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Voľby do orgánov samosprávnych krajov - 9. novembra
V sobotu 9. novembra 2013 sa uskutočnia vol'by
do orgánov samosprávnych krajov. Tohtoročné
regionálne vol'by budú v poradí štvrté v histórii
Slovenska. Prvé sa konali v roku 2001. Vol'by do
orgánov samosprávnych krajov sa konajú každé
štyri roky.

slovensko má osem samospráv-
nych krajov. Podľa zákona je vy-
šší územný celok samosprávny
kraj a správny celok Slovenskej
republiky, na čele ktorého stojí
predseda. VÚC samostatne hos-
podári s vlastným majetkom a s
vlastnými príjmami, zabezpeču-
je a chráni práva a záujmy svo-
jich obyvateľov. Každý z ôsmich
krajov má volené zastupiteľstvo
zložené z poslancov, úrad a vlast-
ného kontrolóra.

gánov samosprávnych krajov v
platnom znení politická strana
prostredníctvom svojho splno-
mocnenca a nezávislý kandidát
osobne doručia kandidátne listi-
ny v dvoch rovnopisoch najnes-
kôr 40 dní predo dňom konania
volieb (do 30. 9. 2013VIátane) za-
pisovateľovi volebnej komisie
samosprávneho kraja.

Zapisovatelka volebnej komisie
samosprávneho kraja

volebná komisia samospmvne- V súlade s § 9 ods. 2 písm. b)
ho kraja zákona č.303/200l Z.z. o volbách

V súlade s § 11 ods. 1 zákona
č.303/200l Z. z. o volbách do or-
gánov samosprávnych krajov v
platnom znení do volebnej ko-
misie samosprávneho kraja de-
leguje najneskôr 40 dní predo
dňom konania volieb (do 30. 9.
2013 vrátane) jedného zástupcu
a jedného náhradníka každá po-
litická strana, ktorá podáva kan-
didátne listiny pre volby do za-
stupiteľstva aspoň v jednej tre-
tine volebných obvodov samo-
správneho kraja

Podávanie kandidátnych listín

V súlade s § 14 ods. 2 zákona
č.303/200l Z. z. o volbách do or-

do orgánov samosprávnych kra-
jov v platnom znení predseda
Prešovského samosprávneho
kraja vymenoval 28. 8. 2013za za-
pisovatelku volebnej komisie sa-
mosprávneho kraja JUDr.Máriu
Lukačíkovú.
Kontakt:
Úrad PSK, Námestie mieru č. 2,
Prešov,č.dverí238
E-mail:
maria.lukacikova@vucpo.sk
Telefón: 051/7081141,0907729510

Preberanie kandidátnych listín:

pondelok, utorok, štvrtok
- 8.30 -15.00 h
Streda - 9.00 -15.30 h
Piatok - 8.00 -14.30 h

Dňa 30. 9. 2013 sa budú kandi- marok, Dr. Alexandra 61, Kež-
dátne listiny preberať do 24.00 marok
hod. Počet poslancov: S

Volebné obvody.
sídla volebných komisií
a počet poslancov

V zmysle § 5 zákona č. 303/2001
Z. z. v platnom znení sa pre voľ-
by do zastupiteľstiev samospráv-
nych krajov utvoria v každom
samosprávnom kraji jednoman-
dátové volebné obvody a viac-
mandátové volebné obvody,
v ktorých sa volia poslanci za-
stupiteľstva pomerne k počtu
obyvateľov samosprávneho kra-
ja. Zastupiteľstvo určí počet po-
slancov na celé volebné obdobie
v pomere 12000 až 15000 obyva-
teľov na jedného poslanca.

Počet poslancov v PSK(spolu):
62
Počet volebných obvodov v PSK:
13

volebný obvod č.1
okres Bardejov
sídlo ObVK: Obvodný úrad Bar-
dejov, Dlhý rad 16, Bardejov
Počet poslancov: 6

volebný obvod č. 2
okres Humenné
sídlo ObVK: Gymnázium arm.
gen. L Svobodu, Komenského 4,
Humenné
Počet poslancov: S

volebný obvod č. 3
okres Kežmarok
sídlo ObVK: Obvodný úrad Kež-

HRADNÉ NÁDVORIE
V Keimarku V sobotu oiije
Hradné nádvorie v Kežmarku v sobotu 28. septem-
bra ožije oslavami svetového dňa cestovného ru-
chu. Prešovský samosprávny kraj v spolupráci
s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR)
Severovýchod Slovenska a Slovenskou agentúrou
pre cestovný ruch tam pripravuje zábavné popo-
ludnie pre deti i dospelých. S čím sa návštevníci
v sobotu na kežmarskom hrade stretnú, približuje
predseda KOCR Štefan Biel'ak:

,.Podobné podujatie pripravuje-
me po prvýkrát. P8vodným
zámerom bolo oficiálne a na ve-
rejnosti zabezpečit žrebovanie
vftazov v dvoch sútažiach, ktoré
Prelovskf haj v lete organizo-
val. Bola to Honba za pokladmi
Prešovského haja a fotografická.
sútaž Dovolen1ra v Prelomom
haji Keď sme via1rzačali skla-
dat program, rozhodli sme sa ho
oživil a tBlrsa jednotlivé aktivity
postupne nabaIovali... •

Čoteda na návštevníkov
v sobotu čaká~

,.Predovšetkým žreboVBDievf ta-
zav a ocenených oboch sútažl.
Vybrané fotografie budú sprf-
stupnené na improvizovanej
hradnej výstave, rovna1ro zau-
jfmavá bude aj výst:s.vadobových
kostýmov. Pripravenf je kultúr-
nyprogram, vrámci ktorého vy-
stúpi naprfHad folk1.6my súbor
Flisok, uskutočni sa tiež m6dna
prebliadh. Atudenti umeleckej
školy budú na nádvorl malovat
archit:e1ctúrua v prfpade záujmu
,mžu nalreslit i portrét, alebo
záujemcom vyrobia špeciálnu
fotografiu na pamiatku. .predeti

je pzipravenfdetský 1cúti1rs tnIm-
polinou a tvorivými dielňami,
kde sa budú m&:t zabavil,
pripadne si nechat pomalovat
tvár. .prezáujemcov bude pzipra-
venf ma1f golfovf trenažér.
V rámci programu sa uskutočrú
prezentácia zručnosti študentov
troch~l, ktorl budú priamo
pred diVáJCmipripravovat grilo-
vané špeciality. Tie budú m&:t
návštevnici aj ochutDat •

Odporučiliby ste návštev-
níkom niečo špeciálne~
"Ja sa kon1crétne tešfm na špe-
ciálny šach na hradnom nádvorf.
Na zemi je tam vydláždená ša-
chovnica, na ktorej si plánujeme
zabrat partiu s VeIkÝm.imetro-
vými drevenými figúrhmi. Ve-
rim, že obyvatelia sa prfdu v s0-
botu medzi 13. a 17.00 hodinou
zabavil. To je cielom tohto popo-
ludnia - spropagovat regi6n
a užit si pehJf deň. •

Volebný obvod č. 4
okres Levoča
sídlo ObVK:GymnáziumJ. F. Ri-
mavského, Kláštorská~, Levoča
Počet poslancov: 3

Volebný obvod č. S
okres Medzilaborce
sídlo ObVK: Stredná odborná
škola A. warhola, Duchnovičo-
va 506, Medzilaborce
Počet poslancov: 1

Volebný obvod č. 6
okres Poprad
sídlo ObVK: Obvodný úrad Po-
prad, Nábrežie Jána Pavla II. 16,
Poprad
Počet poslancov: 8

volebný obvod č. 7
okres Prešov
sídlo ObVK: Obvodný úrad Pre-
šov, Námestie mieru 3, prešov
Počet poslancov: 12

volebný obvod č. 8
okres Sabinov
sídlo ObVK: Budova bývalého
okresného úradu, Námestie slo-
body 85, Sabinov
Počet poslancov: 4

volebný obvod č. 9
okres snina
sídlo ObVK: Stredná odborná
škola, Sládkovičova 2723/120,
Snina
Počet poslancov: 3

volebný obvod č.10
okres stará Iubovňa
sídlo ObVK:ObvodnýúradstaIá
Iubovňa, Nám..gen. Štefánika 1,

stará Iubovňa
Počet poslancov: 4

Volebný obvod č.11
okres Stropkov
sídlo ObVK: Obvodný úrad
Stropkov, Hlavná 51/26, Strop-
kov
Počet poslancov: 2

Volebný obvod č. 12
SVidník
sídlo ObVK:Obvodný úrad SVid-
ník, Sovietskych hrdinov 102,
SVidník
Počet poslancov: 3
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Volebný obvod č.13
okres Vranov nad Toplou
sídlo ObVK:Obvodný úrad Vra-
nov nad Toplou, Nám..slobody S,
Vranov nad Toplou
Počet poslancov: 6

Nominácie na udelenie Ceny PSK
treba podať do 30. septembra
Do 30. septembra možno podať návrhy na udelenie
Ceny Prešovského samosprávneho kraja. Návrhy
môže predložiť ktorýkol'vek občan. V nominácii sta-
čí uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke
zdôvodnenie, prečo by navrhovaný človek mal byť
ocenený a poslať to na Úrad PSK, na Námestie
mieru 2 v Prešove.

Prešovský samosprávny kraj v
tomto roku ocení významné
osobnosti regiónu už jubilejný
IO-ty raz. Myšlienka oceňovať
osobnosti a inštitúcie za prínos
k rozvoju regiónu vznikla v ro-
ku 2004.

Medzi doterajších laureátov
Ceny PSKpatria napríklad Mi-
chal Kováč, prvý prezident slo-
venskej republiky, Prešovská
univerzita, diecézny biskup
František Tondra, Jeho Blaže-
nosť Nikolaj, prešovský epar-

cha Ján Babjak, eurokomísár
Ján Figeľ, kardinál Jozef Tom-
ko, Horská záchranná služba,
či folklórny súbor Šarišan.
Predseda Prešovského samo-
správneho kraja Peter Chudík
doteraz cenu udelil Hokejové-
mu klubu Poprad, hádzanárske-
mu klubu Tatran Prešov, he-
reckému manželskému páru -
Jožovi a Kvete Stražanovcom,
speváčke Márii Mačoškovej,
sochárovi Dušanovi Pončákovi,
akademickým maliarom Jura-
jovi Kresilovi a Andrejovi Smo-

lákoví, či ortopédovi Jánovi
Klocovi.
Cenu PSK predstavuje ume-
lecké dielo - gotická brána s do-
široka otvorenými dverami,
ktoré sú symbolom prijímania
nových podnetov. Cenu predse-
du tvorí voľne tvarovaný objekt
pripomínajúci ľudské srdce,
obomknuté po stranách kríd-
lami. Symbolizuje citovú spo-
luúčasť na každom tvorivom
počine, ako neodmysliteľnú
súčasť rozvoja ľudskej civili-
zácie. Autorkou oboch diel je
akademická sochárka Eva Fiše-
rová.
Slávnostný program, počas
ktorého budú odovzdané Ceny
PSK a Ceny predsedu PSK za
rok 2013, sa uskutoční v de-
cembri v Divadle Jonáša Zábor-
ského v Prešove.
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Malopollsko a Prešovský kraj: 10 rokov úspešnej spolupráce
V októbri uplynie presne 10 rokov od podpísania do-
hody o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym
krajom a Malopol'ským vojvodstvom. Pri tejto príleži-
tosti sa počas víkendu v pol'skej Muszyne konaljubi-
lejný koncert, na ktorom sa predstavili slovenský
Slnovrat a pol'ský spevák Zbigniew Wodecki. Koncert
bol ďalším v sérii kultúrnych podujatí, ktoré sa začali
realizovať už v lete, a ktoré vyvrcholia 27. októbra
na Radničnom námestí v Bardejove.
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Spolupráca oboch regiónov
je príkladom skutočnej inte-
grácie regiónov v Európskej únii.
Vposledných rokoch sa veľmi in-
tenzívne rozvíjajú rôznorodé ak-
tivity na slovensko-poľskom po-
hraničí - bez ohľadu na to, ktorá
strana ich realizuje. Katalyzáto-
rom spoločného rozvoja sa stali
programy cezhraničnej spolu-
práce, ktoré maximálne využíva-
jú inštitúcie z oboch regiónov.
Množstvo realizovaných projek-
tov sústredených v prihrani-
čnom území je dôkazom, že regi-
óny presne vedia zadefinovať
svoje priority i ďalšie smerova-
nie. Svedčí o tom množstvo cez-
hraničných projektov, ktoré rea-
lizujú mimovládne organizácie,
orgány miestnej i regionálnej sa-
mosprávy a ďalšie inštitúcie.
.,za desať rokov sme spoločne
realizovali mnoho dobrých pro-
jektov, ktoré priniesli veTavýhod
a pozitív pre obyvatelov v Polsku
ina Slovensku. Nie bez významu
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je skutočnost, že sa nám podarilo
získaťnemalé finančné prostried-
ky z Európskej únie. pri rekapi-
tulácii realizovaných aktivít som
pyšný na to, čo sa v slovensko-
polskompohraničí podarilov prie-
behu niekolkých rokov zrealizo-
vať. Projekty, ktoré sme realizo-
vali sú dôležité, a1enie najdôleži-
tejšie. Rád by som zdôraznil to
najdôležitejšie - že v rámci pro-
jektov sa nadviazali kontakty,
vytvorili sa väzby medzi IucJmi
na oboch stranách hranice,"
zhodnotil doterajšiu spoluprácu
podpredseda Prešovského samo-
správneho kraja Ján Ragan.

Generálny konzul Slovenskej
republiky v Krakove Marek Li-
sánsky, ktorý sa pred desiatimi
rokmi zúčastnil na podpise do-
hody pripomenul, že "za 10 ro-
kov sa toho velmi veTazmenilo.
stav spolupráce medzi regiónmi
pred desiatimi rokmi a dnes sú
dva úplne odlišné svety."

Stanislaw Sorys, člen vedenia
Malopolského vojvodstva osobit-
ne poďakoval tým, ktorí "sa viac
ako desať rokov snažili naplniť
obsah oblastí spolupráce. Spo-
ločne sme realizovali "mäkké"
i "tvrdé"projekty v rámci európ-
skej cezhraničnej spolupráce."
Medzi dobré príklady spoločnej
spolupráce zaradil výstavbu láv-
ky v Červenom Kláštore, prepo-
jenie Pieninských národných
parkov, projekt Múzeá bez hra-
níc, Karpatskú mapu možností,
Spriatelené regióny v srdci Euró-
py a mnohé ďalšie.

Štatistiku realizovaných pro-
jektov doplnila Patrícia Janoško-

vá Hnátová, vedúca odboru cez-
hraničných programov PSK:
"Len v rámci prioritnej osi III
Programu cezhraničnej spolu-
práce PoIsko-slovenská republi-
ka 2007-2013 bolo na území Pre-
šovského krajaschválených spo-
lu 143 projektov v celkovej hod-
note 6,4 mili6na eur. Pritom
záujem bol podstatne vyšší - žia-
datelia predložili 412 mikropro-
jektov. Vrámci výziev mikropro-
jektov z rokov 2009 a 2010 sa do-
teraz realizovalo spolu 83 projek-
tov v celkovej zazmluvnenej
sume 3,55 milióna eur. Medzi ni-
mi bol napríklad projekt Kone
Koňarom - Vráťmekone do Pre-
šova, ktorý umožnil zrekonštru-

ovať jazdiareň a zorganizovať
jazdecké preteky. Ďalším úspe-
šným bol projekt mesta spišská
Belá - živá kultúra regiónu Tatier
a Pienin, v rámci ktorého sa rea-
lizovali viaceré zaujímavé akti-
vity - ICaštieInehry, Zemiakar-
sky jarmok, Slovensko-poIské
jarmočné dni, Medzinárodný
festival fotografie, či Medzi-
národný deň cestovného ruchu.
Spomenúť možno i vybudovanie
miniskanzenu drevených chrá-
mov v obci Iutina, kde návštev-
níci môžu vidieť sakrálne pa-
miatky zo širokého okolia na jed-
nom mieste, či vybudovanie cyk-
loturistického chodníka na tra-
se Kalinov - Moszczaniec."

Dohoda o spolupráci medzi
Malopoľským vojvodstvom a Pre-
šovským samosprávnym krajom
bola podpísaná 14. októbra 2003
na hrade v Starej Ľubovni. Doho-
du podpísali najvyšší predstavi-
telia oboch regiónov - maršálek
Janusz Sepiol a predseda PSKPe-
ter Chudík.

Ako doplnila P. Janošková
Hnátová, "chceme pokračovať,
pretože vidíme, že ide o zmyslu-
plnú spoluprácu, ktorá má jasne
viditeIné vfsledky na oboch stra-
nách hranice. stačí sa prejsť
po pohraničí a na každom kroku
vidno efekt z realizovaných slo-
vensko-poIských projektov."

Prešovský kraj zdigitalizuje vyše 8 _ pamiatok
Prešovský samosprávny kraj začína realizovať pro-

jekt digitalizácie historických artefaktov. V rámci pro-
jektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pa-
miatky v zbierkach PSK bude zdigitalizovaných 8 124-
objektov zo zbierok kultúrnych zariadení v zriaďova-
tel'skej pôsobnosti vyššieho územného celku.
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"Do projektu digitalizácie
zbierkových predmetov sme
zapojili Ľubovnianske múzeum
v Starej Ľubovni, Šarišské mú-
zeum v Bardejove, Podtatranské
múzeum v Poprade, Krajské
múzeum v Prešove, Vlastivedné
múzeum v Hanušovciach nad
Topľou,Vihorlatské múzeum v Hu-
mennom a Múzeum moderného
umenia Andyho Warhola v Me-
dzilaborciach," konkretizoval
predseda PSKPeter Chudík.

Do digitálnej podoby sa na-
snímajú napríklad barokové ol-
táre z hradnej kaplnky na hrade
Ľubovňa, ikony z dreveného ma-
tisovského kostolíka v ľubo-
vnianskom skanzene, či štyri
originálne portréty spišských
starostov Ľubomírskych. Krajské
múzeum v Prešove vybralo na di-
gitalizáciu exponáty hasičskej
techniky, Vihorlatské múzeum
zase zbierku 300 keltsko-dáckych
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mincí, kovový trezor zo 17. storo-
čia, či ikonostas z Novej Sedlice.
šarišské múzeum zdokumentuje
Malú kalváriu majstra Pavla z
Levoče, gotické sochy a gotické
tabuľové malby - všetko z expo-
zície Ikony a Slobodné kráľovské
mesto, Múzeum moderného
umenia A. Warhola sa zameria
predovšetkým na predpopartové
obdobie Andyho Warhola portfó-
liom In the Bottom ofMy Garden,
a ďalšie známe portfóliá, medzi
ktorými nebude chýbať naprí-
klad Hans christian Andersen.

Podľa predsedu PSK "vzhľa-
dom na finančnú náročnosť di-
gitalizačnej techniky a jej renta-
bilitu sa projekt bude realizovať
prostredníctvom externej firmy.
Napriek tomu bude na Úrade
PSK na odbore kultúry zriadené
aj digitalizačné pracovisko. "Bu-
de zahŕňať základné vybavenie
na prípravu objektov na digitali-

záciu. "Úrad prijme jedného za-
mestnanca, ktorý bude realizo-
vať menej náročné digitalizačné
techniky a spracovanie surových
dát, "potvrdil župan p.chudík.

Digitalizácia historických
predmetov v zbierkovom fonde
siedmich múzeí bude stáť tak-
mer 1,5 milióna eur. Prešovská
krajská samospráva získala pe-
niaze z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja a bude sa na
ňom finančne spolupodieľať pia-
timi percentami oprávnených
nákladov.

Práce potrvajú do konca júna
2015.Za toto obdobie sa zdigitali-
zuje 8 124 objektov. Z celkového
počtu digitalizovaných artefak-
tov bude 30 percent (približne
2500 kusov) do roku 2015 zverej-
nených na webových stránkach
Slovenského národného múzea,
na stránkach zaineresovaných
múzeí i webstránke PSK.

Prešovský samosprávny kraj
má vo svojom zbierkovom fonde
veľké množstvo významných
kultúrnych objektov. Digitali-
zácia umožní ich zachovanie
pre budúce generácie a zároveň

sprístupnenie pre širokú verej- mesiacmi spustený pilotný pro- múzea budú digitalizované ne-
nosť. V Prešovskom kraji nejde jekt digitalizácie, do ktorého bolo závisle od projektu, ktorý mo-
o prvú digitalizáciu pamiatok v Prešovskom kraji zahrnuté mentálne spúšťa Prešovský sa-
v zbierkovom fonde múzeí. Na aj Múzeum v Kežmarku. Zname- mosprávny kraj. Časovo sa však
Slovensku bol pred niekoľkými ná to, že objekty z expozícií tohto oba projekty budú prelínať.

Expozícia
Zdigitalizovanábudeaj historickáexpozíciaSlobodnékrál'ovskémestoBardejovv Šarišskommúzeu.


