. 
Pri tejto príležitosti plánuje v spolupráci 
so Štátnym oblastným archívom v Levoči 
vydať 200 výtlačkov monografie o obci.
Celkový rozpočet na vydanie knihy s do-
bovými a súčasnými fotografiami je 450
000 Sk, pričom z poskytnutej dotácie PSK 
135 000 Sk uhradí obec tlač monografie.

Žiadosti o poskytnutie dotácie z príjmov 
PSK na všestranný rozvoj územia PSK 
a na podporu všeobecne prospešných 
služieb na prvý polrok 2008 mohli žia-
datelia posielať do 31. decembra 2007. 
V stanovenej lehote Úrad PSK dostal 18 
žiadostí. Šesť žiadateľov úrad vyzval na 
doplnenie žiadostí o chýbajúce doklady a 
údaje, v stanovenej lehote však na výzvy 
nereagovali. Ďalších sedem žiadostí 
odbor financií Úradu PSK zamietol.
„Dve žiadosti mali termín akcie v roku 
2007 a v zmysle VZN nie možné žiadať 
spätne o financie. Päť žiadostí obsaho-
valo požiadavky na investície, čo je však 
v rozpore s nariadením PSK a účelovým 
určením,“ vysvetľuje vedúca odboru 
financií PSK, Mária Holíková. Dve žia-
dosti - mesta Vysoké Tatry a obce Oľka 
budú poslanci prerokovávať v druhom 
polroku, pretože svoje projekty plánujú 
realizovať práve v tomto časovom období. 

Poslanci pridelili dotácie
Od roku 2004 Prešovský samosprávny kraj prideľuje dotácie z vlastných 
príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne prospeš-
ných služieb. Aj v tomto roku rozdelí žiadateľom z celého kraja financie na 
podporu rôznych aktivít. V tomto roku kraj rozdelí celkovo 3 milióny korún 
podľa stanov Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2004, pričom o polo-
vici, sume 1,5 milióna korún, rozhodujú poslanci krajského parlamentu. 

PSK podporí epitaf, oslavy a monografiu Nový hlavný kontrolór 

PSK vo februári podpísal s verejnými do-
pravcami zmluvy na vykrytie strát v prímest-
skej autobusovej doprave. Štyria dopravcovia 
v Prešovskom kraji v tomto roku dostanú 
spolu 265 miliónov korún. Jednotlivé auto-
busové podniky vyčíslili na rok 2008 potrebu 
finančných prostriedkov na vykrytie strát na
celkovú sumu 336 miliónov korún. Finančné 
možnosti Prešovského samosprávneho kraja 
sú však nižšie. V minulom roku poskytol 
PSK na vykrytie strát SAD-kám spolu 240 
mil. Sk, v tomto roku je suma o 25 miliónov 
korún vyššia. 
Finančné prostriedky boli delené percentu-
álne, podľa realizovaných výkonov. Najviac,   
95,5 mil. Sk, dostane SAD Humenné (36 %), 
SAD Prešov 94 mil. Sk (35 %) a SAD Poprad 
59,8 miliónov korún (23 %). Dotácia pre spo-
ločnosť Bus Karpaty Stará Ľubovňa predsta-
vuje 15,7 mil. Sk (6 %). Štyria dopravcovia 
v Prešovskom kraji ročne vykonajú takmer 
30 miliónov kilometrov. Najvyššie výkony, 
viac ako 10 miliónov kilometrov, každoročne 
najazdia v SAD-kách Prešov a Humenné. 

265 miliónov 
na dopravu
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MUDr. Boris Hanuščák 
(Smer-SNS-HZDS) 

„ S l o v e n -
sko trápi 
nedostatok 
diaľnic. Ko-
munikácie 
sú v dnešnej 
dobe nevy-
hnutnosťou. 
V tejto ob-

lasti sa v bardejovskom regióne už 
urobilo penzum práce a verím, že 
dobrá spolupráca s orgánmi PSK 
bude pokračovať, aby sme cesty  
v tejto časti kraja zrekonštruova-
li. To je prvá priorita v tomto ob-
dobí. Častým problémom, ktorý 
sužuje náš región, sú povodne. 
V spolupráci s Východosloven-
skou vodárenskou spoločnosťou 
pracujeme na odkanalizovaní 
hornej Tople. Je to rezervoár 
vody nielen pre mesto Barde-
jov, ale i široké okolie. Naším 
cieľom je chrániť zdravie a 
majetok občanov. Pracuje sa na 
výstavbe protipovodňových zá-

tarasov. Veľkú pozornosť venu-
jeme oblasti stredného školstva. 
Chceme, aby sa mesto Bardejov 
stalo centrom stredného školstva 
v tejto časti kraja. V neposled-
nom rade je pre všetkých, nielen 
pre poslancov, prioritou budo-
vanie priemyselných parkov. 
V Bardejove a v okolí je dosta-
tok kvalifikovanej pracovnej
sily. Je potrebné sa uchádzať 
o investorov, aby finančné
toky prúdili aj do tejto oblasti 
a obyvatelia našli zaujímavú 
prácu. Žijú tu šikovní ľudia, ktorí 
potrebujú dostať príležitosť.“

MUDr. Anton Karol 
(Smer-SNS-HZDS) 

„Najväčšou 
b o ľ a č k o u 
celého regi-
ónu je stav 
infraštruk-
túry. V tejto 
oblasti sa 
s n a ž í m e 
skutočne zo 

všetkých síl zmeniť nelichotivý 
stav. Tak, aby sa aj do tých 
najodľahlejších obcí bardejov-
ského regiónu dalo bezpečne 
a pohodlne cestovať. Sme hra-
ničným regiónom a túto strate-
gickú polohu by bolo hriechom 
nevyužiť. Intenzívne sa rozvíja 
cezhraničná spolupráca s Kar-
patským regiónom v susednom 
Poľsku. Európa sa spája, spájať 
sa musia aj jednotlivé regióny, 

ktoré k sebe majú jazykovo 
i geograficky blízko. Hranice
sa teraz rúcajú, nie stavajú. Aj 
preto potrebujeme do regiónu 
príliv investícií. Musíme budo-

vať priemyselné parky, aby sme 
nadväzne nato mohli rozvíjať 
oblasť turistického ruchu. Vy-
chyteným strediskom je Rege-
tovka. Aby sa stala ešte známej-
šou, lákavejšou, musíme v tejto 
oblasti zlepšiť infraštruktúru. 
Rovnako v Stebníckej Huti, 
kde je ideálna príležitosť na 
rozvoj agroturistiky. Ako soľ 
potrebujeme odvodnenie rieky 
Topľa v úseku Lenártov - Bar-
dejov. Rozvíjať sa dá skutočne 
každá oblasť života, len keby 
tých investícií, finančných
prostriedkov bolo viac.“

MUDr. Andrej Havrilla 
(Smer-SNS-HZDS) 

„Pracujem 
v zdra-
v o t n í c k e j 
k o m i s i i . 
Táto oblasť 
mi je 
najbližšia. 
V spolu-
práci s PSK 

sa snažíme o plné obsadenie 
lekárskej siete v tomto regióne. 
Tak, aby občania ani z tej 
najvzdialenejšej dediny nemuseli 
za zdravotnou starostlivosťou 
cestovať ďaleko. Bardejovský 
región ukrýva veľké historické 
bohatstvo. Zo všetkých síl sa 
snažíme, aby bol drevený kos-
tolík v Hervartove zapísaný do 
zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Rád by 
som na návštevu tohto skvostu 
pozval všetkých obdivovateľov 
umenia, histórie. Práve v rozví-
janí turistiky, cestovného ruchu, 

má táto oblasť veľké rezervy. 
Máme návštevníkom čo 
ponúknuť. Či už sú to kúpele, 
lyžiarske strediská, vodné 
plochy, prekrásne lesy. Roz-

Predstavujeme Bardejovský región

Mesto Bardejov je centrom horného Šariša. Bardejovský región je veľmi pestrý, rozmanitý. Tak 
ako každý z regiónov Prešovského kraja má svoje špecifiká. Prednosti, ktorými sa rád prezen-
tuje, ale i nedostatky, ktoré chce odstraňovať. Čo všetko sa už v tomto volebnom období po-
darilo v tejto časti kraja splniť? Čo obyvateľov Bardejova a okolia najviac trápi? Aké sú priority? 
Opýtali sme sa sexteta poslancov Prešovského samosprávneho kraja z bardejovského regiónu.

Najväčšou boľačkou sú investície a infraštruktúra 

Charakteristická architektúra mesta Bardejov.
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bieha sa spolupráca s poľskou 
stranou. Myslím si, že bude 
obojstranne osožná. Chce to 
len viac investícií do opráv, či 
budovania infraštruktúry, lepšie 
manažovanie a Bardejov a okolie 
turisti objavia. Jedným z cieľov je 
vybudovať v Bardejove centrum 
stredného školstva pre túto spá-
dovú oblasť, aby nám mladí ľudia 
neodchádzali z regiónu. Naopak, 
aby svoju energiu, znalosti 
pretavovali do zveľaďovania 
svojho rodného mesta, obce.“

MUDr. Peter Prokopovič 
(KDH-SDKÚ-DS) 

„Bardejov 
je ako jedno 
z mála 
slovenských 
m i e s t 
z a p í s a n é 
na listine 
UNESCO. 
Máme teda 

návštevníkom čo ponúknuť. 
Práve oblasť cestovného ru-
chu, ktorá ponúka dynamické 
možnosti, by sa mala oveľa viac 
rozvíjať. Myslím si, že najmä v 
týchto mesiacoch si obyvatelia 
prídu na svoje, veď sa obyvateľom 
regiónu postupne predstavia leg-
endárne skupiny Olympic, Elán, 
Team, I.M.T. Smile, speváčka 
Lucie Bílá. Rozvíja sa i folklór. 
Ani v tomto roku nebudú chýbať 

tradičné festivaly v Raslaviciach, 
Kružľove. Veľkú vážnosť má 
podujatie Makovická struna, kto-
rú organizujú Rusíni. Pozornosť 
by som upriamil i na podujatie 
Pontes - mosty medzi mestami, 
ktoré sú zapísané v UNESCO. 
Kolegovia už spomenuli 
rezorty, ktoré sužujú obyvateľov 
bardejovského regiónu. Ja by 
som ešte upriamil pozornosť 
na rekonštrukciu železničnej 
siete Bardejov - Prešov. Trápi 
ma aj slabá športová činnosť 
mladých. Na dedinách to 
ešte ako tak ide. Treba však 
rozvíjať sídliskové športy, ho-
kejbal, pomôcť skateboardistom 
vybudovaním dráh, detských 
ihrísk. Tých je veľký nedosta-
tok najmä v mestách regiónu.

JUDr. Ján Pataky 
(KDH-SDKÚ-DS) 

„ M o j í m 
p o s l a n í m 
poslanca je 
p o m á h a ť 
č l o v e k u 
ž i j ú c e m u 
v meste 
a okolí, 
ktoré tvoria 

malebné dedinky. Pribudli 
zrekonštruované cestné komu-
nikácie II. a III. triedy na území 
okresu. Rekonštruovali sa do-
pravné subsystémy za účelom 

odstránenia identifikovaných
nedostatkov v cestnej sieti 
s ohľadom na environmen-
tálny a bezpečnostný aspekt. Za 
zmienku stojí aj zrealizovanie 
komunikácie z Kurova do 
poľského kúpeľného mesta 
Krynica. Ešte v roku 2005 boli 
získané finančné prostriedky
pre Slovenský zväz záhradkárov. 
Poriadne sa rozbehla spolupráca 
bardejovského a gorlického 
regiónu v tejto oblasti. Najväč-
ším problémom, ktorý ťaží túto 
oblasť, je nedostatok pracovných 
príležitostí. Špecifickým prob-
lémom je nezamestnanosť 
Rómov. Chýbajú nám silné 
domáce podnikateľské subjekty 
a zahraniční investori. Na to 
je naviazané dobudovanie 
cestnej infraštruktúry. Štát sám 
z rozpočtu nepotiahne všetky 
finančné náklady. Musíme pri-
dať v projektovom manažérstve, 
aby sme pre región získali pros-
triedky z fondov Európskej únie. 
Veľa práce je ešte pred nami. 
Treba pokračovať v investičných 
a projektových zámeroch, aby 
sa zdvihli makroekonomické 
výsledky východného Slovenska 
a premietli sa do bežného života 
občanov.“

Ing. Pavol Tarcala 
(KDH-SDKÚ-DS) 

„ A k o 
p r e d s e d a 
fi n a n č n e j
komisie za 
p r v o r a d ú 
p r i o r i t u 
považujem 
transparent-
nosť a efek- 

tívne využívanie finančných
zdrojov, ktoré má PSK k dispozí-
cii. Ďalšou prioritou je vyrovnané 
hospodárenie a zabezpečenie 
finančných zdrojov na rozvojové
programy. O tom, že sa to darí, 
svedčí kapitálový rozpočet, ktorý 
už presiahol jednu miliardu 
korún, čo je najviac v porovnaní 
krajov. Dôležitou iniciatívou je 
NEFO fond, ktorý podporuje 
výstavbu športovísk, kultúrne 
akcie. V samotnom Bardejove 
pokračuje modernizácia škôl 
- Gymnázia Leonarda Stöc-
kela, Strednej priemyselnej 
školy a ZSŠ J. Andraščíka. Pro-
jekty sú pripravené a finančne
zabezpečené. Vyriešili sa aj 
problémy na ďalších školách, 
v rôznych oblastiach. Pokračuje 
aj rekonštrukcia priestorov 
domova sociálnych služieb. 
Znižuje sa energetická náročnosť 
objektov a naopak, rozširuje 
oblasť poskytovania služieb 
pre klientov. Veľkú pozornosť 
venujeme aj rekonštrukcii skan-
zenu v Bardejovských kúpeľoch, 
presťahovaniu a záchrane kos-
tolíka v Mikulášovej. Dôležitá je 
rekonštrukcia ciest k hraničným 
prechodom Nižná Polianka 
a Stebnícka Huta. V tejto oblasti 
nás čaká ešte kvantum práce, 
pretože cesty sme prevzali od 
štátu vo veľmi zlom stave a sta-
rosti sú s vysporiadaním pozem-
kov. Spokojnosť nevládne ani 
s obmedzovaním autobusových 
spojov. Čaká nás presun zod-
povednosti za osobnú železničnú 
dopravu. Bude nevyhnutné 
vypracovať rozsah verejného 
záujmu pre zabezpečenie spoje-
nia do všetkých obcí regiónu.“Šarišské múzeum.

Jedna z dominánt Bardejovských kúpeľov.
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Ocenenia si prevzali traja duchovní, jeden 
športovec, umelec a umelecký súbor. Cenu 
Prešovského samosprávneho kraja si pre-
vzali Mons. Prof. ThDr. František Tondra,

diecézny biskup Spišskej diecézy, Mons. 
Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský arcibis-
kup a folklórny súbor Šarišan z Prešova. 
Spišský biskup cenu nedostal len 
za život vo viere, ale i za zlepšenie 
spolupráce medzi cirkvami a štátom, 
dlhoročnú prácu s mládežou či cha-
ritatívnu činnosť. Sám však povedal, 
že „to nie je ocenenie jeho samého, ale 
jeho úradu“. Prešovský arcibiskup 
si podľa poslancov samosprávneho 
parlamentu zaslúži cenu kvôli osob-
nému prínosu k obnove duchovných 
a kultúrnych hodnôt na území PSK, 
za formovanie svedomia a rozvoja 
duchovného života jeho obyvateľ-
stva, za budovanie ekumenických 

vzťahov, podporu charitatívnej a sociálnej 
oblasti, aj za pozitívny vklad k formovaniu 
mladej generácie. Dlhoročné pôsobenie 
v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva 

našich predkov a propagácia PSK doma 
i v zahraničí priniesla ocenenie aj folklórne-
mu súboru Šarišan z Prešova, ktorý minulý 

rok zároveň 

Potlesk za ľudskosť
Poslanci a predstavitelia samosprávy sa koncom minulého roku stretli na šiestom 
Galavečere PSK v Divadle Jonáša Záborského. Okrem zaujímavého kultúrneho 
programu sa na slávnosti po štvrtýkrát odovzdávali Ceny PSK a Ceny predsedu PSK.

Predseda krajskej samosprávy ocenil kňazov a umelcov oslávil 40. výročie svojho založenia. Pri tejto 
príležitosti sa predstavil so svojím novým 
programom. 
Voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľud-
ské srdce obomknuté krídlami, dostali ďalší 
laureáti ocenení Cenou predsedu  PSK. Ten 
sa ju rozhodol udeliť Ing. Mgr. Mariáno-
vi Kuffovi, správcovi rímskokatolíckej

farnosti v Žakovciach a riaditeľovi 
Inštitútu Krista Veľkňaza, aka-
demickému sochárovi Dušanovi 
Pončákovi a boxerovi Františkovi 
Kasaničovi. Prvý menovaný si získal 
aj prítomných, ktorí ho po zhliadnutí 
krátkeho filmu o jeho práci obdarili
obrovským potleskom. Rímskoka-
tolícky kňaz bol ocenený za osobný 
prínos v riešení problémov ľudí 
v núdzi, ľudí so zdravotným postih-
nutím, bez domova, prichádzajúcich 
z výkonu trestu, matiek s deťmi 

vystavených domácemu násiliu. Ani ce-
loživotné dielo akademického sochára, či 
obrovské úspechy mladého boxera nene-
chali divákov chladných. Na slávnostnom 
večeri nechýbalo ani hodnotenie pomaly 

sa končiaceho roka, o ktorom sa predseda 
PSK vyjadril, že aj keď bol niekedy pozna-
čený výmenou názorov,  „bol snahou robiť 
všetko v prospech ľudí a v prospech regiónu“.
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V súťaži o najkrajší kalendár 
Slovenska Prešovský samo-
správny kraj získal v kate-
górii regióny prvé miesto za 
nástenný kalendár Pamiatky 
Horného Šariša v skanzene 
Šarišského múzea v Bardejo-
ve. V súťaži o najkrajšie pro-
pagačné materiály získal PSK 
v kategórii regióny 3. miesto 
za brožúru v ruskom jazyku 
„Desať lučšich“ – desať miest, 
ktoré by ste mali v Prešovskom 
kraji navštíviť.
Kalendár na objednávku 
vyrábalo Šarišské múzeum 
v Bardejove. „Už pred tromi 
rokmi sme 
prijali zásadu, 
že nástenné 
reprezentačné 
k a l e n d á r e 
budú pre 
PSK vyrábať 
o r g a n i z á c i e 
v našej zria-
ď o v a t e ľ s k e j 
p ô s o b n o s t i . 
Ponúkli sme 
im to ako 
možnosť pre-
z e n t o v a ť 

Prešovský samosprávny kraj sa vo 
februári predstavil na 17. stredo-
európskom veľtrhu cestovného 
ruchu Holiday World v Prahe 
so samostatným stánkom. Poz-
vanie na spoločnú prezentáciu 
na ploche 102 metrov štvorco-
vých prijali mestá Prešov, Bar-
dejov, Stará Lubovňa, Levoča, 
Kežmarok a Vysoké Tatry. 
Expozíciu stánku pripravili Štát-
ne lesy Tanap-u. Jej dominantou 
bol panoramatický pohľad do 
Bielovodskej doliny, doplnený 
ukážkou náučnej trasy na území 
Tanap-u a niekoľkými typickými 
tatranskými živočíchmi, medzi 
ktorými nemohol chýbať tatran-
ský symbol - kamzík vrchovský 
tatranský. „Expozícia vzbudila 

Z á k o n 
o zdra-
v o t n e j 
starostli-

vosti ukladá vyšším územným 
celkom povinnosť vyčleniť 
zdravotné obvody. V Prešov-
skom samosprávnom kraji je 
zadefinovaných spolu 1 055
rajónov.
„Slobodná voľba lekára nám 
zostáva,“ zdôrazňuje lekár 
Prešovského samosprávne-
ho kraja, Július Zbyňovský 
a vysvetľuje: „Každý pacient 
si môže svojho lekára vybrať. 
Len v prípadoch, že pacient 
lekára nemá, môže navštíviť 
lekára, ku ktorému patrí podľa 
rajónu a ten je povinný ho ošet-
riť. Ocenia to napríklad ľudia, 
ktorí sa presťahujú na nové 
miesto.“ 
Pri určovaní rajónov samo-
správny kraj postupuje podľa 
ulíc. PSK preto spolupracuje 
s mestskými a obecnými úrad-
mi.
Prešovský kraj je najväčší, 
preto aj počet zdravotných 
obvodov je vyšší ako v iných 
samosprávnych krajoch. Z viac 

Máme najkrajší kalendár 
na Slovensku

krásy svojho regiónu, prípadne 
svojich zbierok,“ vysvetľuje 
predseda PSK Peter Chudík. 
Prvý kalendár – na rok 2007 
pripravila Tatranská galéria 
v Poprade, Šarišské múzeum 
v tomto roku predstavilo 
skanzen a ľudové tradície, bu-
dúci rok by oficiálny kalendár
PSK malo zabezpečiť Vihor-
latské múzeum v Humennom. 
Okrem predstavenia organi-
zácií je však nezanedbateľná 
aj finančná úspora. Podľa slov
predsedu „oproti kalendárom 
z dielne reklamných agentúr 
je cena nižšia, nejde to však na 

úkor kvality 
a kreativity. 
Dôkazom je 
práve získané 
o c e n e n i e . “ 
Nižšia cena 
umožňuje vy-
dať kalendáre 
vo väčšom ná-
klade, na pre-
zentáciu PSK 
ich napríklad 
využíva aj Zas- 
túpenie PSK 
v Bruseli.

veľký záujem. Bola otvorená, 
aby prilákala ľudí a každý, kto 
do nej vstúpil, cítil sa skutočne 
ako v Tatrách. Veľa ľudí sa k nám 
chodilo fotiť,“ skonštatoval vedú-
ci oddelenia cestovného ruchu 
Úradu PSK, Martin Janoško. 
Súčasťou „tatranskej“ stratégie 
bola aj ochutnávka originálneho 
„Tatranského čaju“ od firmy
Karloff počas celého veľtrhu,
čo bolo podľa vystavovateľov 
„veľkým oživením stánku.“ 
„Holiday World znova potvrdil, 
že u českej odbornej i laickej 
verejnosti pretrváva vysoký 
záujem o návštevu Slovenska 
a konkrétne Vysokých Tatier 
počas celého roku. Podľa vý-
sledkov AZCR ČR za minulý 

rok je Slovensko po Chorvátsku 
druhou najčastejšie navštevo-
vanou zahraničnou turistickou 
destináciou,“ zhodnotil po ná-

vrate M. Janoško. Samotní českí 
hostia si na Slovensku dlhodobo 
udržiavajú prvé miesto medzi 
zahraničnými návštevníkmi.

ako 2 000 evidovaných neštát-
nych subjektov spadá pod ra-
jonizáciu 1 055. Z toho je 328 
všeobecných ambulancií pre 
dospelých, 225 všeobecných 
ambulancií pre deti a dorast, 
135 gynekologických ambu-
lancií a 367 zubno-lekárskych 
ambulancií. 
Rajón nemusia dostať všetci le-
kári, bez obvodov môžu zostať 
hlavne stomatológovia, ktorí 
nemajú ani zmluvy so zdravot-
nými poisťovňami a poskytujú 
starostlivosť za úhradu. 
„Rajóny nie sú stabilné, určite 
sa budú ďalej upravovať,“ po-
znamenáva lekár samospráv-
neho kraja. Súvisí to aj s tým, 
že sieť neštátnych zariadení 
nie je uzavretá: „Ak lekár splní 
všetky náležitosti, sme povinní 
vydať rozhodnutie. Následne 
to znamená aj úpravu rajónu. 
Počítame tiež s tým, že budú 
sťažnosti jednotlivých lekárov 
na vyčlenené obvody. Regio-
nálne špecifiká budeme musieť
zohľadňovať. Rajonizácia bu- 
de živý proces,“ uzavrel Július 
Zbyňovský, lekár Prešovského 
samosprávneho kraja. 

V PSK vzniklo 1055 
zdravotných obvodov 

Úspech Tatranskej expozície

Štýlová expozícia PSK v Prahe.
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Najúspešnejším športovcom 
kraja za rok 2007 sa stal kultu-
rista Andrej Hlinka z Klubu 
športovej kulturistiky mesta 
Stará Ľubovňa. Slovensko repre-
zentoval na majstrovstvách sveta 
v klasickej kulturistike v španiel-
skom Plaja d´Aro. V kategórii do 
180 cm obsadil v silnej konku-
rencii tretie miesto, čím obhájil 
bronzovú pozíciu z predošlých 
majstrovstiev sveta v Ostrave.

Medzi prvú desiatku bez určenia 
poradia sa dostali už tradične 
lyžiar Martin Bajčičák, boxer 
František Kasanič, excelovali 
silové trojbojárky z Bardejova 
– Júlia Kostúrová a Eva Svjan-
teková. Z nových mien pribudli 
kolkárka Michaela Beňová, há-
dzanár Radoslav Kozlov, sánkar 
Jozef Ninis, volejbalista Roman 
Ondrušek, či taekwondistka 
Lenka Palaščáková. 

Medzi najlepšie kolektívy sa 
medzi mládežníkmi i dospelými 
prepracovali hádzanári Tatrana 
Prešov a volejbalisti z VK Che-

mes Humenné. Trojicu medzi 
dospelými uzatvorili bedminto-
nisti z BC Prešov a medzi mlá-
dežníckymi kolektívmi džudisti 

z MŠK Vranov nad Topľou. 
Aj tentoraz bola udelená špeci-
álna cena. Za rok 2007 ju získalo 
družstvo mentálne postihnutých 

Na verejnosti rezonujú hádzanárske úspechy

V prešovskom Divadle Jonáša Záborského boli začiatkom februára vyhlásení najúspeš-
nejší športovci a športové kolektívy Prešovského samosprávneho kraja za rok 2007.

žiakov z Odborného učilišťa 
v Starej Ľubovni. Na Svetovej 
letnej špeciálnej olympiáde 
v čínskom Šanghaji získali vo 
volejbalovom turnaji zlaté me-
daily.

Na verejnosti najviac rezonujú 
úspechy prešovskej hádzanej. 
Dokumentujú to výsledky čita-
teľskej ankety denníka Korzár 
a internetového hlasovania na 
portáli www.pis.sk. Internetové 
hlasovanie malo v tomto roč-
níku premiéru. Internetovým 
športovcom za rok 2007 sa stal 
hádzanársky tím Tatran Prešov, 
ktorý získal 29 percent všetkých 
hlasov. Až 14 % získal 1. FC Tat-
ran, ktorý sa však medzi najlepšie 
kolektívy za minulý rok nedostal. 
Spolu 13 % hlasov internetových 
fanúšikov získal Andrej Hlinka 
a 11 % Lenka Palaščáková. 
Čitatelia denníka Korzár svojimi 
hlasmi rozhodli, že v čitateľskej 
ankete sa najúspešnejším špor-
tovcom stal Radoslav Kozlov 
z Tatranu Prešov.  

Vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov a športových ko-
lektívov organizoval PSK už 
jubilejný piatykrát. Odborným 
garantom je Krajské športové 
centrom v Prešove. Cieľom 
podujatia je vyzdvihnúť a oce-
niť úspechy športovcov kraja, 
propagovať myšlienku športu 
v olympijskom roku 2008 
a súčasne deklarovať záujem 
a starostlivosť kraja o rozvoj špor-
tových aktivít všetkých občanov. 

Najúspešnejším športovcom 
Prešovského samosprávneho 
kraja v rokoch 2006 a 2005 sa stal 
Martin Bajčičák (bežecké lyžo-
vanie) z ŠKP Štrbské Pleso. Za 
rok 2004 si toto ocenenie prevzal 
nohejbalista Marek Tomčišák 
z Humenného a v roku 2002 
bola najúspešnejšou špor-
tovkyňou Eva Svjanteková 
(silový trojboj) z Bardejova.  

Schwarzenegera ako športovca neobdivuje
Najúspešnejší športovcom PSK 
za rok 2007 sa stal kulturista KŠK 
Stará Ľubovňa Andrej Hlinka. So 
známym menom, ako sa vyjadril, sa 
mu žije dobre. Keď ho niekto pre-
počuje, iba upresní, „volám sa ako 
ten, čo je na tisíckorunáčke,“ zasmial 
sa 27-ročný silák. Spolu so svojím 
mladším bratom si na 
každoročnej krajskej 
ankete takpovediac 
podávajú kľučky. 
„Michal bol laureátom 
ankety za rok 2005, 
v nasledujúcich dvoch 
som ho vystriedal. 
Dohodli sme sa, že 
na tej najbližšej nás 
bude zastupovať opäť 
on,“ hovorí bronzový 
medailista z MS v klasickej kultu-
ristike 2006 a 2007 a zlatý z ME 
2006. Otvorene dodal, že tieto 
úspechy, dosiahnuté na veľkom 
fóre, si cení viac, než titul „kráľa“ 
športovcov PSK. Hrdý je však na to, 

že sa stal prvým kulturistom, ktorý 
toto ocenenie získal. Ku kulturistike 
ho doviedol otec. O Arnoldovi 
Schwarnezegerovi hovorí, že nebol 
najlepším, avšak, „vedel sa predať. No 
obdivujem na ňom aj to, čo dosiahol 
vo filmovom priemysle a v politike.“  
Tohto roku bude svetový šampionát 

v ruskom Kalinin-
grade. Aké sú ciele 
A. Hlinku? „Účasť vo 
finále, čiže v najlepšej
šestke, bude uspoko-
jivým umiestnením. 
Medaila by bola úspe-
chom.“ Kulturistiku 
nevníma iba ako šport, 
no predovšetkým ju 
považuje za životný 
štýl. Aj preto nevie, 

kedy s ňou skončí. Alebo, lepšie po-
vedané, „veková hranica neexistuje. 
Sú v nej kategórie do 40, 50 rokov 
a aj viac. Budem sa jej venovať 
naplno, pokiaľ mi to zdravie dovo-
lí,“ dodal na záver Andrej Hlinka.

Tí najúspešnejší v športe za rok  2007.


