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Pardubický hejtman udelil iupanovi medailu
Spolupráca sa rozšíri aj na kniznice a technické školy

v októbri sa v Pardubiciach uskutočnilo zasad-
nutie koordinačnej rady pre spoluprácu medzi
Pardubickým a Prešovským krajom. "Vyhodno-
tili sme spoluprácu a vzájomné aktivity za rok
2014 za jednotlivé oblasti - školstvo, kultúru, so-
ciálnu oblasť a diskutovali sme o prioritách na
budúci rok," priblížil po návrate predseda PSK
Peter Chudík.

Medzi ne patria aktuálne
problémy a výzvy oboch regió-
nov v oblasti dopravy, čerpanie
z európskych fondov, podpora
a rozvoj vidieka, spolupráca
s obcami. Vysoko hodnotená je
výmena skúseností medzi zaria-
deniami sociálnych služieb.

Ako potvrdil pardubický
hejtman Martin Netolický, ma-
jú záujem rozšíriť existujúcu
spoluprácu aj do ďalších oblastí:
" V oblasti školstva ide o tech-
nické stredné školy strojáren-

ského rmnenmia. v Jcultúre by
sa chceli rmnerat aj na výmenu
skúseností medzi knižnicami a
recipročné výstavyumelec1cýr:h
diel a radi bysme zaviedli aj tnl-
dfciu basketbalového turnaja
part:nerslcýcbregi6nov. •

Spolupráca medzi oboma
regiónmi je založená na dlhodo-
bých priateľských vzťahoch a
vzájomnej solidarite. Prejavuje
sa vo vzájomnej pomoci v ťaž-
kých situáciách, ako sú naprík-
lad povodne.,.Aj začiatlcomjúna

tohto roku pri svojej návšteve
nám pán hejtman prislúbilli-
nančnýdarv hodnote 1000 000
českých konín (Kč)na rekonšt-
ruJcciuhavarijného stavu cesty
m. triedyvOstumi, ktorývzni-
kol ako následok rozsiahlych
povodni. Financie dostal .Pre-
šovský haj k dispozíciiokamži-
te v lete a počas našej oJct6bro-
vej návštevy sme už mohHpre-
zentovat fotodokumentáciu
k opmve cesty v Ostumi, kde
bol sanovanýzosuv svahu čias-
točne aj z finančného daru .Par-
dubicJcého haja, • zdôraznil P.
chudík. Nebol to však prvý
prípad, kedy pardubický kraj se-
verovýchodu Slovenska pomo-
hol. Ide už o druhú finančnú
pomoc. V roku 2010 pardubický
kraj poskytol na sanáciu zosu-
vu po povodniach na Ceste slo-

Rekonštrukcia CSSv Kalinove
PROJEKT VÝRAZNE SKVALITNIL
UavrOVACIE PODMIENKY KLIENTOV

Centrum sociálnych
služieb (CSS) Dúhový sen
v Kalinove 7. novembra
slávnostne otvorilo zmo-
dernizované priestory
svojho zariadenia. Rekon-
štrukcia s rozpočtovým ná-
kladom vyšším ako 730 000
eur, bola realizovaná v rám-
ci projektu Rekonštrukcia
a modernizácia DSSz Regio-
nálneho operačného progra-
mu. Spolufmancovanie kra-
ja vo výške S 'll. dosiahlo tak-
mer :rl 000 eur.

"Projekt výrazne zvýšil
Jcvalitu poskytovaných so-
ciálnych služieb vo všetkých
oblastiach a osobitne v uby-
tovadchpodmienkach. .pred
realizáciou projektu bol ten-
to štandard podpriemerný,
približne štyri štvorcové
metre na prijfmatela. Rea1i-
:TJfciouprojektu sme dosiah-
li štandard osem metrov
štvorcových, ·priblížil riadi-
teľ zariadenia Milan Burcin.

Centrum sociálnych slu-
žieb Dúhový sen sa člení na

domov sociálnych služieb
s kapacitou 50 miest a ďalšie
dve organizačné jednotky -
zariadenie podporovaného
bývania s kapacitou 10 miest
a domov na pol ceste s kapa-
citou 13miest. CSSposkytuje
sociálne služby podľa indivi-
duálnych potrieb, ale aj žela-
ní svojich klientov, ako na-
príklad arteterapia, muziko-
terapia, stolárstvo, šitie a vy-
šívanie, tkanie, dramatote-
rapia, biblioterapia, klimato-
terapia. ,.po dokončení pro-
jektu sme sprfstupnili pre
klientov oddelenie rehabili-
tácie amult:isenzorickú tera-
peutickú miestnost snoeze-
len. Tá klientom poskytuje
nádherné zmyslové zážitky
pomocou vysoko technolo-
gických produktov, ktoré
vyvolajú zmyslové odpovede
a reakcie. Miestnost stimu-
luje a rozvíja všetky Iudské
zmysly - sluch, hmat, čuch,
zrak, chu~· priblížil M. Bur-
cin. Ako dodal na záver, ,.na-
še zariadenie v rámci skva-
litnenia sociálnej služby
prijfmateIom sociálnej po-
moci poskytuje aj ďalšie
služby ako kadernfctvo
a holičstvo, pedikúra a ma-
nikúra, masérske služby či
kozmet:ilca. •

body pri Vyšných Hágoch su-
mu 500 000 Kč.

"S Pardubickým hajom rý
máme najdlhšiu, najfuten- ~
zfvnejšiu a najefektívnejšiu
spoluprácu spomedzi všet-
kých partnerských regi6nov.
Dohodu o spolupráci sme
podpfsaH 23. okt6bm 2002-
Každý rok realizujeme recip-
ročné návštevy a rokovania,
neustále majú :TJfujemrozši-
rovat spoluprácu o ďalšie ob-
lasti." hodnotí vzájomnú pre-
šovsko-pardubickú spolup-
rácu P. Chudík. Rovnako to
vníma aj český partner. Počas
októbrovej návštevy udelil
Martin Netolický Petrovi
Chudíkovi jedno z najvyšších
ocenení kraja, medailu hejt-
mana za vynikajúce bilate-
rálne vzťahy a spoluprácu.

PARDUBICKÝ KRAJ
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EUROCUP 2014
V Športovej hale Hotelovej 1.miesto Soft drink: AlešSzab6, Cena Slovenskej barmanskej

akadémie v Prešove sa 22.októb- Súkromná stredná odborná ško- asociácie: Boris Gaňa, Hotelová
ra uskutočnil 22. ročník medzi- la, Prešov akadémia žilina
národnej barmanskej súťaže ju- Najúspešnejší reprezentant
niorov EUROCUP2014.Súťaž or- Absolútni víťazi v súťaži Hotelovej akadémie Prešov:
ganizovali Hotelová akadémia jednotlivcov: Ivana Palgutová
Prešov, AEHT- Európska asoci- 1. miesto: Ivo Mráz, Hotelová Najúspešnejší reprezentant škôl
ácia škôl hotelierstva a turizmu, akadémia, Košice - Putovný po- PSKmimo ocenených: Júlia zí-
Slovenská barmanská asociácia hárriaditelsHAPrešov mová, SOŠStará Ľubovňa
a Prešovský samosprávny kraj. 2. miesto: Ivana Palgutová, Ho- Miss Eurocup 2014:Laura Adam-
Oficiálnymi sponzormi boli fir- telová akadémia Prešov činová, Hotelová akadémia J.
my Koft Bratislava a Rudolf Je- 3. miesto: Dominika Machová, Andraščíka Bardejov
línek Slovakia, ktorých produkty Stredná odborná škola obchodu Cena Fair Play: Escola de Hotela-
boli povinnými ingredienciami a služieb, Topoľčany ria e Turismo do Oeste, Portugal
v receptúrach pripravovaných
nápojov. V tomto roku sa súťaže Víťazné družstvá:
zúčastnilo 77 súťažiacich zo sied-
mich európskych krajín (Česká
republika, Poľsko, Maďarsko,
Portugalsko, slovensko, Slovin-
sko a Ukrajina). Slovensko repre-
zentovalo 28 družstiev. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách - After
dinner cocktail a Soft drink.

Lákadlom boli nesporne od-
borné prezentácie s poprednými
slovenskými barmanmi. Spest-
renie bolo pripravené aj pre
návštevníkov súťaže v športovej
hale. Exkluzívnymi hosťami 22.
ročníka boli čerstvá absolútna
majsterka sveta v príprave kok-
tailov na Svetovom kongrese
barmanov v Juhoafrickej repub-
like Jana Karkušová z Martina
a prešovská hudobná skupina
Heľenine oči.

Vyhodnotenie sútaže EUROCUP
2014
Kategória Klasik:
1.miesto Najlepší test: Oliveira
RoloAngela,Escola de Hotelaria
e Turismo do Oeste, Portugal
1.miesto After dinner cocktail:
Ivo Mráz, Hotelová akadémia,
Košice

1. miesto: Hotelová akadémia
Košice - Pohár predsedu PSKa
Putovnýpohárpredsedu PSK
2. miesto: Hotelová akadémia

Víťaziv súťaži Flair style:
1. miesto: Štefan Kišš, Spojená
škola, Modrý Kameň
2.miesto: Lukáš Jílek, sš gastro-
nomie, hotelnictví a lesnictví, I
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Prešov
3.miesto: Stredná odborná škola
obchodu a služieb Topoľčany

Bzenec
3.miesto: Michal ĎUbek,Grand
hotel Permon, Podbanské

I
Ivo Vranove nad Teplou získali v

-"" •...•..•~~,;"",_~E.;;ur;.;ocupe strieborné medaily.
I
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Aktivity KOCR Severovýchod Slovenska
rozvijajú cestovný ruch v celom kraji
PROJEm REALIZUJÚ NA ŠARiŠi, V TATRÁCH, NA SPiŠi, V PIENINÁCH I NA HORNOM ZEMPLíNE
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Osadzovanie hnedých turistických tabúľ, rekonštrukcie a budovanie no-
vých objektov a trás. Aj takto by sa dali charakterizovať aktivity, ktoré
v jeseni realizuje Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severo-
východ Slovenska. Celkový objem financií na šesť projektov predstavu-
je sumu takmer go 000 eur.
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"Ide opráce, ktoré budú zreali-
zované do konca novembra
2014, hnedé tabule do konca
roka. Projekty sú zamerané na
rozvoj menších i velkých ob-
jektov, ktoré majú silný turis-
tickv potenciál, "uviedol riadi-
teľ KOCR Severovýchod slo-
venska Martin Janoško.

Rekonštrukcia kyslíkovej
dráhy v Bardejovských
Kúpeloch
KOCRSeverovýchod Slovenska
zabezpečuje rekonštrukciu
a dobudovanie zariadení,
ktoré umožnia relaxačné a
ozdravné pobyty i cvičenia
v súlade s indikáciami, ktoré sa
liečia v Bardejovských Kúpe-
ľoch. Lesnú kyslíkovú dráhu
však môže absolvovať každý
v ľubovoľnom čase. vybudo-
vané a zrekonštruované budú
odpočívadlá, drevené atrakcie,
informačné tabule, lavičky
a koše v hodnote 8 800 eur.

UNESCO,Jarabinský prielom,
Solivar, Jezersko, atď.).
V prípade priaznivého počasia
osadia cestári tabule do konca
roka Rozpočtový náklad dosa-
huje 36 000 eur.

I Hnedé turistické tabule
K dvadsiatim dvom turistic-
kým atraktivitám v Prešov-
skom kraji budú turistov na-
vigovať hnedé tabule. Osade-
ných bude spolu 40 veľkých
tabúľ s rozmermi dva krát je-
den a pol metra a 22 malých
smerových tabúľ so šípkami.
Poputujú do historických,
kultúrnych, športových a
prírodných lokalít turistické-
ho významu (napr. Spišská
Sobota, drevené kostolíky

Informačné tabule v Le-
vočských vrchoch a okolí
V októbri boli v Levočských
vrchoch a okolí osadené in-
formačné tabule s finančným
nákladom presahujúcim
6 400 eur. slúžiť majú na lep-
šiu orientáciu a propagáciu
atraktivít tohto regiónu. Pos-
kytujú informácie o turistic-
kých atrakciách v okolí, ktoré
sú doplnené fotografiami a
veľkou geografickou mapou.
Povrch tabúľ je ošetrený proti
slnečnému žiareniu.

Návrh projektovej doku-
mentácie na cyklotrasy v
tatranskom regióne
Cyklotrasy v oblasti Vysokých
Tatier majú perspektívnu bu-
dúcnosť. Cykloturistika sa
rozvíja a mala by byť samoz-
rejmou súčasťou takého výz-
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namného turistického cen-
tra, akým sú Tatry. Budova-
nie cyklotrasy v tejto oblasti
si vyžaduje dôslednú prípra-
vu a kvalitnú projektovú do-
kumentáciu. Vypracovanie
projektovej dokumentácie
pre územné a stavebné povo-
lenia na nové cyklotrasy hra-
dí KOCR Severovýchod slo-
venska. Ide o úseky cyklotrás
v dvoch koridoroch. Prvým je
koridor Veľká Lomnica - Tat-
ranská Lomnica (po lokalitu
Eurocamp) s dlžkou 3,7km.Z
druhého koridoru Štrbské
Pleso - Tatranská Kotlina ide
o úsek Tatranská Lomnica
- Velká Lomnica s odhadova-

skymi kúpeľmi a Novou Ľu-
bovňou bola z prostriedkov
KOCRodvodnená, nerovnosti
na povrchu boli vyrovnané
netriedeným štrkom a ná-
sledne prekryté štrkovou dr-
vinou. Na trase boli tiež
umiestnené informačné ta-
bule. Trasa je súčasťou pre-
pojenia Ľubovnianskych
kúpeľov s Novou Ľubovňou a
Starou Ľubovňou. Je ďalším
krokom k zvýšeniu návštev-
nosti kúpeľov a liečivých
prírodných prameňov. záro-
veň ide o časť medzinárodnej
trasy Eurovelo ll.Pri prameni
Jozef vo Vyšných Ružbachoch
bol vybudovaný altánok a

nou dlžkou 4,2 km. Celková
cena projektovej dokumen- Ide o cyklotrasy:
tácie dosahuje takmer 21 000
eur.

Úprava cyklotrasy [ubov-
nianske kúpele - Nová
[ubovňa a vybudovanie
altánku vo Vyšných
Ružbachoch
Cyklotrasa medzi Ľubovnian-

úpravou prešlo aj okolie
známeho prameňa. Miesto je
súčasťou Cesty minerálnych
prameňov. Náklady na tento
projekt presiahli 8 800 eur.

Značenie cyklotrás na
hornom Zemplíne
Cyklotrasy na hornom Zem-
plíne prejdú do konca novem-
bra rozsiahlym značením.
Rozpočet presahuje 8 800 eur.
Okrem značenia "c" na stro-
moch a stÍpoch pribudnú
cyklosmerovníky, informačné
tabule, tabuľky s logom cyk-
lotrás, na niektorých mies-
tach prebehnú aj terénne
úpravy a premostenia.

.Cykloturistický okruh Humenné centrum - Kochanovce-
Sopkovce - Ohradzany - Humenné centrum

.Cyklotrasa okolo Domaše

.Cykloturistický okruh Výrava - Oľšinkov - svetlice - Výrava

.Oblasť Kopaný jarok

.cyklochodník umenia - Snina - Medzilaborce

.Cyklotrasa Po sninskej úzkokoľajke

OCENENIA PRE NAJLEPšíCH V CESTOVNOM RUCHU!
Krajskáorganizácia cestovného ruchu pripravuje
prvý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja. Prestížne ocenenie má poukázať
na kvality osobností, zariadení, zamestnancov
a produktov patriacich k špičke v cestovnom ruchu
na severovýchode Slovenska.
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Prešovský kraj disponuje folklór i rozsiahla remesel-
veľkým množstvom prírod- nicka tvorba - všetky tieto
ných, kultúrnych a historic- ako aj ďalšie atraktivity kraja
kých zaujímavostí. Na území ponúkajú zázemie pre rozlič-
s rozlohou necelých deväť ti- né segmenty cestovného ru-
síc km2 sú možnosti ces- chu. Ten sa v posledných ro-
tovného ruchu mimoriadne koch postupne rozvíja, ale
široké. Pamiatky UNESCO, často sú služby, propagácia
päť národných prírodných i produkty súvisiace s turiz-
parkov, stovky prameňov, re- mom na nedostatočnej úrov-
ligiózne a kultúrne pamiatky, ni. KOCR Severovýchod sío-
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venska, ktorá podporuje roz-
voj turizmu v celom Prešov-
skom kraji, chce oceniť prácu
a aktivity zamerané na rozvoj
cestovného ruchu a upriamiť
pozornosť odbornej i laickej
verejnosti na jednotlivcov,
ktorí svojou prácou idú prí-
kladom a predstavujú vzor
hodný nasledovania.

Ocenenie Najlepší v ces-

tovnom ruchu má tiež zvýšiť
povedomie ľudí o dôležitosti
tohto odvetvia hospodárstva
a o jeho prínose pre sociálne
a ekonomické napredovanie
kraja i celého slovenska.

"chceme oceniť ľudí, kto-
rí sa podieľajú na budovaní
pozitívneho obrazu severo-
východu slovenska. Osobnos-
ti, ktoré sa rozličnými
spôsobmi pričinili o propa-
gáciu a napredovanie v oblas-
ti cestovného ruchu. Rovna-
ko aj zariadenia pôsobiace
v segmente kultúry, gastro-
nómie a hotelierstva, ktorých
kvality môžu byť inšpiráciou
pre ostatných. Oceníme tiež
zamestnancov zariadení a top
produkt roku 2014, " spresnil
zámer ocenenia riaditeľ KOCR
Severovýchod Slovenska Mar-

tin Janoško.
KOCRSeverovýchod slo-

venska chce tiež poukázať
na fakt, že aj v Prešovskom
kraji máme mnoho mla-
dých a šikovných ľudí, kto-
rých je potrebné ďalej moti-
vovať a zároveň oceniť ich
kvality. "Rovnako netreba za-
búdať na ľudí, ktorí sa ces-
tovnému ruchu venujú dlho-
dobo a roky ich pôsobenia sú
viditeľné v efektívnych vý-
sledkocb, "doplnil Janoško.

Nominácie môžu po-
dávať právnické aj fyzické
osoby do 30. novembra 2014
poštou alebo mailom
prostredníctvom formu-
lára. Pravidlá nominácií de-
finujú Všeobecné podmien-
ky udeľovania ocenení uve-
rejnené na webových strán-

kach www.severovýchod.sk
a www.po-kraj.sk. V kate-
góriách Osobnosť cestovné-
ho ruchu (CR) a Produkt CR
rozhodne o víťazoch odbor-
ná porota. Najlepších v ka-
tegóriách Zariadenie CR
a Zamestnanec CR vyberie
verejnosť prostredníctvom
internetovej ankety. Tá bu-
de k dispozícii na strán-
kach www.severovýchod.sk
a www.po-kraj.skodI5.de-
cembra 2014 do 15. januára
2015.

Prestížne ocenenia bu-
dú víťazom všetkých kate-
górií slávnostne odovzdané
počas veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakia Tour
29. januára 2015 v Inchebe [3
Expo Bratislava. o

~

http://www.po-kraj.sk.

