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DNES V ČÍSLE:

Problém financovania podnikov SAD re-
zonuje v Prešovskom kraji už dlhšiu dobu, 
prakticky od roku 2005. Na jednej strane je 
tu verejný záujem, ktorý hovorí o potrebe 
verejnej dopravy aj do najodľahlejších kútov 
regiónu, na druhej poukazovanie preprav-
ných firiem na nedofinancovanie tejto 
objednanej služby zo strany objednávateľa, 
teda krajskej samosprávy. Vzhľadom na 
rozľahlosť územia, kde štyri podniky SAD 
najazdia ročne 30 miliónov kilometrov, nie 
sú a nemôžu byť všetky linky rentabilné. 
Pod zlú bilanciu sa podpisujú i linky do 
obcí, kde žije len zopár obyvateľov. Rozdiely 
by mal doplácať práve objednávateľ. Podľa 
dopravcov sa tak nedeje a len v rokoch 2005 
až 2008 boli vraj ukrátení o vyše 250 milió-
nov korún. 

Od výšky dotácie však závisí i výška cestov-
ného – to sa po novom roku v Prešovskom 
kraji zvýšilo v priemere o 9,7 percenta, čo 
vyvolalo nevôľu medzi cestujúcimi i v radoch 
poslancov krajského parlamentu. Tí z radov 
KDH prišli s výzvou na prehodnotenie 
cien, pričom tvrdia: „Ceny pohonných hmôt 
dramaticky poklesli, čo by sa malo prejaviť 
v roku 2009 znížením cien cestovného SAD 
na území PSK.“ Lenže, aj keď cena nafty 
za posledné mesiace klesla, v decembri sa 
dostala na úroveň z prelomu mája a júna, 

dopravcovia v priebehu roka 
zaplatili za pohonné hmoty 
o 23 miliónov korún viac ako 
rok predtým. 

Na výzvu poslancov zareagoval 
predseda PSK Peter Chudík 
návrhom na zníženie cien ces-
tovného na úroveň roku 2008, 
no s tým, že samosprávny kraj 
bude musieť zvýšiť dotáciu 
o 90 miliónov korún. „Bude 
potrebné ubrať z investičných 
prostriedkov,“ pripomenul vo 
svojom  návrhu. Aj preto sa 
s napätím očakávalo rokovanie 
o úprave rozpočtu, ktorým sa 
poslanci zaoberali na svojom 
februárovom zasadnutí, kde 
mali rozhodnúť o zvýšení 
dotácie pre verejných pre-
pravcov o spresnených 80 miliónov korún. 

Ako sa v diskusii ukázalo, problém je 
omnoho zložitejší ako sa zdá. Neexistujú 
totiž presné pravidlá a tak mantinely 
na manévrovanie objednávateľa i pre-
pravcov sú veľmi široké. „Terajší stav 
je dlhodobo neudržateľný,“ pripomenul 
Eduard Vokál, ktorý absolvoval niekoľ-
ko rokovaní s predstaviteľmi SAD-iek. 

Dôvody i pozície, z ktorých sa vychádzalo 
pri rozhodnutí o zvýšení 300-miliónovej 
dotácie o ďalších 80 miliónov korún, 
poslancom predniesol sám predseda PSK 
Peter Chudík. Na grafoch presne ukázal 
výšky dotácií v jednotlivých krajoch 
Slovenska, pričom poukázal na fakt, že 
Prešovský kraj je v tomto smere na po-
slednom mieste. Rovnako ozrejmil aj ceny 
nafty, za ktorú ju jednotliví prepravcovia 

PSK pripravuje dlhodobú zmluvu s dopravcami

Vyššia dotácia pre SAD = nižšie cestovné 
Cestovné v podnikoch SAD v Prešovskom kraji sa od 1. marca zníži. Po rozhodnutí 
poslancov o zvýšení dotácie o 80 miliónov korún, to bude jedno z najnižších cestovných 
na Slovensku. Bude sa síce týkať iba majiteľov čipových kariet, no na druhej strane počet 
ľudí, ktorí využívajú túto elektronickú formu platenia, sa neustále zvyšuje. Súčasne za-
znel návrh, aby sa začalo rokovať o zmluve s prepravcami na dobu desať rokov, pričom tí 
za to upustia od vymáhania štvrťmiliardového vyčísleného nedoplatku za uplynulé roky.

>>>pokračovanie na str. 2
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nakupovali – i tu graf jasne naznačil, že 
vlani v januári bola jej cena nižšia ako 
v decembri, keď po letnom dramatickom 
zvýšení prudko klesla. 

Peter Chudík tiež pripomenul, že v Pre-
šovskom kraji je i tak jedno z najlacnej-
ších cestovných na Slovensku a tiež to, 
že sa tu najazdí najviac kilometrov 
v porovnaní s ostatnými krajmi, pričom 
dotácia na kilometer je najnižšia. Dodal 
tiež, že 57 percent vozového parku pre-
pravcov je starších ako 16 rokov. „Zákon 
hovorí, že staršie autobusy môžu jazdiť 

len na výnimky a tie musíme dať my. To je 
veľavravné.“ 

Predseda PSK tiež spomenul, že je čas na 
vytvorenie dlhodobej dohody s prepravca-
mi, aby k podobným situáciám nedochá-
dzalo rok čo rok. „Systém je jasný – treba 
vytvoriť pevný koeficient zahŕňajúci
dotáciu na kilometer, ktorý budeme môcť 
valorizovať o infláciu a ten by bol doplne-
ný pohyblivou zložkou, čo by predstavovalo 
cenu nafty,“ uviedol. 

„Snahou poslancov nášho klubu je, aby sme 
schválili dotácie, a aby sme urobili dlhodo-
bú, ale transparentnú zmluvu,“ naznačil 

smer hlasovania poslanec Eduard Vokál 
a pripomenul, že zmluva musí byť čo 
najpresnejšia, lebo „jeden cent pri objed-
naných tridsiatich miliónoch kilometrov, 
v konečnom dôsledku robí desať miliónov 
korún dotácií.“ Juraj Hurný navrhol vy-
konať audit rentability spojov a Stanislav 
Kahanec opäť pripomenul pre neho nepo-
chopiteľné zvýšenie cien, keď cena nafty 
pred koncom roka poklesla. 

Hlasovanie o konečných úpravách 
rozpočtu, a tým aj o zvýšení dotácie, 
ukázalo vzácnu zhodu riešenia prob-
lému verejnej prepravy. Všetkých 
48 hlasujúcich poslancov bolo za. 

Michal Sýkora, nezávislý: 
Som rád, že 
tu bola dis-
kusia o tomto 
probléme, a že 
pán predseda 
vysvetlil, čo 
všetko súvisí 
s dotáciami. 

V danú chvíľu je toto zvýšenie 
dotácie najprijateľnejším rieše-
ním. Musím však poznamenať, 
že už keď sme v rámci verejnej 
správy vytvárali regionálne sa-
mosprávy, už vtedy sme neustále 
poukazovali na definovanie ve-
rejného záujmu. Myslím si, že 
je čas na to, aby sme definovali
jasné pravidlá, čo je služba vo 
verejnom záujme a nenechali 
manévrovací priestor, aby si to 
každý vykladal rôzne, lebo to 
spôsobuje problémy.

Milan Benč, nezávislý: 
V porovnaní 
a grafoch čo 
nám predseda 
ukázal, je po-
trebné pocho-
piť zvýšenie 
dotácie. Ako 
poslanci si 

však kladieme istú podmienku 
- aby sme videli hospodárenie 
– tržby, opravy, vek autobu-
sov, ako to spolu súvisí, lebo 
nechceme míňať peniaze sa-
mosprávneho kraja a dotovať 
im činnosti, ktoré im tvoria 

zisky. Naše peniaze majú byť 
pomocou obyvateľom. 

Juraj Hurný, (KDH-SDKÚ-DS):
Ja som sa nezú-
častnil hlasova-
nia a to bolo vy-
jadrenie môjho 
názoru na túto 
problematiku. 
Mňa totiž nikto 
nepresvedčí, že 

ak cena nafty, čo je podstatná 
položka v nákladoch, išla dole, 
že my potrebujeme zvyšo-
vať buď cenu, alebo dotáciu. 

Andrej Havrilla, (SMER-SD-
-HZD-ANO):
Myslím si, že 
bolo vysvet-
lené z akých 
nákladov sa 
jednotlivé po-
ložky skladajú. 

Bolo to vysvetlené dostatočné 
na to, aby sa ukázalo, že postup, 
ktorý zvolilo vedenie PSK, bol 
správny. Aj preto som za to 
zahlasoval. 

Pavol Tarcala, (KDH-SDKÚ-DS):
Dnešné zastu-
piteľstvo dalo 
impulz na to, 
aby sa zmenil 
prístup k do-
táciám. Dote-
rajšia prax bola 
taká, že SAD-

-ka preukazovala náklady a my 
sme vyrovnali stratu, pričom 
výška dotácie závisela od toho, 
koľko nákladov dokáže SAD-
-ka vyprodukovať. Podniky 
neboli ničím motivované, aby 
sa správali čo najefektívnejšie 
a najekonomickejšie. Tento 
model bol neudržateľný, preto 
vítam iniciatívu, ktorá viedla 

Ako hodnotíte rozhodnutie poslancov o zvýšení dotácie pre dopravcov?

ING. JOZEF LACKÝ, 
generálny riaditeľ SAD Humenné: 
Spokojnosť s výsledkom hlasovania je relatív-
nym pojmom. Áno, sme spokojní, lebo je to 
náš prvý úspech. Verím však, že prídu ďalšie 
rokovania o dlhodobej zmluve, kde tiež dosiah-
neme výsledky, s ktorými budú spokojné obe 
strany. Toto hlasovanie je určitým záväzkom 
zo strany poslancov, ale chceme aj záväzok zo 
strany VÚC – podpísať zmluvu na desať rokov. 
Je potrebné dopracovať sa k pevnej cene, kde  
zatiaľ hľadáme kompromis. Chceme mať aj 
istotu, ktorá konečne umožní nákup nových 
autobusov. Naším záväzkom bude zhruba 

k tomu, že teraz máme na 
stole návrh nového riešenia, 
kde bude zadefinovaná výška
nákladov na pevne stanovené 
ukazovatele, ktoré si stano-
víme a už nie SAD-ka bude 
rozhodovať o objeme dotácie 
svojimi nákladmi, ale VÚC-
-ka svojimi objednanými 
výkonmi. 

Róbert Orosz, (KDH-SDKÚ-DS):
I n i c i a t í v a 
so zmluvou 
prichádza už 
po funuse. Už 
pred dvomi 
rokmi sme 
bili do toho, 
aby sme si ur-

čili mantinely. Rezervy v hro-
madnej doprave vidím i v za-
vedení integrovanej dopravy. 
Škoda, že nás predbehli Ko-
šičania, ktorí ju už zavádzajú. 

osempercentná obmena autobusov ročne, aby 
do roku 2019 bol obnovený celý vozový park. 

JOZEF KIČURA, 
generálny riaditeľ SAD Prešov: 
Je tu určitá spokojnosť, no boli by sme spokoj-
nejší, keby bola na stole i dlhodobá zmluva. Do 
nej sa budeme snažiť dostať obnovu autobuso-
vého parku. Na margo rentability liniek môžem 
len skonštatovať, že tvrdší systém ako máme 
teraz, neexistuje na celom Slovensku. Dostali 
sme nejakú sumu a tej sme sa museli prispôso-
biť. Lenže my máme zamestnancov a im je ťaž-
ko vysvetľovať na začiatku roka, že nie je istota. 

>>>pokračovanie zo str. 1
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Grantový systém PSK na rok 2009

Na tento rok je v troch programoch - šport, 
kultúra a sociálne služby, k dispozícii spolu 
579 565 € (17,46 miliónov Sk). Vo všetkých 
prípadoch je podmienkou spolufinanco-
vanie zo strany žiadateľa. Dotácia PSK 
môže dosiahnuť maximálne 60 percent 
z celkových nákladov projektu. Kraj pod-
porí len projekty realizované v roku 2009. 

Do výberového konania budú prijaté len 
žiadosti podané v predpísanom čase, na 
predpísanej žiadosti, ktorá obsahuje rozpočet 
a všetky povinné prílohy. Ku každej žiadosti 
vypracuje Odbor financií PSK stanovisko.
Takto spracované žiadosti o dotáciu odbor 
financií postúpi na posúdenie príslušnej
komisii. V rámci programu kultúra bude 
projekty posudzovať Komisia kultúry 
a národnostných menšín pri Zastupiteľtsve 
PSK, projekty v programe sociálne služby 
posúdi Komisia sociálna pri Z PSK a pro-
jekty v programe šport špeciálne vytvorená 
komisia, ktorú schválil krajský parlament. 

Kraj podporí projekty v športe, kultúre a sociálnych službách

Prešovský samosprávny kraj bude v tomto roku podporovať rôzne akti-
vity v kraji prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského 
samosprávneho kraja č. 15/2008. Poslanci na svojom februárovom zasad-
nutí schválili grantovú schému na rok 2009. Uzávierka žiadostí je 30. apríla.

Všetky žiadosti spolu s prijatým uznesením 
komisie budú predložené na rokovaní 
Zastupiteľstva PSK a o pridelení dotácie 
rozhodnú poslanci na svojom zasadnutí. 
Na základe rozhodnutia poslancov bude so 

žiadateľom uzatvorená zmluva, ktorá bude 
obsahovať výšku, účel dotácie a spôsob 
zúčtovania. 
Kompletná výzva, kde sú uvedené ciele 
a charakteristika projektov, je uverejnená 
na webovej stránke www.po-kraj.sk. Všetky 
informácie žiadatelia nájdu na úradnej 
tabuli, v časti poskytovanie dotácií – gran-
tové schémy na rok 2009. Sú tam uvedené 
aj všetky povinné prílohy a formuláre.

PODPOROVANÉ PROGRAMY
Program ŠPORT 
Opatrenie 1.1 - Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií 
Opatrenie 1.2 - Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
Opatrenie 1.3 - Športový reprezentant 

Program KULTÚRA 
Opatrenie 2.1 - Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra 
Opatrenie 2.2 - Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodnotí obce 

Program SOCIÁLNE SLUŽBY
Opatrenie 3.1 - Výstavba, rekonštrukcia, oprava zariadení sociálnych služieb a ich vybavenie 
Opatrenie 3.2 - Podpora podujatí organizovaných pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálne služby

Žiadatelia musia svoje projekty doručiť 
(osobne alebo poštou) do 30. apríla v obál-
ke označenej „VZN č. 15/2008 – žiadosť“ 
na adresu: 

Úrad PSK
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 

Žiadosť o štúdium si môže podať žiak 
3. ročníka strednej školy, šancu má aj 
študent 3. alebo 4. ročníka päťročnej 
bilingválnej strednej školy, tiež študent 
7. ročníka osemročného gymnázia a 5. 
ročníka šesťročného gymnázia. Musí 
však ísť o štátneho občana SR s trvalým 
bydliskom na Slovensku. Jeho priemerný 
prospech počas celého stredoškolského 
štúdia musí byť do 2,0. Znalosť cudzie-

ho jazyka musí byť na úrovni B1 alebo 
B2 Európskeho referenčného rámca. 
To musí potvrdiť vedenie školy, ktorú 
navštevuje. „Budeme akceptovať prihlášky 
iba tých žiakov, ktorí poberajú sociálne 
štipendium,“ zdôrazňuje vedúci odboru 
školstva PSK Karol Lacko. 

Ak k prihláške nebudú priložené všetky 
povinné prílohy, PSK žiadosť zamietne.  

Zaslať ju treba na odbor školstva PSK 
najneskôr do 2. marca. Musí ísť o 
prihlášku určenú pre školský rok 2009/
2010, ktorá je na webovej stránke PSK. 

Sociálne štipendium pre žiaka je 7 730 
eur (232 874 Sk). Zahŕňa náklady na 
ubytovanie, stravovanie, nákup učebných 
pomôcok, cestovné z bydliska do miesta 
sídla školy v zahraničí a späť, poistné a 
vreckové. 

Sociálne štipendiá zaviedla vláda SR 
v minulom roku. Vďaka nim je momen-
tálne na štúdiu v zahraničí 37 študentov 
z Prešovského samosprávneho kraja. 

Sociálne štipendiá do zahraničia
Stredoškoláci môžu opäť získať sociálne štipendiá na jednoročné štúdium 
cudzích jazykov v zahraničí. Prešovský samosprávny kraj (PSK) má pre školský rok 
2009/2010 pridelených 34 miest. K dispozícii je 14 miest na anglický jazyk v Írsku, 
8 miest do nemecky hovoriacich krajín, šesť miest na francúzsky a štyri miesta na 
španielsky jazyk. Do Ruska a Talianska môže PSK obsadiť po jednom mieste. 
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To najzaujímavejšie z kraja

Hlasovanie bolo veľmi zau-
jímavé až do konca, pretože 
rozdiel medzi prvými dvoma 
miestami je len 16 hlasov. 
Najväčší skok sa podaril 
historickému centru Levoče, 
ktoré sa po prvom spočítaní 
hlasov ocitlo na poslednom 
21. mieste. Napokon sa ale 
Levočania prebojovali do pr-
vej sedmičky. Najväčší prepad 
zaznamenala vodná nádrž 
Domaša - z druhého na ôsme 
miesto a historické centrum 
Prešova, ktoré z východisko-
vého šiesteho miesta napokon 
skončilo na desiatej priečke. 

„Som rád, že názor verejnosti 
sa v podstate stotožnil s naším 
– všetky vybrané lokality Pre-

šovský kraj prezentuje. Myslím 
si, že hlasujúci naozaj vybrali to 
„naj“, čo v kraji máme – pokiaľ 
ide o historické i prírodné dedič-
stvo. Škoda, že trochu v úzadí 

Prešovského 

kraja
Medzi sedem divov Prešovského kraja patrí historické centrum Bardejova, hrad Ľubovňa, Tat-
ranský národný park, oltár Majstra Pavla z Levoče, súbor drevených kostolíkov, Pieninský národný 
park a historické centrum Levoče. Svojimi hlasmi o tom rozhodli obyvatelia Prešovského kraja.

stoja také unikáty ako Karpat-
ské bukové pralesy zapísané 
v zozname UNESCO, rovnako 
Spišská Kapitula, či Dubnícke 
opálové bane, alebo Solivar pri 

Prešove. Všetko je to ale zrejme 
vecou propagácie,“ zhodnotil 
predseda PSK Peter Chudík. 

Prešovský samosprávny kraj 
svojich sedem divov po pr-
výkrát oficiálne odprezentoval 
22. januára na veľtrhu cestov-
ného ruchu ITF Slovakiatour 
v Bratislave. Na medziná-
rodnom veľtrhu cestovného 
ruchu Holiday World v Prahe 
6. februára už Prešovský kraj 
návštevníkom prezentoval tu-
ristickú brožúru Sedem divov 
Prešovského kraja. Slávnostné 
stretnutie so zástupcami jed-
notlivých lokalít sa uskutočnilo 
11. februára na Gymnáziu L. 
Stőckela v Bardejove. Mons. 
Ján Babjak, gréckokatolícky 
arcibiskup tam posvätil  tu-
ristickú brožúru o siedmich 
divoch kraja, ktorú vydal PSK. 

Anketu Hľadáme sedem divov 
Prešovského kraja vyhlásil Pre-
šovský samosprávny kraj počas 
dňa otvorených dverí na Úrade 
PSK 23. októbra minulého 
roku. Neskôr pribudlo aj inter-
netové hlasovanie a napokon 
možnosť hlasovať prostred-
níctvom anketových lístkov 

Bardejov 

Bardejov patrí k najkrajším 
mestám Slovenska. Medzi naj-
významnejšie pamiatky pat-
rí Bazilika minor sv. Egídia 
s jedinečnou kolekciou jede-
nástich drevených krídlových 
oltárov a goticko-renesančná 
budova mestskej radnice. Uni-
kátnosťou je pevnostný systém 
Bardejova, v stredoveku patril 
k najdokonalejším mestským 
opevneniam u nás. V roku 2000 
bolo historické centrum Barde-
jova zapísané do zoznamu sve-

tového dedičstva UNESCO. 

Hrad Lubovna

Hrad Ľubovňa, postavený 
v druhej polovici 13. storočia, 
slúžil na ochranu dôležitej 
obchodnej cesty vedúcej do 
Poľska. Často sa tu konali 
stretnutia uhorských a poľ-
ských panovníkov. V roku 
1412 Žigmund Luxemburský 
dal hrad a ďalších 13 spiš-
ských miest do zálohu poľ-
skému kráľovi Vladislavovi II. 
V rokoch 1656 – 1661 tu boli 

uschované poľské korunovač-
né klenoty. K pestrej minulos-
ti hradu sa viaže i meno dob-
rodruha, kráľa Madagaskaru, 
Mórica Beňovského, ktorý 
bol na hrade Ľubovňa v roku 
1768 väznený. 

Tatranský národný park

Najstarší národný park na 
Slovensku, bol vyhlásený 
1. januára 1949. Najvyšším 
vrcholom je Gerlachovský 
štít (2 655 m n. m.). TANAP 
sa člení na Východné Tatry 

a Západné Tatry. Národný 
park zaberá rozlohu 73 800 
ha a ročne ho navštívi takmer 
päť miliónov návštevníkov. 
Sieť turistických chodníkov 
dosahuje dĺžku cca 600 ki-
lometrov. Spolu s poľským 
národným parkom sú Tatry 
od roku 1993 biosférickou 
rezerváciou UNESCO.

Oltár Majstra Pavla

Unikátny neskorogotický ol-
tár Panny Márie a sv. Jakuba 
Apoštola, najvyšší na svete, 

Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 
Prešovského 

7 divov 

´ ˇ



5SPRAVODAJ PSK 01/2009

bol zhotovený v dielni Maj-
stra Pavla z Levoče v rokoch 
1507 - 1518. Je z lipového 
dreva a má rozmery 18,6 m x  
6,2 m. Krídla oltára sú z jed-
nej strany zdobené reliéfmi, z 
druhej tabuľovými maľbami. 
V oltárnej skrini sú monu-
mentálne sochy: Madona s 
dieťaťom, sv. Jakub starší a 
sv. Ján apoštol. Oltár sa na-
chádza v Chráme sv. Jakuba 
v Levoči. 

Súbor drevených chrámov  

Peter Chudík, predseda PSK: 
„Ide pre-
dovšetkým 
o morálne 
o c e n e n i e , 
chceli sme 
v y v o l a ť 
z á u j e m 
obyvateľov 
o náš región 

a vyvolať pocit hrdosti a spo-
lupatričnosti. Nečakali sme 
na výsledky a atraktívnym 
a zaujímavým miestam venu-
jeme primeranú pozornosť. 
V minulom roku sme inves-
tovali do rekonštrukcie hradu 
Ľubovňa takmer 20 miliónov 
korún a v Hervartove sme pri 
najstaršom drevenom kostole 
na Slovensku postavili objekt 
služieb cestovného ruchu za 
viac ako päť miliónov korún.“

Na území celého kraja sa 
nachádzajú unikátne drevené 
chrámy. Najbohatšiu skupinu 
tvoria drevené cerkvy situ-
ované v okresoch Svidník, 
Bardejov a Snina. Súbor 
26 drevených chrámov bol 
v roku 1968 vyhlásený za 
národnú kultúrnu pamiatku. 
V roku 2008 boli do zoznamu 
UNESCO zaradené rímsko-
katolícky Kostol sv. Františka 
z Assisi v Hervartove z roku 
1500, Evanjelický artikulárny 
kostol v Kežmarku (1717), 
gréckokatolícky Chrám sv. 
Mikuláša v Bodružali (1658) 
a gréckokatolícky Chrám sv. 
Michala Archanjela v Lado-
mírovej (1742). 

Pieninský národný park
Má rozlohu 3 750 ha. Pohorie 
Pieniny nie je  veľké, 35 km 

dlhé pásmo však patrí  k naj-
krajším a najcennejším prí-
rodným územiam v strednej 
Európe. Splav Prielomu Du-
najca na pltiach je jedinečnou 
atrakciou, ktorú nie je možné 
zažiť nikde inde. Na území 
PIENAP-u bolo vyhlásených 
celkom 19 osobitne chráne-
ných častí prírody. 

Levoča 
Levoča patrí medzi najkrajšie 
historické mestá na Sloven-
sku. Námestie si zachovalo 
svoj stredoveký tvar obdĺž-

nika o stranách v pomere 
3:1, ktoré patrí k najväčším 
námestiam tohto typu v Eu-
rópe. Mohutný hradobný 
systém je takmer kompletne 
zachovaný, z 15 bášt a veží sa 
zachovalo šesť. Od 16. sto-
ročia až do konca roku 1922 
bola Levoča sídlom Spišskej 
župy. V rokoch 1806-1826 
postavil pre ňu architekt 
z Egru Anton Povolný veľko-
lepú administratívnu budovu, 
župný dom, ktorý sa považuje 
za najkrajší župný dom v bý-
valom Uhorsku.

  

1. Historické centrum Bardejova 1451
2.  Hrad Ľubovňa     1435
3. Tatranský národný park   1229
4. Oltár Majstra Pavla z Levoče 1119
5.  Súbor drevených chrámov  1013
6. Pieninský národný park   814
7. Historické centrum Levoče  666

8. Domaša       524
9. Belianska jaskyňa     415
10. Centrum mesta Prešov   315
11. Spišská Kapitula     191
12. Solivar pri Prešove    188
13. Dukla pri Svidníku    187
14. Karpatské bukové pralesy  181
15. Bardejovské Kúpele    180
16. Dubnické opálové bane   179
17. Národný park Poloniny   176

18. Kúpele Vyšné Ružbachy   109
19. Múzeum Andyho Warhola 
 v Medzilaborciach    97
20. Hrad Kežmarok     93
21. Osturňa       79
22. Spišská Sobota      40
23.  Zborovský hrad     26
  

celkový počet hlasov      10 707

Výsledky hlasovania  

Boris Hanuščak, primátor 
mesta Bar-
dejov: „Pre-
dovšetkým 
c h c e m 
o c e n i ť 
in i c i a t í vu 
PSK i ini-
ciatívu pána 
p redsedu , 

ktorí prišli s návrhom hľadať 
v našom kraji lokality, ktoré 
môžu byť centrom cestov-
ného ruchu a tak prispieť 
k zvyšovaniu životnej úrovne 
a zvyšovaniu rozpočtov jed-
notlivých lokalít. Sme veľmi 
radi, že naše mesto, i keď 
veľmi tesne, zvíťazilo. No 
osobne si myslím, že nie je 
dôležité poradie, dôležitejšie 
je, že každá lokalita zostáva 
v ľuďoch zafixovaná. “

zo Spravodaja PSK. Celkový 
počet hlasov dosiahol takmer 
11 tisíc, pričom viac ako 7700 
si rozdelila prvá sedmička. 
Až tri štvrtiny ľudí hlasovalo 
prostredníctvom internetu. 
Hlasovanie bolo ukončené 

20. januára.  Občania posielali 
ďalšie tipy na lokality, ako na-
príklad Sninský kameň, Mor-
ské oko, lýceum v Kežmarku, 
kaštieľ v Humennom, hrad 
Šariš, či Jarabinský prielom, 
išlo však len o ojedinelé návrhy. 
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Predstavujeme okres Svidník

Okres drevených chrámov 
Okres drevených kostolíkov, nádhernej 
prírody, so zaujímavou históriou najlepšie 
poznajú tí, ktorí v ňom žijú. Práve preto ho 
predstavujú traja poslanci Zastupiteľstva 
PSK - Milan Cocuľa, Michal Gondek 
a Ján Holodňák. 

„Stále si myslím, že okres Svidník je nádherný 
a zatiaľ málo objavený kút Prešovského 
kraja aj celého Slovenska,“ myslí si poslanec 
Milan Cocuľa (foto 1) a pripomína: „Máme 

tu čo ukázať. Okrem 
množstva historických 
pamiatok i pamiatok 
novodobých dejín, je tu 
najväčší počet drevených 
cerkví na jednom území. 
Máme nádhernú živú 
kultúru a folklór - veď 
naše rusínske, ukrajinské 

piesne chytajú za srdce nielen mňa – Ru-
sína.“ Pôvabnosť jedinečného spevu ľudia 
tohto okresu prezentujú i na niekoľkých 
folklórnych festivaloch. „Folklórne súbory 
Makovica, Topľan, Brežinky, Majka Vasi-
lenkova a mnohí ďalší nás úspešne reprezen-
tujú doma i v zahraničí.“  

„Medzi silné stránky okresu môžme 
jednoznačne zaradiť jeho krásnu prírodu,“ 
zhodujú sa všetci traja poslanci. 
V tom majú iste pravdu, pretože 
na jeho území je niekoľko prírod-
ných rezervácií. Do okresu zasahuje 
chránená krajinná oblasť Východné 
Karpaty, je tu prírodná rezervácia 
Komárnická jedlina, tri prírodné 
rezervácie: Dranec, Miroľská slatina, 
Radomka a chránený areál Slatina pri 
Šarišskom Štiavniku. Pri obci Nižný 
Komárnik sa nachádza najrozsiahlejší 
komplex lesov pralesovitého cha-
rakteru vo flyšových Karpatoch.

Poslanci sa zhodujú aj v ďalšom - 
unikátom okresu je jedenásť drevených 

Okres Svidník sa rozlieha na severe Prešovského samosprávneho kraja (PSK). 
Svoju najdlhšiu hranicu má s Poľskou republikou, okrem toho susedí s ďalšími 
štyrmi okresmi PSK (Stropkov, Vranov nad Topľou, Prešov a Bardejov). Veľkosťou 
patrí medzi menšie okresy Slovenska, tak rozlohou ako aj počtom obyvateľov. 
Na 550 km2 býva v 66 obciach a dvoch mestách zhruba 33 000 obyvateľov.

chrámov - cerkví, z ktorých dva sú zapísané 
v zozname svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Patria medzi hlavné body turi-
stického záujmu.

K najnavštevovanejším lokalitám patrí 
podľa Michala Gondeka tiež pamätné 
miesto 2. svetovej vojny - Dukliansky 
priesmyk s pamätníkom Československej 
armády na Dukle, Údolie smrti, Vojenské 
múzeum, pamätník Sovietskej armády 
s vojenským prírodným múzeom, no tiež 
Slovenské národné múzeum - múzeum 
ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku 
a skanzen s národopisnou expozíciou 
v prírode. 

„Nádheru nášho okresu som si uvedomil 
pri organizovaní letného zrazu turistov 
v roku 2008. Jeho účastníci boli očarení 
drevenými cerkvami, ukrajinským 
a vojenským múzeom, nádherným skan-
zenom, Duklou, židovským cintorínom 
v Giraltovciach, hvezdárňou v Roztokách, 
štyrmi rozhľadňami, či peknou útulňou na 
Čiernej Hore. Svojou históriou a postupnou 
rekonštrukciou sa stávajú atraktívnymi 
i mestá Svidník a Giraltovce,“ zamýšľa sa 
Ján Holodňák.  „Turista si tu naozaj môže 
prísť na svoje množstvom pozoruhodností, 

ktoré náš región plnými priehrštiami 
ponúka,“ dodáva Milan Cocuľa. 

Určitou výhodou, no zároveň aj nevýhodou, 
je blízkosť Poľskej republiky. Na jednej 
strane to dáva možnosť na cezhraničnú 
spoluprácu, na druhej strane okres trpí pod-
dimenzovanou dopravnou infraštruktúrou. 

„Silná kamiónová do-
prava sa pre obce stáva 
neúnosnou. Veľmi by 
nám pomohla výstavba 
rýchlostnej cesty R4 medzi 
Svidníkom a Prešovom,“ 
pripomína Ján Holodňák 
(foto 2) a zdôrazňuje, že 
dopravné spojenie patrí 

medzi slabé stránky okresu. Lepšie cesty by 
podľa neho vytvorili lepšie podmienky pre 
podnikateľov i pre prípadných investorov. 
„K slabým stránkam patrí nerozvinutá 
infraštruktúra fabrík i nedostatok pra-
covných miest. Chybou je tiež koncentrácia 
pracovných miest do dvoch výrobných pod-
nikov, SVIK a Strojárne SPP,“ vraví ďalej 
Michal Gondek.  

Milan Cocuľa zasa vidí najväčšiu slabinu 
v malom množstve a kvalite ubytovacích 
kapacít. „Na to ako to zlepšiť, by sme sa mali 
zamerať v najbližšej budúcnosti. Ja totiž 
nevidím budúcnosť nášho okresu v budo-
vaní priemyselných parkov, keď existujúce 
fabriky majú problém so svojou výrobou 
a kvalitou pracovnej sily. Aj u nás je jej totiž 
nedostatok, lebo ľudia sa rozišli do sveta za 

lepšie platenou prácou,“  podotýka. 
História okresu siaha do čias Rakúska-
Uhorska, v roku 1850 sa mesto Svid-
ník stalo jedným zo siedmich centier 
Šarišskej župy. V novodobejšej histórii 
však Svidník musel o pozíciu v územ-
no-politickom rozdelení severovýcho-
du Slovenska niekoľkokrát súperiť so 
susednými mestami. Mesto i región 
však svoje oprávnené postavenie na 
mape Prešovského samosprávneho 
kraja obhájilo a spoločnými silami sa 
snažia o rozvoj tohto kúta Slovenska. 
„Prenos kompetencií na samosprávu 
bol veľmi správnym krokom,“ vys-
lovuje Ján Holodňák. „Prínos PSK 
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je jednoznačne v tom, že pri rozdeľovaní 
investičných prostriedkov sa prihliada na 
názor poslancov, ktorí situáciu v okrese 
poznajú,“ zdôrazňuje Michal Gondek. 

„Prešovský samosprávny kraj v našom okrese 
veľmi pomohol najmä organizáciám v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Je to viditeľné 
všade - v školstve, kultúre, sociálnej oblasti. 
Veľmi ma teší aj fakt, že sa zlepšuje cestná 
infraštruktúra aj v takých obciach, kde sa do 
nich po desaťročia neinvestovalo. Potešiteľné 
je tiež, že sa podarilo stabilizovať nemocnicu, 
ktorá už pomaly bola pred zánikom,“ hod-
notí Milan Cocuľa, ktorý vyzdvihuje postoj 
predsedu PSK i kolegov poslancov pri pod-
pore jeho „srdcovky“, hvezdárne Roztoky. 

„V našom okrese cítiť, že organizácie 
v pôsobnosti PSK fungujú veľmi dobre. 

Môžem spomenúť DSS Giraltovce, DSS 
Svidník, Podduklianske osvetové stredisko 
Svidník, Poddukliansku knižnicu, či 
ďalšie. Ako člen školskej komisie môžem 
zodpovedne povedať, že aj stredné školy 
sú v našom regióne kvalitné, personálne 
dobre obsadené, a preinvestovalo sa v nich 
značné množstvo financií. Z ďalších
investícií môžem spomenúť komplexnú 
rekonštrukciu mosta cez rieku Ondava vo 
Svidníku a ďalšie pripravené akcie z II. 
etapy EIB, ako aj akcie z Regionálneho 
operačného plánu. Cez NEFO fond sa 
podarilo zorganizovať množstvo dobrých 
kultúrnych a športových akcií a myslím si, 
že sa tak podarilo PSK úspešne zviditeľniť,“ 
dodáva Ján Holoďňák.  

Napriek pozitívam existujú i oblasti 
spolupráce okresu a kraja, ktoré možno 

Medzi najúspešnejších športovcov PSK 
v doterajšej histórii patria kulturista Andrej 
Hlinka zo Starej Ľubovne (2007), lyžiar Mar-
tin Bajčičák (2005 a 2006), nohejbalista Marek 
Tomčišák z Humenného (2004) a silová trojbo-
járka Eva Svjanteková z Bardejova (2002).  

Najúspešnejší športovci PSK 2008 
bez určenia poradia

MARTIN BAJČIČÁK – klasické lyžovanie, 
SŠŠR MV SR Štrbské Pleso
MIROSLAV JAKUBOV – volejbal, Volejba-
lový klub Chemes Humenné 

IGOR DROTÁR – motorizmus, Slovakia 
Rally Systém Prešov
MICHAL HLINKA – kulturistika, 
Športový klub Power Factory Stará Ľubovňa
JÚLIA KOSTÚROVÁ – silový trojboj, Klub 
silového trojboja a kulturistiky Matej Bardejov
RADOSLAV KOZLOV – hádzaná, 
Tatran Prešov
ZUZANA KRIŠANDOVÁ – džudo, Mest-
ský športový klub Vranov nad Topľou
JÁN MATEJ – silový trojboj, Klub silového 
trojboja a kulturistiky Matej Bardejov
JÁN ŠAFRANKO – futbal, 1. FC Tatran 
Prešov
RÓBERT ŠKOP – taekwon-do, Športový 
klub TKD Gebaek Prešov

Najúspešnejšie športové kolektívy 
dospelých 2008 

TATRAN PREŠOV – hádzaná
VK CHEMES HUMENNÉ – volejbal
1.FC TATRAN PREŠOV – futbal

Najúspešnejšie športové kolektívy 
mládeže 2008 

ZK VIHORLAT SNINA – zápasenie 
BC PREŠOV – bedminton 
MŠK VRANOV NAD TOPĽOU – džudo 

Zvláštne ocenenia - 
CENA PREDSEDU PSK   

P. H. K.  PREŠOV – hokej
JAROSLAV JANUS – hokej 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI PSK ZA ROK 2008
V prešovskom Divadle Jonáša Záborského boli 5. februára slávnostne vyh-
lásení najúspešnejší športovci a športové kolektívy Prešovského samosprávneho 
kraja za rok 2008. V tomto ročníku bolo prvýkrát udelené zvláštne oce-
nenie - cena predsedu PSK. „Už dlhšie cítim potrebu morálne oceniť aj tých, ktorí 
v bodovom hodnotení nezískali dostatočný počet bodov na zaradenie medzi 
najúspešnejšiu desiatku športovcov, ale napriek tomu dosiahli prenikavý 
úspech a výrazne reprezentovali Prešovský kraj,“ vysvetlil Peter Chudík. 

zlepšovať. „Možno by stačilo, aby niek-
torí poslanci zmenili svoj konzervatívny 
pohľad, že investovať do jednotlivých 
regiónov sa má podľa počtu obyvateľov. 
S tým sa neviem nijako stotožniť.“ vraví 
Milan Cocuľa.  „Potrebné je zlepšiť spo-

luprácu s miestnou sa-
mosprávou, prihraničnú 
spoluprácu, privítali 
by sme pomoc v oblasti 
poľnohospodárstva, i pri 
rozvoji a tvorbe priemy-
selnej infraštruktúry,“ 
pripomína Michal 
Gondek.  (foto 3) 

Ján Holodňák si myslí, že pomocou by bolo 
i to, „keby vznikol silný priemyselný park 
s investormi v okolí Prešova, kam by chodili 
za prácou občania aj zo susedných okresov.“
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Divadlo je dôležitou súčasťou kultúrneho života

65 rokov divadla 

Fašiangové obdobie v Domove 
dôchodcov a domove sociál-
nych služieb vo Svidníku vy-
vrcholilo 12. februára veľkou 
fašiangovou zábavou. Do tanca 
hrala výborná hudba a prestávky 
na tanečnom parkete boli vyplne-
né rôznymi hrami,  ako napríklad  
kŕmenie s piškótami s previaza-
nými očami. Účastníci fašiangov 
sa zabávali do večerných hodín. 

Ako vníma 
j u b i l e u m 
DJZ jeho 
terajší riadi-
teľ Mgr. Ján 
Hanzo?

V januári 
divadlo oslávilo 65 rokov od 
uvedenia prvej premiéry... Za 
tie roky prežilo dobré aj zlé 
chvíle, ale dôležité je to, že aj 

30. januára 1944 sa v zrenovovanom Mestskom divadle 
v Prešove (dnešná historická budova Divadla Jonáša Zábor-
ského), konala prvá slávnostná premiéra, hra Ferka Urbánka 
Škriatok. O 65 rokov neskôr, 30. januára 2009, sa netradične, 
na javisku „nového“ divadla, ktoré je súčasne aj hľadiskom, 
odohráva nová premiéra - príbeh o narodení Ježiša – Betlehem. 

v súčasnosti oslovuje svojich 
divákov. Ak hovoríme o di-
vadle, vždy hovoríme o ľuďoch, 
o ľuďoch v hľadisku – o divá-
koch a o ľuďoch na javisku a za 
javiskom. Nemôžem všetkých 
vymenovať, ale dôležité je, že 
každý svojou mierou prispel 
k dobrému menu nášho 
divadla, za čo im patrí naša 
hlboká úcta a vďaka. Verím, že 
divadlo je dôležitou súčasťou 

kultúrneho života celého nášho 
regiónu. Vďaka Prešovskému 
samosprávnemu kraju môže-
me divadelným umením, ale 
aj inými aktivitami potešiť 
a zaujať mnohých divákov 

nášho kraja, veď v uplynulej 
sezóne 2007/2008 naše divadlo 
navštívilo vyše 100 tisíc divákov 
a muzikál František z Assisi 
patrí medzi najnavštevovanej-
šie tituly v histórii divadla.  

Zaujímavosti z kraja      
Domov dôchodcov a do-
mov sociálnych služieb 
v Spišskej Starej Vsi 16. 
januára navštívili misionári 
– redemptoristi. Klienti za-
riadenia sa zúčastnili svätej 
omše, ktorú celebroval mi-
sionár páter Martin, ktorý 
zároveň udelil všetkým 
klientom sviatosť pomaza-
nia chorých.  

Domov sociálnych služieb 
ALIA Bardejov získal CENU 
PRIMÁTORA mesta Barde-
jov pri príležitosti 40. výročia 
nepretržitej prevádzky, za kaž-
dodennú vysoko charitatívno–
profesionálnu prácu povýšenú 
na humanitárne poslanie, aj 
za skvelú športovú prípravu 
a reprezentáciu na svetových 
špeciálnych olympiádach. 

Hotelová akadémia Jána An-
draščíka v Bardejove uviedla 
začiatkom roka zborník, ktorý 
obsahuje najlepšie práce desia-
tich ročníkov súťaže Andraš-
číkov literárny Bardejov. „Je 
dobré, že súťaž pomáha rozvíjať 
emócie mladých ľudí,“ povedala 
pri prezentácii Jana Chudíko-
vá, manželka predsedu PSK 
(na fotografii v strede). 


