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Samosprávny kraj škody vyčíslil 
na 126,6 milióna Sk. Z toho 
108,5 miliónov Sk predsta-
vujú škody na komunikáciách 
II. a III. triedy a viac ako 18 
miliónov Sk stáli záchranné a 
zabezpečovacie práce. Celkové 
škody spôsobené júlovými 
povodňami na území Prešov-
ského kraja dosiahli predbežne 
výšku 456,75 milióna Sk.

PSK prijal na riešenie vzniknutej 
situácie rad potrebných a nevy-
hnutných opatrení. Samospráv-
ny kraj zabezpečil dva autobusy, 
ktoré dostali obce v okrese 
Bardejov k dispozícii na riešenie 
havarijného stavu. SAD Prešov 
zabezpečil náhradnú dopravu 
v obciach Bogliarka, Richvald, 
Kríže, Krivé a Kružlov.
Predseda Prešovského samo-

KRAJ OPÄŤ NIČILI POVODNE
Cestári peniaze dostanú, obce a občania musia zatiaľ počkať

Prešovský samosprávny kraj koncom júla opäť postihli ničivé povodne. Prudké dažde spôso-
bili nielen obrovské materiálne škody, ale aj straty na ľudských životoch. Najviac boli postih-
nuté obce v okrese Stará Ľubovňa, Bardejov a Sabinov. Vodný živel najväčšie škody napáchal 
v obciach Čirč, Kružlov, Ľutina, Olejnikov, Livov, Kríže, Livovská Huta, Lukov, Bogliarka.

správneho kraja Peter Chudík 
12. augusta navštívil obce po-
stihnuté júlovými povodňami. 
Cieľom bolo zmonitorovať 
stav v obciach, kde intenzívne 
pracovali na odstraňovaní ná-
sledkov. Predseda PSK chcel 
zároveň zistiť, „ako môže krajská 
samospráva pomôcť obciam 
i priamo občanom.“ Peter Chudík 
zmonitoroval najviac postihnu-
té obce - Čirč, Livovská Huta, 
Livov, Lukov, Kríže, Bogliarka 
a Kružlov. Prisľúbil, že krajská 
samospráva nájde prostriedky 
ako aspoň symbolicky pomôcť 
tým, ktorí utrpeli najväčšie 
materiálne škody. Prešovský 
samosprávny kraj následne 
vyzval obce i občanov, ktorí 
utrpeli škody pri júlových po-
vodniach, aby si podali žiadosť 
o zmiernenie následkov povodní. 

(pokračovanie na strane 4)



„Za manažment procesu 
prípravy PHSR PSK bola 
zodpovedná naša agentúra, 
no metodickým odborným 
koordinátorom a konzul-
tantom Karpatský rozvojový 
inštitút Košice. Ako riadiaci 
a schvaľovací orgán procesu 
sme vytvorili Riadiacu radu 
prípravy PHSR (pozostávala 
z piatich poslancov Zastupi-
teľstva PSK). Súčasne bola 
vytvorená Strategická expert-
ná skupina, ktorú tvorilo asi 
20 odborníkov zastrešujúcich 
celý diapazón rozvojových 
tém, ktorá bola integrujú-
cim prvkom pre jednotlivé 
expertné tematické pracovné 
skupiny. Tieto skupiny vznik-
li na prioritné témy rozvoja, a 
to okolo 40 expertov priamo 
či nepriamo zapojených do 
ich práce.“

V čom spočíva základ-
ná filozofia?
„Cieľom programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
je určiť prioritné smerovanie 
rozvoja celého regiónu vo 
všetkých strategických ob-
lastiach, ktoré rozhodujúcim 
spôsobom vplývajú na kvalitu 
života občanov, v súlade so 
záujmami ochrany životného 
prostredia, kultúrneho de-
dičstva a podobne. Základná 
filozofia spočíva v koncen-
trácii na prioritné rozvojové 
oblasti a na prioritné re-

cifikácia niektorých opatrení 
stratégie rozvoja Prešovského 
kraja do úrovne aktivít a do-
teraz spracované projektové 
zámery v kompletnej verzii.“

Prešovský kraj patrí po 
stránke ekonomickej me-
dzi najslabšie, takže pri 
koncipovaní dokumentu 
určite rezonoval aj tento 
nie nezanedbateľný fak-
tor...
„Samozrejme, že všetci sme 
si boli vedomí tohto hen-
dikepu. No práve naopak, 
chcem  povedať, že napriek 
existujúcim problémom Pre-
šovský kraj disponuje veľkým 
nevyužitým potenciálom, 
ktorý spolu s prichádzajúcimi 
príležitosťami je potrebné 
využiť. Na  základe analýzy 
súčasného stavu sme stanovili 
15 prioritných oblastí tak, aby 
sa rozvojové úsilie koncentro-
valo na dôležité a naliehavé 
súčasné i budúce potreby re-
giónu. Naším cieľom bolo vy-
tvoriť strategický dokument 
rozvoja územia, podporiť jeho 
vyvážený regionálny rozvoj, 
zmapovať potenciál celého 
regiónu, podporiť schopnosť 
regiónu identifikovať projek-
tové príležitosti pre tvorbu 
budúcich projektov a vytvoriť 
mechanizmus na implemen-
táciu a aktualizáciu tohto 
dokumentu. Ciele, opatrenia, 
ako aj projektové zámery, sú 

postavené tak, aby podporo-
vali proces budovania part-
nerstiev a participáciu tých, 
ktorí by mali byť, resp. chcú 
byť zapojení do ich napĺňania. 
Chcel by som pri tejto príle-
žitosti oceniť prácu všetkých 
expertov, ktorí sa podieľali na 
tvorbe tohto dokumentu, ako 
aj vysoko odborný proces jeho 
prípravy.“

Už ste naznačili pät-
násť prioritných oblastí 
budúceho rozvoja Pre-
šovského kraja. O ktoré 
ide?
„Každá oblasť má svoje špe-
cifiká, dôležitý význam pre 
budúcnosť. Keďže nechcem 
vynechať ani jednu, povedz-
me si všetky: Podnikanie; 
cestovný ruch; tvorba krajiny 
a protipovodňová ochrana; 
ochrana vôd; využívanie 
obnoviteľných zdrojov ener-
gie; zlepšenie manažmentu 
odpadového hospodárstva; 
dopravná infraštruktúra; 
informatizácia; skvalitne-
nie stredného odborného 
školstva; predchádzanie 
dlhodobej nezamestnanosti; 
zníženie sociálnej vylúčenosti 
marginalizovaných rómskych 
komunít; zlepšenie ponuky 
sociálnych služieb; špecia-
lizácia a modernizácia ne-
mocníc; regionálna kultúra; 
šport pre všetkých. Na záver 
ešte chcem raz podčiarknuť, 
že PHSR PSK je moderný 
a otvorený dokument, ktorý 
definuje možnosti zvýšenia 
konkurencieschopnosti re-
giónu, obsahuje prvky zame-
rané na inováciu vzhľadom 
na neustále sa zvyšujúce 
nároky obyvateľov a spoloč-
nosti. Vytvára podmienky pre 
vytipovanie, plánovanie a rea-
lizáciu absentujúcich činností 
v regióne. Je to progresívny 
materiál, ktorý bude účinným 
nástrojom na zvyšovanie kon-
kurencieschopnosti Prešov-
ského samosprávneho kraja.“

gionálne výzvy v rámci nich, 
teda ide o „všeobjímajúcu“ 
rozvojovú stratégiu. Naviac 
tento dokument rešpektuje 
princíp subsidiarity, teda 
navrhuje riešenie problémov 
a využívanie príležitostí, 
s ktorými je výhodnejšie zao-
berať sa na regionálnej úrovni 
ako na úrovni komunálnej či 
národnej. PHSR je koncipo-
vaný ako otvorený dokument, 
teda zahrňuje nielen návrh na 
prípravu mechanizmu imple-
mentácie PHSR, ale zaoberá 
sa aj  návrhom procesu jeho 
monitoringu, vyhodnocova-
nia a priebežnej aktualizácie.“

Môžeme sa vrátiť k 
forme dokumentu...
„Forma je zvolená tak, aby 
bola prehľadná a čitateľná, 
tzn. že do hlavnej časti sme 
zaradili len tie kapitoly, ktoré 
sú nevyhnutné  k porozume-
niu a používaniu tohto roz-
vojového materiálu. Hlavná 
časť PHSR zahrňuje meto-
diku prípravy, východiská pre 
zostavenie stratégie PHSR, 
rozvojové smerovanie Prešov-
ského kraja do roku 2015, sa-
motnú stratégiu rozvoja PSK, 
akčný plán vo forme návrhov 
projektových zámerov a návrh 
na manažment PHSR PSK. 
V prílohovej časti je popis 
súčasného stavu v PSK, ana-
lýza problémov v prioritných 
rozvojových oblastiach, špe-
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Kompas dynamickej cesty
PHSR - základný materiál pre rozvoj regiónu 

Presne 1. júla poslanci schválili Program hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja (PHSR) PSK na roky 2008 až 2015. Tento moderný 
a otvorený dokument je založený nielen na existujúcich problé-
moch kraja, ale aj na jeho potenciáli a príležitostiach. Pripravila 
ho Agentúra regionálneho rozvoja PSK. O procese prípravy tohto 
dokumentu, jeho princípoch, prioritách a celkovej filozofii, sme 
sa porozprávali s generálnym riaditeľom Agentúry regionálne-
ho rozvoja PSK Artúrom Benesom, ktorý nám na úvod povedal: 
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Najzraniteľnejšou skupinou sú dôchodcovia
Aká je stratégia zavedenia eura v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja?

Naša spoločnosť sa pripravuje na význam-
nú zmenu, ktorá ovplyvní budúcnosť krajiny 
– od 1. januára 2009 sa oficiálnou menou Slovenskej
republiky stane euro. Aká je stratégia zavedenia eura 
v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja? 
O tejto problematike sme sa porozprávali s vedú-
cou odboru financií PSK, Ing. Máriou Holíkovou.

„Náš kraj začal práce v súvis-
losti so zavedením eura pred 
dvoma rokmi, ešte v júli 2006,“ 
vysvetlila na úvod vedúca od-
boru. „Vo februári 2007 sme po 
prvýkrát mali poradu v rámci 
samosprávnych krajov na 
Slovensku. Voči ministerstvu 
f inancií, teda voči štátu, na-
vonok vystupuje Bratislavský 
samosprávny kraj. Už v máji 
2007 sme zorganizovali stret-
nutie s organizáciami v zria-
ďovateľskej pôsobnosti PSK 
pod názvom Metodický deň. 
Všetci štatutári a ekonomickí 
zamestnanci boli informovaní 
o úlohách, ktoré ich v súvislosti 
so zavedením eura čakajú. “ 

Stratégia a publicita 
Nosným materiálom pre PSK 
v súvislosti so zavedením eura 
bolo prijatie strategického 
materiálu s názvom Stratégia 
zavedenia eura v podmienkach 
PSK, ktorý vychádza z generál-
neho zákona o zavedení eura 
a ďalších materiálov a vy-
hlášok. Kraj priebežne spo-
lupracoval s ďalšími inštitú-
ciami, ako je Národná banka 
Slovenska, či Dexia banka. 
Dôležitou úlohou pred za-
vedením eura je aj publicita 
a informovanie verejnosti, 
ktorá novú menu bude použí-
vať v bežnom živote. „Samo-
správny kraj, ako regionálna 
samospráva, je trochu odlišná 
od miestnej samosprávy – teda 
máme menej z úloh, ktoré 

sú kladené na mestá 
a obce,“ vysvetľuje rozdiel Ing. 
Mária Holíková. „Tie majú 
priamy kontakt na občanov, 
pretože od nich vyberajú aj 
niekoľko miestnych daní. Sa-
mosprávny kraj vystupuje voči 
verejnosti navonok z pozície 
všeobecne záväzného naria-
denia, v ktorom sú určované 
výšky poplatkov za motorové 
vozidlá. VZN je uverejnené 
na našej web stránke, čím 
sme vlastne zabezpečili aj 
publicitu. Prepočítava sa to 
eurokalkulačkou, ktorá je do-
stupná na ktorejkoľvek strán-
ke, ktorá sa zaoberá eurom.“ 

Duálne zobrazovanie 
Na webovej stránke PSK je 
uverejnená Stratégia zave-
denia eura v PSK, sú tam 
prístupné ďalšie webové kon-
takty.  „Riešili sme publicitu aj 
prostredníctvom konferencií, 
s Asociáciou zamestnávateľ-
ských zväzov i s Národnou 
bankou Slovenska. Vo vzťahu 
k občanovi vystupujú prioritne 
organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK – jednak za 
oblasť sociálnej sféry, kultúry 
a školstva. Organizácie sú 
povinné zabezpečiť duálne 
zobrazovanie prepočítané 
konverzným kurzom. To 
znamená, že ak občan príde do 
niektorej kultúrnej inštitúcie, 
musí mať zverejnený cenník 
platieb a v rámci neho musí 
byť duálne zobrazená aj mena 

euro. V školstve 
túto publicitu 
zabezpečovalo 
po svojej linke 
m i n i s te r s t v o 
š k o l s t v a . 
Z amest nanci 
a štatutári 
organizácií sú 

informovaní a upozornení, 
že po vyhlásení konverzného 
kurzu začala plynúť 30-
-dňová lehota. Študenti pri 
poplatku za stravovanie 
a ubytovanie musia mať 
v cenníku uvedené aj duálne 
zobrazovanie, teda v eure.“

Najrizikovejší sú seniori
„V sociálnej sfére je najrizi-
kovejšia skupina seniorov. 
Možno predpokladať, že 
v rámci tejto skupiny sa môžu 
vyskytnúť najväčšie problé-
my... V spolupráci s Národnou 
bankou Slovenska pripravu-
jeme ďalší seminár. Štatutári i 
zamestnanci zriaďovateľských 
organizácií budú na ňom vy-
školení, ako majú usmerňovať 
občana – klienta v sociálnom 
zariadení, aby bol pripravený 
na prechod meny,“ zdôrazňuje 
vedúca odboru. „Občan musí 
vedieť, ako eurominca alebo 
eurobankovka bude vyzerať, 
ako sa bude vlastne prepo-
čítavať, aby neposkytoval 
informácie na požiadanie, 
buď telefonicky alebo osobným 
kontaktom. Nikto totiž nemá 
právo vyžadovať takéto in-
formácie, pretože môže dôjsť k 
úniku informácií alebo ku krá-
deži f inančných prostriedkov, 
ktoré majú dôchodcovia ulože-
né. Táto skupina ľudí je naj-
zraniteľnejšia, preto po svojej 
linke bude zabezpečovať jej 
informovanosť aj Združenie 

miest a obcí Slovenska, mestá 
a obce, kluby dôchodcov. Mestá 
a obce majú priamy prístup k 
dôchodcovi, ktorý je priamo 
ubytovaný v našom zariadení.“

Klúčové sú informačné 
systémy 
„Momentálne sme sa zao-
berali prechodom na euro 
iba vo vzťahu k občanovi. 
Pre zabezpečenie hladkého 
priebehu prechodu na euro 
v podmienkach PSK sú 
najdôležitejšie hlavne infor-
mačné systémy. V súčasnom 
období môžem konštatovať, 
že PSK je v rámci informač-
ných systémov pripravený na 
prechod na euro. Už od minu-
lého roku sme zabezpečovali 
dodávky informačného sys-
tému jednotného ekonomic-
kého systému pre Úrad PSK 
a naše podriadené organizácie. 
To znamená, že v súčasnosti 
už máme duálne zobrazova-
nie a nebudeme mať prob-
lémy ani so zobrazovaním 
výkazníctva.Ďalšou oblasťou 
je, samozrejme, dohľad nad 
úlohami, ktoré boli stanovené 
vo vzťahu k občanovi – či 
duálne zobrazovanie je za-
bezpečené, alebo nie je. Táto 
kontrola sa bude vykonávať 
v rámci zriaďovateľských 
organizácií za účasti útvaru 
hlavného kontrolóra. Za-
čiatkom augusta bola ukon-
čená kontrola z Najvyššieho 
kontrolného úradu SR, ktorý 
takisto dohliada nad úlohami 
a povinnosťami pri zavedení 
eura. Kontrola za Prešovský 
samosprávny kraj dopadla 
dobre, ukončila sa iba zázna-
mom. Myslím si teda, že 
sme dostatočne pripravení 
a všetky úlohy sme zvládli.“

´
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(dokončenie zo strany 1)
Na rokovanie krajského parlamentu 
3. septembra bol predložený materiál, 
v ktorom samosprávny kraj vyčlenil 
päť miliónov korún pre poškodené 
obce a občanov. Peňazí sa ale tak 
skoro nedočkajú. Poslanci ich nako-
niec nerozdelili. Zvíťazil návrh, že 
o ich rozdelení rozhodne neinvestičný 
fond samosprávneho kraja, takzvaný 

NEFO fond. Predložený návrh, 
podľa ktorého mala byť suma roz-
delená medzi obce Čirč, Lukov, 
Livov, Livovská Huta, Kríže, 
Bogliarka, Kružlov, Osturňa 
a ich obyvateľov, vyvolala vášnivú 
diskusiu medzi poslancami. 
Eduard Vokál, predseda väč-
šinového poslaneckého klubu 

KDH-SDKÚ-DS, skonšta-
toval: „Stotožnili sme sa s tým, 
že chceme odškodniť obce, alebo 
právnické osoby, ktoré postihli 
povodne. Druhá vec, aby to išlo 
cez NEFO fond, podľa normál-
nych pravidiel. Tie peniaze, 
ktoré v tomto návrhu už boli 
presne vyčlenené, nevieme, pod-
ľa akých kritérií, nevieme, pod-
ľa akých škôd.“ Peter Chudík, 
predseda PSK upozorňoval, 
že „v prvom rade sme riešili tie 
obce, ktoré boli postihnuté naj-
viac. Nie je problém, aby sme 
pomohli aj ďalším.“
Dlhá a búrlivá diskusia via-
cerých poslancov pobúrila. 
Tvrdili, že sa v zastupiteľstve 
zneužíva živelná pohroma. 
„Toto je stranícka diskusia pri 
téme, kde nemá čo robiť,“ apelo-
val Michal Sýkora.  

Na základe prijatého uznesenia 
o rozdelení dotácií pre po-
škodené obce má rozhodovať 
poslanecká komisia v rámci 
NEFO fondu. Predseda PSK 
Peter Chudík však uznesenie 
nepodpísal a chce, aby o po-

moci rozhodoval celý krajský par-
lament: „Takáto pomoc by nemala ísť 
cez NEFO.“ Ako uviedol 5. septem-
bra na tlačovej konferencii, viac ako 
tretina poslancov zastupiteľstva ho 
požiadala o zvolanie mimoriadneho 
zasadnutia krajského parlamentu, 
na ktorom sa má prerokovať návrh 

Cestári peniaze dostanú, obce a občania musia zatiaľ počkať
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Z diskusie poslancov  
Eduard Vokál 
(KDH–SDKÚ-DS):
„Máme 5 miliónov 
korún na živelné 
pohromy. Škody boli 
nielen v okrese Bar-
dejov, ale aj Sabinov. 
Musíme myslieť aj 
na tieto obce. Ja som 
poslanec za okres 

Sabinov, teda je to úplne prirodzené a 
logické, že viac sa zaujímam o Sabinov.“

Jozef Kužma 
(KDH–SDKÚ-DS):
 „Ochrana proti 
povodniam patrí 
do povinností štátu 
a samospráv. To, 
čo dostanú od nás, 
majú navyše. Nie je 
to naša povinnosť, 
samosprávny kraj 

by sa nemal správať ako matka Tereza. 
Najprv určíme sumu, stanovíme pravidlá 
a potom môžeme deliť.“ 

Andrej Havrilla 
( S M E R - H Z D -
-ANO): 
„Nasmerovanie po-
moci práve do okre-
sov Bardejov a Stará 
Ľubovňa, ktoré boli 
povodňami najviac 
postihnuté, malo 
svoju logiku. Je po-

trebné pomôcť týmto občanom, ktorí boli 
najviac postihnutí. Som smutný z toho, že 
nedošlo ku konsenzu bez toho, aby sme 
tuná dávali svoje politické názory.“

Pavol Slaninka 
(KDH–SDKÚ-DS):
 „V predloženom ma-
teriáli nenachádzam, 
na základe čoho sa 
rozhodovalo o výške 
dotácie, teda vyčíslenie 
povodňových škôd v 
jednotlivých obciach. 
O financie požiadala

na rozdelenie dotácií účelovo určených 
na zmiernenie škôd spôsobených po-
vodňami. Zasadnutie sa uskutoční 30. 
septembra a poslanci by mali rozhodnúť 
o pomoci pre obce a obyvateľov kraja.  
Pozitívom je, že v súvislosti s povodňami 
vyčlenil krajský parlament v rozpočte 20 
miliónov Sk na opravy a odstránenie kri-
tických bodov na cestách v správe PSK 
spôsobených povodňami. Cestári by mali 
peniaze využiť ešte do konca roka. 

Prešovský kraj postihujú povodne a iné 
prírodné katastrofy v posledných rokoch 
pravidelne. Od roku 2004, kedy samo-
správny kraj prevzal do svojej pôsobnosti 
cesty II. a III. triedy, povodňové škody 
presiahli 500 miliónov korún. Predseda 
PSK Peter Chudík chce preto tento 
problém riešiť systematicky: „Som za to, 
aby NEFO fond PSK bol určený práve 
na takéto udalosti. Každý rok môžeme 
do NEFO vyčleniť, tak ako doteraz, 25 
– 30 miliónov korún. V prípade potreby 
budeme pripravení aj f inančne pomôcť 
zmierňovať následky prírodných ka-
tastrof. Je to výraz solidarity a verím, že 
v kraji to pochopia. Financie by sa mohli 
kumulovať a v prípade priaznivého vý-
voja by sme ich mohli prípadne použiť 
aj na spoločné protipovodňové opatrenia 
so štátnym vodohospodárskym podni-
kom.“ Ako dodal, návrh predloží, ale je 
to „vecou rozpočtu PSK na rok 2009.“ 

aj obec sabinovského okresu, no do návrhu 
nebola zahrnutá. Obec Nižný Slavkov, po-
vodne jej spôsobili škody 9,4 milióna korún.“

Peter Prokopovič 
(KDH–SDKÚ-DS): 
„Nešťastie nechodí 
po horách. Pomôžme 
ľuďom, ktorí utrpeli 
škody a snažme sa 
zmäkčiť následky.“ 

Anna Aftanasová 
(NEKA): 
„Určite nedoriešime 
škody v každej obci 
Prešovského kraja, 
ktorá bola poškode-
ná počas povodní. 
Skúsme riešiť aspoň 
to najvypuklejšie. 
Hájme spoločne zá-

ujmy kraja, nie záujmy jednotlivých miest 
a obcí.“ 

Vladimír Ledecký 
( S M E R - H Z D -
-ANO): 
V obci som zažil 
povodne trikrát a 
viem, čo prežívajú 
starostovia. Majú to 
veľmi ťažké, tak im 
pomôžme. 

Michal Sýkora 
(NEKA): 
„Nemali by sme 
zabúdať na princíp 
spolupatričnosti, re-
gionálna samospráva 
by mala pomôcť 
miestnej. Postihnu-
té obce potrebujú 
pomoc práve teraz, 

nie o pol roka. Majme na pamäti, že kto 
rýchlo dáva, dvakrát dáva.“ 
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Okres Stará Ľubovňa je vďaka prírode 
priam predurčený na rozvoj turizmu 
– v tom sa zhodujú všetci štyria poslanci. 
„Dominantou tohto regiónu je jednoznačne 
Ľubovniansky hrad s celým jeho podhra-
dím,“ konkretizuje poslanec Peter Sokol    
a ostatní kolegovia postupne vymenúvajú 
i Pieniny, Haligovské skaly, Jarabinský 
prielom, okolie rieky Poprad. „Naviac je to 
ekologicky čistý región bohatý na minerálne 
pramene,“ pripomína Anna Aftanasová a 
dodáva, že atraktivitu  okresu zvyšuje exis-
tencia kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch i 
v Novej Ľubovni. Okres je atraktívny v 
každom ročnom období – Ing. Kandráč 
uvádza ako príklad veľké možnosti zim-
ných športov a Peter Sokol zasa množstvo 
cykloturistických trás. Svoju polohu 
pozdĺž slovensko-poľských hraníc okres 
využíva na rozvoj cezhraničnej spolupráce. 

Podľa MUDr. Fran-
tiška Orlovského (foto 
1) sa práve na takéto 
projekty podarilo v 
minulosti získať pe-
niaze zo zahraničia. 
„Špecifikom regió-
nu je aj množstvo 
národností, ktoré 
na takom malom 

priestore žijú,“ dodáva tento poslanec. 
„Okres zviditeľňujú i zamestnávatelia 

produkujúci ojedinelé výrobky, ako firma
Agrokarpaty s výrobou bylinných čajov, 
alebo poskytovatelia kvalitných služieb, 
ako napríklad Salaš u Franka. Z výrobných 
podnikov by som sem zaradila spoločnosť 
Mkem, ktorá sa zaoberá výrobou dielcov 
a príslušenstva do motorových vozidiel a 
Panasonic s produkciou elektronických za-
riadení,“ dopĺňa Anna Aftanasová. 

Zúfalé cesty
Okrem značného množstva pozitív, ktoré 
okres svojim návštevníkom ponúka, sú 
aj oblasti, kde by sa potreboval zlepšiť. 
Poslanci sa zhodujú v jednom – investície 
by potrebovala predovšetkým cestná in-
fraštruktúra, ktorú charakterizujú prívlast-
kami „nevyhovujúca, zúfalá, kritická, 
schátralá, katastrofálna“. Podľa poslanca 
Orlovského je to aj kvôli náročným klima-
tickým podmienkam. 

Podľa JUDr. Afta-
nasovej (foto 2) je 
potrebné aj zvýšenie 
zamestnanosti a 
priemernej mzdy i 
„vytvorenie podmie-
nok pre vstup zahra-
ničného kapitálu a 
vstup drobných in-
vestorov, ktorí majú k 

dispozícii mnohé nevyužité výrobné haly a 
priestory vhodné na podnikanie a výrobu“.

Peter Sokol (foto 3) si 
zasa myslí, že medzi 
zápory, ktoré je po-
trebné odstrániť, patrí 
i „nedostatočná spolu-
práca a koordinácia 
v oblasti cestovného 
ruchu, jeho propagá-
cia, plánovitý rozvoj 
s možnosťou ďalšieho 

využitia ako silného ekonomického pro-
duktu okresu“. Negatívom okresu je podľa 
doktora Orlovského aj silná koncentrácia 
rómskeho etnika, ktorá je v niektorých 
obciach už stopercentná.

PSK pomáha
Vznik územnej samosprávy spôsobil, že po-
stupne sa darí riešiť dlhotrvajúce problémy. 
I preto, že samospráva investuje financie
cieľavedomejšie, transparentnejšie a vo 
všeobecnosti užitočnejšie. 
Medzi najvýznamnejšie akcie realizované 
s pomocou PSK v regióne Stará Ľubovňa 
patrí podľa poslancov výstavba novej budo-
vy Obchodnej akadémie na Jarmočnej ulici 
v Starej Ľubovni. Významná bola rekon-
štrukcia Ľubovnianskeho hradu. Pomoc 
kraja sa prejavila i pri zachovaní všetkých 
stredných škôl v okrese a v investíciách 
do ich opráv. Podarila sa aj rekonštrukcia 
Domova dôchodcov a domova sociálnych 
služieb (DDaDSS) v Starej Ľubovni. Zdra-
votnú starostlivosť podstatne skvalitnila 
transformácia a zachovanie  nemocnice v 
Starej Ľubovni, kde má PSK 70-percent-
ný podiel. Za ostatných päť rokov bolo 
opravených dvadsať percent ciest II. a III. 
triedy v okrese a investovalo sa aj do ná-
kupu techniky na ich údržbu. V súčasnosti 

Čarovný 
sever 

kraja

Okres Stará Ľubovňa vyniká jedinečnou prírodou a minerálnymi prameňmi

Okres Stará Ľubovňa je jedným zo severných  prihraničných okresov Prešovského 
kraja.  Na  jeho vyše 620 km2 je 44 obcí a miest, v ktorých býva vyše 50 tisíc obyvateľov. 
Čím žijú? Čo ich trápi? Čím sa radi pochvália? Na to sme sa pozreli očami poslan-
cov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: JUDr. Annou Aftanasovou, 
MUDr. Františkom Orlovským, Ing. Jozefom Kandráčom a Ing. Petrom Sokolom. 

(foto 4)
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je významnou akciou rekonštrukcia a mo-
dernizácia jedálne a kuchyne na Gymnáziu 
Terézie Vansovej v okresnom meste.

Tahajú všetci
Spomínané akcie boli odrazom spoločnej i 
osobnej angažovanosti poslancov. Čo by však 
na svojej práci vyzdvihli oni sami? „Keďže 
predsedám sociálnej komisii pri Zastupiteľ-
stve PSK, mojou doménou je sociálna oblasť. 
Svoju osobnú angažovanosť vidím v investí-
ciách do DD a DSS v Starej Ľubovni, DSS v 
Legnave i do  Krízového strediska v Starej 
Ľubovni. Osobne sa zasadzujem, že z NEFO 
fondu každoročne dostáva príspevok na svo-
ju činnosť Zariadenie opatrovateľskej služby 
v Jarabine, ako jediné zariadenie  na území 
okresu, ktoré nie je v zriaďovateľskej pôsob-
nosti PSK,“ vymenúva Anna Aftanasová.

Peter Sokol si zasa cení, že ako predseda do-
pravnej komisie v prvom volebnom období 
sa zasadil o investície cez PPP projekty v 
celom Prešovskom kraji  do ciest II. a III. 
triedy a následne o využitie zdrojov z Eu-
rópskej investičnej banky na modernizáciu 
a rekonštrukciu ciest.

MUDr. Orlovského teší, že v rámci jeho 
pôsobenia v komisii regionálneho rozvoja sa 

podarila rekonštruk-
cia hradu v Ľubovni a 
Ing. Jozefa Kandráča 
(foto 4) zasa najmä 
to, že „veriacich, ale 
aj ostatných občanov 
nášho regiónu i kraja 
poteší rekonštrukcia 
cesty na horu zjavenia 
Zvir v Litmanovej“.

O budúcnosti
Medzi priority najbližšej budúcnosti patrí 
podľa poslancov rekonštrukcia a moder-
nizácia jedálne a kuchyne na Gymnáziu 
Terézie Vansovej v Starej Ľubovni i ďalšia 
rekonštrukcia hradu nad týmto mestom. 
Dôležité sú aj ďalšie aktivity na dobudo-
vanie a rekonštrukciu ciest, ale aj rozvoj ce-
zhraničnej spolupráce s Poľskou republikou, 
zameranej predovšetkým na vybudovanie 
cestného ťahu Legnava – Milik, či moder-
nizovanie prepojenia Mníšek nad Popra-
dom - Piwniczna, ktoré by pomohlo rozvoju 
cestovného ruchu. „Po nedávnych skúsenos-
tiach vzniká potreba pomôcť riešiť spolu so 
starostami obcí aj protipovodňové opatre-
nia,“ pripomína Ing. Kandráč a, ako dodáva 
Anna Aftanasová, „je potrebný aj vznik ďal-
ších zariadení sociálnych služieb v okrese.“

(foto 4)

ˇ
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Riadiaci orgán v Poľ-
skej republike po dohode 
s Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR ako 
Národným koordinátorom 
v SR vyhlásil úvodné kolo 
výzvy pre Program cezhra-
ničnej spolupráce Poľsko - Slo-
venská republika 2007-2013. 
„Organizácie a združenia, 
ktoré na území prešovského 
regiónu spolupracujú s poľ-
skými partnermi už niekoľko 
rokov, budú mať veľkú prí-
ležitosť získať prostriedky 
na financovanie spoločných
projektov. O finančnú podporu
sa môžu uchádzať realizátori 
projektov predovšetkým v 
oblasti cezhraničnej dopravnej 
infraštruktúry, cestovného 
ruchu, životného prostredia 
a cezhraničnej spolupráce 
v oblasti ochrany a zveľaďova-
nia kultúrneho dedičstva. Na 
tieto projekty vyčlenili riadiace 
orgány sumu 20 miliónov eur 
na celé oprávnené územie,“ 
uviedol Juraj Panov z oddelenia 
podporných programov PSK.
Na projekte sa musia súčasne 
podieľať žiadatelia z oboch 
strán slovensko-poľských 
hraníc a akcie musia mať 
cezhraničný dopad. Mini-
málna výška dotácie na jeden 
projekt je 50 000 eur. Výzva je 
predovšetkým určená zväzom 
a asociáciám, administratív-
nym jednotkám založených 
štátom alebo samosprávou za 
účelom poskytovania verej-
ných služieb, mimovládnym 
neziskovým organizáciám 
alebo európskym zoskupe-
niam územnej spolupráce. 
Všetky príslušné dokumenty 
a formuláre nájdu uchádzači 
o získanie dotácií na webovej 
stránke MVRR SR a Prešov-
ského samosprávneho kraja. 
Termínom na podanie pro-
jektu je 31. október 2008.

Aktuálna výzva

Na východnom Slovensku sa 
nachádza súbor 27 drevených 
kostolíkov, ktorý bol už v roku 
1968 vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku. Najstarší 
z nich je rímsko-katolícky 
kostol sv. Františka z Assisi 
v Hervartove, ktorý pochádza 
údajne z roku 1500. Zaujímavé 
je, že v kostolíkoch sa dodnes 
konajú bohoslužobné obrady.
„Zápis do zoznamu UNESCO 
veľmi vítame. Som presvedče-
ný, že historická hodnota kosto-
líkov je výnimočná a zaslúžia si 
toto ocenenie,“ vyzdvihuje zápis 
predseda PSK Peter Chudík. 
Podľa jeho názoru môže zápis 
pomôcť pri rozvoji turistiky 
a cestovného ruchu: „Často si 
ani neuvedomujeme, aké po-
klady vlastne na našom území 
máme. Sú v malých dedinkách, 

kde už takmer 
nič nie je.“ 
Pr í s p e v k o m 
PSK k podpo-
re drevených 
kostolíkov je 
aj vybudo-
vanie centra 
služieb ces-
tovného ruchu 
v Hervartove 
v náklade vyše 
5 mil. korún, 
ktoré má slúžiť 
návštevníkom dreveného kos-
tolíka. Ide o spoločný projekt 
s obcou Hervartov – obec po-
skytla pozemok a samosprávny 
kraj financie na vybudovanie
zariadenia. Objekt, kde sa na-
chádzajú informačné stredisko, 
toalety i malá kaviarnička je 
už ukončený a skolaudovaný 

a začiatkom októbra by mal 
byť otvorený. Okrem spomí-
naných objektov v Prešovskom 
kraji sú v zozname zapísané 
aj kostol Všetkých svätých 
v Tvrdošíne, artikulárny kostol 
v Leštinách, artikulárny kostol 
a zvonica v Hronseku a chrám 
sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej. 

Slovensko má v súčasnosti už 
osem jedinečností zapísaných 

v zozname UNESCO – Ban-
ská Štiavnica a technické pa-
miatky okolia, Spišský hrad 
a pamiatky okolia, Vlkolínec, 
mestská pamiatková rezervácia 
Bardejov, jaskyne Slovenského 
krasu a Aggteleku, hudobný 
nástroj fujara a v júni 2007 
k nim pribudli Karpatské buko-

vé pralesy. Najnovším 
zápisom drevených 
kostolov do zoznamu 
UNESCO sa až štyri 
z ôsmich jedinečností 
UNESCO na Slo-
vensku nachádzajú 
v Prešovskom kraji. 
V Zozname sve-
tového kultúrneho 
a prírodného dedič-
stva bolo k 1. marcu 
2008 registrovaných 
851 lokalít, z toho 
660 kultúrnych, 
166 prírodných 
a 25 zmiešaných lo-
kalít v 141 štátoch. 

„Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka“ boli 
zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Roz-
hodol o tom Výbor svetového dedičstva 8. júla na svojom 32.  
zasadnutí v kanadskom Quebecu. Žiadosť podporil aj Prešov-
ský samosprávny kraj, nakoľko z deviatich drevených objektov 
(osem kostolíkov a jedna zvonica) sa štyri nachádzajú priamo 
na území Prešovského kraja – kostol sv. Františka z Assisi 
v Hervartove, artikulárny kostol v Kežmarku, chrám sv. Miku-
láša v Bodružali a chrám sv. Michala archanjela v Ladomírovej.

Drevené kostoly v zozname UNESCO


