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Objavujme krásy Prešovského kraja
Atraktívne letné súťažepre turistov
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska
v spolupráci s partnermi pripravila na začínajúcu turistickú sezónu letnú
kampaň zameranú na objavovanie krás severovýchodného Slovenska.
Zahŕňa viaceré zaujímavé súťaže pre obyvatel'ov i návštevníkov kraja.
O tom, čo na turistov v našom regióne v lete čaká, hovorí riaditel' KOCR
Martin Janoško.

• vychádzali sme z minulo-
ročnej Honby mi pokladmi .Pre-
šovského haja, ktorá sa stretla
s velJrouodcrnou. Ukázalo sa, že
[udia radi prldu umnoM mies-
tH, ale musia mal d8vod, musia
byt motivovtmf . .Preto sme na
udchádzajúce leto pripravili
viacero bier a súfsžf, ktoré sú
wtené pre sJcutočne všetky ve-
kové sJcupinyobyvateIovi návš-
t:evrúkov - od ujmenšfch až po
seniorov.·

Objavujeme
Prešovský kraj

"už 13. júna sme spustili turis-
tickú súťaž Objavujeme Prešov-
ský kraj určenú pre študentov,
mladé rodiny i aktívnych senio-
rov. Jej podmienkou je odfotiť
sa na jednom z 250-tich kon-
trolných bodov v kraji a zverej-
niť svoju fotku na facebookovej
stránke Severovýchod Sloven-
ska a to všetko stihnúť do 15.

viditeľný a identifikovateľný
kontrolný bod. Každý kontrolný
bod má stanovenú svoju bodo-
vú hodnotu. víťazom súťaže sa
stane ten, kto počas objavova-
nia získa najvyšší súčet bodov
za návštevu vybraných lokalít.
Ten, kto sa na vybraný bod do-
pravi na bicykli a dvojkolesové-
ho priateľa zakomponuje do fo-
tografie, získa dvojnásobný po-
čet bodov za danú lokalitu.

septembra. Na zverejnenej fot- Medzi kontrolnými bodmi ne-
ke súťažiaceho musí byť jasne chýbajú ani vodárenská veža

W4YyjCl11e
presovský kraj

v Prešove, nová socha Sabíny v
Sabinove, kaplnka na Sivej Bra-
de, kráter vo Vyšných Ružba-
choch, Čertova skala v Chmeľ-
nici, prameň Cigeľka, hvez-
dáreň na Kolonici, Sninský ka-
meň, ale ani Gerlachovský štít,
kam sa dá vyjsť len so sprievod-
com. Kompletný zoznam kon-
trolných bodov - atraktivít
nášho kraja a bližšie informácie
záujemcovia nájdu na stránke
www.severovychod.sk. Najak-
tívnejší cestovatelia budú od-
menení hodnotnými cenami."

Cyklopátrania
"Pre aktívnejších turistov, ktorí
milujú pohľad so sedadla bicyk-
la, sú určené letné zábavné cyk-
lozrazy nazvané Cyklopátrania.
v štyroch kempingoch nášho
kraja budeme v lete organizovať
víkendové stretnutia cyklistov,
ktorí majú chuť hľadať stratené
"poklady" a spoznávať daný re-
gión. Okrem miestnych zau-
jímavostí na nich čaká porcia
dobrej nálady a noví priatelia.
Budú sa realizovať vždy v inom
kúte nášho prekrásneho kraja,
v autokempingoch. Ideou týchto
akcií je predstaviť zúčastneným
cykloturistom bližšie daný re-
gión. V rámci každého Cyklopát-
rania bude pripravených 15kon-
trolných bodov, ktoré majú súťa-
žné dvojice nájsť. Na hľadanie
bude stanovený časový limit šty-
ri hodiny, pričom jedinou po-
môckou okrem mapy s vyznače-
nými bodmi budú len orientač-
né schopnosti účastníkov, dô-
vtip a kondícia. Nepôjde však
o vrcholové preteky, ale o zá-
bavné bicyklovanie sa. "

Termíny Cyklopátraní:
snina - 26. júl
(Autocamping Sninské rybníky)
Pieniny - 2. august
(Goralský dvor - Haligovce)
7liItry-9.august
(Intercamp Tatranec - Tatran-
ská Lomnica)
Levoča -16. august
(Autocamp Levočská dolina)

Dovolenka
v Prešovskom kraji

"Ďalšou z možností, ako v lete
s nami súťažiť, je súťaž fotogra-
fií a videozáznamov pod náz-
vom Dovolenka v Prešovskom
kraji. Ide o pokračovanie foto-
grafickej súťaže z minulého ro-
ka, tentoraz obohatenej o mož-
nosť zasielania aj krátkych vi-
deozáznamov z dovolenky na
severovýchode slovenska. Cie-
ľom tejto súťaže sú podpora ces-
tovného ruchu, prezentácia
krás Prešovského kraja, zvyšo-

vanie návštevnosti atraktivít
v našom kraji a v neposlednom
rade podpora domáceho ces-
tovného ruchu. V tomto roku
sme sa rozhodli, že nebudeme
vytvárať žiadne bariéry kreati-
vite a preto nestanovujeme
konkrétne témy ani kategórie
fotografií a videí. Jedinou pod-
mienkou je dodržať konečný
termín zasielania fotografií -
15.september."

Vymal'uj svoj kraj
"Nezabudli sme ani na deti. Pre
ne je pripravené malé prekvape-
nie - letný turistický darčekový
balíček, ktorý obsahuje omaľo-
vánku, pexeso a špeciálnu spo-
ločenskú hru. Deti ho získajú na
desiatich miestach, ktoré sú
znázornené v omalovánke, Pos-
lednú stranu omaľovánkv si
budú môcť malí turisti na svo-
jich potulkách s dospelým spri-
evodom nechať opečiatkovať
v týchto vybraných lokalitách
Prešovského kraja. Materiál pre
najmenších turistov bude k dis-
pozícií do rozdania zásob na
týchto miestach:
Bardejov - &uišské múzeum
(radnica)
Bardejovské Kúpele - skanzen
KsštieIHumenné
skanzen Humenné
Múzeum moderného umenia
Andyho warhola v Medzilabor-
ciach
Levoča - turistická informačná
kancelária
Lubovniansky hrad
Múzeum C!ervenfJdáštor
Jttbské pleso - turistická infor-
mačná kancelária
Kúpele lIfiné Ružbachy

Rovnako platí, že poslednú
opečiatkovanú stranu musia de-
ti zaslať na adresu KOCRSevero-
východ Slovenska do 15.septem-
bra.

Chceme takto osloviť aj naj-
menších turistova ich rodiny,
aby sa pri plánovaní svojich do-
voleniek v Prešovskom kraji in-
špirovali krásami nášho kraja,
ktoré sú znázornené v omaľo-
vánke, pexese a spoločenskej
hre. Rozdali sme už viac ako
3 400 balíčkov na základných
školách, ďalších 2000 týchto
balíčkov čaká na deti na kon-
krétnych turistických atrakti-
vitách, ktoré sa nachádzajú
v omaľovánke. Materiál je tiež
žrebovatelný, s možnosťou za-
pojiť sa do jednej z našich let-
ných turistických súťaží. Po-
drobné informácie o všetkých
súťažiach a podujatiach nájdu
záujemcovia na stránke
www.severovychod.sk. ••
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Vyhodnotenie
27. septembra

• všetky aktivityres1izované
v letnom obdobfbudú vyhodno-
tené pri príležitosti osláv sve-
tového dňa cestovného ruchu
koncom septembra. Bude to ce-
lodenná akcia pri prn.ežitosti.
konca letnej turistickej sez6ny a
jej bilancovania. Akcia bude
spojená s kultúrnym progra-
mom, súfažami, ochutnávkami
regionálnych špeciaHt a podob-
ne. vffszi. jednotlivfcb súfsžf
získajú atralct:fvne ceny - vo
väčšine pripadov r6me víken-
dové pobyty vo viacerfcb lokali-
tách nášho haja.

Pozfvame všetkfcb. obyva-
teIov i návštevrúJcov haja
zúčastnil sa na všetkfcb. hrách
a súfsžfach, ktoré sú súčss-
tou letnfcb aktivít KOCHsere-
rovfcbod slovenska. Verime,
že spoločne budeme objavo-
val naše prekrásne severovf-
chodné Slovensko. Všetky po-
trebné informácie záujemco-
via nájdu na našej stránke
www.severovychod.sk.1/
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http://www.severovychod.sk.
http://www.severovychod.sk.
http://www.severovychod.sk.1/
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PSK ocenil 40 pedagógov a žiakov
SAMOSPRÁVNY KRAJ OCENIL NAJAKTíVNEJšíCH A NAJÚSPE�NEJšíCH

I

pri príležitosti ukončenia školského roka Prešovský samosprávny kraj 23.júna po šiestykrát ocenil najúspeš-
nejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
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Ocenení pedagógovia - držitelia plakety Sophista pro regione: Ocenení žiaci - držitelia plakety Lux mentium:
Dávid Sekelský - žiak SOŠ technickej v Starej Ľubovni úspešne reprezentuje školu
v odbore stolár. V súťaži Mladý remeselník 2013/2014 získal 2. miesto, v krajskom kole
stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii učebné a didaktické pomôcky sa v roku
2014 umiestnil na 3.mieste.
Dávid Lech - žiak SOŠ obchodu a služieb v Prešove sa v roku 2013 zúčastnil Maj-
strovstiev sveta v spracovaní informácií na počítači v Gente. V tomto školskom roku zís-
kal 3.miesto v odpise textu na rýchlosť v súťaži družstiev a vo februári zvíťazil v kraj-
skom kole súťaže v odpise textu na rýchlosť.
Zuzana KiriJáková - žiačka v odbore zdravotnícky asistent na Strednej zdravotníckej
škole v Humennom ako členka družstva postúpila do finále medzinárodnej súťaže prvej
pomoci stredných zdravotníckych škôl na Slovensku v rokoch 2013 a 2014.Bola členkou
družstva súťaže Asistent v akcii, ktoré získalo 1.miesto.
Michal Eliaš - žiak SPŠ strojníckej v Prešove, predseda študentskej rady. Je víťazom
kraj ského kola súťaže stredoškolskej odbornej činnosti 2014v odbore Tvorba učebných
pomôcok, digitálne technológie, kde so svojou prácou postúpil na celoštátne kolo SoČ.
Iuboš KuJan - žiak Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom na Olympiáde ľud-
ských práv získal i.miesto v krajskom a 4.v celoslovenskom kole. Už štyri roky je pravi-
delným účastníkom v literárnej súťaži z nemeckého jazyka, bol zapojený do mnohých
medzinárodných projektov.
Petra Oslovičová - žiačka na Gymnáziu v Lipanoch je predsedníčkou žiackej rady a
líderkou Zelenej školy - medzinárodného environmentálneho projektu. Získala štipen-
dium Nadácie otvorenej spoločnosti na jednoročné štúdium vo Velkej Británii v bu-
dúcom školskom roku.
Redaktori časopisu Stretnutia: Adam čížik - šéfredaktor (4.A),Magdaléna Dzinová - re-
daktorka (oktáva), Gabriela Baluchová - redaktorka (oktáva), Kamil Janeček - grafik
(3.B). žiaci sú dlhoročnými tvorcami úspešného školského časopisu Stretnutia, ktorý
vďaka nim získal výnimočnú a zároveň najvyššiu cenu "Zlaté Štúrovo pero 2013". Kva-
litu ich novinárskych schopností dokumentujú aj viaceré individuálne ocenenia.
Beáta Hnatová - žiačka Obchodnej akadémie v Prešove získala v celoslovenskej súťaži
v podvojnom účtovníctve Mladý účtovník 1.miesto. Zapojila sa aj do projektu Comenius.
Jaroslav Hofierka - študent Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove vyniká širokým
spektrom záujmov, čo dokazuje na rôznych súťažiach a olympiádach z fyziky, mate-
matiky, geografie, anglického jazyka a informatiky.
Bianka valeková - žiačka Strednej odbornej školy v Starej Ľubovni je predsedníčkou
žiackej školskej rady. V tomto školskom roku získala v súťaži Mladý tvorca 1.miesto -
CENUMINISTRA v sekcii Top turistická destinácia regiónu za prezentáciu pieninského
národného parku. Získala mimoriadnu cenu na 1.ročníku MOBIL FESTUza zaujímavé
video pod názvom (NE)normálna hodina angličtiny.
Jmaj Kocka - žiak SOŠtechnickej v Humennom v celoštátnom kole súťaže ENERSOLSK
v Senici obsadil i,miesto v tvorivej kategórii a v medzinárodnom kole súťaže v Otroko-
viciach ako člen reprezentácie Slovenska získal 3.miesto. V celoslovenskom kole súťaže
play Energy získal 3.miesto.
Dávid šimon - študent Strednej priemyselnej školy v Snine sa v strojárskej olympiáde
v roku 2013 umiestnil na 1.mieste. V roku 2014 sa umiestnil na 2. mieste v sekcii Apli-
kovaná mechanika a mechatronika.
Dávid Kuzmiak - študent SOŠ technickej v Poprade získal v súťaži stredných a vyso-
kých škôl CISCO-NAGviaceré významné umiestnenia. S projektom Open - Source 3D
tlačiareň získal i,miesto v kraj skom a 4.v celoštátnom kole SOČ.
Jmaj Kasarda - žiak na Gymnáziu v Stropkove sa venuje predovšetkým histórii. Vmar-
ci 2012 bol členom tímu, ktorý reprezentoval Slovensko na medzinárodnej konferencii
v Prahe. Vovedomostnej súťaži "prvá československá republika" bol členom súťažného
družstva, ktoré obsadilo 2.miesto a získalo postup na medzinárodné finále v novembri
2014v Chebe.
Iudmila Mojcherová - študentka Strednej odbornej školy v Kežmarku. V tomto škol-
skom roku suverénne obsadila 1.miesto v celoslovenskom kole súťaže Mladý ekofarmár.
IgorDopirák - žiak Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni, predseda žiackej školskej ra-
dy. Reprezentuje školu v športových súťažiach, najmä vo volejbale, basketbale a futba-
le, ale aj v matematických súťažiach a v spracovaní informácií na počítači.
Jakub Zapotocký - žiak Gymnázia v Medzilaborciach reprezentoval školu v dejepisnej
olympiáde. V základných a stredných školách mesta Medzilaborce realizoval projekt
Digitálna knižnica.
Tomáš závadský - žiak Hotelovej akadémie Otta Briicknera v Kežmarku získal viaceré
umiestnenia v barmanskej súťaži EUROCUP, v someliérskej
súťaži Mladý someliér a VITIS CUP JUNIOR. Ako člen škol-
ského tímu sa podieľal na príprave štátnej recepcie na
Veľvyslanectve SRv Helsinkách.
Katarína palubová - žiačka Gymnázia Leonarda
Stäckela v Bardejove sa aktívne venuje spevu a zví-
ťazila v regionálnom kole súťaže Spievam po fran-
cúzsky a v celoslovenskom kole súťaže Talent Re-
vúca. V biologickej olympiáde postúpila v tomto
školskom roku do celoslovenského kola.
Júlia žulová - žiačka Strednej umeleckej školy v Pre-
šove je dlhoročnou predsedníčkou žiackej školskej
rady. Vminulom školskom roku zorganizovala v rámci [3
projektu KOMPRAXsúťaž Graffity. :;;:
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Mgr. Nataša Sivulková - učiteľka odborných predmetov na Strednej zdravotníckej
škole v Humennom. Už niekoľko rokov pripravuje a realizuje výmenné odborné stáže
žiakova spolupracuje pri príprave kurzov so Slovenským červeným krížom.
Mgr. Erika Magyarová - učiteľka anglického jazyka na Gymnáziu v Lipanoch. Pod jej
vedením žiaci na olympiádach dosahujú vynikajúce výsledky. Jej zásluhou gymnázi-
um ako jediná škola na Slovensku získalo špeciálne ocenenie Akadémie stredoeuróp-
skych škôl.
MVDr. Katarína Valková - odborná garantka gastronomických aktivít Centra od-
borného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby na Ho-
telovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove. Zorganizovala 1.ročník medzinárodnej
súťaže Bardejovský barista.
PhDr. Irina Mattová - vyučuje ruský a nemecký jazyk na Gymnáziu Jána Adama Ray-
mana v Prešove. Stála pri zrode a overovaní Alternatívneho učebného plánu. Jej žiaci
dosiahli výrazné úspechy v domácich aj medzinárodných súťažiach.
Mgr. Iveta Kuzárová - učiteľka slovenského jazyka a občianskej náuky na Strednej od-
bornej škole v Starej Ľubovni. Vedie redakčnú radu školského časopisu ŠUM. V spo-
lupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania realizovala viaceré medzi-
národné projekty.
Mgr. Mária Vassová - podieľa sa na realizácii medzinárodných projektov a súťaží
v rámci anglického jazyka a spoločenskovedných predmetov na Gymnáziu v Snine.
Je koordinátorkou projektu Comenius, jej zásluhou sa žiaci školy viackrát zapojili do
súťaže Euroscola, kde získali 1.miesto na Slovensku.
Mgr. Matilda Tóthová - zástupkyňa pre praktické vyučovanie a odborné predmety na
Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. So žiakmi získala viacero ocenení
v súťažiach SOČ, Zlatá Fatima, Prostejovská zlatá ihla, či Mladý tvorca. Stála pri zrode
súťaže Módna línia mladých v Prešove.
MVDr. Jozef šenko - riaditeľ Hotelovej akadémie v Prešove. Zakladateľ a hlavný orga-
nizátor medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov Eurocup, ktorú škola organizuje
už 22 rokov. Jeho zásluhou škola spolupracuje aj s Nadáciou pre vzdelávanie v hote-
lierstve so sídlom v Ženeve.
Ing. Olga Benčová - vyučuje odborné poľnohospodárske a veterinárne predmety na
Strednej odbornej škole, Kušnierska brána 2 v Kežmarku. S úspechom pripravuje žia-
kov na súťaž Mladý ekofarmár, kde jej žiaci v tomto roku v celoslovenskom finále ob-
sadili 1., 2. a 5. miesto.
Ing. Peter príhoda - učiteľ odborných predmetov na Strednej odbornej škole tech-
nickej v Prešove. Zanietený inovátor v oblasti energetických a inštalatérskych tech-
nológií a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Pomáhal tvoriť vzdelávací program
v odbore technik energetických zariadení budov.
Mgr. Mária MihaIová - zástupkyňa riaditeľky na Hotelovej akadémii v Humennom.
Zapája sa do projektovej činnosti školy v rámci projektu premeny tradičnej školy na
modernú.
Mgr. Beáta Bodišová - riaditelka Strednej odbornej školy technickej v Poprade. Jej zás-
luhou škola prešla výraznou inováciou a v hodnotení kvality pedagogického procesu
podľa medzinárodnej organizácie dosiahla rating BB - kvalitná inštitúcia na veľmi
dobrej profesionálnej úrovni.
Mgr. Jozef Hermanovský - učiteľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad
Topľou. Dlhoročný vedúci predmetových komisií matematiky, fyziky a informatiky
s bohatou lektorskou a publikačnou činnosťou.
Mgr. Ľudmila Bodnárová - učí na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Dlhodobo sa
venuje propagácii matematiky a fyziky a s úspechom pripravuje žiakov na rôzne
súťaže.
Mgr. Martina Gemzíková - učiteľka slovenského jazyka a odborných umeleckých
predmetov na Strednej priemyselnej škole vo Svidníku. Jej žiaci sú úspešní nielen
v stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj na odborných súťažiach.
Bc. Anna zákutná - učiteľka odborných technologických predmetov na Hotelovej
akadémii Otta Briicknera v Kežmarku. Pod jej vedením dosiahli žiaci výrazné úspechy
v barmanských a baristických súťažiach.
RNDr. Olga SkysIaková - riaditeľka Strednej odbornej školy v Humennom. Ako prvá
v škole realizovala projekt Leonardo da Vinci a bola gestorkou projektu Modernizácia
vzdelávacieho procesu pre prirodovedné predmety.
RNDr. Dáša Škodyová - učiteľka fyziky a chémie na Strednej zdravotníckej škole
v Poprade. Je koordinátorkou projektovej činnosti a autorkou medzinárodných pro-
jektov v programoch Socrates, Comenius a Leonardo da Vinci.
PhDr. Jarmila Almassyová - učiteľka ruského jazyka a etic-
kej výchovy na Gymnáziu Leonarda Stôckela v Bardejo-
ve. Úspešne pripravuje žiakov na olympiádu z ruského
jazyka.Aktuálne jej žiačka získala 1.miesto v celoslo-
venskom kole Olympiády ruského jazyka a postu-
puje do Moskvy.
Mgr. stanislav Majerčák - riaditeľ Školy v prírode
Detský raj v Tatranskej Lesnej. Pod jeho vedením
sa škola zapájala do projektov, ktoré prispeli k mo-
dernizácii a zlepšeniu podmienok pre pobyt detí
v škole v prírode.
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