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LEVOČANKY SA V BRUSELI STRETLI S MAROŠOM ŠEFČOVlČOM

Študentky z sPgŠ reprezentovali kraj
Európsky Výbor regiónov každoročne organizuje súťaž
pre stredoškolákov s názvom Secondary schools com-
petition, ktorá je určená pre mladých ludí vo veku 14-
18rokov a jej cielom je priblížiť mladým Európsku úniu.
Najej jubilejnom desiatom ročníku ani tentoraz ne-
chýbali zástupcovia zo Slovenska.

Predseda Prešovského sa- Iudfapodla vfskum,OVBŽ70mi-
mosprávneho kraja Peter chu- li6nov z nich t:rpf hladom a 1,2
dík v tomto roku do súťaže no- miliardy bojuje s extrémnou
minoval Strednú pedagogickú chudobou. V eseji som sa preto
školu v Levoči. Študentky Alica orientovala na boj proti tomuto
Rybárová a Ivana Starinská tak problému." obe dievčatá sa
úspešne zvládli prvé kolo súťa- zhodli, že aj keď boli niektoré ve-
že pozostávajúce z kvízu, ktorý ci, najmä v prvom kole súťaže,
preveril ich vedomosti o Európ- pre nich zložité, bavílo ich zisťo-
skej únii a následne obe napísa- vať informácie o Európskej únii
li vynikajúce eseje na vybrané a celú súťaž berú ako dobrú
témy .• Zamerala som sa na to, skúsenosť do budúcnosti. Veľkou
ako zasahuje chudoba do života oporou im bol od začiatku aj ich
Iudf v rozvojovfcb krajinách. učiteľ anglického jazyka . .,Mu-
Navrhla som zlepšil dodržiava- sim povedal, že Alica aj Ivana
nie zákonov v pnaÍ, podporila brali túto sú6iž velini mdpoved-
by som zanedbanf školskf sys- ne od začiatlcu BŽdo konca. Pri-
tém a vytvorila nové pracovné pravovali sa, bIadali informácie
pazfci.e,·prezradila, na čo sa vese- a to sa vyplatilo," ozrejmil Šte-
ji zamerala Alica a jej spolužiač- fan Brečka, ktorý spolu s nimi a
ka Ivana dodala: .Na našej pla- ďalšími študentmi z ôsmich
nét:ežijeviacneisedemmiliárd krajín za odmenu absolvoval od

7. do 9. júla pobyt v Bruseli.

v hlavnom meste Belgicka,
ktoré je považované aj za jedno
z hlavných miest Európy, naše
dievčatá prezentovali svoju ško-
lu, mesto i Prešovský samospráv-
ny kraj. Pripraví li si zaujímavú
prezentáciu, ktorú všetkým
predstavíli vo Výbore regiónov
v anglickom jazyku. Mimocho-
dom, ich angličtina patrila
medzi najlepšie .• Okrem našich
dievčat, ktoré nás zastupovali
velini dbstojne a ich prezentácia
VŠetJCfCb.zaujala, sme si vypo-
čuli počas pitminútovfcb vy-
stúpeni aj študentov z .Polska,
Estónska, Litvy, 1rsJm, Rumun-
ska, Jk6tska a Talianska, "pre-
zradila Natália Tarasovová, zá-
stupkyňa Prešovského samo-

Alica Rybárová, Ivana Starinská a učiteI Štefan Brečka spolu s Marošom Šefčovičom v Európskom parlamente.
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Dievčatá z SPgŠ Levoča pred prezentáciou nášho kraja, mesta a školy vo výbore regiónov.

správneho kraja v Bruseli. Ná-
sledne všetci študenti navštívíli
Európsky parlament, Parlamen-
tárium a dozvedeli sa množstvo
poznatkovo fungovaní Eú . .,Bol
to pre mňa neskutočD.f zážitok
a umocnilo to ešte st:ret:Dutie
s podpredsedom Eur6pskej ko-
misie za EDergeticJcú úniu Ma-
rošom Jelčovičom zo Slovenska.
nm sa pri nás pristBvil. a mohli
sme sa s nim chvílu poroz-
prával," opísala svoje zážitky
tretiačka Alica Rybárová, ktorá
mohla spolu so spolužiačkou
sledovať aj jedno z plenárnych
zasadnutí výboru regiónov.
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Zážitky z návštevy sídla eu-
rópskych poslancov vystriedali
nasledujúci deň zážitky z preh-
liadky Bruselu. Na vyhliadko-
vom autobuse mali možnosť
všetci študenti vidieť tie najzau- Jeden zo symbolov Bruselu,Atómium, sa dievčatám veImi páčil.
jímavejšie časti mesta. Pozreli si
tak Katedrálu sv.Michala, množ- tu páčilo. stretli sme veIa no- únie Ivana Starinská. Vďaka sa-
stvo ďalších pamiatok, ako aj vfcb Iudf a mohli sme bližšie mosprávnemu kraju tak skupi-
jednu z najpopulárnejších atrak- spoznal ich kultúru..Pozitfvom na zo Strednej pedagogickej ško-
cií mesta Atómium . .,Moje doj- bolo aj to, že sme sa zdokonalili ly v Levoči bude na začiatok
my z celého vfletu sú úžasné. v anglickom jazyku, "zhodnoti - prázdnin v Belgicku ešte dlho
Bolotovynikajúceavelinisami la pobyt v metropole Európskej spomínať. Eva Hal'amová

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV VLAJKOVÝCH
PROJEKTOV V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANiČNEJ
SPOLUPRÁCE INTERREG V-A PO[SKO - SLOVENSKO

Riadiaci orgán spolu s Národným orgánom vyhlasujú
výzvu na predkladanie návrhov vlajkových projektov
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko - slovensko.

Návrhy vlajkových projektov je potrebné predložiť na
určenom formulári a doručiť na Spoločný technický sekre-
tariát Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Polsko - Slovensko.

Tematický obsah
vlajkových projektov

• Zachovanie, ochrana, pod-
pora a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva (L prio-
ritná os, investičná priorita
6c);
• Vývoj a zlepšovanie ekolo-
gicky priamivých, vrátane
nízkohlukových a nízkouh-
líkových dopravných systé-
mov, vrátane vnútrozem-
ských vodných ciest a námor-
nej dopravy, prístavov, mul-
timodálnych prepojení a le-
tiskovej infraštruktúryvzá.uj-
me podpory udržateJnej re-
gionálnej a miestnej mobility
(2. prioritná os, investičná
priorita 7C);
• Investovanie do vzdelania,
školení a odbornej prípravy,
ako aj zručností a celoživotné-
ho vzdelávania prostredníc-
tvom. prípravy a vykonávania
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spoločných vzdelávacích, od-
borných vzdelávacích a ško-
liacich programov (3. priorit-
ná os, investičná priorita 10).

LEHOTANA PREDLOŽE-
NIE NÁVRHOV:
3L august 2015,
16:15 hod.

I

Oprávnená oblasť
Programu:

ADRESASTS:
Spoločný technický
sekretariát
ul. Halicka 9
31- 036 KIakOV
PoJsko

Slovensko (kraje)
Prešovskf kraj, okres Spilská
Now Ves v Košickom kraji,
tilinskf kraj

KONTAKTNÉOSOBY:
Dorota LeSniak
dlesniak@pIsk.eu
tel +4812 44415 02
(po poľsky)

Poľsko (subregióny)
KIakovskf(MySJ.enickf okres),
NOWOSfdeckf, Osvienčimskf,
Bie1sky, Tyskf (PSZCZYDSkf
okres), Krosnisnsky, Pnemys-
kf, Rzeszowskf (Rzeszowskf
okres a Mesto Rzesz6w)

Martina Bakoňová
mbakonova@pIsk.eu
tel +4812 44415 03
(po slovensky)

e-mailová adresa:
kontakt@pIsk.eu

Maximálna výška finan-
čného príspevku z Európske-
ho fondu regionálneho rozvo-
ja je 85 % oprávnených nákla-
dov projektu.

web stránka:
www.pIsk.eu
www.po-kraj.sk
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TURISTI MÔŽU POZNÁVAŤ REGiÓN POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE
Prešovský krajmôžu turisti objavovaťprostredníc-
tvom súťaže s mobilnou aplikáciou Objavujme.
Súťažponúka tipy na zaujímavé výlety v kraji
s možnosťou lokalizácie, vďaka ktorej majú
turisti možnosť vyhrať zaujímavé ceny.
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Krajská organizácia cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska
spustila od 24. júna súťaž Obja-
vuj Prešovský kraj. Turistom
chce predstaviť zaujímavé mies-
ta kraja modernou formou. Sta-
čí si stiahnuť mobilnú apli-
káciu Objavujme a v nej si zvo-
liť súťaž Objavuj Prešovský
kraj. Turista tak získa 250 tipov
na výlet a možnosť súťažiť o
zaujímavé ceny. Aplikácia Obja-
vujme je voľne stiahnuteľná,
stoja za ňou vývojári známeho
turistického portálu Podme-
Von.sk.
.,Máme niekOlkOTDČ1léskúse-
nosti s prípravou zaujfmavéb.o
obsahu pre turistov, teda. vie-
me, čo im pomáha pri bIadanf
vf1etov a čo potrebujú vediet o
miestach a vf1etocb, na ktoré
sa vydajú. sútaž Objavuj Pre-
šovský' kraj sme robili na mieru
turistom, ktorí bIadajú tipy na
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vf1ety a radi spoznávajú nové
miesta,· uviedol Ľubomír Ka-
ras, jeden z tvorcov aplikácie
Objavujme.

úlohou súťažiaceho je navštíviť
definované body (miesta v Pre-
šovskom kraji) pomocou GPS a
potvrdiť ich návštevu v apli-
kácii v definovanom kruhu. Za
navštívenie miesta získa súťa-
žiaci príslušnú bodovú hodno-
tu. Rebríček hráčov je k dispo-
zícii okamžite v mobilnom te-
lefóne. Hráči s najvyšším poč-
tom bodov môžu vyhrať ta-
blety, pobyty v hoteloch a pen-
ziónoch Prešovského kraja,
vstupenky do aquaparkov a zá-
bavných centier či darčekové
balíčky.

,.Prešovský' kraj disponuje viac
ako dvoma tretinami všetkfcb.
nehnute1ných lmltúrnych pa-

miatok Slovenska, nehovoriac
o prírode a mnohých miestach,
ktoré stoja za návitevu. sútaž
Objavuj prešovskf kraj predsta-
ví 250 bodov záujmu, sú medzi
nimi Juady, múzeá, lokality od
7Btier až po Poloniny, ale aj na-
prfklad r6zne vfbIady, prame-
ne alebo miesta na pozorovanie
nočnej oblohy, • predstavil
súťaž riaditeľ KOCR Severo-
východ Slovenska Martin Jano-
ško.

Krásy najednom mieste
Súťaž spája množstvo zaujíma-
vých miest, prírodných krás a
pamiatok, ale aj menej známe
ale zaujímavé zákutia. Navyše
obsahuje zoznam zariadení,
ktoré súťažiacemu poskytnú
rôzne zľavy na občerstvenie,
ubytovanie či wellness služby.

Každý záujmový bod v súťaži

ČASOPIS €URO-ID zíSKAL HLAVNÚ CENU
Humenčania úspešní v súťaži
Spotrebitellká výchova iiakov
výrazným úspechom žiakov
soš technickej (SOŠT) v Hu-
mennom sa skončila ich účast
v 18. ročníku celoslovenskej a
15. ročníku medzinárodnej
sútaže SpotrebiteJská výchova
žiakov. súťaž sa nesie v zna-
mení hesla Spotreba pre život.

I
I

Súťažilo 44 družstiev žiakov zá-
kladných a stredných škôl zo
Slovenskej, z Českej republiky
i Poľska. Ich úlohou bolo vytvo-
riť spotrebiteľský časopis z prí-
spevkov svojich spolužiakov
v rozsahu obal a osem strán. Až
75 % obsahu časopisu mali tvo-
riť príspevky na tému roka
2015, ktorou bola finančná gra-
motnosť. Táto téma je v súčas-
nosti veľmi aktuálna, lebo na-
še rozhodnutia sú ovplyvnené
alebo spojené s finančnou situ-
áciou a financiami.
Za SOŠ technickú v Humen-
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nom sa súťaže zúčastnila redak-
čná rada v zložení Dominika
Jakubová, Matúš Tkáčik, Matej
Roško a Nikola Rusinková, kto-
rá mala na starosti grafické
spracovanie. Pod vedením uči-
teliek ekonomických predme-
tov Kataríny Bertovej a Márie
Burdovej zostavili z príspevkov
svojich spolužiakov spotrebite-
ľský časopis s názvom €uro-id.
Výtlačok časopisu bol odoslaný
koordinátorke súťaže Božene
Stašenkovej z Asociácie spotre-
biteľských subjektov Sloven-
ska, ktorá zároveň predsedala
hodnotiacej komisii.

Na základe odborného posúde-
nia prihlásených časopisov bo-
lo družstvo SOŠTmedzi dvanás-
timi pozvanými na slávnostné
vyhodnotenie súťaže, ktoré sa
koncom školského roka usku-
točnilo v krásnom prostredí za-

riadenia Dunajec Village v Čer-
venom Kláštore. Účastníci po-
dujatia sa zúčastnili spotrebiteľ-
ského workshopu, ktorý im pri-
niesol množstvo informácií
a podnetov. Na druhý deň čaka-
la družstvo SOŠTv zložení Do-
minika Jakubová a Nikola Ru-
sinková pod vedením Kataríny
Bertovej prezentácia súťažných
prác a slávnostné vyhodnote-
nie celej súťaže, ktoré bolo pre
našich zástupcov veľmi radost-
né.

V silnej konkurencii bola časo-
pisu €uro-id udelená hlavná
cena! Na víťaznú redakčnú ra-
du a ich pedagógov, ktorí sa po-
dieľali na zostavení časopisu,
čaká v jeseni 2015 návšteva Eu-
rópskeho parlamentu v Štras-
burgu.

Ing. Katarína Bertová
SOŠ technická, Humenné
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socha kniežaťa Laborca.

obsahuje informácie o mieste,
fotografiu, bodovú hodnotu do
súťaže, GPS súradnice a diame-
ter, teda okruh, v ktorom sa
hráč môže lokalizovať. Všetky
body sú zobrazené na mape
s možnosťou navigácie.

Súťaž Objavuj Prešovský kraj tr-
vá od 24. júna do 15. septembra
2015.Turisti ju nájdu v aplikácii
Objavujme, ktorá je dostupná
zadarmo pre platformy Android
aj íos (Apple). Ocenenie viťazov
prebehne 26.septembra na osla-

Mobilná aplikácia predstavuje 250 tipov na výlet v Prešovskom kraji.

vách Svetového dňa cestovného
ruchu v Levoči. Informácie o sú-
ťaži získajú turisti na stránke
KOCR Severovýchod Slovenska
www.severovychod.sk a Pod-
meVon.sk.

tom sú určené Cyklopátrania
v piatich lokalitách kraja. Rodi-
nám. s deťmi je venovaný pro-
jekt LEGENDARIUM,ktorého
súčastou je mobilná hra o le-
gendách, zberateJský album
s nálepkami a audio CDs legen-
dami. Projekt bol spustený 15.
júna a jeho súťažná čast trvá do
15. septembra.

Prešovský kraj sa prezentuje
turistom aj prostredníctvom
dalších dvoch kampaní. Cyklis-

BUDOVA BUDE BEZBARIÉROVÁ
Samosprávny kraj začal
Úpraw zadného vchodu

Prešovský samosprávny
kraj počas leta realizuje rekon-
štrukciu zadného vstupu do bu-
dovy Úradu PSK, ktorý bude
upravený ako bezbariérový. Re-
konštrukciu by mal dodávateľ,
prešovská spoločnosť Parson,
zvládnuť počas dvoch letných
mesiacov. ,.Bezbariérovf vstup
do budovyúradu nebol vyhovu-
júd. Robil sa narýr:blo pred 15-
2O-timi rokmi a nespfiw. tech-
nické požiadavky na konštruk-
de tohto účelu. vozfčkari ne-
mohli po ĎOmprejst sami, lebo
bol velini strmf, ·vysvetľuje zá-
stupca riaditeľa Úradu PSKJán
Čopík.

Rekonštrukcia budovy úra-
du otvorí v zadnej časti budovy
od parkoviska až dva samo-
statné vstupy - k jednému po-
vedie šesť schodíkov a k druhé-
mu rampa pre osoby s obme-
dzenou schopnosťou pohybu.
Podľa ponuky predloženej do-
dávateľom by úprava zadného
vchodu do budovy mala stáť
68 tisíc eur.

Kraj za posledných šesť ro-
kov investoval do budovy pos-
tupne v niekoľkých etapách 1,5
milióna eur. Ako zdôrazňuje J.
Čopík, všetky doterajšie úpravy
boli realizované s primárnym
cieľom znižovať energetickú
náročnosť: .l/)'Dakladáme ne-
malé finančné prostriedky na
znižovanie prevádzlovfcb. ná-
kladov. Be7bariérovost je našim
druhým. delom. Po úprave
zadného vchodu bude budova
prfstupná pre ludf s obmedze-

nou schopnosfou pohybu, na- de 385 tisíc eur. Oprava schodis-
kollo beibariérovf výtab. sme ka pri hlavnom vstupe do budo-
nain�ta1ova1ivminuJomroku. • vy stála 47 tisíc eur a výmena

výťahu za bezbariérový 52 tisíc
Rekonštrukcia budovy Úra- eur.

du PSK sa začala v roku 2010
opravou zatekajúcej strechy Dnes 65-ročná budova Úra-
v havarijnom stave za 507 tisíc du Prešovského samosprávne-
eur. Vbudove boli postupne vy- ho kraja v Prešove bola postave-
menené okná za 474 tisíc eur a ná ako administratívna budova
zrealizovalo sa hydraulické vy- v rokoch 1948 - 1949. od roku
regulovanie a termostatizácia 1951slúžila ako sídlo Krajského
vykurovacieho systému za 7l ti- národného výboru. od dokon-
síc eur. V priebehu rokov 2014a čenia stavby bola po prvýkrát
2015sa opravila fasáda v nákla - modernizovaná až v roku 2010.
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