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Prešovský samosprávny
kraj (PSK) má nového
hlavného kontrolóra. Po-
slanci Zastupiteľstva PSK
na svojom zasadnutí 18.
februára rozhodli, že sa
ním stal Jozef Hudák zo
Stropkova, ktorý po šies-
tich rokoch vystriedal
Jána Majdu.

Voľby hlavného kontrolóra
uskutočnil 62-členný poslane-
cký zbor tajným hlasovaním. Do
volieb sa prihlásilo šesť záujem-
cov. Všetci šiesti kandidáti na
post hlavného kontrolóra mali
päť minút na prezentáciu svo-
jich základných zámerov pred
krajským parlamentom. Zo 62
hlasov boli tri hlasovacie lístky
neplatné, takže o novom kontro-
lórovi rozhodlo 59 poslaneckých
hlasov. Nový funkcionár PSK bol
vybratý už v prvom kole volieb. 
S počtom hlasov 38 ho s prehľa-
dom vyhral 42-ročný ekonóm
Jozef Hudák. Doterajší kontrolór
Ján Majda (Svidník) dostal 16
hlasov, Štefan Tichý z Vranova
nad Topľou získal päť hlasov.
Traja zvyšní kandidáti -Ladislav
Škyvra (Prešov), Dušan Lukáč
(Veľký Šariš) a Jozef Nehila (Sa-
binov) nedostali ani jeden hlas.

Jozef Hudák pochádza zo
Stropkova. V roku 1993 ukončil
Slovenskú poľnohospodársku
univerzitu v Nitre, odbor pre-
vádzka a ekonomika poľnohos-
podárstva. Na začiatku svojej
profesijnej kariéry pracoval v sú-

kromných firmách, v roku 1994
prešiel do bankovníctva, kde
zotrval viac ako 18 rokov. Vo Vše-
obecnej úverovej banke vystrie-
dal za toto obdobie niekoľko po-
zícií, postupne riadil pobočky vo
Svidníku, Vranove nad Topľou a
Bardejove. Nie je členom žiadnej
politickej strany.

Funkčné obdobie hlavného
kontrolóra trvá šesť rokov. Pr-
vým hlavným kontrolórom PSK
bol v rokoch 2002 – 2008 Vladi-
mír Fedorko z Raslavíc (okr. Bar-
dejov). V rokoch 2008 - 2014 ho
vystriedal Ján Majda zo Svid-
níka. Funkčné obdobie Jozefa
Hudáka sa začalo 20. februára.

Čo pre vás znamená nové
pôsobisko v krajskej samo-
správe?

Je to pre mňa ďalšia výzva 
v mojom profesionálnom živote,
kde chcem zúročiť svoje doteraj-
šie skúsenosti. 

Takmer 20 rokov ste praco-
vali v bankovníctve, do akej 
miery je vám blízka problemati-
ka samosprávy?

Pred voľbou hlavného kon-
trolóra som sa oboznámil s nápl-
ňou práce, naštudoval potrebnú
legislatívu. Hlavný kontrolór nie
je jedinou osobou, ktorá tam je.
Útvar hlavného kontrolóra PSK
má desiatich kontrolórov. Idem
do toho s tým, že aj ľudia, ktorých
tam mám, budú nápomocní. 
Je to o štúdiu, ďalšom vzdeláva-
ní, o dobrej vôli učiť sa nové veci. 

Dajú sa skúsenosti z práce 
v bankovom sektore využiť aj na
tomto novom pôsobisku?

Aj v banke prebiehala kon-
trola právnych predpisov, plat-
nej metodiky, všetky činnosti
museli byť v súlade s predpismi.
Kontrola v bankovníctve bola 
vždy prísna, pretože tam si ne-
môžete dovoliť akékoľvek nedo-
statky. Podobne ako verejná 
správa a samospráva, tak aj ban-
ky pracujú s peniazmi ľudí. 

Aké ste mali pocity pred sa-
motným aktom tajnej voľby?

Každý človek je pred voľbou
nervózny, plný očakávaní. Rovna-
ko aj ja. Bol som nervózny, ako to
dopadne. Po voľbe som bol milo
prekvapený, že som už v prvom
kole získal nadpolovičnú väčšinu
38 poslancov. Za to im chcem aj
touto cestou poďakovať. Verím, že
si ich dôveru zaslúžim. 

Boli ste pred voľbou opti-
mista?

Vždy v živote som bol opti-
mista. Veril som tomu, že mám
čo ponúknuť a môžem byť ús-
pešný. Ak by som tomu neveril,
neprihlásil by som sa do voľby
hlavného kontrolóra. 

Aké budú vaše prvé kroky vo
funkcii? 

V prvom rade si chcem zma-
povať situáciu, ako funguje Úrad
PSK, zanalyzovať, aký je stav na
útvare hlavného kontrolóra, čo
je náplňou jednotlivých zamest-
nancov, zanalyzovať celkový
stav a následne prijmem ďalšie
kroky. Chcem, aby útvar fungo-
val ako metodická, poradenská
pomoc pre ostatné organizácie a
zamestnancov. Chcel by som,
aby sa zamestnanci kontroly ne-
báli, pretože kontrola nie je o ne-
jakej represii, kontrola je aj o po-
moci. Podobne ako nová vláda,
ktorá má svojich 100 dní po vy-
slovení dôvery, verím, že aj ja bu-
dem mať pomyslených 100 dní
na zabehnutie. 

„Tento nápad súťaže
vznikol v súvislosti s celoeu-
rópskym projektom Týždeň
trvalo udržateľnej energie,
do ktorého sa Prešovský kraj
už niekoľko rokov aktívne
zapája. Uplynulé roky sme
organizovali Energetický deň
Prešovského kraja, tentoraz
sa chceme zamerať viac na
študentov stredných škôl.
Hlavnou myšlienkou súťaže
je osloviť mladú generáciu a
získať obraz o tom, ako
mládež vníma spotrebu
energií a jej šetrenie v byte či
dome. Preto chceme, aby vy-
pracovali projekty zamerané
na návrhy ako šetriť energiu
v domácnosti. Forma projek-
tu môže byť akákoľvek – od
písanej podoby, cez prezen-
táciu, koláž, fotoreportáž až
po video, či iné formy - ne-
cháme to na samotnom au-
torovi,“ približuje nový pro-
jekt predseda PSK Peter Chu-
dík.

Inšpiráciu o možných
úsporách energie v domácnos-

ti môžu študenti získať aj na
internetovej stránke Sloven-
skej inovačnej a energetickej
agentúry, ktorá poskytuje bez-
platné energetické poraden-
stvo (www.zitenergiou.sk). 

Do súťaže sa môžu zapojiť
študenti všetkých stredných
škôl v Prešovskom kraji bez
ohľadu na zriaďovateľa. Uzá-
vierka súťaže je 30. mája. 
Projekty musia autori doručiť
na adresu SPRAVBYTKOM-
FORT, a.s., Volgogradská 88,
080 01 Prešov alebo elektro-
nicky na adresu adriana.biro-
sova@spravbytkomfort.sk. 

Porota vyberie 15 projek-
tov a autorov odmení hodnot-
nými cenami, medzi ktorými
nebude chýbať notebook, tab-
let a ďalšie. 

Vyhodnotenie súťaže sa
uskutoční v rámci Energe-
tického dňa Prešovského kra-
ja 25. júna o 10.00 hodine 
v Prešove na Jazdeckej ulici, 
v areáli centrálnej kotolne 
Biomasa I (pri Toryse).

Podpredsedovia PSK sa ujali svojich funkcií

PSK má tretieho hlavného kontrolóra

ŽUPNÉ NOVINKY

Podpredseda pre región Spiša

Garant odboru regionálneho
rozvoja a odboru kultúry PSK
Zodpovedá za činnosť 
odborných komisií 
pri Zastupiteľstve PSK: 
• komisia regionálneho 

rozvoja a cestovného ruchu
• komisia územného plánova-

nia, ochrany a tvorby 
životného prostredia

• komisia  kultúry a národ-
nostných menšín

Táto nová pozícia je zároveň novou výzvou aj pre mňa sa-
motného. Určite budem intenzívnejšie prenášať problémy zo
Spiša smerom do Prešova. Ako miestne znalý človek by som mal
problémy nielen častejšie prenášať, nielen pomenovávať, ale
tiež hľadať, navrhovať a prinášať aj riešenia v danom území.
Zároveň chcem pomôcť predsedovi, ktorý nemá možnosť byť
všade a vnímať všetky problémy v tomto regióne. 

JUDr. Štefan Bieľak 
Kežmarok (SMER-SD) 

Podpredseda pre región Šariša

Garant odboru zdravotníctva 
a odboru dopravy PSK 
Zodpovedá za činnosť 
odborných komisií 
pri Zastupiteľstve PSK: 
• komisia zdravotníctva 
• komisia dopravy
• komisia finančná

Som podpredsedom pre oblasť Šariša, takže región je jasne urče-
ný. Pokiaľ ide o kompetencie, prioritou je pre mňa zdravotníc-
tvo a sociálna oblasť, kde profesionálne pôsobím a mám množ-
stvo praktických skúseností. Všetky ostatné kompetencie, ktoré
mi budú zverené, sa budem snažiť naplniť a konštruktívne rie-
šiť.

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
Prešov (SMER-SD)           

Podpredseda pre región Zemplína

Garant odboru sociálneho 
a odboru školstva PSK
Zodpovedá za činnosť 
odborných komisií 
pri Zastupiteľstve PSK: 
• komisia sociálna
• komisia školstva, mládeže,

telesnej výchovy a športu
• komisia správy majetku 

Toho, čo chceme robiť v prospech Prešovského kraja, je dosť.
Spomeniem hlavne dokončenie modernizácie ciest II. a III. 
triedy. V teritóriu, ktoré mám na starosti, sa chcem naozaj 
seriózne venovať rekreačnej oblasti Domaša. To je veľmi akútny
problém, ktorý sa týka celého Prešovského kraja. 

MUDr. Peter Obrimčák 
Stropkov (SMER-SD) 

Prešovský samosprávny kraj má od 1. marca troch podpredsedov. Každý z nich reprezentuje jeden historický región
kraja – Šariš, Spiš a Zemplín. Zároveň má každý z nich určené rezorty, ktorým sa bude osobitne venovať.

Notebook za domáci
energetický audit

Jozef Hudák
Hlavný kontrolór PSK.

Jozef Hudák: 
kontrola nie je o represii, je aj o pomoci

Prešovský samosprávny kraj a spoločnosť
SPRAVBYTKOMFORT Prešov vyhlásili koncom
februára pre stredoškolákov v Prešovskom kraji
súťaž s názvom Urob si doma Energetický audit 
a vyhraj notebook!
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Stredná odborná škola
(SOŠ) technická na Druž-
stevnej ulici v Humen-
nom znovu potvrdila vy-
sokú úroveň prípravy
mladých elektrotechni-
kov pre život a pre prax 
v elektrotechnickej súťa-
ži VSE Košice.

Študenti tretieho a štvrtého
ročníka študijných odborov
elektrotechnika a mechanik
elektrotechnik zo Strednej od-
bornej školy technickej v Hu-
mennom na Družstevnej ulici sa
28. februára zúčastnili už na 7.
ročníku tímovej súťaže v tvorbe,
konštrukcii i prezentácii fun-
kčných modelov elektrotechnic-
kých zariadení. 

V tomto ročníku mali súťaž-
né tímy navrhnúť, popísať a zo-
strojiť model inteligentného 
riadiaceho a meracieho systému

v oblasti spotreby elektrickej
energie v objekte (byt, dom, časť
domu) s cieľom optimalizovať
energetickú náročnosť objektu 
s využitím inteligentných mera-
cích systémov. Porota, ktorú tvo-
rili šiesti odborníci z VSE Košice
a TU Košice, hodnotila nároč-
nosť technického riešenia, fun-
kčnosť modelu, jeho dizajn a
úpravu, úroveň a obsah projek-
tovej dokumentácie a aj tímovú
prezentáciu modelu na súťaži. 

V silnej konkurencii 12
tímov z piatich škôl z Prešovské-
ho a Košického samosprávneho
kraja (SOŠ technická Humenné,
SOŠ automobilová Košice, SOŠ
technická Michalovce, SOŠ elek-
trotechnická Poprad – Matejov-
ce a SPŠ elektrotechnická Pre-
šov), SOŠ technickú Humenné
reprezentovali dva tímy – a veľ-
mi úspešne. 

Naši elektrotechnici získali

zlato i striebro. Na prvom mieste
sa umiestnil SMARTTEAM v zlo-
žení Juraj Biľanský, IV.A, Adrián
Puškár, IV.C, Patrícia Valich-
náčová, III.A. Zvíťazili prácou
„Inteligentný elektromer SMART-

METER.“ Konzultantom tímu
bol Ing. Miloš Krupa. Na druhom
mieste sa umiestnil tím Inven-
Sense v zložení Juraj Kocka,
Martin Hasin, Radovan Rogala;
všetci IV. A. Reprezentovali

prácou Model inteligentného
merača. Konzultantom strie-
borného tímu bol Ing. Jozef
Krídla.

Okrem pocitu uznania ich
odborných vedomostí a zručnos-

tí víťazov určite potešili aj hod-
notné vecné ceny. Členovia
víťazného tímu dostali od orga-
nizátora súťaže okrem diplomov
kvalitné tablety, strieborní zasa
moderné iPody.

Domov sociálnych služieb
v Giraltovciach v spolu-
práci so Spojenou školou
v Giraltovciach pri príle-
žitosti mesiaca knihy zor-
ganizoval stretnutie s
Magdalénou Pavlišíno-
vou, autorkou rozpráv-
kovej dvojknihy Modrý
vlk a Zo zelenej lúky, kto-
rá je rodáčkou z Giralto-
viec.

Beseda bola spojená s pre-
zentáciou výtvarného umenia
prostredníctvom výtvarných
prác žiakov a prijímateľov. Bese-
da sa stala živým a neformál-
nym rozhovorom žiakov a pri-
jímateľov so spisovateľkou. Dô-
kladne poznali jednotlivé roz-
právky, skamarátili sa so
všetkými postavičkami z ríše
zvierat a rastlín, ktoré sú hlavní
hrdinovia jej príbehov a tak
otázkam nebolo konca. Pýtali sa
na všetko, čo sa týkalo napísania
tejto knihy, zvlášť ich zaujíma-
lo, čo je v nej skutočné a kde au-
torka popustila uzdu svojej fan-
tázie. Dozvedeli sme sa, že skoro
každý jeden príbeh mal reálny

základ, ktorý autorka buď sama
zažila, alebo to prežil niekto z jej
blízkych príbuzných a ona ho
potom rozpracovala podľa vlast-
ných predstáv. Každá jedna roz-
právka skrýva v sebe i výchovné
poučenie. Námetov k rozhovo-
rom bolo naozaj veľa... A na záver
nechýbalo milé prekvapenie 
v podobe perníkových medailí.

„To, že som vydala knihu, je
pre mňa splnenie dávneho sna,

za ktorý ďakujem svojej rodine
a najmä svojmu manželovi. Ak
by ma on do toho nebol dotlačil,
nič by nebolo. Ešte mám tých
rozprávok v hlave a už aj v po-
čítači veľmi veľa, verím teda, že
kým žijem, určite ešte niečo vyj-
de. A po dnešnom stretnutí roz-
mýšľam, že ďalšie rozprávky by
mohli byť ilustrované detskými
kresbičkami Vašich žiakov a pri-
jímateľov sociálnej služby,“ do-
dala spisovateľka.

Už 31. marca je uzávierka
výzvy CBC02 Programu
Cezhraničná spolupráca,
ktorý je podporený z Nór-
skeho finančného mecha-
nizmu 2009 – 2014 a zo
štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky. 

Program SK08 Cezhraničná
spolupráca je zameraný na slo-
vensko-ukrajinskú spoluprácu a
zacielený na podporu medziľud-
ských kontaktov, výmenu získa-
ných skúseností, dobrú prax cez-
hraničných projektov medzi Nór-
skom a Slovenskom a v neposled-
nom rade získavanie informácií

a kontaktov v Európe. Hlavným
výstupom Programu je zníženie
existujúcich bariér cezhraničnej
spolupráce. Aktuálna výzva je vy-
hlásená v trvaní od  30. decembra
2013 do 31. marca 2014.

Odborný informačný semi-
nár k výzve CBC02 Programu
Cezhraničná spolupráca sa usku-
točnil koncom februára v Prešo-
ve. Konal sa pod záštitou Prešov-
ského samosprávneho kraja ako
správcu Schémy malých grantov
v spolupráci s Úradom vlády SR.
Zúčastnili sa na ňom aj Inge Ma-
gistad, veľvyslankyňa Nórskeho
kráľovstva v Slovenskej republi-

ke, generálna konzulka Ukrajiny
na Slovensku Oľga Benč a zástup-
covia Barentsovho sekretariátu,
donorského partnera Programu,
pod vedením Runeho Rafaelsena. 

Účastníci seminára získali
základné informácie o výzve,
možnosti predkladania žiadostí o
projekt a spôsob vypĺňania žia-
dosti. V diskusii po prezentáci-
ách sa dozvedeli odpovede na
otázky, ktoré ich v rámci proble-
matiky zaujímali. Druhá časti se-
minára bola venovaná potenciál-
nym nórskym a ukrajinským
partnerom, s ktorými mohli
účastníci nadviazať kontakty a
partnerstvá. 

Beseda so spisovateľkou v Giraltovciach 

Program CBC02 má znížiť bariéry
cezhraničnej spolupráce

ŠTUDENTI EXCELOVALI V ELEKTROTECHNICKEJ SÚŤAŽI V KOŠICIACH 

Víťazný tím súťaže so svojím konzultantom
Zľava:  Juraj Biľanský, Ing. Miloš Krupa, Patrícia Valichnáčová,
Adrián Puškár.

Strieborný tím 
Zľava:  Juraj Kocka, Martin Hasin, Radovan Rogala.

Zlato i striebro pre SOŠ technickú v Humennom 

MOJE (NE)ISTOTY v Kežmarku
Stredná umelecká škola 

v Kežmarku 10. marca slávnost-
ne vyhodnotila nultý ročník re-
gionálneho kola výtvarnej súťa-
že Moje (ne)istoty. Súťažilo sa 
v siedmich kategóriách vo veku
od 11 do 19 rokov vo výtvarných
technikách a fotografii. Do
súťaže sa zapojilo 20 škôl z celé-
ho kraja - základné, základné
umelecké školy, špeciálne zá-
kladné školy a stredné školy 
z mnohých miest kraja. Od Hu-
menného, cez Vranov nad To-
pľou, prešovské stredné školy,
Sečovce, Spišské Podhradie,
Starú Ľubovňu, až po kežmar-
ské základné i stredné školy.

„Filozofia tejto súťaže je po-
stavená na hľadaní a nachádza-

ní každodenných, ale aj život-
ných istôt. Téma nabáda k otáz-
ke - Čo je isté (neisté) v mojom
každodennom dianí, akú istotu
si plánujem do budúcnosti, na
čom si zakladám, čo mi dodáva
sebadôveru, kedy sa cítim v bez-
pečí. Stvárnenie tejto idey pri-
spieva k zamysleniu sa, k vlast-
nému posunu, k dozrievaniu.
Keď sa na výstave porozhliad-
neme, vidíme na prácach, že
námet vyjadrujúci vlastnú isto-
tu (neistotu) je veľmi rôznoro-
dý, subjektívny, osobný. A o to
ide – vyjadrenie sa pomocou vý-
tvarnej reči, ktorú sa učíme
tým, že ju používame, ale aj
tým, že uvažujeme nad výtvor-
mi, artefaktmi, že možno v is-
tote či neistote niekoho obja-

víme aj vlastnú istotu či neisto-
tu. Zhoda avšak nie je nutná ani
žiadúca. Vo vystavených prá-
cach môžeme vidieť rôznosť ži-
votných skúseností detí a mla-
dých súčasnej divergentnej do-
by,“ priblížila kurátorka výsta-
vy Milada Kotorová.

V kategórii C2 stredné ško-
ly - fotografia, získala 1. cenu
Simona Jusková zo IV.E na
Strednej odbornej škole, Košic-
ká 20, Prešov - „Umenie je viac
nepokoj ako istota. Vždy je v
ňom veľká čiastka túžby“, pe-
dagóg: Mgr. Pavol Kovaľ. 

Výstava Moje (ne)istoty 
v reštaurácii Barónka v Kež-
marku potrvá do 21. marca.


