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Krajská samospráva udelila Ceny PSK
a Ceny predsedu PSK za rok 2014
Prešovský samosprávny kraj v tomto roku už po ll-ty krát ocenil významné osobnosti re-
giónu. Sú medzi nimi lekár, olympionik, fotograf, dobrovol'ní hasiči, kultúrna inštitúcia i
súkromná firma. Slávnostné odovzdávanie najvyšších ocenení v Prešovskom samo-
správnom kraji - Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Ceny predsedu PSK sa
konalo 11. decembra na vel'kej scéne Divadla Jonáša záborského v Prešove. Vyvrcholením
galaprogramu bola show klavírneho virtuóza Jozefa Hollého.

"Najväčšfm bohatstvom Prešovského haja sú jeho ludia. To
je najväčšia devfza, ktoní máme, • pripomenul predseda PSK
Peter Chudík. Preto sa kraj v roku 2004 rozhodol oceňovať osob-
nosti a inštitúcie, ktoré významným spôsobom prispeli k roz-
voju regiónu a prezentácii Prešovského kraja. Ako zdôraznil P.
chudík, .,zámerom haja je morálne ocenil mimoriadne aktivi-
ty a činy, ktore nie sú bežné a ktore nie je možné vyčfslil žiad-
nou finančnou čiastkou. • Cenu predstavujú hodnotné umelecké
diela od akademickej sochárky Evy Fišerovej - gotická brána s
doširoka otvorenými dverami a srdce, obornknuté po stranách
krídlami.

Samosprávny kraj v tomto roku zaevidoval spolu 20 návr-
hov na udelenie Ceny PSK, ktorými sa zaoberala komisia pre
udeľovanie verejných ocenení. Medzi troch laureátov napokon
patrí Park kultúry a oddychu v Prešove za dlhoročné úsilie vy-
nakladané na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva, kul-
túrnu osvetu a propagáciu Prešovského kraja doma i v zahrani-
čí. Ďalším laureátom je po prvýkrát súkromná firma - spoloč-
nosť MILK AGRO,ktorej bola cena udelená za dosiahnuté pod-
nikateľské výsledky a zvyšovanie ekonomického potenciálu
regiónu. Cenu PSK pre mladého lyžiara Adama Žampu, ktorú
získal za mimoriadne športové úspechy a reprezentáciu Sloven-
ska na Zimných olympijských hrách v Soči 2014, prevzala jeho
mama Slávka Žampová a predsedníčka Žampa ski klubu Iveta
Gibodová.

Predseda samosprávneho kraja Peter Chudík sa v tomto ro-
ku rozhodol udeliť Cenu predsedu PSKKrajskej organizácii dob-
rovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za dlhoročnú
sústavnú a dobrovoľnú prácu pri záchrane ľudského zdravia, ži-
votova materiálnych hodnôt. Druhým laureátom Ceny predse-
du PSKsa stal prešovský kardiológ Ján Kmec za zásluhy o vybu-
dovanie prešovského kardiocentra a zavádzanie nových dia-
gnostických a liečebných postupov. Tretie ocenenie patrí sabi-
novskérnu fotografovi Dionýzovi Dugasovi za propagáciu života
obyvateľov a jedinečných miest Prešovského kraja.

Laureáti Prešovského regiónu si prevzali ceny už po jede-
nástykrát. Kraj doteraz takto ocenil 58 osobností a inštitúcií.
Medzi doterajších držiteľov Ceny PSK patria napríklad Michal
Kováč, prvý prezident Slovenskej republiky, Prešovská univer-
zita, diecézny biskup František Tondra, Jeho Blaženosť Nikolaj,
prešovský eparcha Ján Babjak, eurokomisár Ján Figeľ, kardinál
Jozef Tomko, Horská záchranná služba, či folklórny súbor Šari-
šan.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík
doteraz cenu udelil Hokejovému klubu Poprad, hádzanárske-
mu klubu Tatran Prešov, hereckému manželskému páru - Jožo-
vi a Kvete Stražanovcom, speváčke Márii Mačoškovej, sochárovi
Dušanovi Pončákovi, akademickým maliarom Jurajovi Kresilo-
vi a Andrejovi smolákovi, či ortopédovi Jánovi Kľocovi,

Laureáti Ceny predsedu Prešovského
samosprávneho kraja za rok 2014

Krajská organizácia dobrovol'nej
požiarnej ochrany SR

Cenu predsedu Prešovského samosprávneho krajazískala za
dlhoročnú sústavnú a dobrovolnú prácu pri zácluane ludského
zdravia, životov a materiálnych hodnôt

Významné miesto v systéme prevencie a ochrany životov a
zdravia občanov pred požiarmi a živelnými pohromami patrí
Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky.

Jej história sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne
založená Slovenská zemská hasičská jednota.

Jednou z najaktívnejších zložiek Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky je Krajská organizácia Prešovské-
ho kraja združujúca 17500 dobrovoľných hasičov vo viac ako 500
organizáciách.

Za svoju hlavnú činnosť považujú pôsobenie v oblasti pre-
vencie a výchovy, odbornej príprave dobrovoľných hasičov, ak-
tívnu technickú pomoc pri požiaroch a živelných pohromách a
v neposlednom rade je to požiarny šport, ktorý je pre verejnosť
najviac viditeľný.

Dobrovoľní hasiči Prešovského kraja dlhoročne venujú po-
zornosť mládeži, o čom svedčia počty zapojených kolektívov
mladých hasičov do súťaží i výsledky dosiahnuté v celoštátnych
kolách hry PLAMEŇ.Družstvo dievčat zo Šuňavy, ako víťaz celo-
štátneho kola, v roku 2013 reprezentovalo Slovenskú republiku
na medzinárodnej súťaži mladých hasičov vo francúzskom Mul-
house, kde skončilo na treťom mieste. Dorastenci pravidelne
získavajú majstrovské tituly.

Prešovskí dobrovoľní hasiči aktívne pôsobia pri požiaroch
a živelných pohromách. S technikou zasahovali pri povodniach
v okrese Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa v rokoch 2010, 2013
aj v roku 2014.Zasahovali pri požiaroch lesných porastov vo Vy-
sokých Tatrách, Kvetnici či v Tatranskej kotline.

doc. MUDr. lán Kmec, PhD.,
lekár - kardiológ

Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja získal
za zásluhVovybudovanie prešovského kardiocentra a za-
vádzanie nových diagnostických a liečebných postupov
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Ján Kmec sa narodil v Prešove. Lekársku fakultu ukončil na
UPJŠ v Košiciach v roku 1985,v roku 1989 získal atestáciu l. stup-
ňa z vnútorného lekárstva, v roku 1993 získal atestáciu z kardio-
lógie, v novembri 2006 obhájil dizertačnú prácu a v decembri
2010 habilitoval na docenta.

Pracuje ako primár Kardiocentra a prednosta Kliniky kar-
diológie FNsP J.A. Reimana v Prešove. Je krajským odborníkom
pre kardiológiu pre Prešovský samosprávny kraj. V roku 1996 sa
podieľal na vzniku Kardiologického pracoviska v Prešove a v ro-
ku 1998 prispel k vzniku Kardiocentra. Je členom Slovenskej in-
ternistickej spoločnosti, Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
Európskej kardiologickej spoločnosti, Pracovnej skupiny pre
arytmie a kardiostimuláciu a Slovenskej asociácie srdcových
arytmií, Pracovnej skupiny pre neinvazívnu kardiológiu a inva-
zívnu kardiológiu. Je členom redakčnej rady časopisu Kardioló-
gia pre prax a internetového časopisu SLKi-med. sk.

Bohatá je jeho prednášková činnosť na okresnej, krajskej
ako aj celonárodnej úrovni - stretnutia Slovenskej kardiologic-
kej spoločnosti, slovenské a české sympóziá o arytmiách a kar-
diostimulácii. Je autorom monografie Fibrilácia predsiení, spo-
luautorom monografie Liečba artériovej hypertenzie u diabeti-
kov a vysokoškolskej učebnice Farmakologický manuál záchra-
nára, autorom alebo spoluautorom viac ako 35 odborných
publikácií.

Zúčastňuje sa ako spoluriešiteľ na niekolkých multicentric-
kých medzinárodných vedeckých štúdiách a pracoval ako spo-
luriešiteľ prieskumu o fibrilácii predsiení v rámci Európskej
kardiologickej spoločnosti. Vyučuje na Fakulte zdravotníckych
odborov Prešovskej univerzity v Prešove.

Dionýz Dugas, fotograf

Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja získal
za propagáciu života obyvatelov a jedinečných miest Pre-
šovského kraja
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Dionýz Dugas, amatér podľa vlastných slov, ale v skuto-
čnosti profesionálny fotograf, je jedným z najvýraznejších foto-
grafov východného slovenska. Je tiež vášnivý turista, horolezec,
publicista a propagátor liečivých bylín.
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Počas uplynulých 40-tich rokov prezentoval mnohé zo svo-

jich tematických celkov na výstavách v Prešove, Košiciach, ale
aj v Bratislave, Prahe, Paríži, Lyone, Poľsku, Madarsku a na ukra-
jine. Ako sám tvrdí, "fotografia nie je len moja práca, ale posad-
nutosť."

Prvé kontakty s fotografiou získal s otcovou zrkadlovkou.
Neskôr prišla práca v okresnom osvetovom stredisku v Prešove,
kedy počas potuliek v prírode zapožičaným fotoaparátom urobil
prvé fotografie, zoznámil sa technológiou, začal vystavovať a
zistil, že fotografia ho baví. Jeho cesta pokračovala v Dukelských
tlačiarňach. Hlavne práca pri redigovaní obrázkov ho priviedla
ku knižnej tvorbe. prvé publikácie vydal koncom 70-tych rokov
20. storočia a ich dominantnou témou bola východoslovenská
krajina. Najväčšie úspechy na výstavách získal dokumentova-
ním sakrálnej architektúry pod názvom Drevené perly Karpát.
Výraznou inšpiráciou pre Dionýza Dugasa bola jeho vášeň k tu-
ristike. Potulky Slanskými vrchmi, Čergovom, Slovenským Ra-
jom, Poloriinami, Pieninami a hlavne Tatrami sa stali jeho in-
špiráciou dodnes. Na jeho "konte" je vyše 40 obrazových publi-
kácií o týchto horách, ale aj o mestách Prešov, Sabinov, Svidník,
Bardejov, Vranov nad Topľou a ďalších. Doterajším vyvrchole-
ním jeho knižnej tvorby je reprezentačná publikácia celoslo-
venského významu Duchovné Slovensko.
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Ďalšiu vášeň zdedil Dionýz Dugas po svojej mamke, zbera-
telke liečivých bylín. Už niekoľko rokov sa venuje štúdiu a pes-
tovaniu liečivých bylín, zbieraniu tradičných receptov a vy-
dávaniu kníh z tejto oblasti.

I

Laureáti Ceny Prešovského
samosprávneho kraja za rok 2014

Park kultúry a oddychu v Prešove

Cenu Prešovského samosprávneho kraja získal za dlho-
ročné úsilie vynakladané na zachovanie a ramoj kultúrneho
dedičstva, kultúrnu osvetu a propagáciu Prešovského kraja
doma i v zahraničí

Jedným z najväčších symbolov kultúry a stelesnením ume-
leckého diania v Prešove, jeho bližšom aj vzdialenejšom okolí, je
už vyše polstoročie Park kultúry a oddychu v Prešove.
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RECi IÓN
Nezmazateľne sa zapísal do histórie mesta ako inštitúcia,

ktorá svojou činnosťou šíri osvetu, chráni kultúrne dedičstvo,
propaguje šarišský folklór doma aj v zahraničí a tým výrazne
ovplyvňuje kultúrny život Prešovčanov po niekoľko generácií.

V priebehu rokov sa táto inštitúcia rozvíjala nielen do veľ-
kosti, ale aj do rozmanitosti svojej činnosti, množstva inter-
ných a spolupracujúcich súborov a umelcov, škôl i dalších kul-
túrnych inštitúcií, spolupráci so spoločenskými organizáciami
a firmami.

Je organizátorom hudobných cyklov Prešovská hudobná jar
a jeseň, zriaďovateľom folklórnych súborov Šarišan a Šarišan-
ček, mažoretiek Wítches a Diridonky, skupiny BB Country, úzko
spolupracuje s detským divadlom Babadlo.

sídlo Parku kultúry a oddychu v Prešove, v jednej z najkraj-
ších historických budov mesta, sa stalo pre svoj historický ráz
vyhľadávaným miestom na usporadúvanie spoločenských ak-
cií. PKO svoju bohatú činnosť a služby občanom poskytuje v ďal-
ších siedmich objektoch vo svojej správe - v kine Scala, v mest-
skej galérii Caraffova väznica, v kultúrnych strediskách sekčov,
Centrum, Družba, Šváby a Solivar.

MILK - AGRO, s. r. o.

Cenu Prešovského samosprávneho kraja získali za do-
siahnuté podnikateJské výsledky, zvyšovanie ekonomického
potenciálu regiónu a reprezentáciu Prešovského kraja

Spoločnosť MILK - AGRO, s. r. o., pôsobí v Prešove od roku
1991.Na domácom trhu je vyprofilovaná stabilnou sieťou malo-
obchodných predajní. Vrámci maloobchodu prešla firma úspeš-
ným vývojom od prvej predajne otvorenej v roku 1992 po súčas-
ných viac ako 150 maloobchodných predajní nachádzajúcich sa
po celom slovensku. Cieľom spoločnosti je neustále sa rozširo-
vať a zdokonaľovať. Ústretový a individuálny prístup k zákaz-
níkovi a vytváranie rodinnej atmosféry na každej predajni má
evokovať potrebu "vrátiť sa". Prioritou maloobchodných predaj-
ní je zabezpečiť pre zákazníkov vždy čerstvý tovar v dostatoč-
nom množstve a kvalite.

Spoločnosť MILK - AGRO, s. r. o., obchoduje s vlastnými
mliečnymi výrobkami tvoriacimi základ obchodnej činnosti,
ale aj s ostatnými potravinami. Pôvodné výrobné zameranie fir-
my výrazne obohatila zmodernizovaním a skvalitnením tech-
nológie spracovania mlieka a rozšírením sortimentu vyrába-
ných mliečnych produktov, čím vytvorila a nadalej vytvára dob-
rú východiskovú základňu pre podporu maloobchodnej a velko-
obchodnej činnosti.

II
Vďaka kvalite, vynikajúcej chuti a prírodnému charakteru si

výrobky spoločnosti získali kredit medzi spotrebiteľmi a celý
rad významných domácich a zahraničných ocenení.

Adam �ampa. lyiiar

Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014 zís-
kal za mimoriadne športové úspechvareprezentáciu slo-
venska na ZOB v soči 2014

Adam Žampa je úspešným reprezentantom Slovenskej re-
publiky v zjazdovom lyžovaní. pochádza zo Starého Smokovca
vo Vysokých Tatrách. Lyže si obul po prvýkrát, keď mal tri roky a
vyrastal v čisto lyžiarskej rodine. Pradedko Karol Bruk, babka
Oľga Žampová, dedko Franto Žampa, otec Tomáš Žampa a do-
konca aj brat Andreas boli a sú reprezentanti Slovenska v lyžo-
vaní.

V trinástich rokoch vyhral tatranskú Grand Prix. Profesio-
nálne sa zjazdovému lyžovaniu venuje od roku 2001. Prvý výraz-
nejší úspech dosiahol v sezóne 2006/2007, keď obsadil 3. miesto
na Majstrovstvách SR. V sezóne 2007/2008 vyhral prvé preteky
na medzinárodných Majstrovstvách Poľska, stal sa dvojnásob-
ným majstrom a dvojnásobným vicemajstrom Slovenska na
Majstrovstvách Slovenska juniorov. V seniorskej kategórii ob-
sadil 3. miesto v slalome. V sezóne 2008/2009 sa mu podarilo
kvalifikovať na Majstrovstvá sveta seniorov do Francúzska

Adam Žampa zaznamenal veľký úspech medzi seniormi
v sezóne 2012/13, keď 28. októbra 2012 obsadil 9. miesto v obrov-
skom slalome v rakúskom sôldene. Výborne reprezentoval aj na
majstrovstvách sveta 2013 v rakúskom Schladmingu, kde obsa-
dill7. miesto v obrovskom slalome a 15.miesto v slalome, keď
v druhom kole zaznamenal najrýchlejší čas zo všetkých účast-
níkov kola. V superkombinácii bol trinásty.

Doteraz najväčší úspech zaznamenal na Zimných olympij-
ských hrách v Soči 2014. získaí s, miesto v disciplíne superkom-
binácia a 6.miesto v slalome, kde bol v druhom kole medzi všet-
kými slalomármi najrýchlejší. V septembri 2014 Adam Žampa
v Austrálsko-novozélandskorn pohári získal šesť prvenstiev.

Vá�ení obyvatelia Prešovského kraja,
už o niekol'ko dní nás čakajú VIanoce, sviatky lásky a radosti.

Preto mi dovoľte, aby som vám všetkým,
od Liptovskej Tepličky až po Novú Sedlicu, od Ondavky až po Sečovskú Polianku,

zaželal pokojné vianočné sviatky prežité v kruhu svojich blízkych.
Do nadchádzajúceho roku 2015 vám prajem veľa šťastia, zdravia,

lásky, pohody a dobrých ľudí okolo seba.

Peter Chudík
t predseda

Prešov keho,samosprávneho kraja


