
ŽUPNÉ NOVINKY
REGIÓN8

KORZÁR 25. 6. 2013 / UTOROK

NA TURISTOV V LETE ČAKÁ HONBA ZA POKLADMI PREŠOVSKÉHO KRAJA 
Staňte sa hľadačom pokladov!

„V kraji sa nachádza mimo-
riadne množstvo jedinečných
pamiatok. Ľudia o nich vedia,
ale mnohé nikdy nenavštívili.
Honba za pokladmi Prešovského
kraja má vyvolať záujem o tieto
miesta, podnietiť ľudí k tomu,
aby tam vyrazili, spoznali svoj
kraj a strávili krásny deň,“ prib-
ližuje Veronika Fitzeková, hovor-
kyňa PSK.

Kraj preto vybral 16 rôznych
inštitúcií a lokalít v celom kraji,
ktoré označil ako poklady PSK.
„Patria sem viaceré rôznorodé
miesta rozmiestnené po celom
území regiónu. Snažili sme sa
ich vyberať tak, aby nešlo len o
historické pamiatky, ale naprí-
klad aj možnosti zábavy. Preto
návštevníkom ponúkame od

Múzea Jozefa Maximiliána Petz-
vala v Spišskej Belej cez minis-
kanzen drevených chrámov 
v Ľutine až po biokúpalisko
Sninské rybníky.  Samozrejme,
sú tam naše hrady (Ľubovňa, Ke-
žmarok), kaštiele (Hanušovce,
Humenné) i skanzeny (ľubov-
niansky, bardejovský, humen-
ský),“ konkretizuje V. Fitzeková. 

Každé z týchto miest ponúka
návštevníkom nejaký bonus.
Môže to byť zľava na vstupnom,
ale tiež darček k zakúpenej vstu-
penke. Kompletný zoznam všet-
kých zapojených lokalít je uve-
rejnený na webovej stránke Pre-
šovského samosprávneho kraja
www.po-kraj.sk/kraj ponuka.
Pre záujemcov je tam k dispo-
zícii na stiahnutie prezentačný
leták s kupónmi na zľavu. 

Pre tých, ktorí sa rozhodnú
poklady kraja spoznávať a hľadať
systematicky, je pripravený ďal-
ší bonus. Môžu získať pas hľada-
ča pokladov, do ktorého na kaž-
dom zapojenom mieste dostanú
pečiatku. Keď budú mať v pase
minimálne päť pečiatok a vypl-
nený pas odošlú organizátorom,
budú zaradení do žrebovania 
o zaujímavé ceny, medzi kto-
rými nechýbajú atraktívne ví-
kendové pobyty v Prešovskom
kraji. Pas hľadača pokladov náj-
du záujemcovia v každej poklad-
nici zapojenej inštitúcie, ale
môžu si ho tiež stiahnuť na we-
bovej stránke PSK. 

Projekt trvá počas letných
prázdnin - štartuje 1. júla a vyvr-
cholí 15. septembra. Počas celej

doby môžu na webovej stránke
PSK návštevníci hlasovať za naj-
krajšie miesto, ktoré navštívili.
„Ďalšie pripomienky z návštev
čakáme tiež na facebooku. Chce-
me, aby nám účastníci napísali
svoje pocity a dojmy z navštíve-
ných miest, prípadne ponúkli
nápady na zlepšenie,“ zdôrazňu-
je hovorkyňa kraja. 

Vyhodnotenie letnej hry sa
uskutoční na prelome septem-
bra a októbra pri príležitosti Sve-
tového dňa cestovného ruchu.
Ako uviedla, „veľmi nás zaujíma,
ktoré miesta budú najnavštevo-
vanejšie, ktoré budú bodovať 
v hlasovaní, s ktorými budú
návštevníci spokojní, aké pripo-
mienky budú mať... Zistíme, 
koľko ľudí sa do letnej hry zapo-
jilo a skompletizujeme tiež do-
ručené vyplnené pasy hľadačov
pokladov, spomedzi ktorých vy-
žrebujeme víťazov cien.“ 

Prvý ročník Honby za po-
kladmi Prešovského kraja by sa
nepodarilo zrealizovať bez fina-
nčnej podpory Európskej únie v
rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 - 2013. PSK tak od
zapojených partnerov nežiada
žiaden príspevok, všetko je fi-
nancované z prostriedkov EÚ a
kofinancované z rozpočtu kraja.

„Touto letnou hrou trochu
experimentujeme. Niečo také
sme doteraz nerobili, cítime
však potrebu podporiť návštev-
nosť miest v našom kraji. Ve-
ríme, že ak tento projekt bude
úspešný a návštevníkov príde

viac, budeme môcť letnú hru zo-
pakovať aj na budúci rok. Tento
rok chceme vyskúšať, či také 
niečo návštevníkov zaujme, či
sa vďaka tomu vyberú do Pre-
šovského kraja a budú objavovať
nové zaujímavé miesta,“ pokra-
čuje V. Fitzeková. Ako dodala na
záver, „chceme docieliť, aby sa 
o týchto organizáciách a lokali-
tách hovorilo. Je možné, že tam
návštevníci neprídu hneď toto
leto, možno prídu o pol roka,
prípadne až na budúci rok. Roz-
hodne však chceme, aby sa do-
stali do povedomia, aby sa hovo-
rilo o tom, že v Hanušovciach
máme krásny barokový kaštieľ,
že v Ľutine sú na jednom mieste
sústredené makety poľských i
slovenských drevených chrá-
mov, prípadne že v Snine je bio-
kúpalisko, ktoré je raritou, rov-
nako ako aj hrad so skanzenom
v Starej Ľubovni.“ 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravil na toto leto
novinku na podporu cestovného ruchu. Na všetkých
návštevníkov kraja čaká veľká letná hra pod názvom
Honba za pokladmi Prešovského kraja. 

Poklady Prešovského kraja
� Hrad a skanzen Stará Ľubovňa
� Pútnické centrum baziliky minor v Ľutine
� Múzeum v Kežmarku
� Radnica v Bardejove a skanzen v Bardejovských

Kúpeľoch
� Podtatranské múzeum v Poprade a Meštiansky

dom v Spišskej Sobote
� AquaCity Poprad
� Múzeum Červený Kláštor
� Kaštieľ Strážky
� Kúpele Vyšné Ružbachy
� Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej
� Solivar v Prešove
� Barokový kaštieľ Hanušovce n/Topľou
� Vojenské historické múzeum Svidník
� Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach
� Kaštieľ a skanzen v Humennom
� Sninské rybníky

Viete?
•  Ktorý hrad je označovaný

ako sokoliarsky? 
•  V ktorej hradnej veži bola

zamurovaná Beáta Laská? 
• Kde pôsobil lietajúci mních

Cyprián?
•  Kde sa nachádza unikátne

zariadenie na vŕtanie dreve-
ných rúr gravitačného vo-
dovodu?

•  Kde bol väznený kráľ Mada-
gaskaru Móric Beňovský? 

•  Kde stojí Biely dom – kópia
paláca v Monte Carlo? 

•  Kde nájdete Izbu Márie
Terézie? 

Odpovede nájdete na
www.po-kraj.sk/krajponuka

Mestský hrad v Kežmarku 
Vľavo veža, v ktorej bola šesť rokov zamurovaná hradná pani Beáta Laská.  

Dežefiovský barokový kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou je sídlom múzea.Nová expozícia pivovarníctva v renesančnom paláci na hrade Ľubovňa.
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PSK KONČÍ ŠKOLSKÝ ROK A OCEŇUJE TÝCH NAJÚSPEŠNEJŠÍCH  

40 plakiet pre pedagógov i žiakov
Dnes sa v Prešovskom samosprávnom kraji koná slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti
samosprávny kraj po piatykrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl 
v pôsobnosti PSK. 

Ocenení pedagógovia – držitelia plakety Sophista pro regione:

Mgr. František Kofrit – dlhoročný učiteľ geografie, telesnej a športovej výchovy na  Spojenej
škole, Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Talentovaných žiakov pripravuje na športové súťaže a
na olympiády z geografie. 
Ing. Ján Gladiš – učiteľ a predseda predmetovej komisie strojárskych, inštalatérskych a stolár-
skych odborov od roku 1986 na Strednej odbornej škole technickej v Starej Ľubovni. Pri škole 
zriadil zváraciu školu v rámci podnikateľskej činnosti, ktorú aj riadil. Je to jediná zváracia ško-
la v ľubovnianskom regióne.
RNDr. Ján Kleban, PhD. – učí na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Venuje sa študentom
aj v mimoškolskej a krúžkovej činnosti, kde sa pod jeho vedením mnohým študentom darí ús-
pešne reprezentovať školu. 
Ing. Iveta Račeková – riaditeľka Obchodnej akadémie v Poprade, vyučuje odborné ekonomické
predmety. Mnohoročná organizátorka hospodárskeho týždňa pre žiakov 3. ročníka, na ktorých
ako lektorka vštepuje študentom podnikateľské kompetencie na rôznych pozíciách riadenia
cvičných firiem.
Ing. Mária Schaderová – zástupkyňa riaditeľka pre praktické vyučovanie na Hotelovej akadémii
Jána Andraščíka v Bardejove. V škole pracuje od roku 1989. Pod jej vedením škola prevádzkuje dve
vlastné strediská praktického vyučovania. Takmer 10 rokov realizuje zahraničnú prax študentov
na Cypre. 
PhDr. Valentína Petrašovská – Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom, vedúca pred-
metovej komisie anglického jazyka. V roku 1995 v spolupráci s British Council iniciovala založe-
nie anglickej knižnice v škole. Spolupracovala na projektoch s organizáciami Education for De-
mocracy a American Peace Corps pri zabezpečovaní amerických lektorov pre žiakov školy.
Mgr. Mária Kollárová – učiteľka na Gymnáziu J. A. Raymana v Prešove. Stála pri zrode a overova-
ní alternatívneho učebného plánu. Je vedúca predmetovej komisie – biológia – chémia, členka
okresnej komisie SOČ, krajskej komisie biologickej olympiády. 
PaedDr. Alena Romanová – riaditeľka Strednej priemyselnej školy v Snine, kde pracuje od roku
1993. Je manažérkou aktivít v projektoch ako sú Leonardo da Vinci, Comenius, v cezhraničnej
spolupráci s Ukrajinou, Rumunskom a Maďarskom, v projektoch Európskeho sociálneho fondu
a mnohých ďalších.
PhDr. Ľubomíra Bujňáková – pedagogička na Strednej odbornej škole, Košická 20 v Prešove. Od
roku 2009 pôsobí ako školský psychológ. Úspešne realizovala projekt Elektronizácia a revitali-
zácia školských knižníc 2009 a Školská knižnica – sprievodca poznaním. 
RNDr. Iveta Lazorová – riaditeľka Gymnázia v Snine. Vyučuje matematiku a fyziku od roku 1988.
Škola sa pod jej vedením dlhodobo zapája do rôznych edukačných projektov, čím sa zvyšujú
kompetencie žiakov aj učiteľov. 
RNDr. Danica Hanuliaková – zástupkyňa riaditeľky na Strednej umeleckej škole v Kežmarku.
Ako učiteľka matematiky, chémie a informatiky sa angažovala v pedagogickej tvorivosti učite-
ľov. Získala ocenenie v rámci Jednoty slovenských matematikov a fyzikov v súťaži o cenu Petra
Pavla Bartoša. 
Mgr. Štefánia Ondričková – vedúca predmetovej komisie odborných predmetov a vedúca štu-
dijného odboru styling a marketing na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Členka od-
bornej komisie pre odborné vzdelávanie a prípravu mládeže v stredných odborných školách. 
Ing. Milan Bečaver – zástupca riaditeľa školy na SPŠ v Poprade, kde od roku 1995 pracuje ako uči-
teľ elektrotechniky, informatiky a výpočtovej techniky. Má výrazný podiel na zavedení vyučo-
vania výpočtovej techniky do odborných predmetov. Je autorom Školského vzdelávacieho pro-
gramu pre e-learning v oblasti informatiky a výpočtovej techniky. 
Ing. Pavol Molnár – učí na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou 35 rokov. Je zástupcom riaditeľa
pre teoretické vyučovanie. Pod jeho vedením sa podarilo vybudovať najmodernejšie počítačové
laboratóriá vo vranovskom regióne a certifikáciu testovacieho strediska ECDL a CISCO. 
Ing. Štefan Juško – učiteľ odborných elektrotechnických predmetov na SOŠ technickej v Hu-
mennom, kde v súčasnosti vykonáva funkciu hlavného majstra odbornej výchovy a zároveň 
riadi úsek praktického vyučovania. Je tvorcom viacerých učebných pomôcok.
Ing. Slavomír Kožár –  riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Pod jeho vedením škola obsadila
v rebríčku kvality stredných škôl podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy druhé 
miesto medzi strednými školami na Slovensku a prvé miesto medzi odbornými školami.
Ing. Michal Stašenko – učí na Strednej odbornej škole, Jarmočná 108 v Starej
Ľubovni od roku 1976. Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
je realizátorom nových projektov, ako medzinárodný projekt
ITAD, či projekty na skvalitnenie prípravy rómskych žiakov.   
PhDr. Marta Servátková – učiteľka odborných predmetov
Hotelovej akadémie v Prešove. Vyučuje predmety adminis-
tratíva a korešpondencia, animácia v hoteli a kongresové
služby v hoteli. Koordinátorka Žiackej školskej rady, s kto-
rou pravidelne už niekoľko rokov pripravuje rôzne akcie. 
PhDr. Eva Konečná – zástupkyňa riaditeľky Strednej zdra-
votníckej školy v Prešove. Učí 14 rokov, od roku 2011 pracu-
je ako krajský metodik Stredoškolskej odbornej činnosti. 
Ing. Katarína Pindešová – riaditeľka Strednej umeleckej
školy v Prešove. Svojou prácou sa zapísala pod desiatky akti-
vít, ktorých výsledky sú hmatateľné.

Ocenení žiaci – držitelia plakety Lux mentium:

Martin Ruščanský – Obchodná akadémia v Humennom. Organizoval zbierku Modrý gombík, po-
dieľal sa na podujatí Deň narcisov. Vedie celoslovenský korešpondenčný projekt FedoR – Féni-
xácky dobrovoľník roka zameraný na propagovanie zdravého životného štýlu a boj proti drogám.
Michaela Bujdová – Gymnázium L. Stockela v Bardejove. Na medzinárodnej olympiáde INEPO
2012 v Turecku vybojovala striebornú medailu. Za prácu na prehliadke projektov Scientia pro fu-
turo 2012 získala hlavnú cenu ministra školstva a postup na medzinárodnú súťaž žiackych
bádateľských projektov v USA. 
Michaela Reichlová – Obchodná akadémia v Poprade. Historicky prvá majsterka SR vo wordpro-
cessingu - profesionálne spracovanie textu, čím získala nomináciu na 49. medzinárodný kongres
INTERSTENO v belgickom Gente. 
Ingrida Adamišinová – Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove. Získala 1. miesto v ka-
tegórii Long drink na barmanskej súťaži juniorov – EUROCUP 2011 v Prešove a viacnásobné
umiestnenie v zlatom a striebornom pásme tejto súťaže.
Peter Pavlenko – Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Finalista Slovenskej debatnej
ligy v Bratislave a člen dozornej rady Slovenskej debatnej asociácie. Člen tímu medzinárodného
projektu Do it for the future a mládežníckeho projektu Komprax. 
Tomáš Kello – Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove. dosiahol viaceré úspechy v pred-
metných olympiádach v matematike a fyzike. Aktívny účastník v súťažiach ako Košický matboj,
matematický náboj, Turnaj mladých fyzikov. Dvakrát získal certifikát Masterclasses. 
Lukáš Rabik – Stredná odborná škola v Lipanoch. V celoslovenskej internetovej súťaže MEĎ 2013
sa v kategórii jednotlivec stal celkovým víťazom v rámci Slovenska.
Monika Bolešová – Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Reprezentovala školu vo via-
cerých súťažiach - recitácia v nemeckom jazyku, olympiáda v nemeckom jazyku, kde v minulom
školskom roku získala 2. miesto na Slovensku. 
Milan Pešta – Gymnázium na Konštantínovej ulici v Prešove. V krajskom kole súťaže Čo vieš o
hviezdach získal bronzovú medailu. V krajskom kole fyzikálnej olympiády kategórie A sa umiest-
nil na 1. mieste.
Stanislav Starec – SPŠ elektrotechnická v Prešove. Ako člen tímu v robotickej súťaži ROBOCUP
2011 obsadil 1. miesto na Slovensku a v celosvetovom finále v Istanbule vyhrali obe hlavné ceny.
V apríli 2013 sa zúčastnil súťaže ROBO – MOTION v Poľsku, kde v kategórii FREE STYLE skončil na
3. mieste.
Michal Scigeľ – Stredná odborná škola na Mierovej ulici v Humennom, učebný odbor autoopra-
vár, mechanik. Získal 2. miesto v súťaži Autoopravár Castrol Junior 2013 v Košiciach, 3. miesto 
v celoslovenskom finále a v spoločnom česko-slovenskom finále v Mladej Boleslavi 9. miesto. 
Denis Copák – Stredná priemyselná škola v Snine. Najvýraznejší úspech dosiahol na súťažnej
konferencii určenej pre nadaných webových programátorov a grafikov – JUNIOR INTERNET. Na
mapách pre GOOGLE EARTH vytvára zobrazenie modelov 3D za mesto Snina. 
Tatiana Maximovičová – Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou, štu-
dijný odbor čašník. Zúčastňuje sa barmanských súťaží – EUROCUP, Casovia cup a Nicolaus cup. 
V rámci súťaže Cassovia Cup 2013 v Košiciach získala ocenenie Absolútny víťaz v príprave mie-
šaných nápojov. 
Martin Župina – Hotelová akadémia v Prešove. Pripravil program na medzinárodnú barmanskú
súťaž juniorov EUROCUP v Prešove. Reprezentoval školu v zahraničí na medzinárodnom podu-
jatí v Pionkach v Poľsku.
Gabriela Jašová – Stredná odborná škola na Košickej ulici v Prešove. Spoluriešiteľka SOČ na tému
Nezvyčajné dediny východného Slovenska. 
Daniela Kristeková – Gymnázium Janka Francisciho – Rimavského v Levoči. Pravidelne sa zúčas-
tňuje korešpondenčných seminárov CHEMKORSEM a BIOKORSEM Univerzity Komenského 
v Bratislave a ViBuCh Prírodovedeckej fakulty v Brne, kde získala popredné miesta. 
Viktória Volčková – Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Na olympiáde z ruského ja-
zyka získala 1. miesto v posledných troch rokoch v krajskom kole, umiestnenia v celoslovenskom
kole a reprezentovala SR na stretnutí študentov v Moskve. Prvé miesta získala aj v krajskej a ce-
loslovenskej súťaži ARS poetika. 
Matej Gaľ – SOŠ polytechnická v Humennom. Patrí k najlepším žiakom školy. Je členom Mladé-
ho parlamentu mesta Humenné a aktívne pracuje v Slovenskom červenom kríži v meste. 
Monika Mačáková – Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava 
v Kežmarku. Získala víťazstvá v posledných troch ročníkoch kraj-
ského kola olympiády v nemeckom jazyku. V medzinárodnej
prekladateľskej súťaži IUVENES TRANSLATORES odborná
porota ocenila kvalitu jej prekladu. 
Jakub Gábor – Gymnázium v Snine. Pravidelne sa zúčas-
tňuje Olympiády ľudských práv, olympiády v anglickom
jazyku, na olympiáde zo slovenského jazyka sa v roku
2013 prebojoval do celoslovenského kola.

Spolu 20 pedagógov z celého kraja zís-
kalo plaketu Jána Ámosa Komenského
– Sophista pro regione – učiteľ múdros-
ti pre región. Návrhy na ocenenie posie-
lali riaditelia škôl a o ocenení rozhodo-
vali členovia Územnej školskej rady. 
V tomto roku vyberali najlepších peda-

gógov spomedzi 38 návrhov. Plakety
poputujú do ôsmich okresov, pričom
najviac ocenených, osem zostane v
meste Prešov. Po dvoch ocenených ma-
jú okresy Bardejov, Poprad, Humenné,
Snina a Stará Ľubovňa.  

O ocenení študentov rozhodovala komisia zlo-
žená zo zástupcov odboru školstva PSK. Na od-
bore školstva zaevidovali spolu 36 návrhov. Spo-
medzi nich bolo 20 študentov z 11 miest v tomto
školskom roku ocenených plaketou Lux Menti-
um – Svetlo poznania. Najviac ocenených žiakov
- päť, je z prešovských škôl, štyroch zástupcov

majú humenské školy. Po dve ceny si prevzali
žiaci zo Sniny a Kežmarku. 
Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom:
Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil
aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov
diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-
zakladateľa evanjelického kolégia.


