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Prešovský kraj navštívila
minulý týždeň delegácia part-
nerského regiónu – Pardubické-
ho kraja. Na spoločnom rokova-
ní v Starej Ľubovni zástupcovia
oboch krajov okrem iného hod-
notili regionálnu spoluprácu za
uplynulý rok.

Najväčšiu pozornosť však
venovali téme dopravy a poten-
ciálnym zdrojom financovania

cestného hospodárstva. Prešov-
ský samosprávny kraj v rokoch
2004 až 2014 použil na správu,
údržbu a modernizáciu regio-
nálnych ciest 295 miliónov eur.
Veľkým impulzom moderni-
zácie cestného hospodárstva 
v rokoch 2006 - 2009 bol úver od
Európskej investičnej banky,
ktorý PSK získal ako prvý na Slo-
vensku práve na základe skúse-

ností Pardubického kraja. Českí
partneri sa živo zaujímali aj o
veternú smršť a záplavy, ktoré
postihli Prešovský kraj v polovi-
ci mája. Predbežné škody na ces-
tách presiahli 5,5 milióna eur.
„Radi by sme vám v tejto ťažkej
chvíli pomohli. Naše hospodár-
stvo sa začína zviechať a sme ra-
di, že niečo také nemusíme rie-
šiť u nás doma... preto by sme

vám chceli pomôcť sumou je-
den milión českých korún. Vie-
me, že to nevyrieši vaše problé-
my, ale je to symbolický príspe-
vok na znak solidarity,“ po-
núkol pomoc pardubický
hejtman Martin Netolický. Do-
dal, že príspevok musia schváliť
tamojší poslanci a vyjadril pre-
svedčenie, že financie pošlú čím
skôr, „kým to má zmysel.“

„Nečakal som takéto priateľ-
ské gesto. Mimoriadne si váži-
me postoj a ochotu Pardubické-
ho kraja nezištne pomôcť,“ ko-
mentoval návrh predseda PSK
Peter Chudík. Zdôraznil, že to
nie je po prvýkrát, čo český part-
ner nezištne pomáha: „Aj v roku
2010 po ničivých povodniach to
bol práve Pardubický kraj, kto-
rý nám poslal finančnú pomoc.“

Česká strana počas rokova-
ní prejavila záujem aj o tému 
štrukturálnych fondov, konkrét-
ne o programovacie obdobie
2014-2020 a zapojenie regiónov
pri čerpaní z fondov Európskej
únie. Českí a slovenskí predsta-
vitelia regiónov diskutovali 
o smerovaní spoločných aktivít
a záujmov a schválili plán akcií
na rok 2014. 

Projekt yBBregions bol
spustený 15. mája v Bruseli na
stretnutí partnerov,  kde boli
dohodnuté podmienky a po-
stupy realizácie dvojročného
projektu. Projekt dáva mla-
dým ľuďom zo štyroch regió-
nov možnosť neformálneho
vzdelávania na regionálnych
zastúpeniach v Bruseli. A to
vo forme trojmesačných stáží
a dvojtýždenných pobytov.
Cieľom projektu je vyslať/pri-
jať 80 mladých ľudí z regió-
nov do Bruselu v časovom
rozmedzí 24 mesiacov. Part-
nerské regióny chcú poskyt-
núť mladým ľuďom svoju
platformu spolupráce, ktorá
je vytvorená medzi ich za-

stúpeniami a ktorá bude uni-
kátnym priestorom a zdro-
jom príležitostí pre nefor-
málne vzdelávanie.

Mladí ľudia sa do projektu
môžu zapojiť cez http://ybbre-
gions.eu.org/. Webstránka po-
núka okrem užitočných infor-
mácií o Európskej únii, pries-
kumu znalostí, prepojenia na
sociálne médiá, aj podmienky
prihlásenia do projektových
aktivít, ktorými sú európska
dobrovoľnícka služba a nad-
národná výmena mládeže.
Záujemcovia o tieto aktivity
sa už môžu registrovať cez
webstránku, kde online vypl-
nia formulár.

Prijímatelia tejto výnimoč-
nej vzdelávacej skúsenosti bu-
dú vybratí v prípade európ-
skej dobrovoľníckej služby
spomedzi mladých ľudí vo ve-
ku 18-30 rokov. Čo sa týka nad-
národnej výmeny mládeže
bude výber z pracujúcich, štu-
dentov a nezamestnaných vo
veku 18-25 rokov. Pre vybra-
tých kandidátov bude zabez-
pečené ubytovanie, pokryté
budú cestovné náklady a
výdavky na stravu. Prvé stáže
sa očakávajú v mesiaci sep-
tember a dvojtýždňové pobyty
v decembri 2014.

Výber bude v súlade s ob-
vyklými pravidlami progra-

mu Mládež v akcii a v zmysle
transparentnosti. Hlavnou
požiadavkou bude silná moti-
vácia a dobrá znalosť aspoň
jedného cudzieho jazyka. 
V záujme interakcie medzi 
zahraničnými účastníkmi bu-
de hlavným jazykom anglič-
tina. Celkový počet vybra-
tých uchádzačov z jednotli-
vých regiónov počas dvoj-
ročného trvania projektu 
bude nasledovný: Abruzzo re-
gión - 22, Prešovský kraj – 20,
Lubuské vojvodstvo - 20, 
Dubrovnícko–neretvianska 
župa - 18. 

Úspešní kandidáti prídu
do Bruselu, kde budú mať

príležitosť zažiť novozvolený
Európsky parlament, obnove-
nú Európsku komisiu a ďalšie
európske orgány, akým je
Výbor regiónov. Títo mladí ľu-
dia budú takpovediac „vyslan-
cami“ pre tých, ktorí budú za-
pojení z domu cez „web ko-
munitu“.

“yBBregions-Youth and
Brussels Based Regions” je 
európsky projekt, ktorý bol
schválený Európskou komi-
siou a je spolufinancovaný cez
program Mládež v akcii.

Koordinátorom projektu
je región Abruzzo (Taliansko).
Spoluorganizátori sú traja -

Dubrovnícko – neretvianska
župa (Chorvátsko), Lubuské
vojvodstvo (Poľsko) a Prešov-
ský samosprávny kraj (Slo-
vensko). Projekt, ktorý trvá od
1. mája 2014 do 30. apríla 2016,
má rozpočet takmer 150 tisíc
eur. Spolufinancovanie PSK
predstavuje 19 160 eur.  

Registrácia je spustená 
a je možná len cez webstrán-
ku projektu: ybbregions.eu.org

Bližšie informácie o požia-
davkách, podmienkach a prie-
behu výberu sú zverejnené vo
výzve na registráciu na webo-
vej stránke samosprávneho
kraja www.po-kraj.sk.      

Viaceré cesty II. a III. triedy 
v oblastiach Stará Ľubovňa, Po-
prad, Bardejov a Prešov boli za-
plavené vodou a bahnom z vylia-
tych korýt riek a potokov, čo ob-
medzilo prejazdnosť niektorých
úsekov. V niektorých prípadoch
došlo k poškodeniu mostnej kon-
štrukcie alebo cestného priepus-
tu, alebo zosuvu priľahlých sva-
hov na vozovku. V oblasti Vyso-
kých Tatier bola 15. mája vyhláse-
ná mimoriadna situácia z titulu
veternej kalamity. Spôsobila ne-
prejazdnosť ciest, pričom najkri-
tickejšia situácia bola na Ceste
slobody (II/537) v úseku Vyšné
Hágy – Podbanské, kde sa podari-
lo obnoviť premávku až 28. mája.
V rámci záchranno-zabezpečova-
cích prác cestári realizovali hlav-
ne zavážanie odplavených úse-
kov, spevňovanie svahov, spre-
jazdňovanie ciest čistením náno-
sov, odvodňovacie práce. 

Následkom povodní a súvi-
siacich vplyvov evidujeme tieto
závažnejšie poškodenia ciest:
Oblasť Stará Ľubovňa
• cesta III/533008 Holumnica –

Jurské – odplavený jeden
jazdný pruh cesty

• cesta III/543054 do obce Závo-
die – silne poškodená vozovka
a cestné teleso

• cesta III/542002 Osturňa – zo-
suv svahu pod cestou

• most 533008-009 poškodené
opevnenia krídiel

Oblasť Bardejov
• cesta III/543016 Lukov - Livov

– odplavené krajnice a poško-
dená vozovka 

• most 544007-001 Sveržov –
podmyté opory, odplavená
ochrana

Oblasť Poprad
• cesta III/018181 Bijacovce –

Veľký Slavkov – zosuv cestné-
ho telesa

• most 542-005 Slovenská Ves –
Magura – sadnutie klenby,
poškodené oporné steny

• most 536019-002 Záľubica –
podmytá a poškodená opora

Oblasť Prešov
• most 543053-009 v obci Torysa

– vymytá regulácia, poškode-
ný zabezpečovací prah

• II/546 zosuv svahu pred ob-
cou Žipov

• III/543019 Hanigovce – poško-
dená vozovka

Celkové predbežné náklady a
škody spôsobené povodňami a
mimoriadnymi situáciami v má-
ji (odhadované k 3. 6.) predsta-
vujú čiastku 5,71 milióna eur, 
z toho náklady na povodňové
záchranné a zabezpečovacie
práce a veternú kalamitu pred-
stavujú 112 159 € a škody na ma-
jetku vo výške 5,598 milióna eur.
Náklady a škody sú predbežné,
nakoľko ešte pretrvávajú II. stup-
ne povodňových aktivít v jednot-
livých obciach okresov Kežma-
rok, Levoča, Prešov a Bardejov a
odhadnuté škody sa priebežne
upresňujú. 

Podľa Správy a údržby ciest
(SÚC) PSK je potrebné zabezpečiť
financie na odstránenie škôd
spôsobených povodňami. Kým
bude definitívne uzatvorená pro-
blematika odškodnenia násled-
kov povodní na úrovni štátu, je
potrebné sanovať vybrané kri-
tické úseky ciest, mosty, priepus-
ty a ďalšie cestné objekty.

SÚC PSK navrhuje prioritne

riešiť škody na troch kritických
bodoch v predpokladanom roz-
počtovom náklade 460 tisíc eur.
Ide o kritické stavebno-tech-
nické stavy dvoch mostov a
jedného zosuvu. Upozorňujú, že
ak sa táto situáciu nebude riešiť,
hrozí riziko obmedzenia a výlu-
ky dopravy do daných lokalít. Zo-
suv Osturňa sa nachádza na ces-
te III. triedy. Prívalové dažde od-
plavili krajnicu a časť svahu. Je
potrebné zabezpečiť spevnenie
svahu, vykopať priekopu na za-
chytenie a odvedenie vody a po-
ložiť nový živičný kryt vozovky.
Na moste III/536019-002 Ľubica
v časti Pod lesom boli poškodené
nosné konštrukcie mosta. Je ne-
vyhnutná rekonštrukcia kamen-
nej opory. Treba vybudovať opor-
ný múr na čiastočnú reguláciu a
usmernenie toku potoka, doplniť
chýbajúce a porušené konštruk-
cie, zabezpečiť celoplošnú izo-
láciu, opravu ríms a mostnej kon-
štrukcie a položiť nový živičný
kryt. Aj na moste 542-005 v Slo-
venskej Vsi  boli poškodené rím-
sy, záchytné zariadenie, opora
mosta, bola rozpadnutá klenba a
poškodená vozovková časť cesty.
Celý mostný objekt je potrebné
zrekonštruovať a zároveň rozšíriť
most, nakoľko jeho šírkové para-
metre už nevyhovujú.  

Situáciou sa bude zaoberať
Zastupiteľstvo PSK 24. júna.

ŽUPNÉ NOVINKY

Pardubický hejtman Martin Netolický po-
núkol samosprávnemu kraju finančnú po-
moc jeden milión českých korún. 

Zosuv na ceste III. triedy v obci Osturňa by mal byť čiastočne sa-
novaný z finančnej pomoci od Pardubického kraja. 

Hejtman Martin Netolický (zľava) a Peter Chudík si spolu s riaditeľom múzea 
Daliborom Mikulíkom pozreli aj aktuálne vykopávky na Ľubovnianskom hrade. Zosuv na ceste III. triedy pred obcou Káče.Most Torysa.Situácia na moste Levoča. 

Most Jurské. 

Na Ceste slobody sa podarilo obnoviť premávku až 28. mája.

Škody na ceste Jurské – Ihľany.

Situácia na ceste III. triedy do obce Závodie.Zosuv Paršivá na ceste III/018181.

V jeseni otvoria archeopark v Hanušovciach 

EURÓPSKY PROJEKT PRE MLÁDEŽ JE SPUSTENÝ, REGISTRÁCIA JE OTVORENÁ!
yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli

Necelých 8,5 kilometrov
juhozápadne od poľského
mesta Jaslo, v doline rieky Ro-
pa, leží obec Trzcinica. V jej ka-
tastri sa nachádza jedna z naj-
významnejších archeologic-
kých lokalít Poľska, ktorá pre
svoje viacfázové osídlenie do-
stala pomenovanie Karpatská
Trója.  Na mieste náleziska
opevnených osád z neskorej
doby kamennej, z doby bron-
zovej a z včasného stredoveku,
vznikol veľkolepý archeologic-
ký skanzen s rekonštrukciami
obydlí a fragmentov mohut-
ných opevňovacích valov a pa-
lisád.  Najnovšie sa na najvyš-

šom bode hradiska vybudova-
la impozantná, vyše 40 metrov
vysoká vyhliadková veža, kto-
rú pre verejnosť sprístupnili v
posledný májový deň. Na ot-
váracom ceremoniáli boli
účastní aj zástupcovia Vlasti-
vedného múzea v Hanušov-
ciach nad Topľou, pretože veža
vznikla v spoločnom projekte
Archeologické dedičstvo regi-
ónov, šanca na rozvoj turisti-
ky v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce Poľsko – Slo-
venská republika 2007 – 2013. 

Na slovenskej strane sa 
v rámci tohto projektu buduje
pri hanušovskom múzeu jedi-

nečná turistická atrakcia - ar-
cheopark Živá archeológia.
Obidve stavby majú prispieť 
k rozvoju turizmu slovensko-
poľského pohraničia. Riaditeľ-
ka múzea v Hanušovciach
Mária Kotorová  pri otváracom
ceremoniáli vyhliadkovej veže
zdôraznila, že „takéto stavby
sú trvalým výsledkom dlhoroč-
nej spolupráce partnerských
inštitúcií. Verím, že budú
zároveň i zdrojom ďalších pria-
teľských kontaktov medzi slo-
venskými a poľskými turista-
mi a návštevníkmi.“

Vďaka spolupráci Múzea 
v Hanušovciach s Múzeom 

v Krosne veje na 40-metrovej
vyhliadkovej veži, z ktorej pri
dobrom počasí je vidieť až na
vrcholce Tatier, aj zástava Slo-
venskej republiky. A pri preh-
liadke skanzenu sa medzi
návštevníkmi ozýva  nielen
poľština, ale aj slovenčina. Cie-
le programu poľsko-sloven-
skej spolupráce  sa tak do dô-
sledkov napĺňajú.

„Verím, že podobné pozi-
tívne  pocity budú mať naši
návštevníci i naši zriaďovate-
lia pri otváraní archeoparku 
v Hanušovciach koncom sep-
tembra,“ uzavrela M. Kotoro-
vá.

V dôsledku intenzívnych zrážok, ktoré sa udiali v polovici mája, eviduje Pre-
šovský samosprávny kraj predovšetkým škody na cestnej sieti. Zariadenia so-
ciálnych služieb nehlásili žiadne škody, Stredná odborná škola na Garbiarskej
ulici v Kežmarku mala zatopenú kotolňu a dielne odborného výcviku, na bu-
dove Úradu PSK bola poškodená atika, škoda však nepresiahla 1000 eur. Naj-
väčšie škody kraj eviduje na regionálnych cestách.

Nová vyhliadková veža pri poľskom meste Jaslo.  

Pardubický kraj ponúkol pomoc 1 milión

K
P
14
00
76

Povodňové škody presiahli 5,5 milióna eur 

NA VYHLIADKOVEJ VEŽI PRI POĽSKOM JASLE VEJE SLOVENSKÁ VLAJKA 


