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NAJÚSPEŠNEJšíM ŠPORTOVCOM PSK SA STAL OLYMPIONIK ADAM ŽAMPA

Talentovaní stredOŠkolskí športovci
si odnesú aj finančné ocenenie 500 €
Titul najúspešnejšieho športovca Prešovského samosprávneho
kraja za rok 2014 získal Adam Žampa. Kral'ovanie prešovských hádzanárov na tróne najúspešnejších po piatich rokoch zlomil 24-ročný zjazdár vďaka fantastickým výsledkom na minuloročných Zimných olympijských hrách v ruskom Soči. Už 12. ročník slávnostného
vyhlásenia najúspešnejších športovcov a športových kolektívov
Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014 sa koná dnes v prešovskom Divadle Jonáša záborského.
Odborná komisia na základe
výsledkov za rok 2014 určila desať najúspešnejších športovcov
PSK - jednotlivcov v kategórii dospelých bez určenia poradia, tri
najúspešnejšie športové kolektívy v kategórii dospelých a tri v
mládežníckej kategórii. Ocenení
boli aj najúspešnejší
študenti
stredných škôl, najúspešnejšia
stredná škola, zdravotne postihnutý športovec, víťaz internetového hlasovania a udelená bola aj Cena predsedu PSK.
Najúspešnejším športovcom
Prešovského
samosprávneho
kraja za rok 2014sa stal Tatranec

Adam Žampa S piatym miestom
v kombinácii a šiestou priečkou
v slalome na Zimných olympijských hrách v Soči bol jednoznačným favoritom tohtoročného
oceňovania. V prvej desiatke bez
určenia poradia ho doplnili aj
ďalší úspešní účastníci minuloročnej olympiády, lyžiar Martin
Bajčičák a sánkar Jozef Ninis.
Minuloročné umiestnenie v desiatke najlepších športovcov PSK
dokázali obhájiť iba traja športovci. Popradský horolezec Peter
Hámor, ktorý zdolal ďalšiu
osemtisícovku,
Ján Matej z
KSTaKBardejov za zlatú medailu
na majstrovstvách sveta v tlaku

na lavičke a najúspešnejší športovec kraja za posledné dva roky,
Iavoruká hádzanárska spojka z
Tatranu Prešov, Dajnis Kristopans. V top desiatke nemohol
chýbať ďalší hádzanár, tradičná
opora tímu prešovského Tatranu, Radoslav Antl, najúspešnejší
športovec kraja z roku 2011. Zaradili sa sem aj dvaja Popradčania - kickboxer Pavol Garaj z klubu Body Gym a Jana Purdjaková,
majsterka sveta v kulturistike a
najlepšia športovkyňa Slovenska
v neolympijských športoch. Desiatku najúspešnejších športovcov premiérovo doplňa reprezentantka Slovenska v gymna-

stickom aerobiku Petra Tomková z TJ Slávia PU Prešov.
Najlepším kolektívom dospelých sa podľa očakávaní zaslúžene stal slovenský šampión,
hádzanársky klub Tatran Prešov.
Druhé miesto medzi najlepšími
kolektívmi dospelých po štvrtýkrát obhájili volejbalisti z VK
Chernes Humenné, ktorí však už
dnes pôsobia v inom kraji. Trojicu medzi dospelými uzatvárajú
majsterky slovenska, hokejistky
ŽHKPoprad. Aj v kategórii najúspešnejších mládežníckych kolektívov za rok 2014 dominovali
hádzanári. Starší dorastenci Tatran Prešov si po štvrtý raz v rade
vybojovali titul majstra Slovenska a oprávnene sa stali najúspešnejším mládežníckym kolektívom. Druhé miesto patrí mažoretkám Flowers Prešov za zbierku siedmich titulov majstra
sveta a ôsmich titulov majstra
slovenska. Tretiu priečku obsadili mladí boxeri z MŠK Vranov
nad Topľou.

Už niekolko rokov si krajská
samospráva osobitne všíma aj
úspechy študentov stredných
škôl. Najúspešnejšími študentmi
za rok 2014 sa stali atlét Daniel
Turcsányi zo Strednej odbornej
školy polytechnickej v Humennom a Slavomíra Palčáková zo
Strednej zdravotníckej školy v
Prešove, ktorá jazdí parkúr za
Par kur Team Slavoj. Každý z nich
premiérovo získal šek na 500 eur
od Nadácie PO CAR na podporu
športových aktivít.Najúspešnejšou strednou školou za rok 2014
sa stalo Súkromné športové
gymnázium Elba v Prešove. Medzi jeho žiakov patria viacerí slovenskí mládežnícki reprezentanti v rôznych druhoch športu.

mu oddielu Chernes Humenné,
ktorý v novembri minulého roka
oslávil 30.výročie svojho vzniku
a vychoval 14 mládežníckych
majstrov slovenska. V tomto roku má kraj opäť víťaza internetového hlasovania. Z počtu 12619
hlasov získal Black Tiger Taekwondo Klub Snina tretinu, presne 3 826 hlasov, čím si suverénne
vybojoval internetové víťazstvo.
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Medzi najúspešnejších športovcov Prešovského kraja v 12ročnej histórii vyhlasovania patria hádzanári Dajnis Kristopans
(2012a 2013), Radoslav Anti (2011)
a Alexander Radčenko z Tatranu
Prešov (2009 a 2010), kulturista
Andrej Hlinka zo Starej Iubovne
(2007), lyžiar Martin Bajčičák
(2005 a 2006), nohejbalista MaCenu pre zdravotne postihnutého športovca získal 28-ročný rek Tomčišák z Humenného
zrakovo postihnutý lyžiar Miro- (2004) a silová trojbojárka Eva
slav Haraus, strieborný medailis- SVjanteková z BaIdejova (2002).
ta zo zimnej paralypiády v Soči. za rok 2008 toto ocenenie nebolo
Cenu predsedu PSK udelil Peter udelené a v roku 2003 anketa
Chudík v tomto roku plavecké- vôbec nebola vyhlásená.
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ADAM žAMpA - najúspešnejší
športovec PSKza rok 2014.

Najlepším kolektívom dospelých sa stal slovenský šampión,
hádzanársky klubTATRAN PRFAov.

starší dorastenciTATRAN PRFAov . majstri
Slovenskaa najúspešnejší mládežnícky kolektív.

Cenu predsedu PSKudelil Peter Chudík plaveckémuoddielu
CHEMES HUMENNé.

I!t
Cenu pre hendíkepovaného športovca získal strieborný medailista
zo zimnej paralypiády v Soči
MIROSLAV HARAUS.

BLACK TIGER TAEKWONDO KLUB SNINA sa s 3 826hlasmi suverénne stal internetovým víťazom.

Najúspešnejší študent za rok 2014 . DANIEL
TURCSÁNYI z SOŠ polytechnickejv Humennom.

Najúspešnejšia študentka za rok 2014SLAVoMfRA PAItÁKOv Á zo S7A v prešove.
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Spolupráca S Vojvodinou sa zacne v oblasti kultúry
o spolupráci predovšetkým v oblasti kultúry rokovali na návšteve v autonómnej oblasti Vojvodiny zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja začiatkom februára. "Spolupráca medzi regiónmi a našimi
mestami funguje už niekoľko rokov. Mnoho obcí a
miest na území nášho kraja udržiava predovšetkým
kultúrne kontakty s Rusínmi žijúcimi vo Vojvodine,"
priblížil podpredseda PSK Radoslav Čuha.
vená rum vo Vojvodine. Majú

tiež veJký záujem, aby sme finanČDezabezpečili aj prepmvu
divadelnJkovz Divadla A1eDndra Duchnoviča zo Slovenska
do Vojvodiny na pnpmvoVBDé
kultúrne podujatia. Budeme
bIsdaf možnosti ako prefinancovaf tieto aktivity. aby sme
slovenskej menšine vo Vojvodine sprostredkovali prezentáciu našich kultúrnych olpnizádJ..
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Podpredseda PSK
RADOSLAV CUHA je garantom spolupráce s Vojvodinou.
Po návšteve R. čuha potvrdil, že "srbský partner nás po-

žiadal o zafinancowmie prepravypre súbor PULSna 53.ročnfk rus1nskebo festivalu čer-

oba regióny majú veľa spoločného, a to najmä z kultúrneho, historického a jazykového hľadiska V samotnej Vojvodine žije menšina približne
60 000 slovákov, ktorí si zachovávajú svoje tradície, zvyky a
jazyk prostredníctvom úradného používania slovenčiny a rusínskeho jazyka Jedným z problémov je rovnako ako v Prešovskom kraji, vysoká miera

fluktuácie elity mladých ľudí,
ktorí odchádzajú za prácou a
vyššou životnou úrovňou do
zahraničia
Podpredseda zhromaždenia AP vojvodiny Milivoj Vrebalov zdôraznil bohatstvo regiónu Vojvodiny, ktoré je obsiahnuté v geotermálnych prameňoch, biomase, či veternej
energii. Spoluprácu medzi regiónmi vidí aj v odovzdávaní
skúseností zo strany PSK v oblasti využívania obnoviteľných
zdrojov energie.
Nakoľko rozpočty na tento
rok majú oba regióny schválené, spolupráca sa začne menšími projektmi. Zástupcovia
autonómnej oblasti vojvodiny
prejavili záujem o vzájomné
aktivity najmä v kultúrnej a
vzdelávacej oblasti so zameraním sa na študentov. Predovšetkým výmenné pobyty divadel-

Dohoda o spolupráci medzi PSK a vojvodinou bola podpísaná 26. novembra 2014 v Prešove.
ných súborov, výmenné pobyty
študentov slovanistiky, prezentácie výtvarníkov, usporadúvanie koncertov a súťaží, či účasť
na Akademickom
Prešove.

Academy of cent:ra.lEuropean partneri zúčastniť na pripravoschools, ·prisľúbil Radoslav Ču- vanom ekonomickom fóre v

"Sprostredkujeme kontakty a
odporúčania prfslušným inštitúciám. Našou ambíciou bude
realizovaf podobné aktivity aj v
rámci stredných šk61, ktoré sú
v priamej kompetencii PSK.
Momentálne je aktuálna výzva
pre partnexstv1Í šk61 cez "aces -

EÚ: "Vojvodinu m6žemeza~
jif ako nášho projektového
partnera v prípade vyhlásenia
vhodnejvýzvyvnovomprogmmovom období. Vb.odným nástrojom bymohls. bytDunajská
stratégia.·

ha Podpredseda PSKdoplnil, že
ďalšie možnosti spolupráce vidí aj v oblasti využitia fondov

Najbližšie by sa mali srbskí

máji.
Medzinárodnú
dohodu o
spolupráci medzi Prešovským
samosprávnym krajom a autonómnou pokrajinou vojvodiny
podpísali najvyšší predstavitelia regiónov 26. novembra 2014
v Prešove. Je orientovaná predovšetkým na oblasti kultúry,
školstva, sociálnu sféru a cestovnýruch.

Schéma malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu
prešovský samosprávny laaj
na základe dohody s '(}radom
vlády SR od roku 2013 riadi a implementuje takzvanú Schému
malých grantov N6rskeho finančného mechanizmu (NFM)
v rámci Programu SKOScezhraničná spolupráca.
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Program je zameraný na podporu slovensko-ukrajinskej spolupráce. Financovaný je z prostriedkov Nórskeho finančného
mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.
Oprávnení žiadatelia mohli
v rámci vyhlásenej výzvy od 30.
decembra 2013 do 31. marca 2014
žiadať finančné prostriedky vo
výške od 5 000 do 170 000 eur.
Projektové aktivity museli byť
zamerané na dosiahnutie jedného zo štyroch definovaných výsledkov:
• Vytvorenie nových a podpora
existujúcich partnerstiev/sietí
• Posilnenie výmeny knowhow, osvedčených postupova
skúseností s Nórskom
• Vytvorenie lepších podmienok na hraničných priechodoch
• Zlepšenie cezhraničného toku
informácií
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Celková alokácia schémy
malých grantov predstavuje sumu 2,7 milióna eur a je určená
pre žiadateľov z Prešovského a
Košického samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj pri-

jal a zaregistroval 73 projektových žiadostí, pričom výška požadovaného grantu presiahla 8,7
milióna eur, čo je viac ako trojnásobok celkovej alokácie.

partnerstiev/sietí
• sieťovanie inštitúcií v oblasti
kultúry
• zachovanie kultúrneho dedičstva,
• turizmus,
• energetika a ochrana životného prostredia,
• podpora zamestnanosti a pod.

Počas formálneho hodnotenia
bolo vylúčených 13 projektových
žiadostí. Ostatných 60 žiadostí
posúdili nezávislí experti a postúpili výberovej komisii. VýbePre výsledok 2:
rová komisia v decembri miJeden projekt - posilnenie
nulého roku schválila zoznam výmeny know-how, osvedčepredbežne schválených projek- ných postupova
skúseností
tov a zoznam rezervných projek- s Nórskom
tov.

Pre výsledok 3:
V rámci dostupnej alokácie
výberová komisia odporučila
Prešovskému samosprávnemu
kraju schváliť 16 projektových
žiadostí. Najviac, deväť projektov, je zameraných na vytvorenie apod poru partnerstiev. Štyri
projekty by mali byť zamerané
na zlepšenie cezhraničného toku informácií.

Dva projekty - vytvorenie
lepších podmienok na hraničných priechodoch Slovenska
a Ukrajiny

Pre výsledok 4:
Štyri projekty - zlepšenie
cezhraničného toku informácií
• zlepšenie cezhraničného toku
informácií o partnerských regiónoch,
• zlepšenie
informovanosti
o cestovnom ruchu,
• zlepšenie
informovanosti
o prírodnom a kultúrnom bohatstve,
• výmena know-how.

výsledok

Počet schválených žiadostí

Počet podaných žiadostí

Sieťovanie inštitúcií v oblasti kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, turizmu, energetiky a ochrany životného prostredia, podpory zamestnanosti
a pod.
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Posilnenie výmeny know-how,
a skúseností s Nórskom

1

1

2

2

Prešovský samosprávny kraj
v súčasnosti rieši procesné záležitosti so žiadatelmi a pripravuje
podpis zmlúv schválených projektov. Ak žiadatelia akceptujú
ponuky na grant a doložia všetku požadovanú dokumentáciu,
krajská samospráva bezodkladne pristúpi k podpisu zmlúv a
hneď potom budú môcť začať
s realizáciou projektov typu:

Vytvorenie lepších podmienok na hraničných
doch Slovenskej republiky a ukrajiny

zlepšenie cezhraničného
toku informácií o partnerských regiónoch - zlepšenie informovanosti
o cestovnom ruchu, prírodnom a kultúrnom bohatstve a výmena know-how
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19

Pre výsledok l:
Deväť projektov - vytvorenie
nových a podpora existujúcich

Spolu:

16

73

osvedčených

postupov

priecho-

