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„V tomto roku sme trochu
pozmenili spôsob rozdeľovania
finančného daru. Dostali sme nie-
koľko žiadostí o pomoc a zare-
gistrovali sme v médiách nie-
koľko zložitých životných príbe-
hov, ktoré sa nás osobne dotkli.
Preto chceme pomôcť viacerým
rodinám, ktoré to skutočne po-
trebujú a ktoré sa odvážne pasu-
jú so životom napriek obrov-
ským zdravotným problémom
alebo ťažkým životným situá-
ciám,“ priblížil nový systém P.
Chudík. Darovaná suma v tomto
roku preto nezávisela od nahra-
tých bodov a počtu zhodených
kolkov. Peniaze sa rozdelili hneď
na úvod turnaja podľa výšky
príspevku od zúčastnených druž-

stiev. V tomto roku bolo k dispo-
zícii až 8 000 eur. Tie putovali
medzi deväť príjemcov z celého
kraja 

Osem prijímateľov dostalo
po 950 eur. Patrí medzi nich Mi-
chaela Šimková zo Stropkova, An-
drej Labanc z obce Udavské, Ka-
tarína Poliaková z Kežmarku, 
Bian-ka Kellnerová z Veľkej Lom-
nice, Marek Luco z obce Topoľa,
Prešovčan Marek Nalepa, dvojič-
ky Agnes a Max Hudákovci zo Ža-
koviec a Prešovčanky Anna, Ža-
neta, Vladimíra, o ktoré sa stará
ich sestra Zdenka Čepová. Po pr-
výkrát účastníci podporili aj člo-
veka, ktorý nie je sociálne od-
kázaný. „Je to mladý talentova-

ný barman Martin Hudák, absol-
vent hotelovej akadémie, ktorý
získal viaceré domáce i zahranič-
né ocenenia. Pomoc vo výške 400
eur je určená na letenky do Aus-
trálie na svetové kávové finále,“
vysvetlil predseda PSK. 

Na benefičnom bowlingo-
vom turnaji sa stretli osobnosti a
celé spektrum spoločenského ži-
vota nielen z Prešova, ale z celého
kraja. Okrem Prešovského samo-
správneho kraja svoje družstvá
postavili mesto Prešov, Prešovská
univerzita, novinári a viaceré
súkromné spoločnosti, ako na-
príklad Movyrob, Ikaro, Bamida,
Uniqa, Tampex, Spravbytkom-
fort, PKB invest, či Bytservis
Svidník. 

V každom zo štvorčlenných
tímov bola zastúpená jedna žena.
V konečnom poradí napokon pr-
venstvo z minulého roku obháji-
lo zmiešané prešovské družstvo

pod názvom LJHL, ktoré nahralo
691 bodov. Na druhom mieste sa
umiestnil tím prešovskej spolo-
čnosti Tampex (565 bodov) a tre-
tie obsadil Drím tím (564). Pre-
šovský samosprávny kraj, ktorý
doteraz atakoval vždy medailové
pozície, napokon skončil šiesty
(464). Najlepšími hráčmi turnaja
boli Václav Louma mladší (LJHL)
s 201 bodmi a rovnaký počet kol-
kov zhodila i najúspešnejšia žen-
ská hráčka Bibiána Klimková
hrajúca za Tatranských orlov. 

Výťažok z benefičného bow-
lingového turnaja prešovského
župana bol vždy určený pre deti.
Prostriedky doteraz získal Do-
mov sociálnych sociálnych slu-
žieb v Giraltovciach, detský sta-
cionár pri DSS na Volgogradskej
ulici v Prešove, Marianka Michli-
šinová z Proča, Miška Krišková 
z Popradu, Adriánka Šimková 
z Prešova a minulý rok Peťko
Kandrík z Litmanovej.

Na bowlingovom turnaji  sa rozdelilo 8 000 eur 
RODINY POUŽIJÚ FINANCIE HLAVNE NA LIEČEBNÉ POBYTY A REHABILITÁCIU

ŽUPNÉ NOVINKY

Niektorí z prijímateľov sa osobne na bowlingovom turnaji 
zúčastnili. 

Najlepším tímom turnaja sa stalo prešovské družstvo LJHL, 
ktoré nahralo 691 bodov. 

Šek priamo na turnaj si prišli prevziať aj sestry Zdenka Čepová, Anna,
Žaneta a Vladimíra Michalkové z Prešova.

V tíme novinárov si napokon zahrali i Zdenka Čepová 
a Žaneta Michalková (druhá zľava).  

Najlepší hráč turnaja - Václav Louma mladší (vľavo). Najlepšia hráčka turnaja – Bibiána Klimková. 

V posledný marcový deň sa uskutočnil už siedmy
ročník benefičného bowlingového turnaja o putov-
ný pohár predsedu Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) Petra Chudíka. Zúčastnilo sa ho až 20
družstiev z Prešova, Starej Ľubovne, Humenného a
Svidníka.

Michaela Šimková, Stropkov

Andrej Labanc, Udavské

Katarína Poliaková, Kežmarok

Bianka Kellnerová, V. Lomnica

Marek Luco, Topoľa 

Marek Nalepa, Prešov 

Agnes a Max Hudákovci, 
Žakovce 

Zdenka Čepová, Anna, Žaneta,
Vladimíra Michalkové, Prešov

Martin Hudák, Prešov 

Príjemcovia výťažku benefičného bowlingového tur-
naja o putovný pohár predsedu Prešovského samo-
správneho kraja v roku 2014

Príjemca Účel

Liečebné náklady v Diagnostic-
kom centre Bratislava  a Šrobá-
rovom ústave Dolný Smokovec

Liečebný pobyt v Turčianskych
Tepliciach

Liečebný pobyt v Adeli centre
Piešťany

Kúpa Bioptron lampy

Školné na  Bankovom inštitúte
v Prešove

Internátna škola v Krajskom
autistickom centre

Rehabilitačný pobyt v centre
TETI Dunajská Lužná

Zaplatenie dlhu za nájom

Letenky do Austrálie na svetové
kávové finále
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Na pôde Hotelovej
akadémie Jána Andraš-
číka v Bardejove sa 26. 
a 27. marca konal 1. roč-
ník medzinárodnej baris-
tickej súťaže Bardejov-
ský barista. Garantom
súťaže, ktorú vyhlásila
hotelová akadémia, bol
Michal Křižka – barista
SCAE 1. a 2. stupňa, člen
európskej asociácie SCAE.
Súťažilo spolu 15 baris-
tov zo siedmich škôl,
medzi nimi aj  študenti 
z Ukrajiny a Poľska. 

Súťažiaci zvládli teoretickú
časť súťaže napísaním testu a
odbornú praktickú časť, v ktorej
mali pripraviť štyri espressá a
štyri capuccina v stanovenom
časovom limite. Na správnosť
prípravy dozeral technický ko-
misár, ktorý hodnotil aj dodržia-

vanie hygieny po ukončení
práce. Zmyslové vlastnosti hod-
notili štyria degustační komi-
sári.

Čo musia absolvovať študen-
ti, aby sa zoznámili s pravidlami
prípravy kávy a aby sa stali ba-
ristami? Samozrejme, odborné
teoretické štúdium a praktické
získavanie zručností prípravy 
a podávania kávy. Výbornou
príležitosťou je absolvovanie ba-
ristického kurzu, ktorého obsa-
hom boli informácie o pestovaní
a spracovaní kávy, praktický ná-
cvik rôznych metód prípravy
kávy, napeňovanie mlieka. 

Kto sa stal najlepším baris-
tom? Prvé miesto získal Franti-
šek Vašák z Hotelovej akadémie
Spišská Nová Ves, druhé miesto
obsadil Jaroslav Jurkovský z Ho-
telovej akadémie Prešov, tretie

miesto patrilo Kataríne Finduro-
vej z Hotelovej akadémie Spišská
Nová Ves. Cenu garanta získal
Dominik Šmajda zo Spojenej

školy, Obchodnej akadémie Svid-
ník. 

My, učitelia, veríme, že ba-
ristický kurz si nájde svojich

záujemcov z radov študentov i
odbornej verejnosti aj v ďalšom
roku. Už dnes sa tešíme a začína-
me s prípravami 2. ročníka  ba-

ristickej súťaže Bardejovský ba-
rista.

MVDr. Katarína Vaľková
HA J. Andraščíka Bardejov

V poľskom Krakove sa 13.
marca v rámci projektu THE-
matic Transnational church
Route development with the
Involvement of local Society
(THETRIS) uskutočnilo pra-
covné stretnutie, ktoré orga-
nizovalo Stowarzyszenie
gmin i powiatów Małopolski
(Združenie obcí a okresov
Malopoľska). V rámci stret-
nutia projektoví partneri
zvolili regionálnych víťazov
3D fotosúťaže. 

3D fotosúťaž vyhlásila
Agentúra regionálneho roz-
voja PSK v spolupráci s Pre-
šovským samosprávnym
krajom v októbri minulého
roku. Bola určená študentom
stredných a vysokých škôl.

Cieľom fotosúťaže bolo vyfo-
tografovať niektorý zo šies-
tich chrámov Prešovského
kraja, ktoré budú zaradené do
nadnárodnej chrámovej ces-
ty: Katedrálny chrám sväté-
ho Jána Krstiteľa v Prešove,
Chrám svätého Jakuba v Le-
voči, Katedrála svätého Mar-
tina v Spišskej Kapitule, Ba-
zilika svätého Egídia v Bar-
dejove, Chrám svätého Lu-
káša Evanjelistu v Tročanoch
a Chrám svätého Mikuláša 
v Bodružali. 

Nadnárodná chrámová
cesta, ktorá vzniká v rámci
projektu THETRIS, má za cieľ
prezentovať bohaté kultúrne
a historické dedičstvo našich
regiónov v širšom medzi-

národnom rozmere. Súťažiaci
mali zaslať minimálne dve
stereofotografie, ktoré profe-
sionálne štúdio prevedie do
tzv. anaglyfu,  teda 3D foto-
grafie. Víťazi jednotlivých re-
giónov sa budú môcť zúčast-
niť záverečnej konferencie
projektu THETRIS v septem-
bri v Maďarsku. Za Prešovský
kraj zaslali do súťaže svoje fo-
tografie najmä študenti
Strednej odbornej školy na
Košickej ulici v Prešove.
Výber víťazov za jednotlivé
regióny nebol jednoduchý,
no nakoniec partneri spoloč-
ne rozhodli. Víťazom sa stal
Matej Pancurák s fotografiou
interiéru Katedrálneho
chrámu svätého Jána Krsti-
teľa v Prešove.

Po víťazstve v obvodnom i
krajskom kole Olympiády v ne-
meckom jazyku sa Martin Sekera,
žiak prvého ročníka Strednej prie-
myselnej školy elektrotechnickej
v Prešove,  zúčastnil koncom mar-
ca na celoštátnom kole olympiády
v Bratislave. Vďaka svojim vedo-
mostiam a záujmu o cudzie jazyky
výborne reprezentoval školu a celý
Prešovský kraj a aj v tomto kole
získal 1. miesto vo svojej kategórii. 

Škola je hrdá na to, že popri
účasti a výborných výsledkoch 
v odborných  technických súťažiach
sú medzi žiakmi SPŠE aj takí, ktorí
sa vedia presadiť v súťažiach z cu-
dzieho jazyka. Veď odborné znalos-
ti v spojení so znalosťami cudzie-
ho jazyka sú veľkou devízou do bu-
dúcnosti a rozširujú možnosti bu-
dúceho štúdia i zamestnania.

V auguste sa v Nemecku, vo
Frankfurte, uskutoční medzi-
národné kolo olympiády, ktorého
sa zúčastnia dvaja vybraní víťazi

jednotlivých kategórií celoštátne-
ho kola. Najväčšou odmenou za
úspech je pre Martina možnosť
zúčastniť sa v júli trojtýždňového
jazykového pobytu v nemeckom
meste Hameln, na ktorý sa už veľ-

mi teší. Začiatok prázdnin bude
pre neho nepochybne veľmi zau-
jímavý a inšpiratívny. 

Mgr. Miriam Pribišová
učiteľka nemeckého jazyka

SPŠE Prešov

3D fotosúťaž v rámci
projektu THETRIS

Celoštátne zlato z Olympiády 
v nemeckom jazyku

HOTELOVÁ AKADÉMIA JÁNA ANDRAŠČÍKA ZAVOŇALA KÁVOU

GRANTOVÁ SCHÉMA JE V TOMTO ROKU URČENÁ PRE MESTÁ A OBCE

Mária Bariliková, študentka  Hotelovej akadémie J. A. 
v Bardejove, pripravuje espresso kávu  pod odborným 
dohľadom technických komisárov. 

FOTO: PATRIK TRIBUS

Jakub Hankovský, študent Hotelovej akadémie J. A. v Bardejove,
pripravuje espresso kávu  pod odborným dohľadom technických
komisárov. 

FOTO: PATRIK TRIBUS

Kraj má na dotácie pripravených 270 000 eur  

„Predbežne je text výzvy
uverejnený na webovej strán-
ke kraja s podmienkou schvá-
lenia v krajskom parlamente.
Potenciálni prijímatelia sa 
mô-žu zoznámiť s podmienka-
mi a môžu začať pracovať na
žiadostiach. Pracujeme v zrý-
chlenom režime, aby sme to
stihli v tomto roku: v apríli
plánujeme schváliť výzvu, o
pridelení dotácií by mali po-
slanci hlasovať v júni, pretože

projekty musia byť ukončené
do 31. októbra kvôli nášmu roz-
počtu,“ vysvetľuje predseda
PSK Peter Chudík. 

V tomto roku sú pre záu-
jemcov pripravené dva pro-
gramy – Šport a Kultúra. Ich
cieľom je podľa Petra Chudíka
„zvýšiť záujem verejnosti o
športovanie a tým podporiť
zdravý životný štýl obyvate-
ľov kraja a tiež podporiť prí-

pravu a organizáciu kultúr-
nych podujatí, zachovávať
kultúrne hodnoty  a udržiavať
pamätihodnosti a kultúrne
pamiatky na území nášho
kraja.“ 

Celková alokácia na výzvu
dosahuje 270 000 eur. Dotáciu je
možné poskytnúť vo finan-
čnom limite od 1 000 do 5 000
eur, maximálne však do výšky
80 percent z celkových nákla-
dov projektu. Oprávnenými žia-
dateľmi sú v tomto roku výluč-
ne obce a mestá v Prešovskom
kraji, pričom každý žiadateľ
môže v rámci výzvy podať iba
jednu žiadosť. Podporené pro-
jekty musia byť realizované 

v termíne od 1. januára do 31.
októbra.

Žiadosti o poskytnutie do-
tácie je potrebné podať najnes-
kôr do 13. mája. „Do konca mája
prebehne formálna kontrola a
posudzovanie žiadostí. Prísluš-
né odbory nášho úradu overia
úplnosť predložených žiadostí
o poskytnutie dotácie a splne-
nie podmienok výzvy. Žiados-
ťami sa bude krajský parla-
ment zaoberať 24. júna, kedy
schváli zoznam prijímateľov.
Následne bude zoznam úspeš-
ných žiadateľov zverejnený na
webovom sídle PSK a do konca
júla budú podpísané zmluvy,“
približuje harmonogram po-
stupu predseda PSK. 

Dotácie na podporu aktivít
pre rôzne subjekty prideľoval
Prešovský samosprávny kraj ka-
ždoročne od roku 2004. V rokoch
2010 a 2011 bol grantový systém
pozastavený z dôvodu nedostat-
ku finančných prostriedkov. 
K výzvam sa regionálna samo-
správa vrátila v roku 2012. „Ne-
znamená to, že by sa naša fina-
nčná situácia radikálne zmeni-
la k lepšiemu. Cítime však veľ-
ký dopyt predovšetkým zo
strany obcí na podporu drob-
ných lokálnych aktivít. Nema-
jú odkiaľ získať financie, pre-
to sme vyčlenili prostriedky 
z nášho rozpočtu. Považujeme
to za náš príspevok k rozvoju
regiónu,“ uzavrel P. Chudík. 

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku opäť
plánuje poskytnúť dotácie na podporu rôznych akti-
vít v kraji prostredníctvom Všeobecne záväzného na-
riadenia PSK č. 15/2008. Výzva na predkladanie žia-
dostí je pripravená na rokovanie Zastupiteľstva PSK
22. apríla, kedy by ju mali schváliť poslanci. 

Prvák SPŠE v Prešove Martin Sekera sa teší zo zlata 
na Olympiáde v nemeckom jazyku. 

"Cítime veľký dopyt 
po dotáciách," tvrdí predseda
PSK Peter Chudík. 

Nová medzinárodná súťaž Bardejovský barista 


