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Kuzmányho ulica v Prešove otvorená
VYSPORIADANIE MAJETKOVÝCH VZiRIIOVTRVALO SEDEM ROKOV
Vo štvrtok 19. novembra bola v Prešove do užívania slávnostne odovzdaná
komunikácia III. triedy č. 06815, viac známa pod označením Kuzmányho ulica. S rozpočtom dva milióny eur išlo najväčšiu investíciu v cestnom hospodárstve od vzniku samosprávneho kraja. Úsek cesty dlhý takmer 300 metrov
prepojil križovatku pri Čiernom moste s Rusínskou ulicou. Stalo sa tak takmer 15 rokov po sprejazdnení Rusínskej ulice, ktorá spája najväčšie prešovské sídlisko Sekčov s centrom mesta.
Investičný zámer na realizáciu tejto stavby vrátane
územného rozhodnutia pripravovala ešte slovenská správa
ciest. Po prevzatí kompetencií k
regionálnym cestám v roku 2004
krajská samospráva zabezpečovala aktualizáciu projektovej dokumentácie podľa platných legislatívnych noriem a vyhlášok.
Majetkovo-právne
vysporiadanie s vlastníkmi začal kraj riešiť
už v roku 2007. V marci 2009 samosprávny kraj a mesto podpísali dohodu, podľa ktorej si
rozdelili vysporiadanie majetkových vzťahov. Mesto Prešov malo
vysporiadať
pozemky
štátu
v správe prešovskej Fakultnej
nemocnice, Slovenského pozemkového fondu, Obvodného úradu
v Prešove, Železníc SR, výskumného ústavu pôdoznalectva
a ochrany prírody, jedného súkromného vlastníka a mestské
parcely. Samosprávny kraj sa zaviazal vysporiadať
pozemky
šiestich súkromných vlastníkov.

trvá ce1fch sedem rokov, kým
reálne začneme stava~ ·konštatuje predseda PSK Peter chudík.
Samosprávny kraj ukončil majetkové vysporiadanie
v roku
2012, pričom za pozemky zaplatil 700 000 eur. Stavba sa však
mohla začať až v roku 2014, kedy
majetkové vysporiadanie ukončilo aj mesto Prešov.
Zmluva o dielo v celkovej
hodnote 1,305 milióna eur bola
podpísaná 15. júla 2014 s akciovou spoločnosťou Doprastav. Celá stavba bola rozčlenená do 38
stavebných objektov a práce boli
zrealizované za 15 kalendárnych
mesiacov. Výstavba úseku zahŕňala okrem úpravy cesty aj
rozšírenie mosta nad železničnou traťou, chodníky a cyklistické pruhy, výstavbu protihlukovej steny a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

V posledných týždňoch došlo na stavbe k súbehu dvoch in"proces výstsvbyroky bzzdi- vestičných akcií - s dostavbou
lo majetkové vysporiadanie ne- Kuzmányho ulice sa realizovala
hnutelnostf dotknutfch výstB.v- aj úprava jazdných pruhov na
bou cesty. Nemyslel som, že po- križovatke Rusínska - Východná,

kde bola investorom
správa ciest.
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Slovenská

Otvorenie kritického úseku
prinieslo mestu Prešov nové možnosti prepojenia jednotlivých
dopravných uzlov, ktoré je nutné
zladiť v rámci generelu dopravy
Prešovského
samosprávneho
kraja, Mesta Prešova zámerov
Slovenskej správy ciest. Podarilo
sa naplniť prvý krok v rámci deklarácie medzi ministerstvom
dopravy a PSK o usporiadaní
cestnej siete v meste Prešov do
doby vystavania diaľničnej siete
dotýkajúcej sa mesta. Na území
krajského mesta došlo k prekategorizovaniu ciest a od 1. septembra tohto roku je Rusínska ulica
na základe rozhodnutia ministerstva dopravy zaradená do kategórie ciest I. triedy pod číslom
1/20. Prečíslovanie cestnej siete
na území mesta prinieslo nové
zvislé a vodorovné dopravné značenie. V blízkej budúcnosti bude
potrebné zrealizovať aj druhý
krok deklarácie - prestavbu križovatky Rusínska - ul. arm. gen.
Svobodu, čo by malo zvýšiť plynulosť premávky na ceste 1/20.
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Krajský súd v Prešove:
Sme tu pre vás a záleží nám na vašej dôvere
Bilancovanie ako dôležitý prostriedok sebareflexie
nemôže obchádzať ani súdnictvo a nové vedenie
Krajského súdu v Prešove s viacerými ambíciami,
s vecnou kritikou do vlastných radova výzvou na
spoluprácu pomaly završuje rok 2015.
Krajský súd v Prešove bol
zákonom zriadený k 1. januáru
1997. sídli na Hlavnej ulici v historickej budove z 18. storočia
v centre mesta Prešov, čím je
zabezpečená
dostupnosť
pre
verejnosť. Jeho obvod tvoria
obvody Okresného súdu Prešov, Okresného súdu Bardejov,
Okresného
súdu
Humenné,
Okresného súdu Poprad, Okresného súdu Stará Ľubovňa, Okresného súdu Svidník, Okresného súdu Vranov nad Topľou
a Okresného súdu Kežmarok.
Je spádovou oblasťou pre vyše

800 000 obyvateľov Prešovského
samosprávneho kraja.
Konanie pred súdom je garantom zabezpečujúcim potrebnú ochranu práva
právom
chránených
záujmov;
prvé
hlavné pojednávanie na Krajskom súde v Prešove sa konalo
6. februára 1997. Išlo o trestnoprávnu vec. Trestný senát uložil
obžalovanej za trestný čin vraždy trest odňatia slobody vo
výmere 11 rokov. od uvedeného
dátumu doposiaľ Krajský súd v
Prešove prerokoval a rozhodol
tisícky
občianskoprávnych,

obchodnoprávnych,
trestnoprávnych a správnych vecí.
Medzi rozhodnutiami možno vysledovať aj také, ktoré sa
tešili záujmu v prestížnom posudzovaní ako judikát roka. Na
3. mieste v roku 2014 sa umiestnilo rozhodnutie v poistnej veci
prípad Haasová, v ktorej tunajší
súd inicioval konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie.Jeho podstatou je záver, že ak slovenské právo priznáva obetiam
dopravnej nehody náhradu nemateriálnej (citovej) ujmy, musí
byť táto krytá plnením poisťovne z povinného zmluvného poistenia.
Je pomerne známy prípad
segregácie rómskych detí na základnej škole v Šarišských Michaľanoch. V tejto právnej veci

rozsudok tunajšieho súdu získal
v roku 2015 v spomínanej súťaži
2. miesto.
Nemožno prehliadať
početné rozhodnutia v spotrebiteľsko-právnej agende v sporovej,
najmä z úverov a poistných
zmlúv. Tunajší súd rozhodol tisíce vecí, v ktorých konštatoval
či už nekalé obchodné praktiky
alebo nečestné zmluvné podmienky. Význam ochrany spotrebiteľa súvisí s prepotrebnou
dôverou spotrebiteľov na trhu a
s kvalitou verejného života.
Menej potešiteľný je extrémny nárast prípadov, ktoré
napadajú na súd, no počet sudcova zamestnancov sa adekvátne nenavýšil. Verejnosť veľmi
málo pozná obrovské vypätie
zamestnancov. Nie je nič neob-

vyklé, že pracovné vypätie sa
negatívne odzrkadlilo na zdravi
zamestnancov súdu. Krajskému
súdu v Prešove vzrástol počet
nápadu za posledné štyri roky.
Kým v roku 2012 bol nápad
v občianskoprávnych a obchodno právnych veciach viac ako
3 500, v roku 2013 viac ako 4 600
vecí, v roku 2014 viac ako 5 600
vecí a v roku 2015 ku 30. septembru 2015 dokonca viac ako 8 000
vecí. Enormný nárast agendy zapríčinili najmä spory nebankových spoločností proti spotrebiteľom z úverových zmlúv. Možno spoľahlivo konštatovať, že
rozhodovanie Krajského súdu
v Prešove v uvedenej vážnej
agende, ktorá sa dotýka tisícov
občanov, je v zásade súladne
s princípmi
ochrany slabšej
zmluvnej strany.
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Treba veľmi oceniť najnovšie stanovisko Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky z 20. októbra 2015, ktoré sa dotýka desaťtisícov právnych vecí a bežných
občanov v pôžičkových prípadoch. Najvyšší súd Slovenskej
republiky
zjednotil
postup
súdov s dôrazom na ochranu
spotrebiteľov pred nečestnými
zmluvnými podmienkami a nekalými obchodnými praktikami.
Na záver mi dovoľte uviesť,
že nám veľmi záleží na občanoch, na ich dôvere v justíciu
a vyvinieme maximálne úsilie
o jej zvýšenie.
JUDr. Anna KOVaIOVá
predsedníčka

Krajského súdu v prešove
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CíNSKE INVESTICNÉ FÓRUM PONÚKLO MOZNOSTI SPOLUPRÁCE

Sanea nielen pre cestovný ruch
Prešovský samosprávny kraj pristúpil k Asociácii guvernérov provincií Čínskej I'udovej
republiky a regiónov krajín Strednej a východnej Európy, Zámer o pristúpení podpísal
predseda PSK Peter Chudík počas Čínskeho
investičného fóra v Prahe ll, novembra,
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v Prahe sa stretli vrcholní
predstavíte lia štátu, reprezentanti štátnej správy a podnikateľských subjektov Českej republikya ďalších 15 krajín strednej a
východnej Európy a Číny. Počas
investičného fóra čínski predstavitelia prezentovali príležitos ti a výzvy iniciatívy Nová
hodvábna cesta 21. storočia.
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plán Nová hodvábna cesta,
na ktorý čínska vláda uvoľnila
takmer 37 miliónov eur, sa snaží
prepojiť Čínu s ekonomikami
východnej, južnej a strednej Ázie
a Európy cez rozšírenie železni-

čnej, diaľničnej, energetickej a
optickej dátovej siete. základom
projektu modernej hodvábnej
cesty je rozsiahla dopravná sieť,
v rámci ktorej má dôjsť k výstavbe nových železníc, ciest, potrubných spojení a námorných
prístavov. Už dnes je jeho súčasťou nákladný vlak, ktorý cestuje víac než 10 000 kilometrov z
Číny do nemeckého Duisburgu.
Čína chce byť obnovením Novej
hodvábnej cesty bližšie k Rusku
aj Európe. Z budovania cesty ťažia čínske firmy aj regióny.
V rámci panelových diskusií
účastníci diskutovali na témy

v PORADí SIEDMY

ako Finančná spolupráca, Spo- zvláš{ v poslednom čase kladie
lupráca v technológiách, vede a ve11cfd8raznaspoluprácuskravýskume, Ekonomická spolup- jinami strednej a vfcbodnej Euráca, obchod a investície a Spo- r6py. Vfbodnágeografickápololupráca v cestovnom
ruchu. ba Slovenska v blfzkosti ('eska,
Práve posledná téma najvíac Polslra, UhajinyčiMadársh vyzaujímala predsedu samosprávtvára z nášho kraja vstupnú
neho kraja . .,silná čfnska donobránu na obchodne zaujfmavé
mika sa rfcblo otvára svetu a trby. Na E6rebol prezentovanf

nilo začiatkom novembra počas
medzinárodného kongresu ITAPA 2015 v Bratislave.
"Veľmi si ceníme toto najvyššie umiestnenie. Svedčí o tom,
že informácie, ktoré zverejňujeme na našej webovej stránke
majú vysokú vypovedaciu hodnotu pre našich čitateľov. Toto,
už siedme ocenenie je dôkazom
V troch hlavných kategórivysokej profesionality
našich
ách súťaže sa víťazmi okrem PSK pracovníkov. Dobrý pocit z ocestali aj mesto Martin a obec Tr- nenia je pre nás aj veľkým záväznavá Hora. V kategórii samo- kom do budúcnosti a už v tejto
správnych krajov sa na ďalších chvíli máme nové nápady a mypriečkach umiestnili Trenčianšlienky, ako našu stránku zdokonaliť a kráčať s modernou eleksky a Bratislavský samosprávny
kraj. Vyhlásenie výsledkov súťa- tronickou dobou," skonštatoval
že ZlatyErb.sk 2015 sa us ku toč- riaditeľ Úradu PSK Stanislav Ku-

ponúJmut a využit na spoluprácu. verím, že by sme mohli
bytúspešnf, ·uvíedol po návrate
Peter Chudík.
Budúce stretnutie
lídrov
miestnych samospráv sa bude
konať v meste Tangshan v čínskej provincii Che-pej v roku
2016.

ZlAlÝ ERB PRE PREŠOVSKÝ KRAl

KRAJ MÁ STÁLE NAlLEP5IU _BOW
prešovský samosprávny laaj
už siedmy rok po sebe obhájil
víťazstvo v súťaži Zlatý erb. Internetová stránka Prešovského
samosprávneho kraja www.pokraj.sk získala v súťaži Zlatý erb
2015 po siedmykrát zlaté ocenenie v kategórii Najlepšia StIánka
samosprávneho kraja.

zámer, aby sa .pmba st:slauzlovým letiskom pre spojenie
strednej a vfcbodnej Eur6py s
č!fnou. Takfto krok by pre nás
ZJllUD.ensl
výrazné pnôlfženie k
tejto zaujfmavej krajine. som
presvedčenf, že ve11cfpotendá.l
nášbo regi6nu v oblasti cestovnébo ruchu by sme dokázali

báne k, ktorý cenu prevzal.
Webové stránky samospráv
súťažia v Zlatom erbe od roku
2004. Prešovský samosprávny
kraj doteraz obsadil jedno druhé
miesto (2004), jednu tretiu priečku (2006) a od roku 2009 v súťaži Zlatý erb dominuje. prvé miesto za Najlepšiu stránku samosprávneho kraja získal tiež v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a
2014. Kraj v roku 2010 získal aj
špeciálne ocenenie - Najlepšia
bezbariérová stránka samospráv.
Ceny Zlatý erb sú udeľované
v troch hlavných kategóriách najlepšia stránka samosprávneho kraja, najlepšia stránka mes-

STRÁNKU NA SLOVENSKU
ta a mestskej časti a najlepšia
stránka obcí. okrem toho boli
udelené špeciálne ceny.Ako najlepšia bezbariérová stránka samospráv bola vybratá stránka
mesta Nitra a najlepšiu elektronickú službu samospráv ponúka Trenčiansky samosprávny
kraj. V Prešovskom kraji získala
ocenenie so svojou webovou
stránkou aj obec Ľubica. Tohto
roku bola prvýkrát ocenená aj
najpôsobivejšia stránka samosprávy. Cenu získala obec Kraľovany. Súťaž ZlatyErb.sk od roku 2004 každoročne vyhlasuje
Únia miest Slovenska a občianske združenie eslovensko, Hlavným cieľom je podporiť infor-

matizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty,
podporiť výmenu skúseností a

ohodnotiť snahu samospráv využívať informačno-komunikačné technológie.

NAJLEPŠÍ ČASOPIS JE ZNOVA GYMOŠ Z BARDEJOVA
V KRAJSKEJ súiAiI

ZÁPOLILO 20 STREDOSKOLSKÝCH WoPISOV

Študenti Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove
získali prvé miesto v súťaži stredoškolských
časopisov Prešovského kraja. V konkurencii 20 časopisov,
ktoré do súťaže prihlásili stredné školy, odbornú porotu najviac zaujal ich časopis Gymoš.

"Náščasopis vznikol vroku káčik soš na ulici Alexandra
2010, vyr:bádnme mesačne, na

jeho tvorbe sa podie1a okolo 25
ludl. Je to pre nás &sfpracovat
v tomto časopise a informovat
o dianí v nalej škole. Mnohí z
redakčnej rady by sa v budúcnosti CbCeHvenowt žurnalistike. Obhájenie prvého miesta.
je pre nás výzvou a zároveň aj
povzbudením, • skonštatovala
na vyhodnotení v Prešove šéfredaktorka víťazného časopisu
Gymoš Jana Bosákova.
Na druhom mieste sa v súťaži umiestnil
časopis Dub-

Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Tretie miesto obsadil časopis Stretnutia, ktorý vytvárajú
študenti gymnázia v Kežmarku. Najlepšiu titulnú stranu
mal v tomto roku časopis GYMsurfer z vranovského
gymnázia. Porota udelila aj cenu za
grafický vizuál, ktorý získal časopis stredoškolákov
z Lipian
Elán. Cenu za kreativitu si odniesli študenti z Gymnázia sv.
Mikuláša v Starej Ľubovni, ktorí pripravujú časopis s názvom
Druhý zmysel. V tomto ročníku

sa do súťaže prihlásili po prvýkrát. Objavom roka 2015 sa
stal novoprihlásený
časopis z
bardejovského Gymnázia Leonarda stôckela - Phase. Cenu
Skokan roka za najvýraznejšie
zlepšenie si zaslúžil Pedagogické očko, časopis Strednej pedagogickej školy v Levoči.
Odborná porota si všímala
v prvom rade obsahovú stránku časopisov, sledovala, ako narábajú študenti s informáciami
a ako ich interpretujú. Rovnako si všímala aj vízuálnu stránku časopisu, periodicitu a propagáciu. "zaujalo ma, že vítaz-

nfčasopisGym.ošvycbádzahMf mesiac, čo sJrutočne nie je
jednoduchá záležitost, ak si
predstavíme, kolko povinnosti

majú študenti v rámci školy.

Skutočne, musfm velini pozitfvne bodJlotit hlavne to, aké
zaujfmavé témy dokážu spracováw~• konštatovala členka
poroty a redaktorka Tlačovej
agentúry Slovenskej republiky
Kvetoslava Mudríková.
Súťaž časopisov Prešovského kraja organizovali po tretíkrát Prešovský
samosprávny
kraj v spolupráci s Regionálnou
organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove
a Knižnicou P. o. Hvíezdoslava.
Na doterajších troch ročníkoch
sa zúčastnilo spolu 60 časopisov. Prvý ročník vyhral bardejovský Gymoš, v druhom ho na
prvej priečke vystriedali Gymplovíny zo Starej Ľubovne.

Redakčný tím víťazného Gymoša zo Spojenej školy v Bardejove
s riaditeľom školy Petrom Dulenčinom (vpravo).

