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DNES V ČÍSLE:

Odhalili vzácne barokové maľby  

Sondážny prieskum odkryl tri stropné maľ-
by v bývalej budove prešovskej knižnice. 
Tento fakt významne ovplyvní rozbehnutú 
rekonštrukciu budovy starej mestskej školy. 
Reštaurátor, akademický maliar Ľubomír 
Cáp predpokladá, že „barokové maľby sú 
z poslednej tretiny 18. storočia. Ide o špičkovú 
nástennú maľbu. Svojím charakterom je to 

intenzívna maľba s kvetinami. Takto boli 
vyzdobené napríklad interiéry kaštieľov, či 
barokových chrámov. Kvalita maľby zdô-
razňuje, že išlo o reprezentačné priestory. 
Z výskumu Krajského pamiatkového úradu 
v Prešove vyplýva, že v uvedenom období 
tu bolo jezuitské gymnázium.“  Budova 
starej mestskej školy na Hlavnej ulici 
č. 139 je najstaršou školskou budovou 
v krajskom sídle a nachádza sa v strede 
historického jadra Prešova – stojí vedľa 

evanjelického chrámu, medzi evanjelickým 
kolégiom a Konkatedrálou sv. Mikuláša. 
„Teraz je dôležité zosúladiť ďalší postup. 
Nález vzácnych barokových malieb mi-
moriadne zvyšuje hodnotu tejto budovy. Je 
v našom záujme, aby sme celú rekonštruk-
ciu robili v súlade s podmienkami pamiat-
karov. Na zachovanie takejto jedinečnej 

pamiatky budeme musieť 
nájsť finančné zdroje,“ sko-
mentoval situáciu predseda 
PSK. Podľa predbežných 
odhadov môže dôjsť 
k zvýšeniu investície asi 
o dva milióny korún. 
Presná suma bude známa 
v januári. „Myslím si, že 
o peniaze na reštaurátorské 
práce sa budeme uchádzať 
na Ministerstve kultúry 
SR. Termín dokončenia 
bol plánovaný na koniec 
júla 2009. Predpokladá-
me, že po týchto nálezoch 
by celý objekt mohol byť 
odovzdaný do 30. sep-

tembra,“ povedal Peter Chudík.
Po rekonštrukcii sa budova zmení na 
Inovačné partnerské centrum Prešovského 
samosprávneho kraja. Z Nórskeho finanč-
ného mechanizmu má PSK k dispozícii 21 
miliónov korún na zariadenie a na chod 
Inovačného partnerského centra počas pr-
vých troch rokov a vyše 8 miliónov korún na 
investičné práce. Vyšší územný celok inves-
tuje do rekonštrukcie 32 miliónov korún. 

Podľa uznesenia zastupiteľstva PSK by sa 
do historickej budovy mala vrátiť aj cen-
trálna požičovňa Knižnice P. O. Hviezdo-
slava. „Aj vzhľadom na nálezy si myslím, že 
knižnica by sa sem nemala vrátiť. Odpoveď 
čo tu napokon bude, dá celý poslanecký zbor. 
Predpokladám, že by to mali byť reprezen-
tačné priestory Prešovského samosprávneho 
kraja i krajského mesta Prešov, niečo také 
nám chýba,“ dokončil Peter Chudík.

„Myslím si, že to bolo správne rozhodnutie poslancov zastupiteľstva PSK, aby 
sme Knižnicu P. O. Hviezdoslava z týchto priestorov presťahovali, lebo budova 
už nutne potrebovala rekonštrukciu,“ skonštatoval predseda PSK Peter Chu-
dík na kontrolnom dni na stavbe Inovačného partnerského centra v Prešove.  

chodník je doslova cyklistickou diaľnicou. 
Meria 1,8 km a je široký 5m - po 1,8 m 

sú jazdné pruhy pre cyklistov a zvyš-
ný pruh je vyhradený pre korčuliarov.
„Chcem sa poďakovať aj predsedovi 

PSK Petrovi Chudíkovi a poslancom za-
stupiteľstva vyššieho územného celku, 
že podporili takúto prospešnú akciu pre 
zdravie občanov,“ povedal pri otvorení 

primátor Veľkého Šariša, Róbert Oros. 

Veľký Šariš a Prešov spojil cyklistický chod-
ník. Obe mestá doteraz spájala štátna cesta, 
rieka Torysa a železničná trať. V novembri 
k nim pribudol aj nový cyklistický chodník, 
spoločné dielo veľkošarišskej samosprávy 
a Prešovského samosprávneho kraja. 
Investíciu v objeme 10 miliónov si roz-
delili mesto Veľký Šariš a PSK. Nový 

Nový cyklochodník 

stupiteľstva vyššieho územného celku, 
že podporili takúto prospešnú akciu pre 
zdravie občanov,“

Meria 1,8 km a je široký 5m - po 1,8 m 
sú jazdné pruhy pre cyklistov a zvyš-
ný pruh je vyhradený pre korčuliarov.
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Ako by ste z pohľadu manažéra 
oboch nemocníc zhodnotili 
vstup do spoločného podniku 
PSK a Svetu zdravia a čo to 
vlastne prinieslo pre širokú 
verejnosť?
Pred viac ako dvoma rokmi zdra-
votnícky veľmi silné nemocnice 
potrebovali silného finančného
partnera a kvalitný manažment. 
Obojstrannou dohodou vtedy bol 
vytvorený spoločný podnik, ktorý 
spravuje a kontroluje chod ne-
mocnice, investície a ďalší rozvoj.
Prvý rok možno nazvať rokom 
auditov, nastavovaním nutných 
ozdravných procesov v ekonomi-
ke, ktorá sa pohybovala v nelicho-
tivých číslach. V prvom roku sme 
nemocnice dostali na vyrovnané 
hospodárenie. Docielili sme to 
správnym vykazovaním úkonov 
smerom k zdravotným poisťov-
niam, zefektívnením činností 
jednotlivých oddelení, zavedením 
nových efektívnych vyšetrovacích 
metód, a v neposlednom rade to 
bolo nastavenie dodávateľsko-
-odberateľských vzťahov a rie-
šenie energetického systému. Ak 
zhrniem dva roky v skratke, tak 
nemocnice majú zdravý základ, 
sú ekonomicky stabilizované, 
po prvých investíciách nielen do 
potrebnej zdravotníckej techniky, 
energetického systému, ale aj do 
zamestnancov, kde sa v rámci 

možností upravili platy vždy na 
najbližší rok. To je základ pre spo-
kojnosť nielen zamestnancov, ale 
predovšetkým pre pacienta. Rých-
losť, kvalita a efektivita sú v liečbe 
prvoradé a toto si všíma pacient.

Ak hovoríte o prvom roku, ako 
roku stabilizácie, druhý rok bol 
z tohto pohľadu lepší a nemoc-
nice začali investovať?
Prvý rok bol aj rokom príprav 
projektov a auditov, napríklad 
zdravotníckej a prístrojovej 

techniky. Zistili sme, že niektorá 
technika má už odslúženú dobu 
a niektoré prístroje už nespĺňajú 
potrebný štandard, aj keď kvali-
tou a činnosťou spĺňali potrebné 
normy a kritériá. Bolo prvoradým 
cieľom, aby sme urgentne vyme-
nili a doplnili niektoré oddelenia 
a ambulancie novou technikou. 
Tu sme pozerali na efektivitu, 
kvalitu a rýchlosť. Prehodnotili 
sme energetický systém, ako vy-
kurovanie areálu, nutnú výmenu 
okien a dverí, systém fungovania 
práčovne, náročnosť areálu na 
údržbu, ale aj nepotrebné ne-

hnuteľnosti, či subjekty, ktoré ne-
mocnica nepotrebuje a spôsobujú 
odčerpávanie financií. Dokončili
sme projektovú prípravu a začali 
s realizáciou niektorých projektov, 
ako napríklad výstavbu nemoc-
ničnej lekárne, občerstvovacieho 
zariadenia, ale vznikli aj nové 
ambulantné priestory. Postupnou 
revitalizáciou prešli niektoré 
oddelenia, kde sa v spolupráci 
so zamestnancami podarilo do-
siahnuť skrášlenie a zútulnenie 
priestorov. 

Môžete spomenúť niektoré 
konkrétne investície? 
V nemocnici v Humennom sme 
od nášho vstupu kúpili lampu do 
CT (4,3 mil. Sk). Nutná bola vý-
mena okien a dverí na niektorých 
oddeleniach (1,0 mil. Sk) a nákup 
drobnej zdravotníckej techniky 
v hodnote 0,5 mil. Sk. 
V uplynulom roku sme zvýšili 
platy v priemere o 10%. Obe ne-
mocnice majú na oddelení anes-
tézie a intenzívnej medicíny nové 
prístrojové vybavenie (hodnota 
cca 16 mil. Sk). Príprava projek-
tovej činnosti pre nasledujúci rok 

bola v hodnote cca 2,0 mil. Sk len 
pre humenskú nemocnicu. Vo 
svidníckej nemocnici sme odsta-
vili ubytovňu od vykurovacieho 
systému, čím sa výrazne znížili 
náklady na vykurovanie nemoc-
nice a odčlenením od mestského 
vykurovania sa podarilo výrazne 
znížiť náklady.
Vo svidníckej nemocnici navyše 
pribudol nový USG pre gyneko-
lógiu, a ten zakúpime v najbližšej 
dobe aj do Humenného. Pripra-
vujeme spustenie ozónoterapie 
v humenskej nemocnici. Je tu 
ešte viacero menších investícií, 
ktoré boli potrebné vzhľadom na 
nutnosť, alebo nevyhovujúci stav 
pôvodnej techniky.

Aké sú plány pre najbližšie ob-
dobie v rámci investícií? 
Plán investícií na najbližšie obdo-
bie je postavený na dvoch pilie-
roch.  Jednak je nevyhnutné ďalej 
dopĺňať vybavenie nemocnice 
o novú zdravotnícku techniku. 
Považujeme to za kontinuálny 
proces, pretože veríme, že schop-
ní ľudia s kvalitnou technikou 
dokážu poskytovať špičkovú 
zdravotnú starostlivosť. Druhým 
pilierom je zveľaďovanie priesto-
rov nemocníc, pretože chceme, 
aby sa pacient počas pobytu 
u nás cítil čo najpríjemnejšie 
a v prípade potreby sa rád vracal. 
Aj tento pilier stelesňuje praktic-
ky nikdy nekončiaci proces. Treba 
tiež poznamenať, že nemocnice 

neustále stoja pred otázkou, ako 
vhodne rozdeľovať finančné
prostriedky medzi oba piliere tak, 
aby výsledok bol čo najlepší. 

Nemocnice - stabilný partner pre zdravie obyvateľov
Nemocnica A. Leňa v Humennom a nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku sú spo-
ločným podnikom Prešovského samosprávneho kraja s podielom 34 % a spoločnosti Svet 
zdravia, a. s. s podielom 66 %. Zdravotnú starostlivosť začali poskytovať od 1. novembra 2006. 
Hlavnou víziou v tom čase bolo pre nemocnice nájsť silného partnera, ktorý by nemoc-
nice úspešne ekonomicky viedol a ďalej rozvíjal. Situácia v oblasti zdravotníctva si vyža-
dovala v prvom rade ekonomickú stabilizáciu a vyrovnanie hospodárenia. Cieľom bolo 
vyrovnať hospodárenie a zabezpečiť ďalšie investície. Uplynuli dva roky od pôsobenia 
nového manažmentu nemocníc a prvé výsledky sú jasne hmatateľné. Hodnotí ich riaditeľ 
nemocníc Andreja Leňa Humenné a arm. gen. L. Svobodu Svidník – Ing. Miroslav Melo.
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ROP – šanca pre región

Úrad Prešovského samospráv-
neho kraja (PSK) bude na zá-
klade prenesených kompetencií 
riadiť v procese implementácie 
Regionálneho operačného 
programu tri decentralizova-
né opatrenia – podpora in-
fraštruktúry cestovného ruchu, 
regenerácia sídiel a regionálne 
komunikácie.  

Najviac na regeneráciu 
sídiel 
Najvyššia suma, 2,824 mld. 
Sk (93,7 mil. eur) je určená na 
regeneráciu sídiel. Na oblasť 
podpory a rozvoja infraštruk-
túry cestovného ruchu je vy-
členených 392,69 milióna Sk 
(13,03 mil. eur). Oprávneným 
žiadateľom prostriedkov na 
rozvoj infraštruktúry cestovné-
ho ruchu a regeneráciu sídel sú 
predovšetkým samosprávy za-
radené v databáze inovačných 
a kohéznych pólov, prípadne 
obce s výrazným podielom 
marginalizovaných skupín. Na 
základe spracovanej analýzy sa 
v PSK nachádza približne 269 
takýchto obcí. Okrem nich sa 
však o finančnú pomoc môžu

samostatne uchádzať aj školy, 
osvetové strediská, správcovia 
bytových domov, alebo iné 
organizácie zriaďované samo-
správou podľa presne defino-
vaných podmienok. Takýmto 
spôsobom môžu získať peniaze 
na rekonštrukciu budov vo 
svojej správe, teda základných 
a materských škôl, ihrísk, kul-
túrnych domov, obecných úra-
dov, zateplenie stavieb, alebo 
budovanie parkov. Prvé výzvy 
pre obce očakávajú v marci 
budúceho roka.
Na regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú ob-
služnosť regiónov je určených 
až 1,085 mld. Sk (36 mil. eur). 
O tieto prostriedky sa bude 
môcť uchádzať jedine Úrad 
PSK, ktorý má vo svojej 
správe cesty II. a III. triedy. 
Peniaze môžu byť použité na 
modernizáciu ciest, prípadne 
na výstavbu nových cestných 
prepojení. V tejto súvislosti už 
PSK pripravil dva zámery, ktoré 
počítajú s rekonštrukciou ciest 
v okresoch Prešov, Poprad, Hu-
menné, Snina a Medzilaborce 
v celkovom investičnom nákla-
de 64,95 milióna Sk. 

Spolufinancovanie 5 %
„Hodnotenie projektov bude 
prebiehať priamo na úrade sa-
mosprávneho kraja a následne 
ich musí schváliť komisia zria-
dená vyhlasovateľom príslušnej 
výzvy,“ vysvetľuje S. Pavlo-
vičová. Financie na realizáciu 
schválených zámerov poskytne 
vo výške 85 % oprávnených 
nákladov Európsky fond 
regionálneho rozvoja, 10 % 
uhradí štát a samotný žiadateľ 

sa bude spolupodieľať piatimi 
percentami. „Uvedomujeme si, 
že hlavne malé obce môžu mať 
problémy so zabezpečením spo-
lufinancovania. Na tieto účely
budú musieť pravdepodobne 
získavať zdroje z bankových 
úverov,“ povedala S. Pavlovi-
čová a dodala, že pracovníci 
SO/RO budú aj v tomto prí-
pade žiadateľom k dispozícii 
a poradia im, ako sa majú 
o tieto prostriedky uchádzať. 

Všetko sa deje v regióne 
„Veľká výhoda ROP je v tom, 
že žiadateľ nemusí cestovať do 
Bratislavy na ministerstvo, ale 
svoju žiadosť bude konzultovať 
aj predkladať v krajskom meste. 
Plánujeme poskytovať infor-
mácie prostredníctvom indivi-
duálnych konzultácií, webovej 
stránky, regionálnych médií 
a rovnako budeme organizovať 
semináre a konferencie priamo 
v spádových oblastiach jednot-
livých regiónov,“ vypočítava 
vedúca SO/RO. Upresnila, že 
„snahou SO/RO bude chodiť 
do regiónov čo najbližšie k sta-
rostom a primátorom, aby sme 
im cestu k peniazom skrátili 
a uľahčili.“ 
Pre oprávnených žiadateľov 
rozbehol odbor SO/RO pre 
ROP v týchto dňoch informač-
nú kampaň, ktorá je venovaná 
publicite a osvete ROP. 

SO/RO má v súčasnosti šesť 
zamestnancov a ich počet sa 
bude zvyšovať s pribúdajúcimi 
pracovnými úlohami. Okrem 
osvety a konzultačnej činnosti 
pri podávaní projektov bude 
v procese realizácie zámerov 

Spolu 4,3 mld. korún (142,7 mil. eur) bude môcť Prešovský samosprávny kraj čerpať 
v rámci Regionálneho operačného programu (ROP). Peniaze sú určené na programovacie 
obdobie 2007-2013.  „Je to najviac zo všetkých samosprávnych krajov na Slovensku,“ zdôraz-
ňuje vedúca odboru SO/RO (Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom) pre 
ROP Svetlana Pavlovičová. Je to raz toľko, ako dostanú z ROP samosprávne kraje Nitra 
či Trenčín. Výškou finančnej pomoci za PSK nasledujú Košický a Banskobystrický kraj.
Pri delení peňazí sa brala do úvahy veľkosť kraja, stav ciest, či počet nezamestnaných. 

Regionálny operačný 
program je veľkou šancou 
pre rozvoj nášho regiónu. 
Tento operačný program 
totiž slúži špeciálne pre 
rozvoj regiónov. Pozitívne 
skúsenosti s ním majú 
viaceré európske krajiny. 
ROP považujem za veľké 
víťazstvo samosprávnych 
krajov. Župani niekoľko 
rokov veľmi tvrdo pra-
covali na tom, aby sme 
na Slovensku regionálny 
operačný program mali 
a mohli vstupovať do jeho 
implementačného procesu. 
Nakoniec sa nám podarilo 
presadiť aj vyššiu sumu, 
ktorá bola pôvodne pre 
tento operačný program 
plánovaná. Vďaka tomu je 
v rámci ROP na Sloven-
sku k dispozícii viac ako 
51 mld. Sk a špeciálne Pre-
šovský kraj môže v rámci 
prenesených kompetencií 
čerpať viac ako 4 miliardy 
korún. Verím, že táto 
suma výrazne napomôže  
rozvoju tohto regiónu. 

kontrolovať plnenie zmlúv 
a overovať oprávnené výdav-
ky. Postupne by mal SO/RO 
v priebehu najbližších rokov 
zamestnávať 14 odborníkov 
predovšetkým z oblasti ekonó-
mie a stavebného inžinierstva. 
Na základe podpísaných dohôd 
bude mzdové náklady na deväť 
zamestnancov refundovať Mi-
nisterstvo výstavby a regionál-
neho rozvoja SR.

Peter Chudík 
predseda Prešovského samo-

správneho kraja
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Predseda PSK Peter Chudík: „Chceme, aby ste videli, ako to tu funguje, ako tu pracujeme“

Dvere  dokorán

Na Námestí mieru vládla 
dobrá a príjemná atmosféra, 
ktorú umocňovali vystúpenia 
súboru PUĽS. Návštevníci 
mali možnosť zúčastniť sa 
na rôznych súťažiach, naprí-
klad si mohli otestovať svoje 
vedomosti - Čo ne(viem) 
o našom kraji alebo sa pripo-
jiť k hlasovaniu o jeho domi-
nantách – Hľadáme sedem 
divov PSK. 

Predseda PSK, MUDr. Peter 
Chudík, otvoril podujatie 
Dvere dokorán slovami: 
„Tento deň je pokračovaním 
Open days z Bruselu. Chce-
me, aby ste videli, ako to tu 
funguje, ako tu pracujeme. 
Vidíte tu pred sebou všetkých 
pracovníkov úradu, pokojne 
choďte za nimi a pýtajte sa ich 
na všetko, čo chcete vedieť. Ide 
najmä o to, aby ste nás vní-
mali nielen ako úradníkov, 
ale najmä ako ľudí. Odneste 

si odtiaľto pekné zážitky 
a chcem vám zaže-
lať, nech sa vám darí.“
Peter Chudík zároveň vyzval 
všetkých prítomných, aby 
rozhodli, ktoré miesta v kraji 
sú najkrajšie: „Príďte hlaso-
vať o siedmich divoch kraja.“ 

Otvorenia sa zúčastnili 
takmer všetci pracovníci 
úradu a snažili sa zodpovedať 
na každú položenú otázku. 
V tento deň si museli navyk-

núť na situáciu, keď všetky 
priestory úradu nepatrili im, 
ale verejnosti.  

Kultúrny program sa usku-
točnil vo vstupnej hale 
budovy Prešovského samo-
správneho kraja na Námestí 
mieru. Spev a tanec PUĽS-u 
návštevníci prijali s nadšením 
a potleskom. Budova sa pri 
tanci otriasala v základoch. 

Vo vstupnej hale dostali na 
svoju prezentáciu priestor aj 
stredné školy z Prešova, Lipian 

a Sabinova. 
Pre návštev-
níkov pri-
pravili veľa 
zaujímavých 
materiálov, 
ktoré pre-
z e n t o v a l i 
v ý r o b k y 
š t u d e n t o v 
týchto škôl 
a vysvetľo-
vali mož-

nosti a podmienky štúdia.  

So záujmom a zvedavosťou 
sa návštevníci v hojnom 
počte zúčastnili testovania 
vedomostí. „Uvedomujeme 
si, že otázky boli veľmi ťažké, 
ale išlo práve o to, aby sme si 
urobili prehľad o tom, aké 
vedomosti ľudia o našom 
kraji majú.“ Návštevníci 
boli odvážni a „k testovaniu 
pristupovali ochotne, ale 
bohužiaľ výsledky nie sú 
veľmi povzbudivé. Berieme 
to ako výzvu, dosiahnuť aby 
povedomie o minulosti a prí-
tomnosti územia nášho kraja 
bolo na lepšej úrovni.“ Je 
dôležité, „aby ľudia poznali 
miesto, v ktorom žijú lepšie,“ 
priznala Veronika Fitzeková, 
hovorkyňa PSK, ktorá otázky 
vyberala. „Pracovať na tom, 
aby ľudia o svojom kraji viac 
vedeli, je teda našou úlohou do 
budúcnosti,“ dodala. 

Na prvom poschodí bola 
umiestnená prezentácia za-
ujímavostí, pamätihodností 
a jedinečností Prešovského 
samosprávneho kraja. Všetko 
sa riadilo prívlastkom daným 
nášmu kraju – kraj príležitos-

„Nemáte tu bufet?“, „kedy tu končíte?“, „je to ťažká práca?“ a „ako je to tu 
s platmi?“ Aj takéto otázky položili návštevníci podujatia organizovaného 23. 
októbra Prešovským samosprávnym krajom (PSK), ktoré malo slúžiť na to, aby 
verejnosť lepšie spoznala budovu a zamestnancov tohto úradu – Dvere dokorán. 
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tí. Nemohli chýbať bližšie informácie 
o Tatranskom národnom parku, Dub-
níckych opálových baniach, Pieninách 
a medzilaboreckom múzeu Andyho War-
hola a ďalších známych aj menej známych 
krásach tohto územia. Súčasťou expozí-
cie bola možnosť hlasovania účastníkov 
o ten NAJ. Nakoniec sa na prvé miesto 
s prehľadom dostali Vysoké Tatry. 

Verejnosť sa živo zaujímala aj o kance-
lárske priestory pracovníkov úradu až 
po predsedovu kanceláriu. „Návštevníci 
si program a atmosféru pochvaľovali, 
páčilo sa im tu. Skúšali si aj insígnie, 
ktoré patria predsedovi kraja, zaujala 
ich najmä reťaz, ktorú nosí na krku,“ 
prezradila Veronika Fitzeková. Peter 
Chudík doplnil: „Mohli sme pripraviť 
pevne stanovený program s prehliadka-
mi, ale nakoniec sme zvolili túto formu. 
Ľudia tu voľne chodia za nami a pýtajú 
sa nás na všeličo. Musíme na to pružne 
reagovať. Veľmi živo sa návštevníci 
zaujímali aj o naše bruselské zastúpenie. 
Bol tu naozaj poriadny ruch.“ 

Na Dvere dokorán sa prišli pozrieť aj 
žiaci stredných škôl. Študenti možnosť 
vidieť pracovisko Prešovského samo-
správneho kraja a zamestnancov úradu 
uvítali. „Teší nás, že tu zavítali školy. 
Zúčastnilo sa ich viacero. Viem, že niek-
torí to brali skôr ako príležitosť uvoľniť 
sa z nejakých hodín. Snažili sme sa 
pripraviť atraktívny program, aby sme 
ním zaujali aj tých, ktorí sem neprišli so 
zvlášť silným záujmom,“ povedal Peter 
Chudík. 

ANKETA: 
Peter  (18): Nebol som nadšený, že ide-
me na nejakú akciu. Nakoniec to však 
bolo celkom príjemné. Rád som si pre-
šiel priestory,  kde úradníci PSK pracujú. 
V teste som asi veľmi neuspel, vedel som 
asi dve otázky, ostatné som len tipoval.

Marianna (16): Ja som sa tešila, pre-
tože sa nemusíme učiť. Zaujalo ma tu 
viac vecí, dokonca som si vyskúšala 
predsednícku reťaz a kreslo. Hlasovala 
som aj v súťaži Sedem divov PSK. 
Mojím favoritom boli Vysoké Tatry.

Zlatka (16): Ak mám povedať pravdu, 
doteraz som nevedela, kto v tejto budove 
sídli. Program sa celkom podaril a dozve-
dela som sa pár zaujímavých vecí. Som 
rada, že sme dostali takúto príležitosť. 

7 DIVOV PREŠOVSKÉHO KRAJA 

Priebežné hlasovanie 
k 30. novembru 

 
1. Historické centrum Bardejova 
2. Tatranský národný park
3. Oltár Majstra Pavla z Levoče
4. Domaša
5. Súbor drevených kostolíkov
6. Historické centrum Levoče 
7. Hrad Ľubovňa

Napriek tomu, že návštevníkov na toto 
podujatie zavítalo dosť, organizátori sa 
držali pri zemi: „Nečakali sme tisícky ľudí, 
s návštevou sme spokojní. Musím povedať, 
že ak sa našiel čo len jeden človek, ktorého 
sme zaujali a program sa mu páčil, tak to 
malo zmysel. Ľudia niečo videli a niečo 
sa dozvedeli,“ uzavrel predseda PSK. 

7 DIVOV PREŠOVSKÉHO KRAJA 

Verejné hlasovanie počas dňa 
otvorených dverí (23. októbra)

 
1. Tatranský národný park
2. Domaša
3. Oltár Majstra Pavla z Levoče
4. Súbor drevených kostolíkov
5. Hrad Ľubovňa
6. Centrum mesta Prešov
7. Pieninský národný park



6 SPRAVODAJ PSK 05/2008



7SPRAVODAJ PSK 05/2008

DSS PETROVANY: život bez bariér
Domov sociálnych služieb 
MUDr. Vladimíra Pospíšila 
Petrovany v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK poskytuje 
starostlivosť občanom 
s telesným postihnutím, 
s duševnými poruchami 
a poruchami správania, 
zmyslovým postihnutím 
alebo kombináciou postih-
nutí. Zariadenie zabezpeču-
je komplexnú starostlivosť 
s celoročným pobytom a od 
roku 2005 aj s týždenným 
pobytom. V domove máme 
96 klientov, 52 mužov 
a 44 žien. Veková hranica sa pohybuje od 36 
rokov vyššie, najstarší klient má 82 rokov. 
Vekový priemer je 59 rokov.
Pre svojich klientov pripravujeme počas 
celého roka veľa zaujímavých aktivít zame-
raných na skvalitnenie ich života, integráciu 
do spoločnosti a zamedzenie sociálneho 
vylúčenia.

Integrácia do spoločenského života 
Klienti nášho zariadenia v januári zažili 
stretnutie s Martinom Babjakom a jeho 
súrodencami priamo v zariadení a navštívili 
i večerný koncert v DJZ, vychutnali si exhi-
bičný zápas hokejových legiend, neobišli ani 
Hvezdáreň a planetárium Prešov s bohatým 
programom. 
Desať klientov absolvovalo rekreačný pobyt 
v Tatranskej Lomnici, deväť klientov spolu 
s inštruktormi pre pracovnú terapiu vyces-
tovalo do umeleckého a remeselného tábora 
pre zdravotne postihnutých ľudí Szolnok-
-Tiszaliget v Maďarsku, sedem klientov 
prežilo päťdňový výmenný pobyt v part-
nerskom zariadení Svitavy v Pardubickom 
kraji a reprezentovali tiež Prešovský kraj 
na medzinárodných rybárskych pretekoch 
Zlatá rybka v Šoporni. 
V máji sme pripravili Deň otvorených dverí 
DSS Petrovany pre rodičov a príbuzných 
našich klientov. Výrobky našich klientov sme 
prezentovali na veľkonočných trhoch v Pre-
šove i na Dni otvorených dverí Úradu PSK. 
S klientmi chodíme aj na miesta súvisiace 
s bežným životom, ako sú obchodné centrá, 
pošta, kultúrne pamiatky. Zájdeme aj do 
cukrárne či na salaš, kde klienti spoznávajú 
rôzne spôsoby stolovania. Každý týždeň 
medzi nás chodieva duchovný otec, ale 
klienti navštevujú aj bohoslužby vo far-

skom kostole v Petrovanoch a 30 klientov 
sa v septembri zúčastnilo slávnostnej svätej 
omše pre zdravotne postihnutých v Levoči.

Záujmová činnost
Klienti nášho zariadenia sa zapájajú do rôz-
nych činností - práca s papierom, s drevom, 
práca v záhrade, varenie, pečenie, stolovanie, 
maľovanie na hodvábne šatky i na sklo, vy-
šívanie, práca so šúpolím, patchwork, výroba 
solivarskej čipky. Venujeme sa aj muzikote-
rapii a biblioterapii. Klienti radi čítajú knihy, 
časopisy, dennú tlač, počú-
vajú rozhlasové vysielanie, 
sledujú televízne programy 
vrátane spravodajstva. 
Okrem týchto každoden-
ných činností sme pre nich 
pripravili aj ďalšie akcie, kto-
ré sú spestrením ich života. 
Patrí medzi ne Novoročné 
posedenie, Fašiangový bál 
vo vlastnoručne vyrobených 
maskách, vedomostný kvíz 
plný hádaniek, prísloví, po-
rekadiel „Z každého rožka 
troška“, či Annabál. 

Športové aktivity 
Ranné rozcvičky na čerstvom vzduchu sú 
pre klientov zaujímavým začiatkom dňa 
vždy, keď nám to počasie dovolí. Spolupráca 
so ZŠ v Petrovanoch nám umožňuje cviče-
nie v telocvični. S 15-člennou skupinkou 
klientov sa venujeme ľahším relaxačným 
a dýchacím cvičeniam, ale aj športom, so 
šesťčlennou skupinou klientov navštevujeme 
plaváreň. Veľký úspech zaznamenala súťaž 
v hádzaní šípok na terč. Pre klientov sme 
zorganizovali tiež športový deň. Súťažili 

v disciplínach hod loptou do basketbalového 
koša, beh na 30 m, hod granátom na cieľ, 
kolky, hod loptičkou do vedra, skok vo vreci. 

Kultúrno-spoločenská  činnost  
Naši klienti pravidelne navštevujú aj diva-
delné predstavenia. V DJZ videli Perinbabu 
i Šialene smutnú princeznú. Zaujímavá bola 
návšteva v MŠ Petrovany, kde si so škôlkarmi 
pozreli rozprávku O perníkovej chalúpke. 
Naši klienti vystupovali na Dňoch Jožka Prí-
hodu v Petrovanoch, na Festivale kultúrnych 
činností klientov ZSS v Spišskom Podhradí, 
na Medzinárodnom kultúrnom festivale 
v Tatabányi. Už tradične sa klienti zúčastňujú 
na prehliadke kultúrnej činnosti zariadení 
sociálnych služieb PSK Deň bez bariér. 
K pravidelným každomesačným akciám 
v našom zariadení patrí posedenie s jubilantmi. 

Veľmi dobre si uvedomujeme, že spôsob 
života, akým žijú klienti v domovoch sociál-
nych služieb, si vyžaduje špecifický prístup.
Záleží na tvorivosti a príprave celého perso-
nálu, aký postup si zvolí. Aktivizácia klientov 
nám potvrdzuje, koľko tvorivosti, zručnosti 
a nápaditosti sa skrýva v každom z nich. Po-
znanie každého nového podnetu prebúdza 

u klientov radosť, pohodu a možno niekedy aj 
odvahu urobiť niečo, čo bolo pre neho nezná-
me. Pri každej našej snahe zapojiť čo najviac 
klientov do aktívneho života sa nám naše úsi-
lie vracia v podobe spokojných, vyrovnaných 
a hlavne usmiatych tvárí našich obyvateľov. 
Prezentáciou na verejnosti a zapájaním sa do 
bežného života získavame podporu okolia, 
úctu a porozumenie.

PhDr. Anna Homzová
riaditeľka DSS Petrovany

 ´

 ´
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Plusy okresu Prešov
„Názor, či je niečo silná alebo 
slabá stránka, je vecou život-
nej f ilozof ie a uhla pohľadu. 
Už starí čínski mudrci hovori-
li: Ak si slabý, ukazuj sa silný, 
ak si silný, rob sa slabý, aby ti 

ľudia ne-
závideli,“ 
začal tému 
p o z i t í v 
o k r e s u 
P r e š o v 
Ing. arch. 
Jozef Kuž-
ma. 

MUDr. Zdeno Velecký sa na 
jeho plusy pozrel kriticky: „Je 
smutné, keď musím rozmýš-

ľať, aby 
som niečo 
dominant-
né zdôraz-
nil. Okres 
si predsta-
vujem ako 
silnú baštu 
e k o n o m i -
ky, kde nie 

sú len podniky s pár stovkami 
zamestnancov, ale s tisíckami. 
Žiaľ, toto tu nemáme.“

Nezostalo však len pri kriti-
ke. Poslanci dokázali niektoré 
prednosti okresu aj vyzdvih-
núť. Viacerí sa zhodli, že 
základným plusom okresu je 
jeho centrálna poloha i to, že 
v ňom sídli samotná met-
ropola kraja, mesto Prešov. 

Mesto je zároveň centrom 
priemyslu, vzdelávania, zdra-
votníctva i športu. 

Ing. Antonovi Gašpárovi, 
MUDr. Dušanovi Hruškovi 
i Mgr. Márii Čížikovej sa 
páči solídna sídelná štruktú-

ra, pretože 
„na území 
okresu vyše 
61 percent 
obcí má 
viac ako 
500 oby-
vateľov, čo 
umožňuje 

efektívne využitie f inančných 
prostriedkov v rozpočtoch 
obcí.“ Zdeno Velecký tiež 
zdôrazňuje nádheru ucele-
ného stredovekého centra 
okresného mesta, ktoré však 
nevieme dostatočne turistic-
ky predať.

„Je tu tiež relatívne dostatočná 
zamestnateľnosť obyvateľov,“ 
pripomína poslanec Mgr. 
Juraj Hurný. „Sídlia tu mnohé 
inštitúcie národného charak-
teru, ale udomácňujú sa tu aj 
nadnárodné spoločnosti,“ do-
dáva Stanislav Mathia. Mária 

Čížiková zasa zdôrazňuje 
dostatok podnikateľských 
služieb a obchodov. 
„Okres je svojou polohou 
i vzdelanostnou úrovňou 
zaujímavý i pre investorov,“ 

vraví Ing. 
M i l a n 
B e n č . 
Ing. Ró-
bert Oros 
pochvaľuje 
jeho roz-
vinutú in-
fraštruktú-
ru. Viacerí 

poslanci sa zhodli, že plusom je 
pokračujúca výstavba diaľnice.

„V okrese je silno koncentro-
vaná príprava študentov 
v   sieti  stredných  škôl,  ale najmä 
silné zázemie pre vysokoškolské 

Predstavujeme okres Prešov

V centre kraja
Okres Prešov je ústredným okresom PSK. Z geografického pohľadu podmieneného aj his-
torickým vývojom je jasné, že je prirodzeným administratívnym, spoločenským, kultúrnym, 
či priemyselným centrom severovýchodu Slovenska. Na rozlohe je 934 km² žije v dvoch 
mestách a 89 obciach približne 160 000 obyvateľov. Na klady i zápory tohto okresu sme sa 
pozreli očami dvanástich poslancov, ktorí záujmy obyvateľov obhajujú v parlamente PSK. 



ku,“ myslí si Mária Čižíková. 
„Problémom je aj vysoký podiel 

R ó m o v 
a ich nízka 
v z d e -
l a n o s ť , “ 
podot ýka 
R ó b e r t 
O r o s 
a rieše-
nie vidí 
v presune 

časti učňovského školstva 
i do menších miest, priamo 
k potenciálnym učňom. 

„Máme pomerne vysokú mieru 
nezamestnanosti - až 9,7%,“ 

všíma si 
A n t o n 
G a š p á r . 
Toto ne-
g a t í v u m 
však podľa 
J o z e f a 
K u ž m u 
môže mať 
aj pozitív-

ny efekt: „Problém s vysokou 
nezamestnanosťou a nízkymi 
mzdami je v období krízy tiež 
výhodou pre investorov, ktorí 

hľadajú odborne zdatnú pra-
covnú silu za relatívne nízke 
mzdy, čo pri šetrení nákladov 
pre zahraničie je pozitívne.“

Medzi ďalšie slabé stránky 
poslanci zaradili chýbajúci 
regulárny plavecký bazén 
(Zdeno Velecký), neúmerné 
financovanie knižníc a osve-
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vzdelávanie i akademickú 
obec,“ dopĺňa mozaiku Ing. 

S t an i s l a v 
K ahanec . 
Podľa Ing. 
J o z e f a 
Polačka je 
postavenie 
o k r e s u 
v škol-
stve, vede 
a vý-

skume dokonca dominantné 
v rámci celého kraja. „Kon-
centrácia škôl pozitívne spô-
sobuje príliv mladých ľudí, 
ktorí  často ostávajú v meste 
a okrese aj  po ukončení ško-
ly,“ dopĺňa Mária Čižíková. 

„Naše okresné mesto sa môže 
nazývať aj mestom ekume-
nizmu, pretože tu sídlia tri 
biskupstvá - gréckokatolícke, 
pravoslávne a evanjelické 
a sídli tu aj židovská nábo-
ženská obec. Je tu určite po-
tenciál pre rozvoj, nazvem to 
cirkevnej turistiky,“ zamýšľa 
sa Stanislav Mathia.

Ing. Peter Vaščák zasa pripo-
menul peknú prírodu okresu 
„od pohoria Branisko, Slán-
skych vrchov až po nížinu.“ 
„Bohatstvo okresu dotvára 
krásna príroda, množstvo pa-
mätihodností, ale i jedinečných 
pamiatok aj nadeurópskeho 
významu, ako napríklad 
unikátny komplex technických 
objektov a technologických 

zariadení na čerpanie soľanky 
a varenie soli, pochádzajúci zo 
17.  storočia,“ vymenúva Stani-
slav Kahanec. Zdeno Velecký 
dopĺňa ďalšie prírodné krasy: 
„Jaskyňa Zlá diera, Opálové 
bane na Dubníku, niekoľko 
hradov, renovované kaštiele.“

Slabiny okresu
Poslanci sa pri vyratúvaní 
slabých stránok okresu zhodli 
v jednom: dopravná situácia, 
predovšetkým v Prešove 
a jeho okolí, je neúnosná 
a okresu chýbajú diaľnice.  
„Pred Bratislavou sa za-
čína s prípravami na tretí 
diaľničný pruh a my sa 
roky nevieme dopracovať 
k obchvatu okresného mes-
ta. Aj takýmito rozhodnu-
tiami sa zväčšujú dispro-
porcie medzi regiónmi,“ 
reaguje Stanislav Mathia. 

„Okres nedisponuje letis-
kom pre civilnú dopravu 
a chýba tiež priame že-
lezničné spojenie Prešov 
– Krompachy,“ dodáva 
k tejto téme Anton Gašpár. 
„Pomalé riešenie problemati-

ky dopravy 
s p ô s o b u j e 
žiaľ aj 
ekologické 
p r o b l é m y 
- veľmi 
znečistené 
o v z d u š i e 
n a j m ä 

v samotnom okresnom 
meste a značné znečistenie 
povodia rieky Torysa,“ po-
dotýka Dušan Hruška.

Poslanci sa nevyhli ani 
iným konkrétnym problé-
mom v doprave: „Už dlho 
sa snažím presadiť napr. 
dobudovanie dopravného 
prepojenia 28-tsícového 
sídliska Sekčov od Rusín-
skej ulice ku Nábrežnej 
komunikácii pri mestskej 
hale, teda úsek cez ulice 
Kuzmányho a Škultétyho. 
Toto dobudovanie, ktoré 

by významne prispelo k pre-
pojeniu dopravných ťahov, je 
v priamej kompetencii PSK 
i mesta Prešov. Urgentnú 
opravu a rekonštrukciu si 
vyžaduje aj Solivarská ulica,“ 
zdôrazňuje Stanislav Kaha-
nec a tento názor má i Juraj 
Hurný. 

Slabou stránkou je podľa 
Jozefa Polačka i priveľká 
vzdialenosť od Bratislavy, čo 
podľa neho platí pre celý kraj. 
Milan Benč polohu okresu 

zasa vníma z celoeurópskeho 
pohľadu: „V rámci Európskej 
únie sme trochu bokom.“ 

„Pretrvávajúcim negatívom 
je úpadok, až zánik priemyslu, 
hlavne textilného a strojár-
skeho a s tým súvisiaci odliv 
ľudí v produktívnom veku za 
prácou mimo okres a republi-
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tovej činnosti ( Juraj Hurný), 
stagnáciu riešenia integrova-
nej dopravy, slabšiu ponuku 
technických profesií na trhu 
práce, neustály pokles záuj-
mu o štúdium na stredných 
odborných učilištiach (An-
ton Gašpár), či nedobudo-
vanú infraštruktúru v oblasti 
sociálnych služieb ( Jozef 
Polačko).

PSK pomáha
„Prínos PSK pre okres vní-
mam skôr ako kompetenciu 
gazdovať na vlastnom podľa 
vlastných rozhodnutí. Aj 
keď je to neraz ťažké, pre-
tože treba hľadať zhodu aj 
s inými okresmi. No my sami 
si môžeme rozhodnúť, ktoré 
cesty II. a III. triedy chceme 
zrekonštruovať, ktoré stredné 
školy chceme zveľaďovať, ako 

b u d e m e 
p o d p o r o -
vať sociál-
ne služby,“ 
zhrnul prí- 
nos  vzni-
ku PSK  
S t an i s l a v 
M a t h i a . 
P r á v e 

opravu ciest druhej a tretej 
triedy pomocou PPP pro-
jektov, či vlastných úverov, 
vyzdvihli viacerí poslanci. 
Róbert Oros však kriticky 
poznamenáva: „Cesty opra-
vujeme draho. PSK ich robí 
podľa mojich prepočtov za 
620 korún, ja ich v našom 
meste dokážem opraviť 
za 350 korún.“ 

Antona Gašpára teší, že 
rekonštrukcia objektov 
stredných škôl nabrala „dy-
namický vývoj“. Peter Vaščák 

chváli PSK, 
že „pri 
prerozde-
ľovaní in-
vestícií je 
zachované 
p o m e r n é 
r o z d e -
ľ o v a n i e 

pre jednotlivé okresy, čo je 
vyjadrené percentuálnym 
podielom k počtu obyva-
teľov v danom okrese.“

„Obyvateľstvo starne, preto 
by medzi prioritami mali byť 
sociálne ústavy či domovy dô-
chodcov,“ uvažuje Zdeno Ve-
lecký. Podľa Dušana Hrušku 
však PSK znamená prínos 
pre sústavné zlepšovanie ži-
votných podmienok klientom 
Domovov sociálnych služieb 
po materiálnej stránke, ale 
pre vyššiu profesionalitu 
personálu. Podľa neho PSK 
podporuje aj kultúru, šport 
i cirkevné inštitúcie.

Milan Benč vidí pozitívum 
v odstránení hraníc: „Eu-
rópska únia je skôr úniou 
regiónov, kde viac pomoci do-
stávajú zaostávajúce regióny. 
Vidím teda šancu pomôcť si 

z európskych zdrojov.“ „Prí-
nos PSK pre prešovský okres 
je možnosť vytvárať s obcami, 
či s f irmami, ktoré zriaďuje 

PSK, spoločné projekty na čer-
panie eurofondov,“ podotýka 
Jozef Kužma. Zdeno Velecký 
však poznamenáva - „bojím sa, 
že ich nestihneme vyčerpať.“ 

„Zo strany PSK je potrebné 
vyvinúť úsilie a v spolupráci 
s mestom Prešov dokončiť 

p o s l e d n ý 
c h ý b a j ú c i 
úsek cyk-
l i s t i c k é h o 
c h o d n í k a 
na území 
m e s t a 
P r e š o v , “ 
vraví Juraj 

Hurný. Peter Vaščák zasa 
kriticky vidí neriešenie pro-
tipovodňových opatrení: „Tie 

sú však viac-menej úlohou 
štátu a správcov tokov. No 
nie je účelné iba po povod-
niach odškodňovať povodňou 
postihnuté obce, opravovať 
komunikácie a mosty a čakať 
do budúceho roku na ďalšie 
povodne. Niekedy aj drobné 
úpravy dokážu odolať nápo-
ru vody. Pred povodňou sa 
f inančné zdroje nájdu veľmi 
ťažko, pričom po povodni sa 
na väčšie náklady f inančné 
zdroje musia nájsť.“

Stanislavovi Mathiovi chýba 
v sídle kraja regionálny dom, 
v ktorom by mali svoje za-
stúpenie všetky okresy nášho 
kraja: „Niečo ako obdoba 
Domu slovenských regiónov 
v Bruseli, prispôsobená našim 
pomerom a potrebám. Množ-
stvo turistov, ktorí navštívia 
metropolu Šariša, by sa v ňom 
mohlo zastaviť a získať rôzne 
informácie o našom kraji, 
o kultúrno-spoločenských či 
športových akciách, o atrak-
ciách kraja, či turistických 
a rekreačných možnostiach.“

Z diskusie s poslancami vy-
plýva, že okres Prešov je dy-
namické centrum kraja, ktoré 
však má aj mnoho problémov. 
Veľa z nich sa darí riešiť aj 
pomocou PSK, no, ako pozna-
menáva Jozef Kužma, „okres 
bude taký, ako sme ochotní sa 
podieľať na jeho rozvoji, či 
duchovnom, alebo hmotnom.“ 

Jozef Po-
lačko ho 
navyše do-
pĺňa: „Tí, 
ktorí majú 
r o z h o d o -
vacie prá-
vomoci, by 
mali za-
budnúť na 

osobné či skupinové záujmy, 
platí to pre nás poslancov aj pre 
úrad a zlepšiť komunikáciu 
so starostami a primátormi, 
pretože bez spolupráce s nimi 
PSK nie je schopné realizovať 
rozvojové plány v okrese.“
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V druhej polovici novembra sa v priestoroch 
opátstva Escaladie (Francúzsko, Horné 
Pyreneje) uskutočnilo slávnostné otvorenie 
slovensko-francúzskej výstavy Dialógy, 
nad ktorou prevzala patronát manželka 
predsedu PSK Jana Chudíková. Výstava 
prezentuje vznik a spôsob života rehole 
cisterciánov, kamaldulov a kartuziánov 
v Červenom Kláštore a v opátstve Escala-

dieu. Tieto kláštory majú k sebe veľmi blízko 
napriek tomu, že ich delí 2500 kilometrov. 
Súčasťou výstavy sú fotografie francúzskeho
fotografa Pascala Le Doaré. Pri príležitosti 
vernisáže bol vydaný dvojjazyčný slovensko 
– francúzsky katalóg. Výstava zaznamenala 
už v deň jej otvorenia obrovský úspech 
a je predpoklad, že ju navštívi značný po-
čet návštevníkov. Výstava potrvá do apríla 
2009, kedy bude prevezená na Slovensko 

a inštalovaná v priestoroch Prešovského 
kraja. Slovensko-francúzsky projekt rea-
lizovali Ľubovnianske múzeum v Starej 
Ľubovni a Generálna rada Horné Pyreneje. 

Ďalším zariadením, ktoré by sa mohlo 
vo Francúzsku prezentovať svojimi ex-
pozíciami, je Múzeum Andyho Warhola 
v Medzilaborciach. Aj o tom rokovala 

s francúzskymi 
partnermi ofi-
ciálna delegácia 
z Prešovského 
samosprávneho 
kraja. V rámci 
diskusie o za-
meraní budúcej 
spolupráce me-
dzi obidvoma 
regiónmi v roku 
2009 partneri 

prerokovali ďalší postup zriadenia leteckého 
spojenia medzi letiskami Poprad a Tarbes-
-Lourdes Pyrenées, možnosti spolupráce 
škôl PSK v projekte E-Twinning, či pre-
zentáciu na veľtrhoch cestovného ruchu. 

OCENENIA PSK 

Už po piatykrát budú v tomto roku 
udelené Ceny PSK za rok 2008 
a Ceny predsedu PSK. Poslanci 
Zastupiteľstva PSK rozhodli, že 
Cenu PSK v tomto roku získavajú 
Metropolita LAVR, arcibiskup syra-
kúzsky, rektor Duchovnej akadémie 
Svätej Trojice v Jordanville, USA, 
predstaviteľ pravoslávnej církvi 
– in memoriam za celoživotné úsilie 
vynaložené pre zjednotenie pravo-
slávnej cirkvi, Mons. Alojz Tkáč, 
košický arcibiskup za celoživotné 
dielo, šírenie lásky a porozumenia 
v duchu hesla Praedicare, regere, 
sanctificare = Ohlasovať, spravovať,
posväcovať a Hádzanársky klub HC 
Tatran Prešov za dlhoročné kvalit-
né športové výsledky a propagáciu 
Prešovského samosprávneho kraja 
doma a v zahraničí. 

Laureátov na Cenu predsedu Prešov-
ského samosprávneho kraja za rok 
2008 už vybral aj župan Peter Chu-
dík. V tomto roku Cenu predsedu 
PSK získavajú starosta obce Vyšné 
Ružbachy Dezider Kilár, umelecký 
vedúci a choreograf Folklórneho 
súboru Vranovčan Štefan Kocák 
a  dlhoročný predseda Združenia 
miest a obcí Slovenska M. Sýkora. 

Slávnostné udeľovanie ocenení sa usku-
toční 17. decembra na veľkej scéne 
Divadla Jonáša Záborského v Prešove. 

Slovensko-francúzske DIALÓGY

Koncom októbra sa v Domove soci-
álnych služieb v Giraltovciach už po 
štvrtýkrát uskutočnil Deň otvorených 
dverí. Popri predstavovaní činnosti 
zariadenia od jeho otvorenia až po 
súčasnosť klienti prezentovali svoje 
praktické zručnosti formou zaujíma-
vých výrobkov a úspechy zo súťaží. 
Návštevníci zariadenia v rámci pre-
hliadky mohli navštíviť novozriadenú 
relaxačnú miestnosť. „Takto sme im 
chceli pomôcť preniknúť do spôsobov 
vnímania a prežívania ľudí s ťažkým 
a hlbokým stupňom postihnutia, pre-

niesť sa do sveta zvukov, 
farieb, svetiel a fantá-
zie,“ podotkla riaditeľka 
DSS, Slávka Vojčeková.
Cieľom podujatia bolo 
predovšetkým ukázať zdra-
vým ľuďom, že aj mentálne 
postihnutí majú svoje hod-
noty, svoje práva a potreby, 
ktoré by sme im nemali 
definitívne uprieť len kvôli
tomu, že sú „odlišní od nás“, 
zbaviť sa predsudkov a ne-
súdiť podľa prvého dojmu. 

Otvorené dvere v Giraltovciach
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