
šice - Peter Chudík a Zdenko Trebuľa. 

Tieto stretnutia majú podľa predsedu 
PSK Petra Chudíka veľký význam: „Tra-
díciu spoločných stretnutí na hranici sme 
obnovili pred siedmimi rokmi. Kým tie 
predošlé stretnutia mali skôr charakter 
osláv víťazstva nad fašizmom, tie terajšie 
sú zamerané skôr na ľudí. Ľudí, ktorí žijú 
na oboch stranách hranice a ktorí majú 

k sebe veľmi blízko,“ skon-
štatoval predseda PSK Peter 
Chudík. 

Aj eurokomisár Ján Figeľ
zdôraznil myšlienku vzájom-
nej blízkosti oboch národov, 
keď vyzdvihol, že „Schengen-
ská hranica nás má spájať a 
nie rozdeľovať.“ Jeho slová 
potvrdil predseda Národnej 
rady SR Pavol Paška: „Ve-
rím, že tieto priestory hranice 
zostanú raz len artefaktom 
minulosti.“
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DNES V ČÍSLE:

Deň priateľstva tentoraz v Ubli

V sobotu  24. mája sa uskutočnil už siedmy ročník slovensko- 
ukrajinského Dňa priateľstva, alebo Dňa dobrosusedstva. Po 
prvýkrát sa podujatie konalo v Prešovskom kraji, na hranič-
nom priechode Ubľa – Malyj Bereznyj. 

Na hranici sa stretlo viac ako dvetisíc 
ľudí, pričom pozvanie prijali euroko-
misár Ján Figeľ, predseda Národnej 
rady SR Pavol Paška, predseda Za-
karpatskej oblastnej rady Michajlo 

Michajlovič Kičkovskij, či predsedovia 
vyšších územných celkov Prešov i Ko-

Správa a údržba ciest Prešov-
ského samosprávneho kraja 
pristúpila k jeho výstavbe po 
spadnutí starého klenbového 
mosta, ktorý počas júnových po-
vodní v roku 2006 zničil prudký 
nápor vody miestneho potoka. 
Most stál na ceste III. triedy, 
ktorá bola jedinou prístupovou 
komunikáciou do obce. 

Zničený most najprv dočasne 
nahradil mostný tank, ktorý po-

stavil Ženijný útvar mostnej čaty 
z Michaloviec. Na zabezpečenie 
dopravy do obce bola neskôr vybu-
dovaná aj provizórna obchádzka 
z rámových prefabrikátov. 

Prívalové vody v júni 2006 spôso-
bili na území Prešovského kraja, 
najmä v okresoch Prešov, Bar-
dejov a Svidník, škody, ktorých 
odstraňovanie stálo 60 miliónov 
Sk. Peniaze na výstavbu v Ruskej 
Novej Vsi uvoľnili poslanci 

z rezervného fondu 
PSK. Celkové roz-
počtové náklady 
na mostný objekt spolu s vybudo-
vaním nájazdov a zabezpečením 
náhradnej komunikácie dosiahli 

Nový most otvorený
Začiatkom mája bol v Ruskej Novej Vsi odovzdaný nový 
most v rozpočtovom náklade 7,7 mil. Sk. Má dĺžku 15,28 m, 

šírku 8,75 m a je konštruovaný na zaťaženie 150 ton. Využívať 
ho budú hlavne obyvatelia obce Ruská Nová Ves v okrese Prešov.

takmer 11 miliónov Sk. Kon-
štrukcia mostu by mala odolať 
viac ako 100-ročným vodám.
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Pri príležitosti podpísania Rímskych 
zmlúv patril víkend začiatkom júna Dňu 
otvorených dverí v inštitúciách EÚ. Na 
dni otvorených dverí 7. júna participoval 
Výbor regiónov, kde sa už tradične pre-
zentoval aj Prešovský samosprávny kraj. 
Podujatie bolo určené širokej európ-
skej a belgickej verejnosti. Vyše 5000 
návštevníkov sa mohlo dozvedieť viac 
o zvláštnostiach európskych regiónov, 
ich krásach a atrakciách, ale aj o práci 
regionálnych zástupcov.
Na tohtoročnom podujatí boli regióny 
prezentované v rámci tematických zo-
skupení – “villages“. Spolu 45 regiónov, 
ktoré majú svoje zastúpenie v Bruseli, 
sa celý deň prezentovalo informačnými 
materiálmi, suvenírmi, ľudovou hud-
bou, tancom, turistickými atrakciami, 

jedlom a kultúrnymi zvykmi. 

Do iniciatívy 9. máj sa tento rok zapojil 
aj Prešovský samosprávny kraj prostred-
níctvom troch stredných škôl - Stredná 
priemyselná škola v Snine, Obchodná 
akadémia v Humennom, Gymnázium 
arm. gen. Ľ. Svobodu v Humennom. 
Študenti škôl vypracovali projekty na 
stanovené témy, ako napríklad doprava 
v Nigeri; vzdelávanie v Burki-
na Faso; životné prostredie v Keni. 

Vyvrcholením iniciatívy bola záverečná 
ceremónia 9. mája na dvoch stredných 
školách v prešovskom regióne. Študenti 
a učitelia Strednej priemyselnej školy 
v Snine a Obchodnej akadémie v Humen-
nom oslávili Deň Európy prostredníctvom 
diskusií o Európskej únii, prezentáciou 
projektov k vybraným témam a súťažami. 
Na záverečnej ceremónii sa vo funkcii 
„vyslankyne“ Európskej komisie osobne 
zúčastnila pracovníčka Európskej komisie, 
Generálne riaditeľstvo pre rozvoj, pani Bé-
rangère Tabankia. Svojou osobnou účasťou 
na školách prispela k európskej dimenzii 
podujatí na oboch stredných školách.

Iniciatíva 9. máj vznikla pri prí-
ležitosti osláv Dňa Európy. Iniciatíva 
Európskej komisie, Generálneho 
riaditeľstva pre externú pomoc, je 
určená stredným školám s cieľom 
zvýšiť znalosti európskej mládeže 
o Európskej únii, jej externej pomoci 
a rozvojovej spolupráci. Európska ko-
misia ročne vyčleňuje 7,5 miliárd eur 
na externú pomoc tretím krajinám. 

Iniciatíva 9. máj na školách
Vo Výbore regiónov bol po celý čas tr-
vania akcie prítomný aj jeho prezident 
Luc Van Denbrande (na fotograf ii s ve-
dúcou Zastúpenia PSK v Bruseli), ktorý 
svojou osobnou účasťou prispel k atrak-
tivite podujatia Dňa otvorených dverí. 

PSK  na Dni otvorených dverí v inštitúciách EÚ

Odborná komisia Prešovského samospráv-
neho kraja vyberala študentov spomedzi 171 
uchádzačov. Podmienkou získania štipendia 
bolo v prvom rade splnenie sociálnych kri-
térií stanovených ministerstvom školstva, 
ovládanie príslušného cudzieho jazyka na 
požadovanej úrovni a priemerný prospech 
do 2,0. Pre nesplnenie stanovených podmie-
nok komisia vyradila viac ako 30 žiadostí. 

„Najväčší záujem bol jednoznačne o anglic-
ký jazyk, kde si žiadosť podalo 119 žiakov. 
Najväčšiu šancu uspieť mali uchádzači 
o nemecký jazyk, nakoľko náš kraj získal až 
13 miest z celkových 50 pre celé Slovensko,“ 
konkretizuje Iveta Tarabčáková z odboru 
školstva PSK. O pobyt v nemecky hovo-
riacich krajinách prejavilo záujem spolu 33 
študentov. 
 
Sociálne štipendiá na jednoročné štúdium 
na vybraných stredných školách v zahraničí 
ponúka vláda SR. Ich cieľom je umožniť 
štúdium aj tým, ktorí z rôznych sociálnych 
dôvodov nemôžu študovať v zahraničí. So-
ciálne štipendium môžu študenti využiť na 
úhradu nákladov za ubytovanie, stravovanie, 
nákup kníh, cestovné z miesta bydliska je-
denkrát za rok, poistné a vreckové. 

Vybratí uchádzači už 1. septembra v novom 
školskom roku 2008/2009 nastúpia na vy-
brané stredné školy v zahraničí. 

Zahraničné štipendiá: vycestuje 36 študentov 

Spolu 36 študentov stredných škôl v pôsobnosti PSK vycestuje v nadchádzajúcom 
školskom roku na jednoročné štúdium jazykov v zahraničí. Sociálne štipendium 
získalo 13 študentov pre nemecký jazyk, 11 žiakov sa bude zdokonaľovať v ang-
ličtine, ôsmi vo franzúzštine a po dvaja študenti v ruskom a španielskom jazyku.

Španielsky jazyk
Alexandra Džuganová, Matúš Marton

Ruský jazyk
Ivana Džoganíková, Mariana Sekeráková 

Francúzsky jazyk
Soňa Frimmerová, Katarína Pekáriková, 
Soňa Olekšáková, Lucia Mészarosová, 
Filip Květoň, Monika Petrasová, Zuzana 
Sokolová, Anna Šimková

Nemecký jazyk
Dávid Imrich, Lucia Foľvarská, Dominika 
Michalová, Denisa Pisarčíková, Martina 
Maliňáková, Mária Kromková, Martin 
Štofanko, Matúš Blaško, Mária Jurčiši-
nová – Kukľová, Simona Gondeková, 
Magdaléna Ľuníková, Eva Humeníková, 
Anna Čechová

Anglický jazyk
Lukáš Kazimír, Tomáš Marenčin, Ľudmila 
Gdovinová – Hudáková, Viera Krištofová, 
Dušan Hlinka, Eva Britanová, Marek Pau-
co, Anna Ščerbová,  Jozef Dlugoš,  Simona 
Margitová, Ivana Koláriková
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PSK  na Dni otvorených dverí v inštitúciách EÚ

“Sme radi, že záujem o nové 
spôsoby spolufinancovania
projektov práve v týchto ob-
lastiach stále rastie. Dôkazom, 
že sme si zvolili správnu cestu, 
je predovšetkým to, že oproti 
minulému roku vzrástol počet 
žiadostí o viac ako 25 percent. 
V tomto roku sme zaregistrovali 
na fonde 720 žiadostí o grant,“ 
uviedol predseda správnej rady 
NEFO PSK Jozef Polačko. 
V minulom roku sa o peniaze 
z NEFO PSK uchádzalo 533 
projektov, fond podporil 335. 

Šport 
Viac ako polovica, až 379 
žiadostí, smerovala, podobne 
ako minulý rok, do oblasti 
športu. Žiadosti boli vyčíslené 
na takmer 88 miliónov korún. 
Na všetky programy v rámci 
oblasti ŠPORT bolo napokon 
rozdelených spolu 11,5 mil. 
Sk. Z toho 9,5  mil. Sk je 
určených na program 2 - Vý-
stavba, rekonštrukcia a opravy 
športovísk a ich vybavenie 
športovým zariadením. Na 
ostatné programy - organizácia 
športových podujatí, podpora 
reprezentácie, či cezhraničná 
spolupráca, zostali dva milióny 
Sk. „Aj vďaka týmto peniazom 
sa nám podarilo pomerne slušne 
rozhýbať športové aktivity 

v kraji. Prostredníctvom gran-
tov sa bude realizovať výstavba 
alebo oprava 88 športovísk, v 55 
prípadoch podporil fond organi-
záciu športových podujatí, nielen 
regionálneho, ale aj medziná-
rodného významu. Nezabudlo 
sa ani na podporu juniorských 
reprezentantov v kulturistike, 
tenise, silovom trojboji, taneč-
nom športe a v jazdectve,“ dodal 
Ladislav Dvorščák z Krajského 
športového centra v Prešove.

Kultúra 
Pre oblasť kultúry žiadosti po-
dalo 282 subjektov v úhrnnej 
sume presahujúcej 39 mil. Sk. 
K dispozícii bola suma 6,42 mil. 
Sk. Na podporu organizovania 
podujatí s regionálnym význa-
mom pod názvom živá kultúra 
bolo napokon pridelených 1,4 
mil. Sk. „Zmenili sme filozofiu
prideľovania financií v tomto
programe. Ak by sa to nestalo, 
uspokojili by sme desatinu žia-
dateľov,“ podotkol predseda 
správnej rady. Vysvetlil, že práve 
snaha uspokojiť čo najviac žia-
dateľov spôsobila, že na kultúr-
ne podujatia NEFO s výnim- 
kou troch – štyroch po-
dujatí prideľoval paušálne čiastky 
10 až 20 tisíc korún: „Takto sme 
mohli poskytnúť financie pre 96
žiadateľov,“ zdôraznil J. Polač-

ko. Na rekonštrukciu kultúrnych 
stánkov vyčlenil NEFO PSK tri 
milióny korún pre 30 projektov. 
Osobitnou kategóriou v tomto 
roku bola podpora kandidatúry 
mesta Prešov na titul Európske 
hlavné mesto kultúry 2013, 
o ktorý v súčasnosti bojuje kraj-
ské mesto s ďalšími kandidátmi. 
Napokon 11 žiadateľov získalo 
spolu 2 milióny korún na pod-
poru podujatí v tejto oblasti.  

Sociálna oblast 
Najvýhodnejší pomer medzi po-
žadovanými financiami a pride-
lenými dotáciami bol v sociálnej 
oblasti. Finančnú podporu 4,94 
milióna Sk získalo 23 projektov. 
Takmer 95 percent z tejto sumy 
použijú žiadatelia predovšetkým 
na rekonštrukciu priestorov, 
ktoré využívajú na poskytovanie 
sociálnej starostlivosti. V tomto 
prípade podporil NEFO všetky 
projekty, ktoré splnili podmien-
ky na udelenie grantu. V tejto 
oblasti samosprávny kraj obme-
dzil žiadateľov – projekt mohli 
podať iba 
organizá-
cie zare-
gistrované 
na PSK. 

P o d ľ a 
predsedu 
s p r á v n e j 
r a d y 
Jozefa Po-
lačka bola 
v tomto 
roku vyššia 
úroveň predkladaných projektov. 
V projektoch sa vyskytlo oveľa 
menej nedostatkov, ktoré za-
medzili získaniu finančnej pod-
pory. Vyradených bolo menej 
ako jedno percento projektov. 

Úspešný systém
„Teší ma, že v kraji sme 
našli transparentný systém na 
podporu rôznych regionálnych 
aktivít,“ hodnotí predseda 
PSK Peter Chudík. „Ako  všetky 
samosprávne kraje sa dlhodobo 
boríme s nedostatkom finančných
prostriedkov, pasívny dlh kraja 
je vysoký a stále nemáme dosť 
zdrojov na modernizácie škôl, 
kultúrnych, či sociálnych zaria-
dení. Napriek tomu sa kraj posta-
vil veľkoryso voči organizáciám 
a združeniam na svojom území. 
Týmto grantovým systémom 
môže Prešovský samosprávny 
kraj podporiť aktívnych jedin-
cov a inštitúcie, ktoré chcú niečo 
urobiť pre kraj.“ Predseda PSK 
upozornil, že Prešovský kraj má 
ešte jeden systém prideľovania 
prostriedkov na zaujímavé akti-
vity v kraji: „Už niekoľko rokov 
rozdeľujeme tri milióny korún 
v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia PSK o prideľovaní 
dotácií z vlastných príjmov. Je 
to tiež spôsob priamej podpory 
organizácií na území nášho 
kraja.“ Peter Chudík na záver 
zdôraznil, že „na Slovensku 
ide o jediný prepracovaný 
grantový systém na úrovni 
vyššieho územného celku.“

Zoznam všetkých podporených 
žiadostí je uverejnený na we-
bovej stránke www.vucpo.sk. 

Pridelené prostriedky bude po-
ukazovať správna rada NEFO 
na účty jednotlivých žiadateľov 
na základe konečného vyúč-
tovania, teda ako refundáciu 
nákladov.

NEFO podporil 322 projektov
NEFO fond Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v tomto roku podporí 
v grantovom systéme 322 projektov z celého kraja. Pre tri oblasti - šport, kultúra a so-
ciálne veci, bolo k dispozícii spolu 24 miliónov korún. O prostriedky fondu sa mohli 
uchádzať inštitúcie pôsobiace v oblastiach športu, kultúry a sociálnych vecí v Pre-
šovskom samosprávnom kraji, ktoré však nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

´
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| Tento záverečný účet 
už je v pôsobnosti Pre-
šovského samosprávneho 
kraja siedmym záverečným 
účtom.  Bol spracovaný 
v súlade s platnou legisla-
tívou. Návrh účtovnej zá-
vierky vychádza z účtovnej 
uzávierky PSK za rok 2007, 
ktorá bola overená audí-
torom. Bola predložená aj 
hlavnému kontrolórovi na 
vypracovanie odborného 
stanoviska, a bola zverej-
nená na informačnej tabuli 
a web stránke. Pripomien-
ky k záverečnému účtu 
sme od nikoho nedostali. 
Záverečný účet obsahuje 
celý rešerš  schváleného 
rozpočtu z 12. decembra 
2006. Za sledované ob-
dobie bolo realizovaných 
11 rozpočtových úprav.
 
Skúsme hovorit o záve-
rečnom účte v číslach...
| Ku koncu sledovaného 
obdobia sme mali rozpočet 
príjmov 3,9 miliardy  korún, 
výdavky 4,8 miliardy korún 
s tým, že tento rozpočet bol 
schodkový a vyrovnával 
sa finančnými operáciami

v celkovom objeme 860,8 
milióna korún. Tým pádom 
je vlastne vyrovnaný. V rám-
ci finančných operácií ide
o prostriedky, ktoré boli 
zavedené do používania 
z úverových zdrojov a z re-
zervného fondu v rámci 
kapitálového rozpočtu. 
Príjmy samosprávneho kraja 
pozostávajú z dane príj-
mov fyzických osôb, dane 
z motorových vozidiel, ne-
daňových príjmov, grantov 
a transferov. Tieto granty 
a transfery prichádzajú pre-
važne zo štátneho rozpočtu, 
z prostriedkov Európskej 
únie alebo iných a ešte sú 
tam aj darované prostriedky. 
Na celkových príjmoch majú 
daňové príjmy podiel 52 %, 
z toho daň z príjmov fyzic-
kých osôb 43 %, daň z moto-
rových vozidiel 9 %. Daňové 
a nedaňové príjmy tvoria 
6 % podiel, granty a transfery 
42 %. Keď sme začínali ako 
vyšší územný celok a ne-
bola ešte zavedená fiškálna
decentralizácia, tak vlastné 
príjmy predstavovali podiel 
zhruba do 5 % a 95 % bola 
účelová dotácia zo štátneho 
rozpočtu. Fiškálna decen-
tralizácia bola zavedená 
k 1. 1. 2005 a  tento pomer sa 
otočil. Vlastné príjmy  kraja 
máme v podiele 58 % a 42 % 
prostriedky štátu. V rámci 
príjmov kapitálové príjmy 
boli naplnené v podiele 3 %, 
všetko ostatné tvorí bežné 
príjmy. Bežné príjmy boli na-
plnené v objeme 3, 9 miliardy 
korún. Kapitálové príjmy 
sme naplnili iba v objeme 
120 miliónov korún. 

Na čo boli použité bežné 
výdavky PSK?
| Najvyššie výdavky kraj 
realizuje v prospech vzde-
lávania, predstavuje to 49 % 
z 3,6 miliardy. Ďalšou zlož-
kou je oblasť dopravy, v ktorej 
sa nachádza Správa a údržba 
ciest a zároveň je tam zakom-
ponované aj vyrovnávanie 
strát vo verejnom záujme pre 
prepravcov v prímestskej do-
prave, teda SAD – ky. Potom 
sú to výdavky na sociálne za-
bezpečenie - 18 %, na kultúru 
je 6 %, takisto aj na úrad je 
6 %. Na europrojekty 1 %, pre 
zdravotníctvo 1 %. Zdravot-

nícke zariadenia sme v našom 
kraji už transformovali - buď 
na neziskové organizácie, 
alebo sme majetok vložili 
do akciových spoločností. 
A tieto v spolupráci s PSK za-
ložili neziskové organizácie. 
Tieto výdavky pozostávajú z 
prostriedkov, z ktorých uhrá-
dzame dlhy po zdravotníc-
kych zariadeniach. Podarilo 
sa nám vyrovnať dlhy voči 
sociálnej poisťovni s tým, aby 
sme mohli si uplatniť požia-
davku na generálny pardon. 
V súčasnom období uhrá-
dzame záväzky dodávateľsko 
– odberateľských vzťahov, 
sme v rokovaní s daňovým 
úradom. V rámci kapitálo-
vých výdavkov sme čerpali 

Najviac výdavkov do vzdelávania
Prešovský samosprávny kraj hospodáril v roku 2007 s vyrovnaným rozpočtom

´

Poslanci krajského zastupiteľstva v máji schválili návrh 
Záverečného účtu PSK za rok 2007. Návrh záverečné-
ho účtu predložila Mária Holíková, vedúca odboru  
financií. Predstaví ho aj v nasledujúcom rozhovore:

Chudík: postupne 
zveľaďujeme kraj
„Celý rozvoj kraja stojí 
a padá na financiách. Prešov-
ský samosprávny kraj hospodá-
ri ročne so sumou presahujúcou 
štyri miliardy korún. Ťažko 
povedať, či je to veľa, alebo 
málo. V každom prípade sa 
tieto financie snažíme  rozdeliť
čo najefektívnejšie. O tom, 
že sa nám to darí, svedčí tzv. 
prebytok hospodárenia, ktorý 
je pravidelne každý rok stále 
vyšší. Tieto financie môžeme
okamžite použiť na investí-
cie v ďalšom roku. Najviac 
financií smeruje do školstva,
ale žiadny rezort nemôžeme 
zanedbať – ani cesty, kultúru, 
zdravotníctvo, sociálnu oblasť, 
regionálny rozvoj, dopravu 
– všetko, čo nám vyplýva 

z kompetencií. Nejde však len 
o zabezpečenie ich fungovania. 
Z minulosti sme prebrali ob-
rovský pasívny dlh a množstvo 
našich organizácií potrebuje 
zmodernizovať a zrealizovať 
energetické úpravy. Napriek 
tomu tvrdím, že náš kraj je 
stále na čele, pokiaľ ide o oblasť 
kapitálových výdavkov. Ako 
prvý kraj na Slovensku sme 
podpísali výhodnú úverovú 
zmluvu s Európskou investič-
nou bankou. Investície v kraji 
v minulom roku dosiahli 1,2 
miliardy korún. Takže aj keď 
by sme určite privítali viac  fi-
nančných zdrojov, hospodáre-
nie kraja možno hodnotiť pozi-
tívne, predovšetkým vzhľadom 
na investície. Budem optimista 
a verím, že napriek existu-
júcim problémom dokážeme 
v tomto procese pokračovať aj 
vďaka zdrojom z európskych 
fondov. Aj keď nie je politická 
zhoda so 41 poslancami kraj-
ského parlamentu (z celkového 
počtu 62), záverečný účet bol 
prijatý všetkými poslanca-
mi, čo svedčí o dobrej práci 
Úradu PSK,“ skonštatoval 
na margo záverečného účtu 
predseda PSK Peter Chudík.  
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objem 1,2 miliardy korún, 
najvyšší podiel kapitálových 
výdavkov išiel do oblasti 
dopravy. Je to 55 %. Je to 
spôsobené tým, že sú tam 
prostriedky úverových zdro-
jov z Európskej investičnej 
banky. Je to polokomerčná 
banka, chcem poukázať na 
to, že sme získali jeden z naj-
výhodnejších úverov, ktorý 
je dostupný na našom trhu. 
Ďalšou zložkou je oblasť 
sociálneho zabezpečenia, 
kde smerovalo 16 % kapitá-
lových výdavkov, do oblasti 
vzdelávania 15 %, do kultúry 
8 %, na europrojekty 3 % - ný 
podiel a pre úrad samospráv-
neho kraja taktiež 3 % - ný 
podiel. V rámci celkového 
balíka bežných výdavkov za 
celý rok 2007 pre rozpočtové, 
príspevkové organizácie ako 

i úrad samosprávneho kraja 
bolo použitých 3,5 miliardy 
korún s tým, že 57 % bolo 
použitých na mzdy a odvody, 
27 % na tovary a služby,  15% 
na transfery, a 1% tvoril 
podiel na platbe za úroky za 
poskytnutý úver. Keď beriem 
v úvahy komplet celý rozpo-
čet,  bežný aj kapitálový, tak 
z celkového balíka, ktorý sme 
použili v roku 2007 v objeme 
4,5 miliardy, na mzdy sme 
vynaložili 45 %,  na tovary 
a služby 22 %, na transfer 
12 %, úroky 1 %. Kapitálové 
výdavky z toho tvorili 20% 
- ný podiel. 

Zastavme sa pri záväzkoch 
za rok 2007...
| PSK ako celok vykazuje zá-
väzky  v objeme 1,88 miliardy 
korún. Najvyšší podiel na tých-
to záväzkov je na Úrade PSK, 
53 % a to z toho dôvodu, že 
celé čerpanie úveru je účtova-
né na úrad. Je to náš dlhodobý 
záväzok. Potom je to Správa 
a údržba ciest, 34 % - ný 
podiel, je to spôsobené PPP 
projektom,  skôr by som to 
charakterizovala ako dodáva-
teľsko – odberateľský vzťah 
odložením splátok. Tieto 
finančné prostriedky sme po-
užili na úpravu povrchov ciest 
druhej a tretej kategórie. Ďalej 
je to vzdelávanie 8 %, kultúra 
1 %, sociálne zabezpečenie 
2 % - ný podiel na záväzkoch. 
Rovnaký podiel vykazuje aj 
zdravotníctvo. 

Aký je majetok kraja?
| PSK vlastní majetok 
v objeme 6,55 miliardy ko-
rún. Tento majetok je na 
základe zmluvy zverený do 
správy príspevkových alebo 
rozpočtových organizácií. 

Podme k pohladávkam...
| Pohľadávky za rok 2007 
ku koncu sledovaného ob-
dobia vykazujeme v podiele 
136,3 milióna korún. Naj-
väčšie sú na úrade, nakoľko 
po zrušených organizáciách 
sme pohľadávky  prebrali na 
úrad. Z celkového objemu 
pohľadávok k 31. decembru 

2007 je v lehote splatnosti 
99,38 milióna a po lehote 
splatnosti je to objem iba 36, 
94 milióna.

Aký bol finančný zosta-
tok ku koncu roka?
| Zostatok finančných 

prostriedkov bol ku kon-
cu roka 436,8 milióna ko-
rún, z toho nevyčerpaný 
úver 112 milióna korún.  
Zostatok sa odvádza do 
rezervného fondu za úče-
lom použitia v nasledujú-
cich rokoch. 

Ing. Peter Molčan:
Závereč-
ný účet 
PSK za 
rok 2007 
v podstate 
hodnotím 
pozitívne. 
N a j m ä 
k a p i t á -

lový rozpočet bol pomerne 
vysoký, takže bol tu priestor 
na investície a rekonštrukcie 
zariadení, ktoré spravuje 
PSK. Na druhej strane však 
stále nepostačuje na to, aby 
pokryl ekonomické rozdiely 
jednotlivých regiónov. Patrí 
tu aj Sabinovsko. Je čas, 
aby sa aj tu začali odstra-
ňovať základné problémy.

Ing. Peter Sokol:
Záverečný 
účet treba 
brať kom-
plexne, pri 
v šetkých 
p e r i p e -
t i á c h 
a ekono-
m i c k o m 

systéme môžeme byť spokojní. 
Dokázali sme sa vysporiadať 
so zdravotníctvom, ktoré nás 
už nezaťažuje. Racionalizač-
né opatrenia boli prijaté aj 
v školstve, čím sa dosiahla ďal-
šia úspora. Aj keď sme zaťaže-
ní úvermi, využili sa PPP pro-
jekty, úver z EIB, no pristúpilo 
sa k úprave ciest 2. a 3. triedy. 

Ing. Eduard Vokál:
V i a c -
m e n e j 
hospo-
dárenie 
b o l o 
úspešné, 
ukázalo 
to aj 
samotné 

hlasovanie poslancov pri 
schvaľovaní návrhu záve-
rečného účtu. Skonštatovali 
sme, že rozpočet, tak ako 
sme ho schválili v  decem-
bri 2006, sa aj realizoval. 

Pavol Tarcala:
Je po-
t r e b n é 
p o -
r o v n a ť 
schvále-
ný roz-
počet so 
skutoč-
ným vý-

sledkom hospodárenia, kde 
je viditeľné jeho prekroče-
nie v každej oblasti smerom 
nahor, čo je pozitívny výsle-
dok hospodárenia. Podarilo 
sa splniť aj úlohy, ktoré pri 
schvaľovaní rozpočtu nebo-
li predpokladané. Rozpočet 
roka 2007 znesie v mnohých 
oblastiach porovnanie ako 
rekordný rozpočet nielen 
svojou výškou 4,7 miliardy 
korún. Veľmi zaujímavý 
je kapitálový rozpočet vo 
výške 1,2 miliardy korún.

Záverečný účet 
očami poslancov

´ ´



Súhlasí s ním i 
Miroslav Čuril-
la (foto 3): „Táto 
škola po rekon-
štrukcii patrí 
k najkrajším 
školám na Slo-
vensku. Musím 
tu vyzdvihnúť 
aj úlohu predsedu 
PSK Petra Chu-
díka, ktorý náš 
problém pochopil a silne sa angažoval, aby 
sa rekonštrukcia školy uskutočnila. Máme 
tu však aj iné školské zariadenia v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti PSK a tie tiež chceme 
zveľaďovať.“

Šanca na rozvoj 
Lenže tak, ako v iných regiónoch Slovenska, 
aj v okrese Levoča existujú oblasti, ktoré by 
poslanci radi videli v lepšom svetle. „Je tu 
veľmi malá možnosť zamestnať sa, nie je tu 
žiaden významnejší zamestnávateľ. Úlohu 
kraja preto vidím v angažovanosti sa kraj-

skej samosprávy pri hľadaní investorov,“ 
myslí si V. Ledecký. Jeho kolega M. Čurilla 
sa zasa dotkol iného pálčivého problému 
– infraštruktúry: „Diaľnice sa k Levoči 
blížia z východu i zo západu, no samotné 
mesto potom bude tvoriť nebezpečný lievik. 
Bolo by dobré, keby sa predseda PSK svojou 
autoritou zasadil o rýchlejší priebeh tejto 
investície v našom okrese.“ J. Bača zasa vidí 
problém vo financovaní kultúrnych zaria-
dení a kultúry vôbec, no zároveň aj ponúka 
riešenie: „Podľa mňa najspravodlivejší 
systém je počet korún na občana, ale toto sme 
zatiaľ nedokázali vyriešiť. Nevzdávam sa 
však a budem sa snažiť presvedčiť o výhode 
tohto systému aj ostatných kolegov, aby sa 
oplatilo obyvateľom nielen v levočskom 
okrese, ale v celom  Prešovskom kraji žiť.“
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Klenotom je 
Spišský hrad

S poslancami okresu Levoča o jeho plusoch i mínusoch

„Silnou stránkou okresu Levoča je pre-
dovšetkým cestovný ruch. Okres Levoča 
sa rozkladá pozdĺž hlavnej cestnej trasy 
východ - západ, takže turisti, ktorí ho chcú 
navštíviť, nemusia nikde zachádzať. Stačí 
im len zastaviť,“ pripomína Vladimír 
Ledecký(foto 1). „Bohatstva a množstva 

historických, kul-
túrnych a prírod-
ných pamiatok 
je tu oveľa viac 
ako hocikde inde. 
Určite nie náho-
dou bolo aj okolie 
Spišského hradu, 
Spišská kapitula, 
kostol sv. Ducha 
v Žehre, pa-
miatková zóna 
Spišské Podhra-

die, travertínové prírodné unikáty Dreve-
níka a Sivej Brady, zaradené do svetového 
dedičstva UNESCO. V týchto dňoch pod 
Spišským hradom vyrástla nová atrakcia 
– dielo svetoznámeho austrálskeho sochára 
Andrewa Rogersa,“ podotýka zasa Jozef 
Bača (foto 2). Vo 
výpočte histo-
rickch cenností 
kraja však, ako 
pripomína Mi-
roslav Čurilla, 
nesmie chýbať 
levočský Chrám 
svätého Jakuba. 
„Samotnej Le-
voči by veľmi 
prospelo podpor-
né stanovisko 
PSK pri jej snahe o zapísanie centra mesta 
do zoznamu svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO,“ dodáva.

Okres Levoča je podľa poslancov výnimoč-
ný aj veľkými lesnými plochami, zachova-
lou pôvodnou architektúrou, dedinským 
folklórom a kultúrnymi pamiatkami na-
chádzajúcimi sa takmer v každej obci. 

Potrebné investície 
„Ale nielen 
turisti má byť 
pre nás zaují-
maví. Musíme 
sa postarať 
predovšetkým 
o ľudí, ktorí tu 
žijú, pracujú a 
trávia väčšinu 
času. Tí si za-
slúžia najviac 
p o z o r n o s t i . 
V tejto oblasti 
má preto samo-
správa, teda aj 
PSK, nezastu-
piteľné miesto. 
Každoročne vynakladá obrovské množstvo 
finančných prostriedkov do skvalitnenia
ciest II. a III. triedy, na modernizáciu škôl 
a školských zariadení, zariadení sociálnych 
služieb i do zariadení poskytujúcich kultúr-
ne vyžitie. Som presvedčený, že kto chodí s 
otvorenými očami, vidí, aké zmeny v okrese 
nastali počas pomerne krátkej existencie 
vyšších územných celkov,“ zamyslel sa Jozef 
Bača. Jeho kolega Ledecký skonkretizoval, 
že v okrese Levoča boli nemalé prostried-
ky investované do škôl v správe VÚC: „V 
tomto smere bola určite najvýraznejšou 
rekonštrukcia bývalých kasární, v ktorých 
dnes sídli Stredná pedagogická škola. Táto 
rekonštrukcia bola najväčšou investíciou 
v školstve v Prešovskom kraji, no myslím si, 
že je najväčšou aj v rámci celého Slovenska.“ 

Levočský okres v krajskom samosprávnom parlamente zastupujú traja poslanci 
– Mgr. Vladimír Ledecký, Mgr. Jozef Bača a Ing. Miroslav Čurilla. Všetci traja sa 
zhodujú v jednom. „Ich“ okres je v rámci Prešovského samosprávneho kraja počtom 
obyvateľov i rozlohou jedným z najmenších, no zároveň patrí medzi najkrajšie. 
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Ing. Jozef Savka: „Finančných prostried-
kov pre rozvoj jed-
notlivých regiónov 
kraja nikdy nie je 
a ani nebude do-
statok.  Aj okres 
Snina, v ktorom 
žijem a pracujem, 
by potreboval ove-
ľa väčší prísun fi-
nančných zdrojov. 
Podporujem preto 

všetky projekty,  zmysluplné návrhy, ktoré 
sú v prospech občanov. Čiastočne už boli 
naplnené požiadavky z nášho okresu na 
modernizáciu škôl, domovov sociálnych 
služieb, rekonštrukciu ciest, no potreba je 
ešte ďaleko vyššia. Som spokojný s tým, že 
sa mi podarilo presadiť do rozpočtu kapi-
tálových výdavkov sumu 3, 5 milióna Sk na 
rekonštrukciu cesty II. triedy Snina – Pčo-
liné. Verím, že v 
roku 2009 bude 
dokončený celý 
úsek a zabezpe-
čí sa tak rozvoj 
Pčolinskej doli-
ny. Rovnako sa 
podarilo získať 
záväzný prísľub 
z Generálneho 
riaditeľstva ŽSR 
na vybudovanie 
signalizačného 
zariadenia na 
ž e l e z n i č n o m 
priecestí medzi 
obcami Dlhé 
nad Cirochou a 
Belá nad Ciro-
chou. Občanov 
tohto regiónu 
trápi nezamest-
nanosť. Stag-
nuje aj bytová 
výstavba, rovnako chýba kúpalisko či špor-
tová hala. Pýchou regiónu sú drevené 
kostolíky, oveľa viac by sa malo investo-
vať aj do zlepšenia kultúrnych možností 
regiónu. Uchrániť by sme si mali aj pa-
nenskú prírodu, dedičstvo našich pred-
kov. Mrzí ma, že málo uplatnenia našli 
po vysťahovaní obyvatelia z obce Sta-
rina, kde vznikla vodná nádrž. Pomoc-
nú ruku by im mal podať celý región.“

Ján Holinka: „Okrem funkcie poslanca 
zastupiteľstva PSK 
som aj starostom 
obce Ulič. Najväč-
šou boľačkou tejto 
časti Prešovského 
kraja je chýbajúci 
hraničný prechod.
Od Ukrajincov nás 
delí niekoľko sto-
vák metrov, no keď 
chceme hranicu 

prekročiť, musíme cestovať päťdesiatki-
lometrovou okľukou. Sú už vypracované 
projekty na výstavbu hraničného prechodu 
Ulič-Zabroď, no zatiaľ  to stále stroskota-
lo na nedostatku finančných prostriedkov.
Táto dolina je v prekrásnej scenérii Ná-
rodného parku Poloniny, ktorý by sa mal 
prepojiť s národnými parkami na Ukrajine 
a v Poľsku. Lákadlom pre turistov by isto 

alebo hromadne prepúšťali zamestnan-
cov. Región by si zaslúžil oveľa väčší roz-
voj. Sú tu šikovní, pracovití ľudia, len im 
chýbajú potrebné pracovné príležitosti.“

Ing. Jaroslav Regec:  „Som členom fi-
nančnej komisie 
PSK a NEFO. 
Mojou poslanec-
kou prioritou je 
efektívne využí-
vanie finančných
prostriedkov, kto-
ré sú k dispozícii 
z fondov PSK či 
Európskej únie a 
vyrovnávanie regi-

onálnych rozdielov v rámci kraja. Veľmi 
boľavou stránkou sninského regiónu bol 
stav infraštruktúry a absencia strategic-
kých dokumentov – územných plánov. Na 
tieto oblasti som sa zameral vo svojej prá-
ci. Mnohé sa podarilo zmeniť k lepšiemu. 
Predovšetkým stav cestnej komunikačnej 
siete, aj v tých odľahlejších obciach. Po-
trebovali by sme vybudovať viac hranič-

ných prechodov 
na jednu i druhú 
stranu. Pýchou 
nášho regió-
nu je Národný 
park Poloniny. 
Mali by sa však 
vymedziť manti-
nely spolupráce 
s ochranármi. 
Celému regiónu 
chýba priemy-
selný park, in-
vestori. Verím, 
že aj v tomto 
smere sa pohnú 
ľady. Snažíme 
sa v Snine po-
zdvihnúť stred-
né školstvo. Po-
darilo sa nám 
vybaviť finančné
prostriedky na 
rekonš t rukc iu 

auly gymnázia. Rovnako rozšíriť vzde-
lávanie v strojárenskom priemysle. Od-
borníci sú v tomto priemysle v regióne 
žiadaní. Dobre sa rozbehla aj spolupráca 
s PSK v oblasti sociálneho zabezpečenia 
občanov. Sninský región má predpoklady 
dynamicky sa rozvíjať. Verím, že i prísun 
finančných prostriedkov bude v najbliž-
ších rokoch väčší, že sa regionálne roz-
diely vyrovnajú.“

Predstavujeme Sninský región
Infraštruktúra sa zlepšila, kvári ich nezamestnanosť

bola aj historická stredoveká kupecká 
cesta do Haliča. Unikátnym dedičstvom 
sú drevené kostolíky s ikonami. Snažíme 
sa o ich zápis do svetového dedičstva Une-
sco. Žiaľ, aj keď v tomto najvýchodnejšom 
cípe Slovenska je prekrásna príroda, dolina 
vymiera. Mladí ľudia tu majú nedostatok 
pracovných príležitostí, odchádzajú. Ako 
soľ by sme potrebovali nových investo-
rov, pretože veľké fabriky sa zatvorili, 
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„Najväčším mínu-
som medzilabo-
reckého regiónu je 
vysoká nezamest-
nanosť najmä v 
zimných mesiacoch. 
Počas sezónnych 
prác má krivka 
nezamestnanosti 
mierne klesajúcu 
tendenciu, vylepšia 

ju aktivačné práce, no veľa prevažne mla-
dých ľudí odchádza za prácou do Rakúska, 
Švajčiarska, Írska. Doslova katastrofálne 

dôsledky má nedávne 
uzatvorenie sklár-
skeho závodu. Bez 
práce sa ocitlo naraz 
600 sklárov. Citeľne 
absentujú investori v 
tomto regióne. Hovorí 
sa o príchode jedného 
v oblasti strojárenstva, 
ktorý by zamestnal 
asi dvesto ľudí. Obča-
nia v regióne veria, že sa prejde od slov k 
skutkom, že získajú pracovné príležitosti. 
Po úpravách schengenskej hranice sa zme-
nila hlavná cesta v meste Medzilaborce. 
Mojou poslaneckou prioritou preto bolo 
vybudovanie kruhového objazdu. Pôvod-

ný rozpočet projektu bol 6, 5 milióna Sk, 
ktorý sa ale musel navýšiť na 10, 5 milióna. 
Podarilo sa zabezpečiť tieto kapitálové vý-
davky a v júli sa začne výstavba kruhového 
objazdu, ktorý výrazne pomôže celému 
regiónu. Rovnako sa podarilo zrekonštru-
ovať interiér strednej školy A. Warhola. 
Verím, že sa z fondov PSK, ale i nadácie 
A. Warhola či európskych fondov nájde 
dostatok finančných prostriedkov i na
rekonštrukciu exteriéru školy A. Warhola. 
Vďaka Zastupiteľstvu PSK sa tiež zakúpili 
dva obrazy A. Warhola v hodnote 1,3 mi-

lióna do múzea v Medzilaborciach. Viac by 
sa v regióne mala rozvíjať kultúra, šport. 
Už som ale spomenul, že citeľne chýbajú 
tvoriví mladí ľudia, ktorí by dali regiónu 
potrebnú šťavu, chuť. Žiaľ, nie sú financie
a tak nielen tieto sféry v regióne stagnujú.“

Predstavujeme región Medzilaborce
Nasledovníci A. Warhola odchádzajú z rodiska

Okres Medzilaborce patrí medzi najmenšie okresy Prešovského samo-
správneho kraja. Má špecifickú polohu pri hraniciach susedných štátov. Aj v 
malých okresoch ale majú občania veľké starosti či radosti. S akými každo-
dennými boľačkami sa potýkajú, čo ich teší, udivuje, zarmucuje, čo by chceli 
zlepšiť v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom? Opýtali sme sa 
jediného poslanca zastupiteľstva PSK za tento región Ing. Ivana Soleja.

Študent SPŠ odevnej vo Svidní-
ku Martin Čečko a jeho kolekcia 
Nafúkané bábky získala najpre-
stížnejšieu cenu - Cenu poroty 
na 7. ročníku medzinárodnej 
súťaže Prostějovská zlatá ihla 
2008. Súťaže sa zúčastnilo 25 
škôl prevažne z ČR, ale i zo Slo-
venska a z Rakúska. SPŠ odevná 
zo Svidníka sa prezentovala tiež 
futuristickou kolekciou overalov 
od autorky Martiny Želizňá-

kovej a kolektívu 3.E triedy pod 
názvom Zrkadlenie. V kategórii 
Svet v odeve predstavili kolekciu 
šiestich modelov s príznačným 
názvom Pop kultúra, inšpirovaný 
umením grafity od autorky Katarí-
ny Stupinskej a tvorivej dielne 3.E. 

Vysoký záujem o leteckú do-
pravu na linke Poprad -Tat-
ry - Londýn (Luton) spôsobil, 

že letecká spoločnosť Sky Europe 
od 6. júla na letnú turistickú se-
zónu 2008 rozširuje počet letov 
z doterajších troch spojení týž-
denne (utorok, štvrtok, sobota) 
už na štyri (pridaná je nedeľa). 
Cieľom je, okrem iného, vytvoriť 
pre anglických turistov ponuku 
na víkendové návštevy Vysokých 
Tatier. Z plánovaných investícií 
sa v lete tohto roku uskutoční 
rozšírenie príletovej haly. Dote-
rajšia kapacita 150 cestujúcich za 
hodinu sa zvýši na 300. Zároveň 

sa rozšíri parkovisko pri letisku, 
a pripravuje sa aj rekonštrukcia 
približovacích svetiel pre dráhu 27.

V apríli sa 
v Barde-
jove konal 
už 5. ročník 
súťaže Ro-
landov hre-
beň - súťaže 
kaderníkov 
a kozmeti-
čiek z celého 
Slovenska. 
Z dr už ená 

stredná škola na ulici A. Dubčeka vo 
Vranove nad Topľou je už pravidel-
ným účastníkom týchto otvorených 
majstrovstiev Slovenska kader-
níkov a otvorených majstrovstiev 
Slovenska v make–upe v juniorskej 
kategórii. Študentka 3. ročníka 
študijného odboru kozmetička 
Viktória Dančová pod odborným 

vedením majsterky odborného 
výcviku Dany Homindovej bola 
so svojou modelkou najúspešnejšia 
v líčení na tému „Divoká Afro-
dita“  a získala zlaté ocenenie. 

Astronomický ústav Slo-
venskej akadémie vied už 
niekoľko rokov organizuje 

populárne dni otvorených dverí 
na svojich pracoviskách na 
Skalnatom Plese a na Lomnic-
kom štíte. Cieľom je predstaviť 
návštevníkom Vysokých Tatier 
bežne neprístupné miesta, 
pričom laici môžu „nakuknúť“ 
aj do koronografu, prístroja na 
pozorovanie slnečnej korony. 
Dni otvorených dverí v tat-
ranských observatóriach počas 
tohto leta ešte budú  5. júla, 16. 
augusta a 13. septembra. Pra-
covníci Astronomického ústavu 
SAV všetkých pozývajú otvoriť 
„dvere vesmíru dokorán“.

Zaujímavosti z kraja      


