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V kategórii poskytovateľ soci-
álnych služieb cenu získalo
Krízové stredisko na Hlavnej
58 v Prešove za vysokú odbor-
nú a hlboko ľudskú starostli-
vosť o deti, ktoré sa ocitli v ne-
priaznivej životnej situácii.
Krízové stredisko v Prešove je
jedným zo šiestich  krízových
stredísk v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK. Návrh na oce-
nenie podala bývalá zamest-
nankyňa zariadenia Jana So-
táková.

V kategórii  zamestnanec zo za-
riadenia sociálnych služieb si
Krídla túžby odniesol Pavol Ko-
váč za osobný príklad a odvahu
zmeniť sa. Pred viac ako 12 rok-
mi prišiel ako klient do Útulku
Pod Táborom priamo z ulice, tu
nabral odvahu zmeniť sa, sta-
novil si cieľ a šiel za ním. Od
roku 2007 pracuje ako ergotera-
peut či laický terapeut pri re-
socializácii závislých v Domo-
ve Nádeje na Jarkovej ulici 
v Prešove. Je osobným príkladom

pre ľudí, ktorí si nedokážu po-
radiť sami. Návrh na ocenenie
podal raditeľ Peter Valíček 
a pracovný tím Gréckokatolíc-
kej diecéznej charity v Prešove.

V kategórii prijímateľ v zaria-
dení sociálnych služieb si ce-
nu prevzala Darinka Sabanošo-
vá z Domova sociálnych slu-
žieb (DSS) sv. Jána z Boha 
v Spišskom Podhradí za ne-
zištnú pomoc a ľudskosť, kto-
rú prejavuje všetkým okolo se-
ba. „V zariadení je už 28 rokov,
je neprehliadnuteľným, usmie-
vavým slniečkom, ktoré vždy
vie kto má službu, kto mešká
do práce, kedy bude porada, čo
treba opraviť, jedálny lístok si
pamätá na celý týždeň. V ku-

chyni sa vie obracať ako hlav-
ná kuchárka a nesmie chýbať
ani na jednom kultúrnom či
spoločenskom podujatí. Nezišt-
nou pomocou, láskavosťou,
dobrotou, úprimnosťou a čis-
totou srdca si získava srdcia
všetkých, pretože je vždy a
všade pre každého,“ píše sa 
v návrhu, ktorý podal DSS sv.
Jána z Boha.

Koncert priamo nadväzuje na
tradíciu prehliadky Deň bez
bariér, ktorého sedem ročníkov
pripravil PSK v rokoch 2003 až
2009. Pridanou hodnotou je
práve udeľovanie ocenení. Ako
zdôraznil predseda PSK Peter
Chudík: „Oceňujeme všetkých,
bez ohľadu na zriaďovateľa, ne-

chceme ich  deliť na verejných
a neverejných poskytovateľov,
všetci poskytujú rovnako dôle-
žité služby.“ Zároveň poďakoval
všetkým pracovníkom v oblasti
sociálnych služieb: „Na každú
ľudskú bolesť je liekom ľudské
srdce. Teší ma, že v našich za-
riadeniach máme tých sŕdc 
veľmi veľa.“ 

Prešovskému galakoncertu
Krídla túžby predchádzali tri
lokálne koncerty. V Prešove,
Osadnom a v Spišskom Pod-
hradí na prelome júna a júla
vystúpilo 435 prijímateľov soci-
álnych služieb z 34 zariadení.
Najzaujímavejšie vystúpenia
postúpili na veľkú scénu DJZ,
kde sa prezentovali prijímate-

lia sociálnych služieb z devia-
tich zariadení z celého kraja:
DSS Volgogradská, Prešov, DSS
Alia Bardejov, ZpS a DSS Svid-
ník, DSS Spišský Štvrtok, DSS
Dúha Bardejov, DSS Život, n. o.
Spišské Hanušovce, CSS Ame-
tyst Tovarné, DSS Dúbrava 
a CSS Zátišie Osadné. Ako hos-
tia v programe vystúpili ZpS
Harmónia, Prešov – Cemjata a
DSS Rakovec nad Ondavou a
špeciálne aj mladá rómska 
dievčenská skupina SABROSA.

Prešovský samosprávny kraj má
vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti 27 zariadení sociálnych
služieb, ktoré poskytujú služby
pre 2 262 prijímateľov sociálnej
pomoci. 

„Našou snahou je poskytovať čo
najkvalitnejšiu komplexnú soci-
álnu starostlivosť. Snažíme sa
vyhľadávať a používať najefek-
tívnejšie formy a metódy práce,
ktoré by pomohli prijímateľom
prekonať ich postihnutie a pri-
merane sa začleniť do života. Na

to je však nevyhnutné vyhľa-
dávať ďalšie finančné zdroje cez
rôzne možnosti dotácií, dobro-
voľníckych aktivít, projektov,
sponzoringu a donorstva. Takáto
benefícia je jednu z možností,“
vysvetlila riaditeľka centra Anna
Suchá. 

Pre účely dofinancovania tera-
pií a aktivít, najmä materiá-
lového vybavenia alebo reali-
záciu rôznych akcií a pobytov
pri CSS zriadili občianske zdru-
ženie VÁNOK, cez ktoré získava-
jú podporu občanov vo forme
poukázania 2 % zaplatenej da-
ne. Združenie je prevádzkované
výhradne na báze dobrovoľníc-
kej práce jeho členov a jeho čin-
nosť je plne orientovaná na pri-
jímateľov sociálnych služieb
centra. 

Na dražbe bolo napokon z 50 po-
núkaných obrazov predaných
33. Vďaka tomu sa vyzbieralo 10
330 eur. Na aukcii sa objavili 
obrazy známych autorov ako
Andy Warhol alebo Pablo Picasso,
ale aj obrazy súčasných mla-
dých autorov ako Jana Nálepko-
vá, Henrich Babic a mnoho 
iných. Niekoľkými obrazmi auk-
ciu obohatili Juraj Daňo a Juraj
Kresila. Najdrahším vydraže-

ným obrazom boli Tri grácie od
Salvadora Dalího, ktoré si nový
majiteľ odniesol za 1 590 eur.
Spoločnosť Darte venovala 15 %
zo zisku Slnečnému domu na
otvorenie novej miestnosti na
terapiu pre Snoezelen. 

„Je to multifunkčná metóda,
ktorá sa realizuje v obzvlášť
príjemnom a upravenom prost-
redí. Prostredníctvom svetel-
ných a zvukových prvkov, vôní
a hudby vyvoláva zmyslové po-
city. Tieto prvky môžu pôsobiť
na najrôznejšie oblasti vníma-
nia uvoľňujúco, ale aj stimulu-
júco. Táto cielene vytvorená po-
nuka zmyslových podnetov ria-
di a usmerňuje stimuláciu, pre-
búdza pozornosť, navodzuje
pocit pohody a uspokojenia, vy-
voláva spomienky, vplýva na
vzťahy, zbavuje strachu a evo-
kuje pocit istoty a bezpečia. Vo
všeobecnosti cieľom nie je len
uvoľnenie, pohoda a spokoj-

nosť, ale aj stimulácia zmyslo-
vého vnímania a podporovanie
rozvoja osobnosti klienta. Pod-
pora sa vzťahuje na viaceré ob-
lasti vývinu: vnímanie, emoci-
onalitu, kognitívne procesy,
komunikáciu alebo motoriku.

Ďalšími cieľmi môže byť naprí-
klad redukcia stresu a stereo-
typného správania, zvýšenie
spontaneity, motivácie, inicia-
tívy a zlepšenie vzťahu medzi
prijímateľom a terapeutom,"
uzavrela Anna Suchá. 

Krídla túžby udelené po tretíkrát

ŽUPNÉ NOVINKY

Prešovský samosprávny kraj 10. októbra po tre-
tíkrát udelil ocenenia Krídla túžby v sociálnych
službách. V Divadle Jonáša Záborského v Prešove
boli počas koncertu bez bariér odovzdané ceny 
v troch kategóriách. O ocenených rozhodli členo-
via  sociálnej komisie pri Zastupiteľstve PSK. 

Centrum sociálnych služieb (CSS) Slnečný dom 
v Prešove pripravilo v spolupráci s aukčnou spoloč-
nosťou Darte koncom septembra novinku - bene-
fičnú aukciu výtvarného umenia. 

TERAPEUTICKÁ MIESTNOSŤ VĎAKA AUKCII
CSS Slnečný dom získal prvé zdroje na Snoezelen 

MUŽ, KTORÝ KEDYSI PRIŠIEL Z ULICE, SI PREVZAL OCENENIE SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
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Stredná umelecká škola (SUŠ) v
Kežmarku je aktívna vo viace-
rých projektoch, okrem iného
sa zameriava aj na vzdelávanie
integrovaných žiakov. „Umenie
vplýva na rozvoj človeka a je to
určitá terapia pre žiakov, ktorí
majú určité špecifické vývi-
nové poruchy, dyslexiu, dys-
grafiu, poruchy učenia a naša
škola im veľmi pomáha dostať
sa z týchto problémov,“ vysvet-
ľuje riaditeľka SUŠ Marta Perig-
náthová.

Vlani škola ukončila projekt 
v rámci operačného programu
vzdelávanie, kde získala viac
ako 500 000 eur, pričom za tieto
prostriedky sa učebne vybavili
výpočtovou a didaktickou tech-
nikou, učebnými textami, žiaci
boli na exkurziách a štyroch
plenéroch. Okrem toho sa poda-
rilo zriadiť aj novú knižnicu a
študovňu. „V tomto školskom
roku máme rozbehnuté aj ďal-
šie projekty, momentálne vybe-
ráme 15 žiakov, ktorí na jar 

nastúpia v rámci projektu 
Leonardo na odbornú stáž do
Španielska. Budú to žiaci dru-
hých a tretích ročníkov odbo-
rov propagačné výtvarníctvo,
fotografický dizajn a konzer-
vátorské a reštaurátorské práce.
Budú pracovať priamo v španiel-
skych firmách, zdokonalia sa 
v jazyku, získajú nové poznatky,“
objasnila M. Perignáthová.

V minulosti sa už žiaci SUŠ takej-
to stáže zúčastnili a vedenie ško-
ly chce v ich organizovaní pokra-
čovať aj v budúcnosti. „Zapojili
sme sa aj do projektu Zelená ško-
la, aby naši žiaci získali vzťah k
ekológii a životnému prostrediu.
Okrem toho sme súčasťou pro-
jektu Aktívne starnutie z Mest-
ského úradu v Kežmarku, v rám-
ci ktorého sa naša škola venuje
seniorom nad 50 rokom. Máme
vytypované niektoré aktivity z
oblasti textilnej, drevárskej ale-
bo maliarskej techniky,“ doplni-
la M. Perignáthová.

Škola je okrem toho hrdá, že ju
v súvislosti s objavenou knieža-

cou hrobkou pri Poprade oslovi-
la Slovenská akadémia vied. Žia-
ci SUŠ vyrábajú artefakty z tejto
hrobky, konkrétne kópie častí
nábytku a dosiek. Do roku 2016
budú postupne vyrábať spo-
mínané artefakty, neskôr by
však mali na základe týchto
častí vytvoriť celý kus nábytku,
ktorý bol v objavenej hrobke. Tie
boli vyrobené z tiku, dreva,
ktoré je natoľko odolné, že v ze-
mi nezhnilo. „Spojazdnili sme
aj starý sústruh, ktorý sa v tom
období staroveku používal. Mo-
mentálne je nainštalovaný 
v Podtatranskom múzeu,“ upo-
zornila riaditeľka.

Škole sa darí spolupracovať aj s
poľskými kolegami, keďže v No-
wom Targu vzniklo centrum
stretnutí poľsko-slovenskej
mládeže. V súčasnosti žiaci vy-
rábajú kostýmy z recyklovaných
materiálov, ktoré budú v závere
októbra súčasťou módnej preh-
liadky. „V máji budú zase vysta-
vené výtvarné a textilné práce
našich žiakov, tiež kostýmy,
ktoré sme ušili pre niektoré re-

gionálne folklórne súbory,“
zdôraznila M. Perignáthová. 

Stredná umelecká školy sa
okrem toho uchádza o ďalšie fi-
nančné prostriedky v rámci ope-
račného programu vzdelávanie,
a to na zriadenie keramickej 
dielne, aby tu mohol vzniknúť

dvojročný vzdelávací program
zameraný na výrobu z hliny, 
a tiež na exkurzie žiakov do za-
hraničia. „Chceme zlepšiť aj ma-
teriálové vybavenie odborných
učební textilných a fotogra-
fického dizajnu,“ uzavrela riadi-
teľka. 

(tasr) 

Na konci volebného obdobia
ponúkame krátku bilanciu hos-
podárenia Prešovského samo-
správneho kraja. 

Kraj  v uplynulých štyroch
rokoch hospodáril s rozpočtom
661 miliónov eur. Najviac finan-
cií, viac ako tretina – 280 milió-
nov eur, smerovalo na vzdeláva-
nie pre stredné školy a školské
zariadenia, rovnako aj pre ne-

štátne subjekty. Spolu 96 milió-
nov eur vynaložil kraj na sociál-
ne zabezpečenie pre zariadenia
vo svojej pôsobnosti, ale i pre ne-
verejných poskytovateľov sociál-
nych služieb. Dotácie na autobu-
sovú dopravu na udržanie exis-
tujúcich zliav a spojov dosiahli
za uplynulé štyri roky 66 milió-
nov eur. O trochu menej, 61 mili-
ónov eur, smerovalo na správu a

údržbu ciest II. a III. triedy, kto-
rých má PSK najviac na Sloven-
sku – 2 445 kilometrov. Na kultúr-
ne služby kraj použil 40 miliónov
eur a ďalších 8 miliónov eur
smerovalo do iných aktivít kraja
(združené investície, dotácie a
pod.). Osobitne treba spomenúť
investície, na ktoré kraj použil
viac ako 110 miliónov eur.

Investície 110 miliónov €
Investície smerovali predo-

všetkým na modernizáciu ciest
II. a III. triedy, opravu mostov, od-
straňovanie zosuvov a na tech-
nické vybavenie pre cestárov. Cel-
kovo kraj do regionálnych ciest
investoval 63 miliónov eur.

Na modernizáciu stredných
škôl bolo použitých 37,5 milióna
eur, na rekonštrukciu sociálnych
zariadení 6,5 milióna eur a inves-
tície v oblasti kultúry predstavo-
vali 4,3 milióna eur. 

Obnova ciest
Veľké investície do moderni-

zácie cestnej siete sa realizovali
predovšetkým v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 – 2013.
Tu sa podarilo obnoviť cestné spo-
jenie Osturňa – Niedzica (za 3,3
mil. €), prepojenie Pieninských
národných parkov (2,3 mil. €),
cestné spojenie Krosno – Jaslo –
Bardejov (1,9 mil. €), cestné prepo-
jenie Medzilaborce – Snina – Sa-
nok (1,3 mil. €), či cestné spojenie
Gorlice – Jaslo – Bardejov (1,1 mil.
€). V rámci regionálneho operač-
ného programu kraj zrealizoval 
15 projektov na modernizáciu
cestnej infraštruktúry v hodnote
24 miliónov eur a nakúpili čistia-
cu techniku a sypače pre Správu
a údržbu ciest za 8 miliónov eur.
Osobitne treba spomenúť vyrieše-
nie dvoch kritických bodov – de-
moláciu a výstavbu nového mostu
Orlov za 1,6 mil. € a stabilizáciu
zosuvu a cesty Udavské – Vyšný
Hrušov za 1,1 mil. €. 

Modernizácia škôl 
Kraj v rámci regionálneho

operačného programu zrealizo-
val 18 projektov na moderni-
záciu stredných škôl v hodnote
15 miliónov eur a vyriešil pro-
blém s telocvičňami pre viaceré
stredné školy v regióne. Naj-
väčšie investície sa zrealizovali
na Hotelovej akadémii v Prešove
(2,6 mil. €), Hotelovej akadémii
Jána Andraščíka v Bardejove (2,2
mil. €), Gymnáziu Konštantíno-
va v Prešove (2,0 mil. €), Stred-
nej odbornej škole (SOŠ) tech-
nickej na Volgogradskej v Prešo-
ve (1,6 mil. €), SOŠ na Garbiar-
skej v Kežmarku (1,5 mil. €), SOŠ
na Ul. A. Dubčeka vo Vranove
nad Topľou (1,4 mil. €) a SOŠ na
Jarmočnej v Starej Ľubovni (1,3
mil. €). 

Rekonštrukcie 
v sociálnej sfére 
Samosprávny kraj výrazne

zmodernizoval tri zariadenia so-
ciálnych služieb v rámci regio-
nálneho operačného programu,

čo umožnilo zvýšiť kvalitu života
prijímateľov sociálnej pomoci v
Domove sociálnych služieb (DSS)
na Volgogradskej v Prešov (2,6
milióna €), v DSS Giraltovce (969
000 €) a v Centre sociálnych slu-
žieb Dúhový sen v Kalinove (787
000 €). Nemalé investície (483
000 €) sa tiež realizovali v Domo-
ve sociálnych služieb v Osad-
nom. Kraj vytvoril špecializo-
vané sociálne zariadenia pre cie-
ľové skupiny prijímateľov sociál-
nej pomoci, stal sa spolu-
zakladateľom krajského autis-
tického centra v Prešove a vyrie-
šil i problém detského stacio-
nára v Kežmarku.

Investície do kultúry 
Finančne najnáročnejšou in-

vestíciou v oblasti kultúry sa za
uplynulé štyri roky stala prestav-
ba renesančného paláca na hra-
de Ľubovňa. Objekt, ktorý bol 260
rokov prakticky ruinou, sa poda-
rilo zrekonštruovať a sprístupniť
verejnosti. Investície v Ľubov-
nianskom múzeu dosiahli 2,2

milióna eur. Nemenej význam-
nou bola i rekonštrukcia bývalej
parnej elektrárne v Poprade -
Tatranská galéria tu preinvesto-
vala 861 000 eur. Úplne nový 
objekt sa podarilo postaviť 
Vihorlatskej  hvezdárni na Kolo-
nickom sedle. Unikátne plane-
tárium si vyžiadalo rozpočet vo
výške 574 000 eur. Veľkým úspe-
chom je i definitívne umiestne-
nie Knižnice P. O. Hviezdoslava 
v reprezentačných priestoroch 
Bosákovho domu v Prešove. 

Najlepšie finančné zdravie
Prešovský samosprávny kraj

je už dva roky po sebe vyhodno-
tený ako najlepšie hospodáriaci
samosprávny kraj na Slovensku.
Podľa hodnotenia nezávislého
ekonomického inštitútu INEKO
má najlepšie finančné zdravie
spomedzi samosprávnych krajov
ohodnotené ako +1,8 (na stupnici
-3,0 až +3,0). PSK má zároveň naj-
nižší dlh na obyvateľa spomedzi
samosprávnych krajov - 50 € na
obyvateľa. 

PSK: AKO KRAJ ŠTYRI ROKY HOSPODÁRIL?

Stredná umelecká škola v Kežmarku je úspešná vo viacerých projektoch

Už 9. novembra sa na Slovensku konajú voľby do re-
gionálnej samosprávy, v ktorých si občania vyberú
nových predsedov samosprávnych krajov a nových
poslancov krajských parlamentov. V Prešovskom sa-
mosprávnom kraji sa o post predsedu uchádza spolu
deväť kandidátov. Záujem stať sa poslancom kraj-
ského parlamentu má spolu 461 obyvateľov kraja. 
Z nich je 81 nominácií nezávislých kandidátov a no-
minácie na 380 poslancov predložilo 28 politických
strán a dve koalície – KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD a
Právo a spravodlivosť, 99 %  občiansky hlas. 
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