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Na veľkej scéne Divadla Jo-
náša Záborského v Prešove
sa zajtra uskutoční sláv-
nostné odovzdávanie naj-
vyšších ocenení v Prešov-
skom samosprávnom kraji
– Ceny Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) a
Ceny predsedu PSK. 

„Prešovský samosprávny
kraj od roku 2004 mapuje aktivi-
ty a úspechy ľudí, ktorí žijú v na-
šom regióne. Pretože nie domy,
nie stromy, ale ľudia – práve ľu-

dia, ktorí sa snažia a idú za svo-
jím snom, sú naším bohat-
stvom,“ zdôvodňuje predseda
PSK Peter Chudík. K štyridsiatim
šiestim nositeľom krajských oce-
není sa v tomto roku zapíše ďal-
ších šesť. Poslanci Zastupiteľstva
PSK vybrali troch laureátov. Patrí
medzi nich Jeho Vysokopreo-
svietenosť Ján, arcibiskup pre-
šovský a Slovenska, in memo-
riam za osobný prínos pre rozvoj
duchovného života cirkvi, horo-
lezec Peter Hámor a zakladateľ

Inštitútu Naše Aktivity Pre Slo-
vensko Peter Solej.  Predseda sa-
mosprávneho kraja Peter Chudík
sa v tomto roku rozhodol udeliť
cenu zápasníckemu klubu Vi-
horlat Snina za vynikajúce špor-
tové výsledky. Druhým laure-
átom Ceny predsedu PSK sa stalo
občianske združenie Barlička za
dlhoročnú a systematickú prácu
pri integrácii zdravotne zne-
výhodnených občanov. Tretie
ocenenie patrí speváckemu zbor
Septemthillis – Lipany za výni-

močnú prezentáciu regiónu.
Laureáti Prešovského regiónu
preberajú ceny už po deviaty-
krát. Kraj doteraz takto ocenil vi-
ac ako 46 osobností a inštitúcií.
Medzi doterajších držiteľov Ceny
PSK patria napríklad Michal Ko-
váč, prvý prezident Slovenskej
republiky, Prešovská univerzita,
diecézny biskup František Tond-
ra, Jeho Blaženosť Nikolaj, pre-
šovský eparcha Ján Babjak, eu-
rokomisár Ján Figeľ, kardinál Jo-
zef Tomko, Horská záchranná

služba či folklórny súbor Šarišan.
Predseda Prešovského samo-
správneho kraja Peter Chudík
doteraz cenu udelil Hokejovému
klubu Poprad, hádzanárskemu
klubu Tatran Prešov, hereckému
manželskému páru - Jožovi a
Kvete Stražanovcom, speváčke
Márii Mačoškovej, sochárovi Du-
šanovi Pončákovi, akademickým
maliarom Jurajovi Kresilovi a
Andrejovi Smolákovi či ortopé-
dovi Jánovi Kľocovi.  Myšlienka
oceňovať osobnosti a inštitúcie

za prínos k rozvoju regiónu
vznikla v roku 2004.  Ako zdôraz-
ňuje P. Chudík: „Na ceny nie je
viazané žiadne finančné ohod-
notenie. Ide predovšetkým o
morálne ocenenie zásluh, ktoré
nie je možné vyčísliť žiadnou fi-
nančnou čiastkou.“ Cenu pred-
stavujú hodnotné umelecké 
diela od akademickej sochárky
Evy Fišerovej – gotická brána s
doširoka otvorenými dverami a
srdce, obomknuté po stranách
krídlami.

JEHO VYSOKOPREOSVIETE-
NOSŤ JÁN, ARCIBISKUP
PREŠOVSKÝ A SLOVENSKA,
IN MEMORIAM 

• za osobný prínos pre rozvoj du-
chovného života cirkvi, aktívnu
účasť na ekumenickom dialógu a
usporiadaní vzťahov medzi pra-
voslávnou a gréckokatolíckou
cirkvou 

Vladyka Ján študoval na Pra-
voslávnej bohosloveckej fakulte v
Prešove. Po krátkom pôsobení v
Rakovci nad Ondavou bol prelože-
ný do Šamudoviec, kde prežil naj-
krajšie roky svojho života pozna-
čené predovšetkým budovaním
duchovne zdravej cirkevnej obce.
V roku 1983 začal vladyka Ján svo-
ju biskupskú službu v michalov-
skej eparchii. Významnou mierou
sa pričinil o budovanie cirkevné-
ho školstva. Pod jeho vedením sa
podarilo postaviť 24 pravosláv-
nych chrámov, vybudovať potreb-
ný počet farských budov a získať
sídlo eparchie. 

Hodnosť arcibiskupa bola
Vladykovi Jánovi udelená 5. feb-
ruára 2006. Eparchiálne zhroma-
ždenie Prešovskej pravoslávnej
eparchie ho 11. marca 2006 zvolilo

za arcibiskupa prešovského a Slo-
venska a 7. apríla bol intronizova-
ný na tento vysoký post cirkvi.

Ako biskup sa podieľal na
usporiadaní majetkových vzťa-
hov medzi pravoslávnou a gréc-
kokatolíckou cirkvou. Aktívne sa
zúčastňoval na ekumenickom di-
alógu a  usiloval sa upevňovať
medzikonfesionálne vzťahy. 

Vladyka Ján bol známy ako
človek, ktorý vždy hľadal spôsoby
porozumenia so snahou o kon-
štruktívnu spoluprácu pri riešení
problémov a budovaní duchovne
zdravých medziľudských vzťahov
cirkvi i spoločnosti. Preto mu pri
príležitosti jeho 70-ročného jubi-
lea Prešovská univerzita udelila
Zlatú medailu za celoživotnú 
oddanú službu Cirkvi, vedenie 
ľudí vo viere, prínos  v ekume-
nickom spolunažívaní kresťanov,
hlásanie tolerancie a porozume-
nia, duchovné pastierstvo, budo-
vanie cirkevného školstva a roz-
víjanie medzinárodnej spolu-
práce. 

Boli mu udelené najvyššie
cirkevné vyznamenania cirkvi
konštantínopolskej, jeruzalem-
skej, ruskej a americkej. Jeho záu-
jem o riešenie sociálnych otázok

ocenila aj Vysoká škola zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbe-
ty v Bratislave udelením medaily
za rozvoj školstva a vzdelanosti
medzi Slovenskou republikou a
Ukrajinou. 

PETER HÁMOR, HOROLEZEC 

• za dosiahnutie výnimočných
výsledkov v horolezeckom špor-
te, reprezentáciu Slovenska a Pre-
šovského kraja v zahraničí a pro-
pagáciu zdravého životného štýlu

Peter Hámor sa narodil 18.
septembra 1964 v Spišskej Sobote.
Býva v Poprade, je ženatý, má dve
deti. „Liezť“ začal v roku 1981. Stal
sa z neho vynikajúci horolezec,
ktorý vo vysokých horách sveta
podniká lezenie progresívnym
športovým štýlom v malých med-
zinárodných tímoch. Je člove-
kom, ktorý prešiel dlhou a ťažkou
cestou. V roku 2008 ho SHS James
ocenil Striebornou karabínou za
podujatie v Karakorame, na Gas-
herbrume I. 

Populárny internetový horo-
lezecký portál K2climb v zhodno-
tení letnej sezóny 2008 v Karako-
ram píše: „Medzi najpodnetnejšie
horolezecké zoskupenia v súčas-

nosti patrí “Tres Pedros” - Piotr
Pustelnik, Piotr Morawski a Peter
Hámor.“ Zvládajú rôzne výzvy, či
sú to tvrdé náročné výstupy, 
ťažké opakovania ciest alebo
výškové hrebeňovky.

Peter Hámor stál na sied-
mich osemtisícovkách: Gasherb-
rum I (2008), Gasherbrum II
(2008), Nanga Parbat 2007,  Čo Oju
(2006), Mount Everest (1998); na
Annapurne (2006) a Broad Peaku
(2006) bol ako prvý Slovák. 

Zúčastnil sa aj ďalších expe-
dícií, kde bol bezpečný návrat do-
lu podmienený oželením vrcho-
lovej slávy. Vymyslel a úspešne
dokončil projekt Seven Summits
a ako jediný Slovák stál na naj-
vyšších vrchoch všetkých sveto-
vých kontinentov.

Peter Hámor je v súčasnosti
členom reprezentačného A-druž-
stva SHS James. V civile je inšt-
ruktorom horolezectva a organi-
zátorom športovo-adrenalíno-
vých podujatí pre verejnosť.

PETER SOLEJ, ZAKLADATEĽ
INŠTITÚTU NAŠE AKTIVITY
PRE SLOVENSKO 

• za mimoriadne výsledky práce

v oblasti kultúry, osobný prínos
pri prehlbovaní dialógu a toleran-
cie medzi národmi a stúpencami
rozličných náboženských tradícií
a reprezentáciu našej krajiny v
zahraničí

Peter Solej sa narodil 14.
apríla 1987 a verejnosti sa stal
známy ako najmladší autor od-
bornej knihy. Literárnej činnosti
sa začal venovať už ako deviatak
na základnej škole, keď vydal svo-
ju prvotinu Prehľad slovenskej
meny 1993-2001. Doteraz má na
svojom konte vydanie šiestich
odborných kníh z oblasti mo-
derného slovenského peňažníc-
tva, medailérskych razieb min-
covne v Kremnici či liturgických
predmetov gréckokatolíkov na
Slovensku. Jeho knihám sa dosta-
lo viacero uznaní. Publikáciu o
slovenskej mene zaradilo minis-
terstvo školstva medzi doplnkovú
učebnú literatúru, reprezentačnú
knihu o diele kremnickej min-
covne využívali členovia vlády na
reprezentáciu Slovenska v zahra-
ničí a od autora ju prijali viaceré
hlavy republík i monarchií.

V roku 2004 založil Peter So-
lej občianske združenie NAPS,
ktoré svoju činnosť sústreďuje v

oblasti vzdelávania, kultúry i po-
stavenia žien v spoločnosti. Jeho
najvýznamnejšou každoročnou
aktivitou je medzinárodný eku-
menický koncert, ktorý podpo-
ruje dialóg a toleranciu medzi
národmi a náboženstvami. Na
ekumenickom koncerte doteraz
vystúpili umelci zo Slovenska,
Cypru, Česka, Jordánska, Maďar-
ska, Rumunska, Ruska i Ukraji-
ny. V doterajšej histórii inštitútu
boli všetky aktivity NAPS realizo-
vané za dobrovoľný príspevok,
výťažok z ktorého putoval na
charitatívne účely.

Peter Solej je držiteľom čest-
ného uznania Literárneho fondu
SR. V roku 2005 prevzal Pamätný
list sv. Gorazda, najvyššie štu-
dentské vyznamenanie rezortu
školstva. V roku 2007 mu rektorka
Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici udelila bronzovú medai-
lu a cenu rektorky, ktoré prevzal
ako prvý študent v histórii uni-
verzity. V tom istom roku si za-
kladateľ NAPS prevzal aj striebor-
nú plaketu, ktorú mu predsed-
níčka Národného zhromaždenia
Maďarskej republiky udelila za
medzinárodné ekumenické akti-
vity. 

Laureáti Ceny Prešovského samosprávneho kraja za rok 2012
Vladyka Ján, arcibiskup prešovský a Slovenska Peter Hámor, horolezec Peter Solej, zakladateľ inštitútu NAPS

Prešovský kraj zajtra už po deviatykrát ocení osobnosti regiónu 
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SPEVÁCKY ZBOR 
SEPTEMTHILLIS – LIPANY 

• za výnimočnú prezentáciu re-
giónu a mimoriadne úspechy
dosiahnuté šírením kultúrneho
dedičstva doma i v zahraničí

Spevácky zbor Septemthillis
– Lipany vznikol v roku 1989 pri
Základnej umeleckej škole v Li-
panoch. Od svojho vzniku pra-
cuje pod odborným vedením
zbormajsterky Gabriely Pintéro-
vej. Citlivým a priateľským prí-
stupom k deťom, premyslenou,
cieľavedomou a vysoko profesi-
onálnou prácou sa spevácky
zbor vypracoval na svoju súčas-
nú umeleckú úroveň. 

Zbor veľmi úspešne vystúpil
na mnohých kultúrno-spoločen-
ských podujatiach, festivaloch a
súťažiach, vďaka ktorým je už
známym umeleckým telesom
doma i v Európe. Každoročne sa
mladí speváci umiestňujú na po-
predných miestach v medzi-
národných súťažiach, kde pre-
zentujú široký repertoár ľudovej,
sakrálnej, populárnej i muzi-
kálovej hudby.   Rok 2012 bol  pre
zbor výnimočným,  pretože po
prvýkrát vo svojej histórii kon-
certoval a prezentoval kultúru
nášho národa na inom kontinen-
te. V spolupráci so ženským zbo-
rom Cantilena, ktorý pôsobí na
Academia Concerto v Sorocabe,
uskutočnil náročný pracovný a
reprezentatívny pobyt v Brazílii.

Za dobu svojej existencie zís-
kal zbor množstvo ocenení: zlatá
a strieborná medaila z Medzi-
národného festivalu  Svátky pís-
ní Olomouc, 1. miesto na 52. eu-
rópskom hudobnom festivale
mládeže v Belgicku a na Medzi-
národnom festivale zborov v
Rzeszówe, 2. miesto na 41. me-
dzinárodnom festivale zborov vo
Švajčiarsku a iné.

Okrem mnohých význam-
ných ocenení na medzinárod-
ných festivaloch sa zúčastňuje
tvorivých dielní spolu so zbormi
La Musica (Poľsko), Schola Can-
torum (Nemecko) a ďalšími part-
nerskými telesami z Čiech, Bul-
harska, Maďarska a Brazílie.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
BARLIČKA

• za dlhoročnú cieľavedomú a
systematickú prácu pri integ-
rácii zdravotne znevýhodne-
ných občanov do spoločnosti a
systematické búranie vedomých
a nevedomých, ľudských či me-
chanických  bariér

Občianske združenie Barlič-
ka vzniklo v roku 1999 pri Zá-
kladnej škole na ulici Prostějov-
skej v Prešove. Táto škola sa v
Prešove ako prvá zamerala na
integráciu zdravotne postihnu-
tých detí. Cieľom činnosti 
občianskeho združenia v dobe
jeho vzniku bolo pomáhať plnej
sociálnej integrácii zdravotne

postihnutých, vrátane ich ro-
dinných príslušníkov. Neformál-
ne stretnutia z roku 1999 sa po-
stupne menili na systematické
voľnočasové aktivity pre deti so
zdravotným postihnutím a ich
rovesníkov.  Významným medz-
níkom v aktivitách Barličky bolo
získanie priestorov v Základnej
škole na Ulici Matice slovenskej.
Konečne získali priestory, ktoré
sa stali dôstojným stánkom pre
realizáciu vlastných aktivít,
ktoré umne a citlivo organizova-
la od jeho vzniku  predsedníčka
združenia Anna Kvokačková.  

Rozsah aktivít združenia sa z
roka na rok rozširoval. Po vzniku
Centra voľného času v roku 2002
začal činnosť tanečný a spevácky
krúžok, v roku 2008 výtvarný, po-
čítačovy krúžok a ďalšie. V roku
2005 združenie zriadilo chránenú
dielňu. Zriadením Súkromnej
praktickej školy v roku 2010 a
Centra sociálnych služieb, zreali-
zovalo združenie zámery, ktoré
ďaleko prekročili prvotný cieľ za-
kladateľov Barličky.

Medzi klientmi Barličky do-
minujú deti a mládež s výraz-
nými zdravotnými obmedzenia-
mi. Vďaka činnosti združenia
mali možnosť absolvovať množ-
stvo športových, kultúrnych po-
dujatí, zájazdov a výletov.

Cieľavedomosť, systematic-
kosť a úspechy práce zamestnan-
cov, sympatizantov, dobrovo-
ľníkov a klientov združenia neušli

pozornosti predstaviteľov štátnej
správy a samosprávy a občianske
združenie Barlička získalo viacero
ocenení - Cenu mesta Prešov
(2003), Cenu primátora mesta
Prešov (2009), Krídla túžby - oce-
nenie PSK za výnimočnú kvalitu
v sociálnych službách (2012).

ZÁPASNÍCKY KLUB 
VIHORLAT SNINA 

• za dlhoročné vynikajúce špor-
tové výsledky a angažovanosť
pri výchove mladej generácie

Zápasnícky klub Vihorlat bol
založený v roku 1958. Počas svo-

jej  54-ročnej histórie vychoval
desiatky úspešných zápasníkov,
ktorí reprezentovali Českoslo-
vensko a Slovensko na vrcholo-
vých športových podujatiach a
medzinárodných turnajoch.
Klub počas svojej existencie nie-
koľkokrát menil názov, naposle-
dy v roku 2002 na občianske
združenie ZK Vihorlat Snina. 

Polstoročnicu  svojej exis-
tencie oslávil klub v roku 2008.
Pri tejto príležitosti vydal knihu,
jej krstným otcom bol olympio-
nik Dávid Musuľbes. 

Počas celej existencie sa
klub intenzívne venoval výcho-

ve mladých zápasníkov. Len v ro-
ku 2011 sa mládežnícke družstvá
zúčastnili dvanástich medzi-
národných turnajov na Sloven-
sku i v zahraničí - na Ukrajine, v
Poľsku, Česku, Bulharsku, Chor-
vátsku. Klub organizuje dva tur-
naje. Významný je Memoriál An-
dreja Búrika s viac ako stovkou
mladých zápasníkov.

V roku 2012 získal klub tituly
vo všetkých mládežníckych ka-
tegóriách, je majstrom Sloven-
ska družstiev a to mladší a star-
ší žiaci a kadeti vo voľnom štýle.
Zlaté medaily jednotlivcov získa-
li ôsmi zápasníci. 

Laureáti Ceny predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2012

Vážení obyvatelia Prešovského kraja, 
už o niekoľko dní nás čakajú Vianoce, sviatky lásky a radosti. Preto mi dovoľte, aby som vám všetkým, 

od Liptovskej Tepličky až po Novú Sedlicu, od Ondavky až po Sečovskú Polianku, 
zaželal pokojné vianočné sviatky prežité v kruhu svojich blízkych. 

Do nadchádzajúceho roku 2013 vám prajem veľa šťastia, zdravia, lásky, pohody  a dobrých ľudí okolo seba.  
Peter Chudík , predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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Občianske združenie BARLIČKA
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