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Zahraničné vzťahy: podstatná je solidarita
TROJSTRETNUTIE LíDROV V ČESKÝCH PMDUBICIACH
Nielen formálne priateľstvo, ale predovšetkým
konkrétne projekty znamená partnerstvo Pardubického kraja so slovenským Prešovským samosprávnym krajom a ukrajinskou Zakarpatskou
oblasťou. Ich najvyšší predstavitelia sa začiatkom
septembra zišli na návšteve v Pardubickom kraji.
Okrem iného naplánovali aj jednoduchšiu spoluprácu pri získavaní pracovníkov z Ukrajiny pre firmy v Pardubickom regióne.
"Osobne je pre mĎa vo
VZ6UWChs partnerskými regi6Dmi podst:atDávzájol1JDásoli-

mohol darom Koločave, chustu a ďalším obciam v Zakarpatskej oblasti. "spolupráca je tiež

a tiež zfslrat pracovnfkov pre
našich zamestDávate1ov, • prezradil novinku Martin Netolic-

o vzájomnej pomoci. v školstve, ký. Ako dodal, "aj vtomtD vidím
kultúre a v obIasti.sociálnych symbolickú vzájomnosf. Tu naved. v ktorej sa Dám dari asi opakpot:rebujeme pomoc my. •
najviac, ·doplnil hejtman.
"Vítam, že sme pokročili
"s predsedom Zakarpatskej v otázJcezamest:Danosti na Zakonštatoval hejtman ParduMnoho nalich
bického kraja Martin Netolic- obIasti.Ulaajiny sme sa zhodH., lralpatsku.
že sa pokúsime v užhorode vy- občanov pracuje v C!eskej reký. V období, kedy Prešovský
samosprávny kraj postihla ve- tvorit kontaktné miesto pre publike a teraz VZDi1rámožnost
terná kalamita vo Vysokých nalich podnikate1ov a pre uzákonit cestu na pracovný
trh, ·zdôraznil predseda ZakarTatrách alebo rozsiahle povod- uchádzačov o zamestnanie
ne, pardubický kraj bezodklad- z Ulaajiny. Mohlo by zinten- patskej oblastnej rady Volodyne prispel finančným príspev- zívnit konts.lcty v rámci podni- myr Čubirko."Máme spoločnú
lrate1ského sektoru a mjat hist6riu. žili sme spolu v minukom na pomoc ako vyjadrenie
svojej solidarity. Podobne po- prácu lírďom, ktorl ju zháňajú losti v jednom štáte. Je preto

darita. Vo chvfli, kedy je jeden
z nás v zložitej situácii a druhý
pride s pomocou. Ako sa hovori
-vn~udp~pria~,·

pre nás VeliDi dlJležité, že sa
spolupráca rozširuje. Na Ulaajine dnes prebiehajú zásadné
št:rukturálne zmeny a rozhodne chceme vprojektoch vrámci spolupráce pokraČOVB~• dodal V.Čubirko.
"Som velíni rád, že máme
takého priatela, akfm je Pardu-

bický kraj. Panl.ubický kraj bol
prvý. ktorý s prešovskfm samosprávnym krajom nadviszaJ.
spoluprácu. ní je nielen o vztahu medzi regi6nmi, ale i medzi
ich predsts.vitelmi a dúfam, že
tak ako doteraz bude fungovat
i naďsJ.ej,• komentoval stretnutie predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter chudík.
Predstavitelia oboch partnerských regiónov zo slovenska a z Ukrajiny boli na návšteve Pardubického kraja od 7. do
9. septembra. V rámci pracovnej
cesty navštívili hostia z Prešovského kraja a zo Zakarpatskej
oblastnej rady tiež pardubickú
hlavnú stanicu. Tu si pozreli
legionársky vlak pripomínajúci
osudy československých légií
v období prvej svetovej vojny.
Spoločne s hejtmanom Martinom Netolickým
navštívili
Berlovu vápenku v Tŕemošnici
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Najvyšší predstavitelia troch regiónov
(zľava) - Volodymyr Čubirko, Peter Chudík a Martin Netolický.

fondov. Výsledok je ohromujúci, ·vysvetlil Martin Netolic-

a zišli sa s vedením Univerzity
Pardubice. Jeden deň venovali
poznávaniu nových i rekonštruovaných kultúrnych pamätihodností vrátane pamiatok,
ktoré spájajú históriu Čechov,
slovákov a Ukrajincov."zámok
Nové Hrady sme do progmmu
zaradili ako prfklad rekonltrukcie, ktorú manželia Kučerom realizujú už viac ako 20

ký dôvod návštevy tohto zámku.
Prešovský
samosprávny
kraj má podpísané
dohody
o spolupráci s desiatimi európskymi regiónmi z ôsmich krajín. pardubický kraj bol prvým
zahraničným partnerom prešovskej krajskej samosprávy,
dohoda o spolupráci bola podpísaná 23. októbra 2002 v Prešove.

rokovpreVBŽDevlastnými silami, pričom nevyužívajú žiadne
financovanie z grantov alebo
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Účastníci medzinárodného č esl<0-s10vensko-ukrajinského
trojstretnutia y Pardubiciach.
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Nominácie na udelenie Ceny PSK do 30. septembra
Prešovský
SBInosprávny
kraj v tomto roku už po l2-ty
krát ocení významné osobnosti regioou. Návrhy na udelenie
Ceny Prešovského SBInOsprávneho kraja možno podať do 30.
septembra. V nominácii stačí
uviesť meno navrhovaného
laureáta a krátke zdôvodnenie,
prečo by navrhovaný
človek
mal byt ocenený a poslať to na
"Úrad PSK, na Námestie mieru
2 v Prešove. "špeciálny formulár na tento účel nemáme, Návrhy môže predložiť ktorýkoIvek občan, ktorý jasne zdôvodní ocenenie,"
približuje
predseda PSK peter Chudík.

Myšlienka oceňovať osobnosti
a inštitúcie za prínos k rozvoju
regiónu vznikla v roku 2004.
Medzi doterajších laureátov
Ceny PSK patria napríklad Michal Kováč, prvý prezident slovenskej republiky, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, horolezec Peter Šperka, in
memoriam, Prešovská univerzita, diecézny biskup František
Tondra, Jeho Blaženosť Nikolaj,
prešovský eparcha Ján Babjak,
eurokomísár Ján Figeľ,kardinál
Jozef Tomko, Horská záchranná služba či folklórny súbor Šarišan.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter chudík doteraz cenu udelil Hokejovému klubu Poprad, hádzanárskemu klubu Tatran Prešov,
hereckému manželskému páru
- Jožovi a Kvete Stražanovcom,
speváčke Márii Mačoškovej, sochárovi Dušanovi Pončákovi,
akademickým maliarom Jurajovi Kresilovi a Andrejovi Smolákovi, či lekárom Jánovi Kľocovi alebo Jánovi Kmecovi.
Cenu
PSK predstavuje
umelecké dielo - gotická brána
s doširoka otvorenými dverami, ktoré sú symbolom pri-

jímania nových podnetov. Cenu predsedu tvorí voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské srdce, obomknuté po stranách krídlami. Symbolizuje citovú spoluúčasť na každom
tvorivom počine, ako neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej
civilizácie. Autorkou oboch diel
je akademická sochárka Eva Fišerová.
Slávnostný program, počas
ktorého budú odovzdané Ceny
PSK a Ceny predsedu PSK za
rok 2015, sa uskutoční 17. decembra
v Divadle
Jonáša
Záborského v Prešove.

Ďakujeme návštevníkom podujatia Šarišan na Šarišu
za fantastickú atmosféru, ktorú vytvorili počas nederné ho popoludnia 30. augusta v športovom areáli vo
Verkom Šariši. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorf
prispeli k tomu, že na podujatí mohli vystúpiť viaceré
hviezdy, vrátane kultovej skupiny Olympic. Sme šťastní, že cestu do Verkého Šariša si našlo také množstvo
ludl a veríme, že každý si v prog rame našiel niečo zaujímavé. Vermi si ceníme, že toto nedetné popoludnie
prebehlo bez incidentov a návštevníci si užívali pripravený kultúrny program. Ďakujeme vám!
Za organizátorov
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ARR PSK: projekty za 60 miliónov eur
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARRPSK)využila programovacie obdobie 2007-2013
v rámci čerpania eurofondov
v maximálnej možnej miere.
Pripravilaa následne realizovala
projekty v hodnote 60 mílíônov
eur. Ich prvoradfm, partnerom
bol samosprávny kraj, ktorý využil najmä možnosti Regionálneho operačného programu.
Ako uviedol generálny riaditel
ARRPSKArtúr Benes, "boli podporené projekty hlavne v oblasti

školstva, následne sociálnych
služieb, kultúrnych inštitúcií a
múzeí i knižníc. Tieto projekty
približne za 42 miIi6nov eur
zhodnotili majetok PSK. 'Ozko
sme spolupracovali aj s obcami,
kde vyšli niektoré investičné
projekty a robili sa revitalizácie
alebo obnovy materských a základných škôl," konkretizoval
generálny riaditel
Agentúra v končiacom sa
období spolupracovala tiež na
tvorbe strategických projektov,

napríklad nového plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
pre kraj, či plánovanie rozvoja
vidieka. Podieľali sa aj na vytváraní špecializovaných strategických dokumentov ako efektivita energetického manažmentu alebo analytická štúdia využívania energií jednotlivých
subjektov v pôsobnosti PSK.Ďalším balíkom boli podľa A.Benesa
strategické dokumenty na úrovni obcí a účasť v rôznych medzinárodných projektoch. Tu boli
úspešní hlavne na poli poľsko-

slovenskej spolupráce, ale aj
v projektoch s Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou.
Agentúra ani v tomto období
nezahála a už teraz pripravuje
rôzne projektové zámery do začínajúceho programového obdobia. Plánuje prijať ďalších zamestnancova rozšíriť rady doterajších 17 interných a troch externých pracovníkov. Koncom
tohto roka a začiatkom roka 2016
chcú predkladať prvé výzvy. Pohli sa aj na poli medzinárodných

partnerstiev, kde už vytvorili
spolupráce v šiestich projektoch. Tri podali hlavní partneri
v rámci aktuálnej výzvy Interreg
Europe a tri vo výzve Central Europe. Začiatkom
septembra
agentúra podala návrh vlajkového projektu ďalšej poľsko-slovenskej spolupráce v oblasti zviditeľňovania drevenej architektúry. V slovenskom a poľskom
pohraničí chcú pomenovať a zviditeľniť všetky drevené skvosty
a stavby a prispieť k ich zvýšenej návštevnosti turistami.

V tomto roku ARR na základe rozhodnutie zboru zástupcov
vyvinula iniciatívu na rozšírenie
počtu členov. Ako uviedol A. Benes, oslovili všetky mestá v kraji, aby vstúpili do agentúry ako
riadny člen a tým rozšírili základňu zakladajúcich členov, teda
PSK a Prešovskej univerzity. Doteraz už prijali mestá Prešov,
Svidník a Vranov nad Topľou.
Momentálne
majú záujem o
vstup aj mestá Sabinov, Lipany,
Bardejov, Svit, Kežmarok a VysokéTatry.

KRAJSKú sútAž VYHRALI

: opatrovateľky z Legnavy
I
Na Sninských rybníkoch sa 3. a 4. septembra konal 1. ročník súťaže opatrovateliek zariadení sociálnych služieb na území Prešovského kraja. "Súťaž organizujeme už po štvrtýkrát. v tomto roku sa však po prvýkrát
zapojili aj neverejní poskytovatelia poskytujúci služby na území kraja. Preto to považujeme za prvý ročník. približuje vedúca sociálneho odboru PSK Margita Poptrajanovski.
II

Do súťaže sa prihlásilo 23
verejných a jeden neverejný
poskytovateľ, Súťažné disciplínyv dvoch kolách absolvova-

lo spolu 48 súťažiacich. Z každého zariadenia súťažilo dvojčlenné družstvo v teoretickej
a praktickej časti. Celkový vý-
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Dvojčlenné družstvá súťažili v praktickej a teoretickej časti.

Tohtoročný
13. ročník
Európskeho týždňa regiónov a miest - "OPEN
DAYS 2015" sa uskutoční
v Bruseli v dňoch 12.-15.
októbra. Účastníci budú
mať možnosť zúčastniť
sa viac ako 100 workshopov a debát. Slogan
OPEN DAYS 2015 znie
Európske regióny a mestá: Partneri pre investície a rast.

• Otvorenosť regi6nov pre obchod: rozvoj malých a stredných

podnikov,

inovácie

V prvom kole súťažilo 24
poskytovateľov. Do druhého finálového kola postúpilo sedem
družstiev s najvyšším počtom
bodov _ Domov sociálnych služieb (DSS) Vranov nad Topľou,
DSS Alia Bardejov, DSS Sabinov,
CSS Garden Humenné,
DSS
Legnava, Zariadenie pre seniorova DSS Spišská Stará Ves a
DSS Dúha Ako zhodnotila M.
Poptrajanovski,
"všetci súťažiaci preukázali, že ich vedomosti a zručnosti sú na vysokej úrovni. Potvrdili vážnosť a
dôležitosť tejto profesie v rámci starostlivosti
poskytovanej
prijímateľom
sociálnych služieb."

Pohár vedúcej odboru za
rok 2015 patrí víťaznému družstvu, ktorfm sa stalo zariadenie v zriaďovatelskej pôsobnosti krajskej samosprávy Domov sociálnych služieb Legnava. V súťaži ho zastupovali
Veronika šafrová a Vikt6ria
Markovičová.

••
Podpredseda PSK Peter Obrimčák (zľava), Marek Sowa, maršálek Malopolského vojvodstva
a Jacek Krupa, vicemaršálek, po podpise deklarácie.

EUROVELOll: deldarácia
zadefinovala spoločnú trasu
V poľskom meste Krynica-Zdrój sa od 8. do 10. septembra konal 25. ročník Ekonomického fóra a jeho sprievodného podujatia _ 9. ročník
Fóra regiónov. Hlavná téma
tohtoročného Ekonomického
fóra bola Smerom k pevnej
Európe. Stratégie pre budúcnosť. Ekonomické fórum zaznamenalo mimoriadny
úspech _ na diskusiách
sa
zúčastnilo viac ako 3000 hláv
štátov, vládni predstavitelia,
poslanci, experti, významní
obchodní predstavitelia a médiá. Fórum regiónov, ktoré je
súčasťou Ekonomického fóra,
sa stalo vyhľadávanou udalosťou pre výmenu
názorov

a pre otvorenú diskusiu o regionálnom rozvoji.
V paneli s názvom Ako
prilákať nové investície do regiónu vystúpil s prezentáciou
podpredseda Prešovského samosprávneho
kraja
Peter
Obrimčák: ••.Fórum sa stalo
platformou pre výmenu
SJníSenOSt:f v oblasti regionálneho rozvoja a prinesie lepšie

prf1ežitosti pre spoluprácu
a spoločné iniciatfvy, ktoré
budú formovat budúcnost
nielen strednej a východnej
Eur6py, ·pripomenul. Zároveň
10. septembra podpísal Deklaráciu o spolupráci medzi PSK
a Malopoľským vojvodstvom,
ktorá
stanovila
spoločný

plánovaný
úsek cyklotrasy
EuroVelo II z poľskej a slovenskej strany. Signatári - Malopoľské vojvodstvo a Prešovský
samosprávny
kraj plánujú
spoločný priebeh cyklotrasy
EuroVelo ll. Na slovenskej
strane ide o úseky cyklotrás
prebiehajúce
od obce Stará
Ľubovňa do obce Piwniczna
Na poľskej strane úseky cyklotrás smerujú od obce Muszyna do mesta Nowy sacz a
zahŕňajú aj tri lávky - lávka
pre bicykle a chodcov Milik _
Legnava, lávka pre bicykle a
chodcov Andrzejówka _ Malý
Lipník a lávka pre bicykle a
chodcov Wíerchomla - Miedzybrodzie.

OPEN urban DAY, ktorej cie-

J
OPE.N

DAYS
13th Eu ropean Week of
Regions and Cities
Br'ussels.
12 - 1S October 2015

ľom bude výmena poznatkov
a skúsenosti v oblasti mestského rozvoja na medzinárodnejúrovni.
Okrem toho sa od septembra
do novembra uskutoční viac

ako 300 OPENDAYSlokálnych
podujatí naprieč celou Euró-

a integrácia miest a vidieckych oblastí

pu. Bližšie informácie týkajúce sa jednotlivých
workshopov a podujatí nájdete
na
internetovej
stránke
http://ec.europaeu/regionalpolicv/opendavs/odzorsŕi
ndex.cfm

Súčasťou OPEN DAYS2015 bude aj viacero sprievodných podujatí ako OPENDAYSUniversity alebo tohtoročná novinka

Na workshopy, ktoré sa uskutočnia v Bruseli, je potrebné
registrovať sa do 28. septembra 2015.

a tvorba pracovných miest.
Program sa bude niesť v troch
kľúčových témach:
• Modernizácia Eur6py: Regióny v energetickej
únii
a jednotný digitálny trh

sledok družstva predstavoval
súčet bodov za teoretickú
a
praktickú časť. V trojčlennej
hodnotiacej
komisii bola zastúpená lekárka, záchranárka
i zamestnankyňa
Prešovského
samosprávneho kraja Spoluorganizátorom súťaže bolo Centrum sociálnych služieb Zátišie
Osadné, ktoré zabezpečilo potrebné pomôcky na súťaž.

• Miesta a priestory: rozvoj

o

Vrámci programu Ekonomického fóra vystúpil aj minister hospodárstva SRVazil Hudák.

8
o
l/l

~

