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SAMOSPRÁVNY KRAJ ZíSKAL PÄT CIEN V CELOSLOVENSKEJ SÚTAŽI

PSK má najkrajšie propagačné materiály
v súťaži Najkrajšiakniha a propagačný materiál o Slovensku získal Prešovský samosprávny kraj (PSK)spolu päť ocenení za propagačné materiály, ktoré vydal v roku 2014. Kategóriu Propagačné materiály o kraji
a regióne úplne prevalcoval, keď
získal všetky ocenené pozície.
Ocenený bedeker
Kraj v kategórii Knihy o kraji
a regióne získal 3. miesto za obrazovú publikáciu Prešovský samosprávny kraj. Knihu, ktorá
prostredníctvom fotografií Milana Nogu predstavuje
všetky
okresy kraja a ich jedinečnosti,
pripravila spoločnosť RECa senica. Tá autorsky spracovala aj sériu propagačných
materiálov,
ktoré sa umiestnili na druhom
mieste v kategórii Propagačné
materiály o kraji a regióne. Medzi brožúrami nechýbajú tradičné chute kraja, dávne legendy a
povesti z regiónu či predstavenie
siedmich divov kraja. Tretie miesto v tejto kategórii patrí turistickému bedekru, ktorý kraj vydal po prvýkrát v histórii. Všetky
materiály boli realizované v rámci projektu z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 3.2
- Podpora a rozvoj infraštruktúry
cestovného ruchu .• Všetlcy materiály, letore majú jednotnf vizuál korešpondujúci s farbami
samosprávneho haja, sú pripravené vo viacerýr:b. jazykových
veIZiách. okrem slovenčiny sa
striedajú angličtina, poJština.,
ruština a francúdt:ina. Zaujfmavostou je špeciálna brožúra v
B18ilovom pfsme pre nevidiacich, • približuje Jaroslav Fodor
zo spoločnosti RECa.
Tatry 4 Seasons
V kategórii Propagačné materiály o kraji a regióne boli udelené dve tretie miesta a to druhé
patrí ďalšej sérii propagačných

materiálov, ktoré pod názvom
Tatry 4 Seasons, pripravila prešovská spoločnosť R.S.media. séria propagačných materiálov zameraných na tatranský región okresy Poprad, Stará Ľubovňa,
Kežmarok a Levoča, bola realizovaná v rámci projektu Klaster turizmu Tatranského regiónu takisto z Regionálneho operačného programu. Hoci propagačné
materiály predstavujú iba časť
projektových aktivít, podarilo sa
zrealizovať rôzne produktové
publikácie, ktoré vyšli v celkovom náklade 50 000 kusov. Samostatne sú predstavené napríklad
Najlepšie výlety s deťmi, Netradičné zážitky, Bezbariérová turistika, Adrenalínové zážitky, Najkrajšie túry, Najlepšia lyžovačka,
Najlepšie túry, Architektúra,
Kúpanie a wellness, Cykloturistika či Sakrálne pamiatky.
Úspešná detská hra
Zlatá priečka v kategórii Propagačné materiály o kraji a regióne zaslúžene patrí špeciálnemu
propagačnému materiálu pre deti pod názvom Objavujeme Prešovský kraj. Letný turistický darčekový balíček - omalovánku, pexeso a špeciálnu spoločenskú
hru vydala Krajská organizácia
cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska a autorsky ho pripravila tiež spoločnosť R.S. media.
Počas minuloročnej letnej sezóny mala hra určená pre deti zo
základných škôl velký úspech.
Malí turisti si na svojich potulkách s dospelým sprievodom

Darčekový balíček pre malých turistov tvorí špeciálna
čenská hra o Prešovskom kraji, pexeso a omalovánka

spolo-
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NAJLEP I
VÝLETY S DETMI

mohli vo vybraných lokalitách
Prešovského kraja - Bardejov,
Bardejovské Kúpele, Kaštieľ Humenné,
Skanzen
Humenné,
Múzeum moderného
umenia
Andyho Warhola v Medzilaborciach, Levoča, Ľubovniansky
hrad, Červený kláštor, Štrbské
Pleso a Kúpele Vyšné Ružbachy,
nechať opečiatkovať poslednú
stranu omaľovánky, ktorá bola
po zaslaní v septembri zaradená
do žrebovania .• cbce1i sme po-

KÚPANIE

AWELL
hrsne oslovit aj najmenšfch tuMOV a ich rodiny, aby sa pri
plánovani svojich dovoleniek
v.Prelomom
haji inšpirovali
krásami nášho haja, letore sú
mázomeoévomalóvánke,peRse a spoločenskej hre. Na konci
leta sme ocenili mnohých účastnflcov. Našim cielom je vycboVlÍvat si turistov, letor! sa do
nášho haja budú vracat aj
v dospelosti, • uviedol výkonný
riaditeľ KOCRMartin Janoško.

Z Prešovského kraja v súťaži
bodovala už len spoločnosť Region Poprad, ktorá v kategórii knihy o Slovensku získala prvú priečku s publikáciou Ako vznikali turistické chaty a útulne na slovensku.
Slávnostné vyhodnotenie a
vyhlásenie výsledkov súťaže sa
koná dnes v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v rámci
vernisáže víťazných exponátov.

Výstava v Banskej Bystrici potrvá do 5. mája a počas roka budú
exponáty vystavené aj v ďalších
slovenských mestách - Bardejov,
Košice, Levice, Lučenec, Muráň,
Nitra, Piešťany, Rožňava, Stará
Ľubovňa, Velký Krtíš, Zvolen.
súťaž Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku,
ktorá vyhlasuje a organizuje
Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov, píše
v tomto roku 8. ročník.

DO MÁJA SA ZREALIZUJE EŠTE ŠEsf PROJEKTOV
lazmluvňovanie projektov V rámci

Programu PL-SK 2007-2013 pokračuje
Začiatkom roka 2015 Európska komisia schválila Program Interreg
V·APolsko-Slovensko 2014·2020 s
alokáciou takmer 155 miliónov eur
z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.Program je odpoveďouna
kľúčovévýzvy polsko-slovenského
pohraničia a bude podporovaťprojekty v oblasti ochrany a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva,rozvojadopravyakoaj zlepšenia kvality vzdelávania.
Prešovský samosprávny kraj bude
v rámci novej finančnej perspektívy 2014·2020 naďalej ako partner
zodpovedať za implementáciu
mikroprojektov. Schválený Program nadväzuje na postupné ukončenie Programu cezhraničnej spolupráce PL·SK2007 - 2013, v ktorom na základe vzniknutých
úspor v rámci Prioritnej osi III
v týchto dňoch Prešovský samosprávny kraj pripravuje zmluvy
o poskytnutí finančného príspevo
ku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej sume
217600 eur. Podporené sú projekty
z tretej výzvy,ktoré boli zaradené

do kategórie rezervných projektov
a akceptovali podmienku ukončenia aktivit do 31. mája 2015.
Odborcezhraničnej a medzinárodnej spolupráce PSK momentálne

vykonáva činnosti súvisiace s pripravou zmlúv pre úspešných žiadateľov. Patria medzi nich LESY
Slovenskej republiky, obec Palota,
Základná škola s materskou školou

Vedúca odboru cezhraničnej a medzinárodnej
s riaditeľom Regionálnej rozvojovej agentúry

Kráľovnej Pokoja v Haligovciach,
Mesto Svidník, Regionálna rozvojová agentúra Svidník a Správa a
údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

spolupráce PSK Patrícia Janošková
Svidník Mironom Mikitom

Hnátová
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Doteraz využili ponuku len štyri obce
Prešovský samosprávny kraj pokračuje aj v tomto roku v spolupráci s miestnou
samosprávou a ponúka obciam spoluprácu pri jarnom upratovaní. Obce majú totiž možnosť využiť na zvel'adenie svojho katastra nezamestnaných
i poberateI'ov sociálnych dávok, ak podpíšu zmluvu s úradom práce. Samosprávny kraj ponúka obciam možnosť využiť týchto pracovníkov aj na úpravu okolia regionálnych ciest. Pri prácach na majetku, ktorý patrí Správe a údržbe ciest (SÚC) PSK,
budú cestári poskytovať aktívnu súčinnosť.
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"snažfmesa len využit sedliacky rozum. obce majú občanov z
úradu práce, nám zase cb:lbajúpracovníci na jednoduché práce pri
údržbe ciest II. a m. triedy. preto
ponúkame obciam aktívnu spoluprácu: emi poskytnú pracovnfkov,
my zabezpečfme materiál a pracovné prostriedky. Vfsledk.ombudú vykosené priekopy, ~ ~
viská a upravené okolie ciest, • vy-

ského samosprávneho kraja Radoslav Čuha,Rozsah prác, ktoré môžu
nezamestnaní takto realizovať, je
skutočne bohatý, Patrí sem čistenie
a upratovanie priekop a rigolov,
čistenie priepustov, natieranie zábradlí a zvodidiel, čistenie dopravných značiek, prerezávka stromov
a kríkov či kosenie priekop,
Ako potvrdila riaditeľka Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
svetľuje nápad podpredseda Prešov- v Prešove Alena Krištofíková, mož-

ností ako využiť nezamestnaných
je viacero: .,zákon o pomoci v

hmotnej núdzi ponúh starostom
pomoc vo viacerfr:b.ustanoveniach, či už ide o dobrovolnfcie
práce, malé obecné služby, alebo
povinnost odpracovat si pomoc v
hmotnej núdzi. Oceňujeme záujem samosprávneho haja zapojit
sa aitfvne do tohto procesu. Zmluvy podpisujeme priebežne počas
roh podla požiadaviek starostov. •

v minulom roku túto možnosť
využili len štyri samosprávy v Prešovskom okrese - mesto Prešova
obce Kvačany, Miklušovce a Fintice. Správa a údržba ciest im poskytla farby, štetce, riedidlá na
údržbu mostov v blízkosti obcí alebo priamo v obci, Spoluprácu s prešovským úradom práce i krajskými cestármi si pochvaľujú:

"Pracovníci zabezpečujú čisrenie
verejnfr:b. priestranstiev, CÍDtorfna a r6zne pomocné stavebné
práce. cftia spolupatričnost, majú
záujem a urobili obrovsi:f lus
práce pre obec, ·konštatuje staros-

obec čistú a upravenú. Al chce vat. Ale stojí to za to, ·hodnotí vlamalá obec udxžatrozpočet, je to je- dimír Mrúz.
diná šanca, ako zabezpečit údxžbu
V súčasnosti Správa a údržba
a čistotu na úrovni. •
ciest PSKeviduje záujem z 20 obcí
Výraznejšiaspolupráca s miestnou samosprávou sa však v minulom roku nerozbehla, Viacerí
starostovia nemajú záujem s úradmi práce spolupracovať pri čistení
ciest mimo katastra obce, pretože
to prináša viac práce, predovšetkým pre malé obce, Pracovníkov
treba vybaviť ochrannými pracovnými prostriedkami, označiť pracoviská, zabezpečiť dodržiavanie
bezpečnosti pri práci a predovšetkým pracovníkom určiť prácu:

Prešovského a Svidníckeho okresu.
Ažpo podpise zmlúv však bude definitívne jasné, kde sa tento model
bude realizovat.Al niekto bladá

riešenie, ako pom6et obci, je to
ideálny model, ltorf umožní zveladit obec a jej blfzle okolie,• pripomína Radoslav Čuha,

ta Bajerova Vladimír MTÚZ_
Ako dodal Pavol Veteráni, starosta z maličkej obce Kvačany,.bo1 "stojí to dost námahy. Nestačf t0by som bez nich úplne stratenf. tiž zadat prácu. Al chceme, aby

Starostovia, ktorí majú záujem
o túto možnosť spolupráce, sa
môžu kontaktovať emailom alebo
telefonicky na koordinátora týchto
aktivít zo Správy a údržby ciest
PSK,ktorým je Ladislav Holík, holildadislav@sucpsksk,
telefón

od jari do jesene udxžiavajú celú niečo robili, musfme ich kontrolo-

0905 926 045_
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Farbu na zábradlie v Bajerove už dodali krajskí cestári- Zlava Pavol Veteráni, Radoslav Čuha,
Vladimír Mrúz a Alena Krištofíková,

POSTUP NA MAJSTROVSTVÁ SVETA DO BUDAPEŠTI

(sprava) Rado-

VÍŤAZSTVO žIAKOV UMELECKEJ ŠKOLVV KEžMARKU

Majsterka Slovenska v úprave Knieiacia hrobka z Popradu ožila
textu na pocítaCije z Preiova
Dorota Jusková zo Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb v Prešove sa
stala aktuálnou majsterkou Slovenska pre rok 2015 v úprave textu na počítači a
Dávid lech z tej istej školy získal titul vicemajstra Slovenska v odpise textu na
rýchlosť. Tieto pozície im zabezpečili postup na Majstrovstvá
sveta do Budapešti.

I
Celoslovenské kolo súťaže
v spracovaní informácií na počítači (SIP) sa konalo v marci v
Slanickej osade pri Námestove,

Zo Strednej odbornej
školy
(soš) obchodu a služieb v Prešove si účasť vybojovali za najvyššie umiestnenia
z krajské-
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V Kvačanoch už majú okolie ciest vyčistené, Priamo na mieste to kontrolovali
slav Čuha, Pavol Veteráni, Vladimír Mrúz a Alena Krištofíková.

Dávid Lech

Dorota Jusková

ho kola traja žiaci - Dorota Jusková (IIL O - obchod a podnikanie), Dávid Lech (IV_O - informačné technológie a služby
vobchode)
a Andrea Balážová
(IL O - obchod a podnikanie),
Andrea Balážová získala cenu
INTERSTENA za 4_miesto v odpise textu na rýchlosť a jej
osobnou ambíciou je v budúcom roku zaútočiť na najvyššie priečky,
Dorota po predchádzajúcej
dlhodobej a náročnej príprave
si vybojovala víťazstvo v UTX
medzi 12 najtalentovanejšími
postupujúcimi
žiakmi stredných škôl z celého Slovenska a
Dávid po usilovnom tréningu
získal striebro v odpise textu
na rýchlosť medzi 17-timi nemenej talentovanými najrýchlejšími žiakmi slovenska,
Majstrovstvá sveta v Budapešti sa budú konať tz - 24_júla
na Corvinus University of Budapest,

Študenti Strednej umeleckej školy (SUŠ) v Kežmarku vytvorili model Kniežacej hrobky, za ktorý získali v kr~skom kole Stredoškolskej odbornej
činnosti (SOC) v odbore história prvé miesto a
postúpili do celoštátneho
kola súťaže. Originál
hrobky bol pred niekol'kými rokmi objavený v Poprade - Matejovciach a pochádza z prelomu 4. 5. storočia po Kristovi.

žiaci 3_ a 4_ročníka odboru konzervátorské
a reštaurátorské práce Ladislava Zavacká, Petra Hoffmanová,
Michal Kriššák a Matej Tomara vyrobili drevený model
kniežacej hrobky v mierke
1:5_ "Naša škola
v rámci

~remeselnéboriešenia ~
delu hrobky, ktorýpo malých
úpmvách má expozičnú kvaHtu. Naviac, vzhladom na dodržanýpomerzmenieniaposlúži pri variantnom usporiadani mobi1iára, čo bolo dotemz možné len v počftačovej
animácii. •

dostupných zdrojov najmä
Súťažnú prácu budú kecestou internetu, ale predo- žmarskí študenti obhajovať
viet1cfm prfstup k realizácii v celoštátnom kole SOČ konvčítane p6s0bivébo ume1ec- com apríla v Piešťanoch.

zmluvnej spolupráce s ArcheologicJcým ústavom Slovenskej akadémie vied úspešne rozvíja aktivity študentov
v oblasti rekonštrukcie archeologicJcých reálif na základe konkrétnych nálezov.
7lIktO vznikla aj práca v rámci stredoškolskej
odbornej
činnosti pod názvom Kniežacia hrobka, • približuje riaditeľka suš Marta Perignáthová, Zároveň dodala, že ju
mimoriadne teší aj pozitívne
hodnotenie práce od Karola
Pietu z archeologického ústavu: "Oceňujem teoreticJcú
pnpmvu
a zhromaždenie
podkladov k práci s využitfm

Drevenú maketu kniežacej hrobky z Popradu vytvorili
študenti kežmarskej umeleckej školy,
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