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ŽUPNÉ NOVINKY
BENEFIČNÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ POMÁHAL UŽ PO ÔSMYKRÁT

8 000 eur sa rozdelilo medzi deväť príjemcov

V pondelok 2. marca sa uskutočnil už ôsmy ročník
benefičného bowlingového turnaja o putovný pohár
predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
Petra Chudíka. Zúčastnilo sa ho 22 družstiev z Prešova, Humenného, Svidníka, Ždiaru a Vranova nad
Topľou.

„V tomto roku sme rozdelili
opäť 8 000 eur pre viacero
príjemcov. Sú medzi nimi predovšetkým ľudia s ťažkým osudom, ktorí nás požiadali o pomoc, ale tiež sociálne zariadenia, ktoré poskytujú služby pre
hendikepovaných občanov i
mladí ľudia, ktorí reprezentujú
náš región. Som rád, že sme
mohli pomôcť ľuďom a organizáciám, ktorí nás o to požiadali.
Ako krajská samospráva nemáme prakticky žiadnu možnosť poskytnúť niekomu peniaze, hoci môže mať vážne životné
problémy. Preto som rád, že každý rok dokážeme zorganizovať
benefíciu, vďaka ktorej pomôžeme viacerým rodinám, ktoré to
skutočne potrebujú a ktoré sa
odvážne pasujú so životom na-

priek obrovským zdravotným
problémom alebo ťažkým životným situáciám,“ priblížil P. Chudík. V tomto roku bolo k dispozícii 8 000 eur, ktoré boli rozdelené medzi deviatich príjemcov
z celého kraja
Sedem prijímateľov dostalo
po 1000 eur. Patrí medzi nich
Matúš Luščák z Hanušoviec nad
Topľou, Matej Palko z Prešova,
Andrej Bachura z Hrabovca nad
Laborcom, Valéria a Ján Januchoví z Humenného, prešovské
občianske združenie Viera-Láska-Nádej, Domov sociálnych služieb Dúha z Bardejova a Základná umelecká škola z Humenného. Podporu získali aj mladí talentovaní
ľudia,
ktorí
reprezentujú Prešovský kraj.

Mladý šermiar Branislav Kucka
zo Sniny dostal príspevok 500
eur na účasť na Majstrovstvách
Európy kadetov v šerme v Maribore. Rovnaká suma bola
určená pre Ondreja Martinkoviča z Medzian. Tím mladých
kreatívnych umelcov totiž s
krátkym filmom Chýbajúce
spomienky získal v súťaži 48
FILM project cenu diváka, ktorú
si boli prevziať priamo v Hollywoode.

Na benefičnom bowlingovom turnaji sa stretli osobnosti
a celé spektrum spoločenského
života nielen z Prešova, ale z
celého kraja. Okrem Prešovského samosprávneho kraja svoje
družstvá postavili mestá Prešov
a Humenné, Prešovská univerzita, Slovenský bowlingový zväz,
novinári a viaceré prešovské
súkromné spoločnosti, ako napríklad Movyrob, Ikaro, Bamida,
Uniqa, Tampex, Spravbytkomfort, Pehaes, Double Tiffany,
Strachan zo Ždiaru či SESO Vranov nad Topľou.

V každom zo štvorčlenných
tímov bola zastúpená jedna žena. V konečnom poradí napokon
prvenstvo po tretíkrát v rade obhájilo zmiešané prešovské družstvo pod názvom LJHL, ktoré nahralo 595 bodov. Len o päť kolkov
menej (590) zhodili členovia

tímu organizátora, ktorým je
Prešovský samosprávny kraj. Na
treťom mieste sa umiestnilo
mesto Svidník s počtom zhodených kolkov 538. Najlepším
hráčom turnaja bol Marián Stašák (Drím tím) so 191 bodmi a
najúspešnejšia ženská hráčka

Anna Halická hrajúca za družstvo LJHL zhodila 157 kolkov.
Výťažok z benefičného bowlingového turnaja prešovského
župana bol vždy určený pre sociálnu oblasť. Za osem rokov bolo
rozdelených spolu 30 727 eur pre
24 príjemcov.

Príjemcovia výťažku benefičného bowlingového turnaja o putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja v roku 2015
Matúš Luščák, Hanušovce nad Topľou
Účel: Zakúpenie a montáž špeciálneho upevňovacieho pásu na sedadlo do auta
11-ročný chlapček navštevuje Špeciálnu základnú školu v Prešove. Upevňovacie popruhy zabezpečia jeho bezpečný prevoz do školy a nahradia veľmi nákladnú špeciálnu úpravu zadného sedadla auta.
Matej Palko, Prešov
Účel: Rehabilitačný pobyt v dennom centre Svetielko Prešov
Rehabilitačný pobyt v dennom centre Svetielko by 26-ročnému mladému mužovi pomohol zlepšiť
zdravotný stav. Ide o štvortýždňový projekt veľmi intenzívneho denného trojhodinového cvičenia.
Andrej Bachura, Hrabovec nad Laborcom
Účel: Liečebný pobyt v Adeli Medical Centre Piešťany
Dnes 28-ročný Andrej mal pred tromi rokmi nastúpiť do 3. ročníka na fakulte telovýchovy a športu na
Karlovej univerzite v Prahe. Dva dni predtým sa pošmykol na múriku bazéna a nenapraviteľne si poškodil miechu. Liečba v Adeli centre mu pomôže postaviť sa na nohy.
Valéria a Ján Januchoví, Humenné
Účel: Splatenie pôžičky na lieky
Rodina je v zlej finančnej situácii a na najnevyhnutnejšie lieky pre pani Valériu si musela zobrať pôžičku.
Základná umelecká škola, Humenné
Účel: Výškovo nastaviteľná lavica k novému digitálnemu organu
Výškovo nastaviteľná lavica k novému digitálnemu organu pomôže pri výučbe žiakom rôznej výšky.
Občianske združenie Viera-Láska-Nádej, Prešov
Účel: Nákup terapeutických prístrojov na zlepšenie zdravia hendikepovaných detí
Občianske združenie formou denného stacionára poskytuje komplexné rehabilitačné služby a zabezpečuje odborné vzdelávanie viacnásobne postihnutým deťom.
Domov sociálnych služieb Dúha, Bardejov
Účel: Nákup setu - herná konzola a televízor
Herná konzola bude slúžiť na rozvoj pohybovej koordinácie prijímateľov. Kamera sníma pohyby hráčov
a na obrazovke vytvára reálny pocit hrania hier.
Branislav Kucka, Snina
Účel: Účasť na Majstrovstvách Európy kadetov v šerme v Maribore

V bowlingu Pri trati sa zišlo približne 150 hrajúcich i nehrajúcich účastníkov.

Hoci v družstve boli len štyria hráči, najpočetnejší tím postavilo mesto Prešov.

JoyMotion, Film production, Ondrej Martinkovič, Medzany
Účel: Úhrada nákladov na dopravu a ubytovanie v Hollywoode na prevzatie ceny za film
Tím mladých kreatívnych umelcov so svojim krátkym filmom Missing Memories (Chýbajúce spomienky) zvíťazil v rámci celosvetovej súťaže „48 FILM project“ o najlepší krátkometrážny film za rok 2014
v kategórii „People's Choice“ (Cena diváka).

Putovný pohár predsedu PSK si po tretíkrát v rade odnieslo
prešovské družstvo LJHL.

Na bowlingový turnaj z Hanušoviec nad Topľou pricestovali
aj dvojičky Martin a Matúš Luščákoví s rodičmi.
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TURISTI MAJÚ NAJVÄČŠÍ ZÁUJEM O HRADY, STREDOVEKÝ BARDEJOV A KAŠTIELE

Hrad Ľubovňa navštívilo minulý rok vyše 140 000 návštevníkov

Najnavštevovanejším kultúrnym zariadením v Prešovskom
samosprávnom kraji za rok 2014
bolo jednoznačne Ľubovnianske
múzeum v Starej Ľubovni. Hrad a
skanzen si v minulom roku prišlo
pozrieť 145 681 návštevníkov, z toho viac ako tretina z nich (52 500)
pricestovala zo zahraničia. Oproti
roku 2013 sa počet návštevníkov
zvýšil takmer o 13 000. Podľa riaditeľa múzea Dalibora Mikulíka je
to „výsledok niekoľkoročného úsilia a stále pribúdajúcich aktivít
nielen počas hlavnej sezóny.“
Druhá priečka v návštevnosti
patrí tradične Šarišskému múzeu v
Bardejove. Päť expozícií v Bardejove
a Bardejovských Kúpeľoch si v roku
2014 prišlo pozrieť 55 300 návštevníkov, o 2800 viac ako v prechádzajúcom roku. Viac ako 8 000 z nich
bolo zo zahraničia. Múzeum ponúka historickú expozíciu Slobodné kráľovské mesto Bardejov,
ikony, prírodovednú expozíciu a v
areáli kúpeľov skanzen a národopisnú expozíciu vo vile Rákoci.

Tretiu najvyššiu návštevnosť si udržalo Múzeum v Kežmarku, ktoré spravuje druhý
hrad v pôsobnosti krajskej samosprávy – Kežmarský. Múzeum v
minulom roku zaevidovalo viac
ako 34 000 návštevníkov, o necelú
tisícku viac ako v roku 2013. Turisti zo zahraničia presiahli počet
7 000, o tisíc viac ako v roku 2013.
Najväčší záujem spomedzi aktivít múzea je o tradičné letné podujatie počas festivalu Európske
ľudové remeslo. Každý rok v spolupráci s experimentálnym divadlom exTeatro z Ľubice organizujú priamo v expozíciách hradu
nevšedné divadelné predstavenie
zamerané na postavy a udalosti z
dejín hradu a mesta Kežmarok.
Divadelné predstavenie má každý rok originálny scenár, ktorý
spracúva vždy inú tému.
Múzeum v januári tiež zvíťazilo vo verejnom hlasovaní a získalo ocenenie najlepšie kultúrne
zariadenie v Prešovskom kraji za
rok 2014. „Už niekoľko rokov sa

snažíme prinášať návštevníkom
produkty, ktoré zaujmú a stali
sme sa inšpiráciou aj pre iné
múzeá. Veľký záujem verejnosti
o tvorivé dielne, vyučovacie hodiny, koncerty, či rozprávky alebo Krvavé dejiny, nás posúvajú
stále ďalej. Budeme sa snažiť aj v
budúcnosti poskytovať návštevníkom také produkty, vďaka ktorým sa k nám budú vždy radi
vracať,“ skonštatovala riaditeľka
múzea Erika Cintulová.
Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje jediný renesančný kaštieľ v Prešovskom kraji – kaštieľ Drughetovcov. Spolu so
skanzenom ho v minulom roku
navštívilo viac ako 29 000 turistov, o tisíc viac ako v predošlom
roku. Návštevníkov zo zahraničia
zaevidovali viac ako 3 300. Kaštieľ
v tomto roku čaká veľká rekonštrukcia za 2,3 mil. eur. Kraj na to
použije úverové zdroje od Európskej investičnej banky. Do rekonštrukcie je zaradená kompletná
výmena strechy, sanácia krovu a

zateplenie podkrovia, odstránenie terasy na západnej strane, obnova vonkajších fasád, komplexná výmena okien, statické zabezpečenie obvodových múrov, odvlhčenie muriva a kanalizácia,
oprava mostíka pred vstupom,
výmena vstupnej brány, úprava
pochôdzkovej plochy balkóna na
východnej strane a jej odvodnenie a obnova balustrády a podstavcov sôch pred hlavným vstupom. Podľa riaditeľa múzea Vasiľa Fediča je cieľom rekonštrukcie
v rámci možností vrátiť dominante mesta pôvodný vzhľad a
napraviť to, čo pokazila „veľká re-

konštrukcia“ v 70. rokoch minulého storočia: „Skôr než začneme s prácami, musíme s dodávateľom dohodnúť realizačný postup. Od toho sa bude odvíjať aj
to, do akej miery bude počas letnej sezóny obmedzená prevádzka kaštieľa. Určite nechceme kaštieľ pre verejnosť uzavrieť úplne, ale na druhej strane musíme
dbať na bezpečnosť stavebníkov
i návštevníkov,“ vysvetlil V. Fedič.
Podľa štatistiky návštevnosti
si v minulom roku prišlo pozrieť
Podtatranské múzeum v Poprade
14 000 návštevníkov. Múzeum je

v súčasnosti celkom zatvorené
kvôli komplexnej rekonštrukcii,
počas ktorej bude pripravená aj
špeciálna expozícia vzácneho exponátu - kniežacej hrobky. Múzeum by malo byť opätovne otvorené až koncom roka 2016.
Renesančno-barokový kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou,
ktorý je sídlom Vlastivedného
múzea, videlo v uplynulom roku
takmer 11 000 návštevníkov.
Zhodne, po 13 000 návštevníkov,
zaevidovali v roku 2014 dve galérie v pôsobnosti krajskej samosprávy – Tatranská galéria v Poprade a Šarišská galéria v Prešove.

NA REKONŠTRUKCIU REGIONÁLNYCH CIEST V PSK PÔJDE V TOMTO ROKU 12,7 MIL. €

Cestári opravia 42 úsekov ciest, 17 mostov a 4 zosuvy
Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje v prvom
polroku zrekonštruovať 25 havarijných úsekov na
cestách II. a III. triedy. Dĺžka zrekonštruovaných úsekov by mala dosiahnuť 41,5 km. Rozpočet vo výške 3,3
milióna eur z rezervného fondu PSK vo februári
schválili poslanci Zastupiteľstva PSK.
„V súčasnosti realizujeme
proces verejného obstarávania.
Ak všetko dobre pôjde, práce by
sa mohli začať v máji,“ vysvetlil časový harmonogram riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC)
PSK Vladimír Kozák. Podľa je-

ho slov by práce mali byť ukončené najneskôr do konca júla.
Všetky vybrané úseky sa budú
realizovať na cestách III. triedy, výnimkou sú dve komunikácie II. triedy - Ňagov – Čabalovce v okrese Medzilaborce a

takmer kilometrový úsek pred
obcou Jasenovce vo vranovskom okrese. Finančne najnáročnejšia bude rekonštrukcia úseku Podhorany – Vojňany v okrese Kežmarok. Z celkového rozpočtu 511 000 eur

však plánujú cestári v tomto konštruovaných 17 mostov, z
roku preinvestovať len 100 000. toho osem v havarijnom stave.
Stabilizujeme štyri zosuvy a
Druhú časť opráv regionál- odstránime následky povodní
nych ciest predstavuje ukonče- na 17-tich úsekoch ciest,“ konnie siedmich projektov finan- kretizoval V. Kozák. Zmluvy bocovaných z Regionálneho ope- li podpísané ešte v októbri miračného programu a z vlast- nulého roku. Na niektorých
ných zdrojov PSK, kde celkový stavbách sa začalo pracovať,
rozpočet dosahuje 9,3 mil. eur. ale počas zimy boli stavby
Ide o tretiu a štvrtú etapu re- uzavreté. „Momentálne čakonštrukcie mostov, štvrtú káme na vhodné klimatické
etapu stabilizácie zosuvov, od- podmienky, aby sa mohli práce
stránenie následkov povodní naplno rozbehnúť. Všetky tieto
na regionálnych cestách i na práce musia byť ukončené do
mostoch PSK. „V konečnom dô- 30. júna,“ priblížil riaditeľ SÚC
sledku bude v rámci týchto PSK.
V prvom polroku 2015 teda
siedmich projektov spolu zre-

Prešovský kraj investuje do rekonštrukcie regionálnych ciest
a mostov spolu 12,7 milióna
eur. Cestári však už v tejto
chvíli evidujú v zásobníku ďalších 55 havarijných úsekov na
cestách II. a III. triedy, ktoré
budú potrebovať finančné prostriedky. Ďalšie financie do
ciest plánuje Prešovský kraj
vyčleniť v roku 2016 z úverových zdrojov od Európskej investičnej banky. Podľa predbežného plánu by malo ísť šesť
miliónov eur na modernizáciu
ciest a 2,3 mil. eur na modernizáciu techniky – nákup posypových vozidiel pre SÚC PSK.

REKONŠTRUKCIE NA REGIONÁLNYCH CESTÁCH V ROKU 2015 PODĽA JEDNOTLIVÝCH OKRESOV:
Okres Bardejov: spolu 1,68 mil. €

Okres Levoča: spolu 1,22 mil. €

Okres Snina: spolu 249 400 €

Raslavice – Osikov (70 000 €)
Šarišské Čierne (126 000 €)
Stuľany – Kuková (160 000 €)
Lukavica – Bardejov (172 000 €)
Frička – Gaboltov (192 000 €)
Stebnícka Huta – Zborov (190 000 €)
Most Kružľov – na ceste Kríže – Kružľov (75 000 €)
Most Nemcovce – na ceste Nemcovce – Kurima (371 000 €)
Zosuv Beloveža – na ceste Beloveža – Bardejov (320 000 €)

Dravce – Bukovinka (248 000 €)
Domaňovce – hranice okresu Spišská Nová Ves (55 000 €)
Vyšný Slavkov – Bijacovce (Paršivá) (916 000 €)

Snina – Pčoliné (57 400 €)
Zosuv Snina – na ceste Pichné – Snina (192 000 €)

Okres Medzilaborce: spolu 747 000 €

Stará Ľubovňa – Kolačkov (120 000 €)
Stará Ľubovňa – Litmanová (175 000 €)
Plaveč – Andrejovka (230 000 €)
Medzibrodie – Mníšek nad Popradom (445 000 €)
Sulín – Malý Lipník (190 000 €)
Ľubovnianske kúpele – Plavnica (299 000 €)
Most Veľká Lesná - na ceste Veľká Lesná – Haligovce (440 000 €)
Most Sulín – na ceste Sulín – Malý Lipník (626 000 €)

Ňagov – Čabalovce (175 000 €)
Rokytovce – Medzilaborce (25 000 €)
Most Radvaň nad Laborcom – na ceste Oľka – Radvaň n/Laborcom
(359 000 €)
Most Čabiny – na ceste Sukov – Medzilaborce (188 000 €)

Okres Humenné: spolu 1,7 mil. €

Okres Prešov: spolu 1,48 mil. €

Topoľovka – Karná (230 000 €)
Ohradzany – Baškovce (100 000 €)
Nižné Ladičkovce – Vyšné Ladičkovce (135 000 €)
Ruská Kajňa – Košarovce (245 000 €)
Nechválova Polianka – Udavské (25 000 €)
Most Vyšná Sitnica – na ceste Ruská Poruba – Košarovce (242 000 €)
Most Zubné – na ceste Zubné – Vyšný Hrušov (299 000 €)
Most Jabloň – na ceste Sl. Krivé – Koškovce (216 000 €)
Most Košarovce – na ceste Víťazovce – Košarovce (207 000 €)

Zlatá Baňa – Červenica (120 000 €)
Chminianske Jakubovany – Chminianska Nová Ves (177 000 €)
Klenov – Prešov (264 000 €)
Mirkovce – Varhaňovce (190 000 €)
Ondrašovce – Chminianska Nová Ves (76 000 €)
Ľubovec – Kysak (70 000 €)
Most Svinia – na ceste Lažany – Svinia (146 000 €)
Most Zlatá Baňa – na ceste Červenica – Zlatá Baňa (114 000 €)
Zosuv Klenov – na ceste Klenov – Sedlice (325 000 €)

Okres Kežmarok: spolu 786 000 €
Podhorany – Vojňany (511 000 €)
Stará Lesná (157 000 €)
Osturňa (118 000 €)

Okres Sabinov: spolu 789 000 €
Oľšov – spojka (80 000 €)
Krásna Lúka – Torysa (245 000 €)
Renčišov – Jarovnice (78 000 €)
Zosuv Brezovička – na ceste Vyšný Slavkov – Brezovica (293 000 €)
Most Ľutina – na ceste Olejníkov – Ľutina (93 000 €)

Okres Stará Ľubovňa: spolu 2,52 mil. €

Okres Stropkov: 350 000 €
Šandal – Radoma (350 000 €)

Okres Svidník: spolu 619 000 €
Mlynárovce – Beňadikovce (250 000 €)
Cigľa – Šarišské Čierne (225 000 €)
Mičakovce – Giraltovce (144 000 €)

Okres Vranov nad Topľou: spolu 1,58 mil. €
Jasenovce – pred obcou (135 000 €)
Davidov (96 000 €)
Dlhé Klčovo (103 000 €)
Most Sačurov – na ceste Dlhé Klčovo – Sačurov (318 000 €)
Most Giglovce – na ceste Jasenovce – Holčíkovce (303 000 €)
Most Ďurďoš – na ceste Mičakovce – Hanušovce nad Topľou (64 000 €)
Most Vyšný Žipov – na ceste Skrabské – Bystré (558 000 €)

