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Priority Komisie sociálnej pri Zastupite~tvePSK
Máme za sebou už prvé zasadnutie komisie.

Keďže máme nových členov komisie, dohodli
sme sa, že naše rokovania sa pokúsime organi-
zovať v teréne. Často sa vyjadrujeme k situácii
v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Pre-
šovský samosprávny kraj, no máme len písom-
né podklady. Uvedomujeme si, že nič nenahradí
osobný kontakt, veď nie nadarmo sa hovorí, že je
lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. V minulom
období sa podarilo z projektov zrekonštruovať
a zmodernizovať časť našich zariadení. To umož-
nilo, že v týchto zariadeniach dokážeme posky-
tovať kvalitnejšie sociálne služby. chceme po-
kračovať v rekonštrukcii našich, často už európ-
skym normám nevyhovujúcich, zariadeniach
sociálnych služieb.

Čaká nás príprava novej koncepcie rozvoja
sociálnych služieb, ktorá bude vychádzať jednak
z národných priorít, jednak z komunitných
plánov obcí a miest v našom kraji. Podľa našich
možností chceme skvalitňovať poskytovanie,
ale aj dostupnosť sociálnych služieb pre všet-
kých obyvateľov nášho kraja, ktorí sú na našu
pomoc odkázaní. zároveň chceme v čo možno
najvyššej miere pomôcť udržať našich občanov
v ich domácom prostredí a to vytváraním vhod-
ných podmienok pre podporu rodiny, ako aj

terénnych foriem sociálnych služieb. Vytýčili
sme si náročné úlohy, no verím, že sa nám po-
darí ich čo najlepšie splniť.

Ing. Andrea Turčanová
predsedníčka Komisie sociálnej pri ZPSK

Priority Komisie kultúry a národnostných
menšin pri Zastupite~tvePSK

Prvoradým a najdôležitejším cieľom v tom-
to volebnom období je zachovať životaschop-
nosť a funkčnosť všetkých 28 kultúrnych orga-
nizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovské-
ho kraja. Všetky inštitúcie sa musia aktívne za-

pájať do získavania finančných prostriedkov na
modernizáciu a rekonštrukciu podávaním žia-
dostí a projektov z jednotlivých výziev. zároveň
sa sústredíme aj na rekonštrukciu a ďalšie roz-
širovanie zbierkového fondu v našich múzeách
a galériách. Velký význam budeme prikladať
podpore a organizovaniu podujatí na zachova-
nie ľudových tradícií v našom regióne.

Budeme venovať osobitnú pozornosť jedi-
nečnostiam nášho regiónu, ktoré majú nadre-
gionálny význam. Ide napríklad o vytvorenie
priestorov pre novú expozíciu európskeho výz-
namu - kniežaciu hrobku v Podtatranskom
múzeu v Poprade. Podľa vzoru zrekonštruova-
nej Tatranskej galérie plánujeme pokračovať
v opravách a údržbe ostatných našich objektov.
Táto pôvodne schátraná budova je dnes, po re-
konštrukcii - možno povedať bez preháňania -
galériou európskeho typu a výkladnou skriňou
našich kultúrnych organizácií. Radi by sme do-
končili aj definitívne etablovanie knižnice
s krajskou pôsobnosťou a pokúsime sa získať
ďalšie priestory pre prešovskú Knižnicu P. o.
Hviezdoslava v Bosákovom dome.

Mgr. Emil Chlapeček
predseda Komisie kultúry a národnost-

ných menšín pri ZPSK

Priority Komisie územné·
ho plánovania, ochrany
a tvorby �ivotného
prostredia pri Z PSK

Komisia územného plánovania, ochrany a
tvorby životného prostredia v novom zložení ešte
nezasadala Zatiaľ je nekompletná, na najbližšom
rokovaní Zastupiteľstva PSKbude doplnená o ďal-
ších členov - neposlancov.

Pre komisiu bude kľúčovou témou nový územ-

Priority Komisie finanlnej pri Zastupite~tvePSK
Obligátornou povinnosťou finančnej komi-

sie je pripraviť stanoviská, prognózy k rozhodu-
júcim ekonomickým ukazovateľom rozpočtu
nášho kraja Pri našich odporúčaniach pre roz-
hodovacie a schvaľovacie procesy v zastu pitelst-
ve chceme aj naďalej pristupovať s maximálnou
efektivitou, hospodárnosťou a racionalitou, aby
Prešovský kraj obhájil svoju vedúcu pozíciu na
Slovensku a uchoval si čo najlepšiu finančnú
kondíciu a tým prispel k finančnej stabilite a
konsolidácii verejných financií štátu.

Vo volebnom období 2013 - 2017 nás čaká
množstvo zodpovednej práce. Charakterizuje ju
predovšetkým možnosť využitia eurofondov z
nového programovacieho obdobia. Práve to
môže byť najrozhodujúcejší zdroj príjmov pre
kapitálové výdavky pre riešenie modernizačné-
ho dlhu zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSKa pre rozvoj kraja vo všetkých jeho kompe-
tenciách. K tomu je potrebné sa nielen projek-
tovo pripraviť, ale aj prispôsobiť rozpočty kraja v
jednotlivých rokoch s vytvorením zdrojov pre
ich kofinancovanie a prefinancovanie.

Mojou osobnou ambíciou je prehlbenie fi-
nančnej spolupráce s územnou samosprávou,
neverejným sektorom, štátom, k realizácii pro-
jektov vedúcich k zlepšeniu kvality života na-
šich občanov.

Súčasná výška celkových výdavkov nášho
kraja - 162 miliónov eur, nepostačuje vyriešiť
ekonomické regionálne rozdiely v rámci našej
krajiny a aj napriek vlastným rezervám v efekti-
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vite vynaložených finančných prostriedkov v
jednotlivých kompetenciách, ktorých plnenie
má náš kraj uložený v platnej legislatíve, sme
odsúdení na vytváranie partnerských spoluprác
a tým kumulovať finančné prostriedky na reali-
záciu opatrení pri riešení sociálnej chudoby a
podpore zamestnanosti obyvateľov nášho kraja.

Ing. Peter Molčan
predseda Komisie finančnej pri ZPSK

Priority Komisie dopravy pri Zastupite~tvePSK

Činnosť dopravy v Prešovskom kraji je výz-
namným aspektom z hľadiska toho, že do kaž-
dého mesta a obce vedú cesty a verejná dopra-
va. Prešovský samosprávny kraj ma vo vlast-
níctve spolu 2 443 kilometrov regionálnych ko-
munikácií - z toho je 523 km ciest II. triedy a
1920 km ciest III. triedy. okrem toho vykonáva
správu a údržbu na 600 km ciest I. triedy, ktoré
patria štátu.

V cestnej sieti chceme pokračovať v re-
konštrukcii a modernizácii ciest v rámci tretej
etapy Regionálneho operačného programu,

kde sme boli úspešní v dvoch projektoch. Ide o
projekt zameraný na modernizáciu komuni-
kácií v okresoch Humenné, Svidník a Vranov
nad Topľou a druhý projekt zameraný na okre-
sy Poprad a Stará Ľubovňa v celkovom objeme
3,3 milióna eur, ktoré boli začaté v roku 2013
s termínom ukončenia v roku 2014. Ďalej sú to
rekonštrukcie mostov a stabilizácia zosuvov po
povodniach, kde v súčasnosti prebieha proces
verejného obstarávania.

Veľmi významným pre oblasť dopravy je
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-slo-
venská republika na roky 2014 - 2020, kde
máme spoločne s Malopoľským a Podkarpat-
ským vojvodstvom pripravených spolu šesť
projektov. Zvlastných finančných prostriedkov
Prešovského kraja budeme riešiť havarijné
úseky ciest a tiež rekonštrukcie stavebných ob-
jektov na strediskách Správy a údržby ciest
(súc) PSK.V tomto volebnom období bude po-
trebné pokračovať aj v modernizácii technic-
ko-strojného vybavenia parku súc PSK.

okrem zabezpečenia cestnej dopravy PSK
si objednáva dopravu v prímestskej autobuso-
vej doprave a to v celkovom ročnom objeme 28

miliónov kilometrov. V tejto oblasti bude po-
trebné doriešiť spoločne so štátom integrovaný
systém dopravy vrátane optimalizácie a har-
monizácie celej dopravy PSK,kde práve prebie-
ha spracovanie dopravného generelu PSK.

Ing. Peter Sokol
predseda Komisie dopravy pri ZPSK
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ný plán. Už bolo vyhlásené oznámenie o začatí ob-
starávania územného plánu PSKa doplnku a zme-
ny vÚC PSK pre územie bývalého vojenského ob-
vodu Javorina. Ide o strategický dokument pre celý
kraj.

Komisia bude tiež dohliadať na OP životné

prostredie z pohladu kraja a samozrejme, plniť úlo-
hy jej zverené Zastupiteľstvom PSK.

I

Pavel Hudáček
predseda Komisie územného plánovania,

ochrany a tvorby životného prostredia pri ZPSK I
I
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RECi IÓN II

Odbomé komisie prizastupiteMve PSK
KOMISIA DOPRAVY
Predseda: Ing. Peter Sokol
Podpredseda: Peter Pilip

Členovia poslanci: p~.JozefKičura
Ing. Jozef Harabin
JánHolinka
Jozef Mezovský
JUDr. Pavel Hagyari.

KOMISIA MANDÁTOVÁ
Predseda: JUDr. Pavel Hagyari.

Podpredseda: Mgr. Michal Lukša, MM

Členovia poslanci: Michal sýkora
P~. Vladimír Ledecký
Ing. Milan BaranI

I

I KOMISIA SOCIÁLNA
Predseda: Ing. Andrea Turčanová

Podpredseda: JUDr. Anna Aftanasová

Členovia poslanci: MUDr. Peterobrim.čák
Jozef Fedorko
Ing. tubomír Lukič
MVDr. Ján Ferko
MUDr. Martin Jakubov

KOMISIA ŠKOLSTVA.
MLÁDEŽE. TELESNEJ
VÝCHOVY A ŠPORTU
Predseda: P~. Marian Damankoš, phD.

Podpredseda: P~. Ivan Hopta, CSC.
Členovia poslanci: Ing. Miroslav Bujda

Mgr. Alžbeta Havrančíková
Ing. Michal Druga
PaedDr. Miroslav Benko
PaedDr. Milan Majerský
Mgr. Martin šmiIňák

KOMISIA FINANČNÁ
Predseda: Ing. Peter Molčan

KOMISIA KULTÚRY
A NÁRODNOSTNÝCH MENŠíN
Predseda: Mgr. Emil Chlapeček

Podpredseda: MUDr. Boris Hanuščak

Podpredseda: Mgr. Alena Madzinová
Členovia poslanci: Mgr. Nadežda SUková

Ing. Jozef Janiga
Ing. Stanislav Kahanec
Ing. Štefan Kužma
Ing. Jozef Kandráč

Členovia poslanci: Ing. Miloslav Repaský
Ing. Ján Ragan
Mgr. Peter Krajňák
P~.JánVook

KOMISIA NA OCHRANU
ZÁUJMU VEREJNÝCH
FUNKCIONÁROV PRI VÝKONE
VEREJNÝCH FUNKCií
Predseda: pavol eeruch

KOMISIA sPRÁVY MAJETKU
Predseda: P~. Vladimír Ledecký

Podpredseda: Ing. Eduard Vokál

Podpredseda: MUDr. Pavol slavík

Členovia poslanci: P~. Ivan Hopta, CSc.
Ing. Ján Ragan
Peter Pilip
Mgr. Emil chlapeček
MUDr. Patrik Mihal
Mgr. Peter Krajňák
Ing. Stanislav Kahanec
JUDr. Štefan Bielak
Ing. Peter Sokol

Členovia poslanci: Ing. Miroslav čekan
MUDr. Juraj Kuročka
Ing. Anton Gašpár
Ing. Milan Baran

KOMISIA REGIONÁLNEHO
ROZVOJA A CESTOVNÉHO
RUCHU
Predseda: Michal sýkora

KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNO-
VANIA, OCHRANY A TVORBY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Predseda: Pavel Hudáček

Podpredseda: Ing. Milan cocula

Podpredseda: JUDr. Štefan Bielak

Členovia poslanci: Ing. Vladimír Jánošík
Ing. Adrian Kaliňák
Mgr. Jaroslav Makatúra
Ing. Jozef ŠVagerko
Mgr. IgorWzoš
Pavol eeruch
Ing. Eduard vokál

Členovia poslanci: Ing. JozefBerta
PaedDr. Miroslav Benko
Jozef Grivalský

KOMISIA ZDRAVOTNíCTVA
Predseda: MUDr. Peter Bizovský, MPH

Podpredseda: MUDr. Andrej Havrilla

Členovia poslanci: MUDr. Radoslav čuba, MBA,MPH
MUDr. 'ľloor Focko
MUDr. Ján Ahlers, MPH
MUDr. Ing. Marek Fedor
MUDr. Patrik Mihal

Osem projektov za 13miliónov eur
KRAl CHCE REKONŠTRUOVAl KULTÚRNE INŠTITÚCIE Z EURÓPSKYCH PEŇAZí
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Prešovský samosprávny
kraj (PSK) má do aprílo-
vej výzvy Regionálneho
operačného programu -
Opatrenie 3.1 Posilnenie
kultúrneho potenciálu
regiónov spracovaných
osem projektov na re-
konštrukciu kultúrnych
inštitúcií za viac ako 13
miliónov eur.

vieme čo skôr - či investovať do
komplexnej modernizácie ob-
jektov, alebo do zbierkových
fondov ... Všetko si žiada penia-
ze. Európske financie by nám
pomohli výrazne sa posunúť
vpred a vyriešiť viaceré zásadné
problémy v oblasti kultúry, "vy-
svetľuje predseda PSK Peter
Chudík. Vzhľadom na úspešnosť
kraja pri získavaní nenávrat-
ných finančných príspevkov na
modernizáciu školských zaria-
dení, prešovský krajský predse-
da dúfa, že región bude rovnako
úspešný aj v prípade kultúrnych
inštitúcií.
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"Je to šanca ako získať pro-
striedky, ktoré nevyhnutne po-
trebujeme na obnovu našich za-
riadení. Prevzali sme ich v roku
2002 v katastrofálnom stave.
Hoci sa nám podarili viaceré
významné investície napríklad
do knižníc v Humennom a v
Prešove, Ľubovnianskeho hra-
du, Múzea Andyho Warhola,
hvezdárne v Kolonici, či skanze-
nov, stále je to málo. Doteraz ne-

Celkovo ide o osem projek-
tov s predpokladaným rozpoč-
tom 13,26 miliónov eur. Finan-
čne najnáročnejšie projekty sú
spracované na obnovu objektov
Šarišského múzea v Bardejove,

I

Podtatranského múzea v Popra-
de, Vihorlatského múzea v Hu-
mennom a Šarišskej galérie v
Prešove. Každý má hodnotu 2,49
milióna eur. Rozpočet na rekon-
štrukciu kaštieľa v Hanušovciach
nad Topľou predstavuje 1,75 mi-
lióna eur. Finančne menej nároč-
né projekty sa týkajú troch orga-
nizácií. Ľubovnianske múzeum
v Starej Ľubovni chce zrekonšt-
ruovať dom správcu za 810 tisíc
eur, Podtatranská knižnica
plánuje opraviť objekt meštian-
skeho domu v Spišskej Sobote za
440 tisíc eur aPodduklianska
knižnica vo Svidníku má zámer
rekonštrukcie budovy za 300 ti-
síc eur.

Na najbližšom rokovaní
krajského parlamentu 18. febru-
ára by poslanci mali schváliť tie-
to zámery a súhlas s kofinanco-
vaním projektov. Spolufinanco-

vanie samosprávneho kraja
predstavuje 5 'Io, vo finančnom
vyčíslení 663 tisíc eur. Uznesenie
Zastupiteľstva PSK bude tvoriť
súčasť žiadostí o nenávratný fi-
nančný príspevok.

"V rámci Regionálneho ope-
račného programu už realizuje-
me dva projekty v oblasti kul-
túry, obidva v Poprade. Ide o ob-
novu a nadstavbu objektu
Podtatranskej knižnice a reko-
nštrukciu budovy elektrárne
Tatranskej galérie (na obrázku).
Tá by mala byť slávnostne otvo-
rená už 14. februára. Verím, že
budeme úspešní aj s týmito pri-
pravovanými projektmi," ne-
skrýva optimizmus P.Chudík.

Uzávierka výzvy je v apríli,
následne prebehne hodnotiaci
proces. Jeho výsledky by mohli
byť známe do leta.


