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ZAUJíMAVOSTI PREŠOVSKÉHO KRAJA PREZENTUJÚ LEGENDY
Turistov má prilákať projekt LEGENDARlUM

nové, moderné marketingové
prfstupy. Chceme ukáza~ že
v Prešovskom kraji je čo vidiet
a opJa.tfsa ho navšt:fvit. ~pro-
jekt je hmcipovanftak, aby m-
nechal dojem, nové poznatky a
inicioval k CEStovaniu zábavným
a mujfmavým sp8sobom, � pred-
stavil zámer projektu riaditeľ
KOCR Severovýchod Slovenska
Martin Janoško.

Postavy a lokality z hry sa
objavia aj v albume s nálepkami.
V albumoch nájdu deti mnoho
tipov na výlety a informácie
o vybraných miestach, ktoré sa
priamo viažu k Legendariu. Na
každom z týchto desiatich miest
získajú deti nálepku do albumu.
Kontrolné ústrižky budú môcť
zaslať do súťaže a hrať o tablety,

bovňa, Tatry, šarišské múzeum
v Bardejove alebo Solivar.• Obja-
via sa tiež miesta, ktoré nie sú
mtial masovo navštevované, ale
rozbodne stoja m pozornost, �
uviedol Martin Janoško. Každú
z lokalít doplní fotopostava, kto-
rá návštevníkov u pozorní na
súťaž a aktivity Legendaria.

slávnostný krst Legendaria
sa uskutoční v stredu 10. júna
v historickej budove radnice
v Bardejoveo 11.00hodine. Krst-
ným otcom projektu je mode-
rátor TV JOJ Ľuboš Sarnovský.
Letná kampaň spojená so súťa-
žou potrvá do 15. septembra. Hra
Legendarium, postavy, fotosteny
i CDnahrávky budú kraj prezen-
tovať aj v ďalších obdobiach.

víkendové pobyty a iné ceny. Už
za tri nálepky získajú audio CD
s legendami, ktoré pripravil
frontman skupiny Komajota
Martin Husovský spolu s herec-
kými legendami - manželmi
Kvetou a Jozefom Stražanovcami
a ďalšími známymi umelcami
z Prešovského kraja.

.~ sa, že deti budú mat
možnost trávit volhé dni CESto-
VBDÚD a spozoáVBDÚD skve1ýr:b.
miest vkraji. Na cédečJru zaznie
mnoho zaujfmavýr:b. informácii
a výborné herecké výkony. Ve-
rim, ženahrávkymujmú apote-
šia, � prezradil k projektu Martin
Husovský.

Medzi vybranými lokalitami
nebudú chýbať známe turistické
miesta ako obľúbený hrad Ľu-

Zaujímavosti a turistické možnosti Prešovského kraja
budú prezentovať postavy z legiend a povestí. Multi-
mediálny projekt Legendarium predstaví kraj inovatív-
nym spôsobom, ktorého súčasťou je ajprvá slovenská
mobilná hra o legendách. Známi umelci nahrali k pro-
jektu rozprávkové audio CD.
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Krajská organizácia cestov-

ného ruchu (KOCR) Severo-
východ Slovenska pripravila na
letnú turistickú sezónu kampaň
s názvom Legendarium. Projekt
vychádza z legiend a povestí de-
siatich známych lokalít kraja.
Určený je najmä deťom a rodi-
nám. Mediálna hra, audio CD

s legendami a zberateľský album
s originálnymi nálepkami pred-
stavia Prešovský kraj tak ako
nikdy doteraz.

Hra Legendarium zoznámi
hráčov s postavami desiatich lo-
kalít kraja. Hru pripravila pre-
šovská spoločnosť Functu, oce-
nená aj MTV Game Awards.

Okrem hry a zábavy má Legen-
darium i vzdelávací charakter.
Hráči sa navyše budú môcť zlo-
kalizovať na miestach, ktoré sa
v hre nachádzajú a získajú tak
bonusové body v hráčskych reb-
ríčkoch. Hra bude voľne stiahnu-
teľná.

,.Moderná doba si vyžaduje

LEGENDY a ich hlavní hrdinovia:
ského mesta Sabinov a blízkeho
Šarišského hradu bude statočná
Sabína, ktorá zachránila Bela IV.
pred utopením. Nálepku nájdu
deti na mestskom kúpalisku
v Sabinove. S legendami sa do-
stanú aj do centra Sabinova
k známej soche Sabíny a na oko-
lité hrady (Šarišský, Kamenický,
Kapušiansky hrad).

zentovať Móric Beňovský a jeho
nevšedný útek z hradu Ľubovňa.
Práve na hrade získajú deti aj
nálepku do albumu. V Legenda-
riu sa okrem hradu, skanzenu a
vojenského tábora objaví aj
Nestville park v Hniezdnom.

o čertovom kameni -
čert Fras

V Medzilaborciach ide o le-
gendu spojenú s Krásnym Bro-
dom a vrchom Kamjana, na kto-
rom leží Čertov kameň. Hlavnou
postavou je čert Fras, ktorý sa
spolu so strigami a ostatnými
čertmi pokúša zavaliť krásno-
brodský monastyr veľkým ka-
meňom. Nálepky získajú deti
v Miniskanzene v Medzilabor-
ciach.

známych miest v Levoči a okolí
(Mariánska hora, klietka hanby,
kostol sv. Jakuba, Spišská Kapi-
tula) zavedie deti aj do Spišské-
ho múzea, kde získajú nálepku
do albumu.

Čierna pani z Kežmarku -
kľučiarka

Čierna pani - klučiarka
z Kežmarského hradu bude
v Kežmarku hľadať ukryté bo-
hatstvo svojho panovníka
Thiikiilyho. Na hrade bude
možné získať aj nálepku do
albumu. Legendarium predsta-
ví tiež drevený artikulárny
kostol - pamiatku UNESCO
a termálne kúpalisko vo Vrbove.

získajú súťažiaci na Biokúpalis-
ku Sninské rybníky. Spoznať
môžu tiež Sninský kaštieľ a ne-
ďaleké Zemplínske Hámre.

staví nielen ako lietajúceho
mnícha, ale i ako liečiteľa a člo-
veka, ktorý pomáhal chudobné-
mu ludu, Nálepku do albumu je
možné získať v Múzeu Červený
Kláštor. K ďalším atraktivitám
patrí splav Dunajca s krásami
Pienin, múzeum PIENAP-u
v Spišskej Starej Vsi a Lesnica -
obec Goralov.

Zlato pod Kriváňom -
striga Kikimora

vysoké Tatry spoznajú
návštevníci v spoločnosti cham-
tivej strigy Kikimory a víly Kve-
tušky. Len víla vie, kde sú v Tat-
rách ukryté poklady, po ktorých
Kikimora túži. Nálepky budú
v Tatrách na dvoch miestach -
v informačnom centre TANAP-u
Štrbské Pleso a v informačnej
kancelárii v Starom Smokovci.
Fotopostavu nájdu pri lanovke
v Tatranskej Lomnici. Legenda-
rium prevedie návštevníkov aj
ďalšími známymi miestami
v Tatrách - od Kriváňa cez Štrb-
ské Pleso až po Solisko.

Lietajúci mních -
mních Cyprián

Oblasť Pienin a červený
Kláštor sa preslávili aj
mníchom Cypriánom. Legenda-
rium ho pred-

o sol'ných ovciach -
pastier Mišo

Prešov je spojený s ťažbou
soli a legendou o pastierovi Mi-
chalovi, ktorý soľ objavil vďaka
svojim ovciam. Nálepky do albu-
mu získajú deti v múzeu v Soli-
vare a v Lanovom centre Outdo-
orpark. Ktipom na výlet patrí aj
historické centrum Prešova, na
CD sa objaví tiež Caraffova väz-
nica.

Nahá dievčina a bardejov-
ský poklad - Barbora
Bardejovom údajne dodnes

blúdi nahá dievčina, ktorá hľa-
dá stratené šaty. Kto jej ich po-
môže nájsť, tomu prezradí, kde
skryl boháč svoje poklady. S Le-
gendariom objavia návštevníci
krásy Bardejova, Bardejovských
Kúpeľov a okolia. Nálepky nájdu
deti v Šarišskom múzeu.
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Ako Sninčanov čert

pokúšal - čert Belzebub
Snina je spojená so Snin-

ským kameňom a čertom Belze-
bubom. Ten bude pokúšať po-
slušný sninský ľud a navádzať
ho na pekelné cesty. Nálepku

Levočská biela pani -
biela pani

Levoču spoznajú návštev-
níci prostredníctvom nespra-
vodlivo odsúdenej bielej pani -
Júlii Korponayovej. Okrem

Útek Mórica Beňovského
- Móric Beňovský

starú Iubovňu bude pre-

Ako Sabína král'a za-
chránila - statočná Sabína

Hlavnou postavou kráľov-
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Energia na mnoho spÔSObov ui 23.jú.
Prešovský samosprávny kraj pripravuje v utorok 23. júna Energetický
deň, čím sa aj v tomto roku zapojí do Európskeho týždňa udržateľnej
energie (EUSEW), ktorý každoročne organizuje Európska únia. Toto po-
dujatie je najväčším európskym fórom zaoberajúcim sa riešeniami na
znižovanie energetickej náročnosti a na využívanie obnoviteľných zdro-
jov energie.

I
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v rámci podujatia sa v pries-
toroch okresného úradu na
Námestí mieru 3v Prešove bude
konať konferencia Energetická
efektívnosť v praxi. odborníci
z tejto oblasti predstavia obno-
viteľné zdroje energie, fotovol-
tika a solárne panely, tepelné
čerpadlá, TUV,izolácie, zatepľo-
vanie a ďalšie energetické rie-
šenia i postoj štátu k problema-
tike obnoviteľných zdrojov
energií. Súčasťou konferencie,
ktorú spoluorganizuje Energe-
tický klaster Prešovského kraja
s neziskovou orgamzaciou
Point bude aj výstava a ukážka
konkrétnych riešení v praxi.

I

Energetický deň v Prešov-
skom kraji ponúkne aj mnoho
ďalších zaujímavých sprievod-

ných aktivit, ktoré sa budú ko-
nať v priestoroch Úradu PSKna
Námestí mieru 2.Medzi inými
sa na tomto dni budú prezento-
vať svojimi aktivitami stredné
školy a domovy sociálnych slu-
žieb v zriaďovateľskej pôsob-
nosti PSK,a tiež spoločnosť KO-
SIT (spoločnosť poskytujúca
komplexné služby v oblasti
odpadového hospodárstva).
V rámci stredných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti PSK sa
svojimi aktivitami a výrobkami
predstavia SPŠ strojnícka Pre-
šov, SPŠ elektrotechnická Pre-
šov, SOŠtechnická Prešov, SPŠ
Poprad a SOŠdrevárska Vranov
nad Topľou.

SPŠstrojnícka Prešov pred-
vedie aktivity ako Bioenergia

Nové priestory
pre Idientov
V HanušovciachI
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V Domove sociálnych slu-
žieb (DsS) a zariadení podpo-
rovaného bývania v Hanu-
šovciach nad Toplou 3. júna
slávnostne otvorili novú te-
rapeutickú miestnosť sociál-
nej rehabilitácie, obývaciu
miestnosť s kuchynkou a
zrekonštruovanú spoločen-
skú miestnosť, kde bola
opravená podlaha.
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Na opravu havarijného sta-
vu nosnej časti podlahy spo-
ločenskej miestnosti v DSS
bolo použitých 13 623 eur
z rozpočtu Prešovského sa-
mosprávneho kraja. Otvore-
ná bola aj nová terapeutická
miestnosť sociálnej rehabi-
litácie, kuchynka a obývacia
miestnosť pre prijímateľov
zariadenia podporovaného
bývania a domova sociál-
nych služieb. Zariadenie toh-
to priestoru stálo 5 500 eur.
Uvedenú sumu investovalo

I

samotné centrum z vlast-
ných prostriedkov.
Zariadenie v Hanušovciach je
organizačnou jednotkou Cent-
ra sociálnych služieb Slnečný
dom v Prešove. Vysvetľuje ria-
díteľka CSS Anna Suchá:
.Chceme zapojil našich pri-
jfmateIovdo bežnéhoživom a
integroval ich čo najviac do
komuzúty. vytvámme im také
podmienky, aby sa dtili ako
vrodine. Miestnostpozostáva
z kuchynky s jedálenskou čs-
stou, ktorá prechádza do
obfvacej miestnosti s tele-
vfzorom.. vytvorili sme
príjemné a vhodné prostredie,
kde sa usilujeme o dosiahnu-
tie osobnejspokojnostinašich
príjfmateIov.-Nová miestnosť
bude slúžiť prijímateľom na
nácvik sebaobslužných úko-
nov, ktoré sa realizujú v do-
mácnosti, ale aj možnosť rea-
lizovať voľnočasové aktivity,
terapie, a relaxáciu.

(experiment merania energie
v ovocí a zelenine), Energia
v športe (meranie energie pri
určitých výkonoch), Cesta ener-
gie (učebné karty - priraďovacie
cvičenia), Energia zblízka (in-
teraktívne cvičenia s využitím
tabletov). SPŠ elektrotechnická
Prešov predvedie Teslov trans-
formátor, model otvárania ga-
rážovej brány, model triedičky
a 3D tlačiareň. SOŠ technická
Prešov bude prezentovať svoje
študijné odbory -Technik ener-
getických zariadení budov,
Technik drevostavieb a Mecha-
nik hasičskej techniky. SPŠ
Poprad bude návštevníkov in-
formovať o výhodách a nevýho-
dách nízkoenergetických do-
mova sprostredkuje tiež infor-
mácie týkajúce sa tepelných

čerpadiel a ohrievačov vody,
získané aj zo stáží v zahraničí.
SOŠdrevárska Vranov nad Top-
ľou bude prezentovať výrobky
z dreva a kovu (poľnohospodár-
ske náradie, ručne vyrezávané
servírovacie súpravy), elektro-
nické výrobky žiakova hračky
vyrobené z odpadu.

Domovy sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti
krajskej samosprávy prídu
predstaviť vlastnoručne vyro-
bené výrobky zo separovaného
odpadu.

Spoločnosť KOSITsi pripra-
vila pre návštevníkov Energe-
tického dňa zaujímavé vzde-
lávacie a zábavné aktivity za-
merané na nakladanie s odpad-
mi, ich separáciu a recykláciu,
v rámci ktorých si malí i väčší
návštevníci budú môcť aj za-
súťažiť a vyhrať zaujímavé ce-
ny.

Návštevníci Energetické-
ho dňa si v priestoroch Úradu

PSKbudú môcť pozrieť aj zau-
jímavé filmy z medzinárodné-
ho filmového festivalu o trvalo
udržateľnom rozvoji EKOTOP-
FILM - ENVIROFILM 2015,
ktorý sa konal od 25. do 29.
mája v Bratislave a v Banskej
Bystrici.

Sprievodné akcie Energe-
tického dňa budú prebiehať aj
v zariadeniach v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti PSK (stredné
školy, domovy sociálnych slu-
žieb a kultúrne zariadenia) na
území prešovského regiónu po-
čas celého mesiaca jún.

Mnohé aktivity počas Energetického dňa sú určené pre deti.

Jamá divadelná KVAPKA
KRVI s Kauflandom

V Divadle Jonáša záborského (DJZ) sa 8. júna uskutočnila Jarná divadelná
kvapka krvi s Kauflandom. Darovanie krvi v Prešove organizovala spoloč-
nosť Kaufland Slovenská republika v spolupráci so Slovenským Červeným
krížom, Národnou transfúznou službou SR, Prešovským samosprávnym kra-
jom a DJZ. Celé dopoludnie bola nová budova divadla k dispozícii darcom
krvi. Nechýbal medzi nimi podpredseda PSK Radoslav Čuha, ktorý túto akti-
vitu uvítal. "Som lekár, takže pokial' to len trochu môj zdravotný stav dovol'uje,
zapájam sa do darcovstva. Rád podporím aj túto konkrétnu akciu, pretože z vlastnej
praxe viem, že krv skutočne môže zachrániť život. Nič vzácnejšie neexistuje."

Počet darcov v divadle orga-
nizátorov príjemne prekvapil.
Záujem prejavila približne
päťdesiatka ľudí, viac ako 40
z nich skutočne krv darovalo.
Nechýbali medzi nimi herci i
ďalší pracovníci Divadla Jonáša
záborského. "BoH sme pnjem-
ne pre.bape~ keďnás Kauf-
land oslovil na spoluprácu.
V bezpríspevkovom darovanf
hvi vialr nie sú naši herei žiad-
nymi nováči1ania je zaujfmavé

stretnúl sa s nimi aj v tejto
úlohe na spoločnom javisku, -
uviedol riaditeľ DJZ Ján Hanzo.
Pracovníci Národnej transfúz-
nej služby vysoko hodnotili aj
počet prvodarcov - prišlo ich
viac ako desať, "pretože je vys0-
ká pravdepodobnos{, že mnohí
z nich sa stanú pravidelnými
dareami. -

Darovaná krv pomáha ľu-
dom pri ťažkých úrazoch, neho-

dách či závažných život ohrozu-
júcich ochoreniach, pri ktorých
je od včasnej transfúzie často
závislý život pacienta. Na slo-
vensku je ročne potrebných až
180-tisíc jednotiek krvi. Sloven-
ský Červený kríž sa dlhodobo
angažuje v šírení osvety a nábo-
re dobrovoľných darcov krvi,
ktorí by dokázali zabezpečiť ne-
vyhnutné množstvo krvi na po-
krytie potrieb jednotlivých
transfúznych staníc.

Spoločnosť Kaufland chce
šíriť informovanosť o potrebe
zapojenia sa čo najväčšieho
množstva ľudí do bezpríspev-
kového darovania krvi. Pozitív-
nym príkladom svojich zamest-
nancov chce inšpirovať aj ďal-
ších zamestnávateľov a ich za-
mestnancov, aby sa pridali.

"Pozitívne odozvy na spo-
luprácu so spoločnosťou Kau-
Ilsnd nás motivovali k spuste-
niu špeciálnej kampane zame-
ranej práve na zamestnávate-
ľov - Daj pár deci počas
pracovnej doby. chceme tak
motivovať aj ďalších zamest-
névsteľov, aby sapripojili k tej-
to humánnej aktivite. Práve
preto sme s ponukou zúčastniť
sa odberu krvi v divadle oslovi-
li aj najväčších zamestnávate-
lov prešovského regiónu, "
upresnila Silvia Kostelná, koor-
dinátorka programov Sloven-
ského Červeného kríža.

Akciu v divadle prišiel podporiť aj podpredseda
PSKRadoslav Čuha.

Na lehátkach sa stretli herec DJZ Lukáš Šepták a hlavný
kontrolór PSKJozef Hudák.


