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Peter Chudík: región má za sebou úspešný rok
INVESTíCIE DO KULTÚRNYCH INŠTITÚCií DOSIAHLI DESAŤ MILiÓNOV EUR

Prešovský samoprávny kraj v minulom roku hospodáril s rozpočtom 203 miliónov
eur. Zabezpečoval výkon samosprávnych funkcií kraja a originálnych kompeten-
cií. pod ktoré spadá hlavne sociálne zabezpečenie. kultúra. školské zariadenia.
zdravotná starostlivosť a oblasť dopravy. Kraj má vo svojej zriaďovatel'skej
pôsobnosti 83 stredných škôl a školských zariadení. 27 kultúrnych inštitúcií. 27 za-
riadení sociálnych služieb. spravuje takmer 2500 kilometrov ciest II. a III. triedy.
poskytuje 18 miliónov eur na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy. Čo
možno zaradiť k najväčším úspechom kraja v minulom roku. hodnotí v rozhovo-
re predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Pán predseda, aký bol pre
samosprávny kraj rok 2015?

Rok môžem hodnotiť veľmi
pozitívne, pretože sa nám podarilo
zrealizovať viaceré aktivity, na
ktoré sme dovtedy nemali dosta-
tok finančných zdrojov. Ak však
chcem hodnotiť rok 2015,musím
sa na krátku chvíľu vrátiť do de-
cembra 2014, kedy sme podpísali
úverovú zmluvu s Európskou in-
vestičnou bankou (EIB). Získali
sme tak 25 miliónov eur na finan-
covanie rozvojových zámerov kra-
ja. Prvú tranžu úveru v objeme 8,3

ho múzea na Vajanského ulici,
pôvodnú historickú budovu i prí-
stavbu z 80-tych rokov. Rozpočet
predstavuje dva milióny eur. Zna-
mená to kompletne vymenenú
strechu, komíny, okná, novú fa-
sádu. Čo je najdôležitejšie, vo
vnútri historickej budovy bude vy-
tvorený špeciálny priestor pre pre-
zentáciu kniežacej hrobky z Po-
pradu Matejoviec. Vobjekte sa tiež
kompletne menila elektroinšta-
lácia, sanita, elektronický hasiaci
systém, zabezpečovací a kamero-
vý systém a ozvučenie priestorov.

Vpodkroví meštianskeho domu v Bardejove
pribudol no~ depozitár. ~:í:ú]]19~rn)~rgJ__....._-

milióna eur sme čerpali práve
v roku 2015.Financie z Európskej
investičnej banky nám umožnili
rozsiahle investície do troch kul-
túrnych zariadení, kde sme poci-
ťovali velký dlh - Podtatranské
múzeum v Poprade, Vihorlatské
múzeum v Humennom a Šarišská
galéria v Prešove. Mali sme pôvod-
ne ambíciu financovať ich rekon-
štrukcie z Regionálneho operačné-
ho programu, ale keďže sa nám
tento zámer nepodarilo celkom
dosiahnuť, vyčlenili sme na mo-
dernizáciu aj úverové zdroje z EIB.

V Poprade sme začali rekon-
štruovať celý objekt Podtatranské-

Na prístavbe múzea z 80-tych ro-
kov pribudne úplne nová nadstav-
ba. Tu vzniknú priestory pre doku-
mentáciu' archiváciu, kultúrno-
vzdelávacie aktivity a administra-
tívna časť. Samozrejme, súčasťou
budú nové expozície. Verím, že po
otvorení pribudne metropole pod
Tatrami výnimočný kultúrny
stánok.

Rovnako rozsiahlu rekonšt-
rukciu realizujeme v kaštieli
Drughetovcov v Humennom, kto-
rý spravuje Vihorlatské múzeum.
Už v roku 2008 sme modernizova-
li interiér kaštieľa, čo stálo jeden
milión eur. Súčasná rekonštrukcia

s rozpočtovým nákladom 2,7 mi-
lióna eur je zameraná na exteriér.
Znamená statické zabezpečenie
obvodových múrov, odvlhčenie
muriva a kanalizáciu, obnovu
vonkajších fasád, kompletnú
výmenu strechy, sanáciu krovu a
zateplenie podkrovia, komplexnú
výmenu okien a mnohé ďalšie
práce. Kaštieľ bude po dokončení
pôsobiť novým dojmom, v pláne
je totiž aj nový padací mostík, kto-
rý by sa mal viac podobať tomu,
ktorý tu bol kedysi. Výmeny sa
dočká aj brána. Bude celkom nová
s malými dvierkami, ako to vidieť
na niektorých dobových fotogra-
fiách.

(Rap) nenávratný finančný prís-
pevok prevyšujúci 950 tisíc eur.

získal kraj aj dalšie finančné
prostriedky z Regionálneho ope-
račného programu?

Áno, v minulom roku sme re-
alizovali a ukončili niekoľko pro-
jektov v rámci Regionálneho ope-
račného programu (Rap), opatre-
nie Posilnenie kultúrneho poten-
ciálu regiónov. Finančne najná-
ročnejší bol projekt rekonštrukcie
objektu Dom správcu pod hradom
Ľubovňa za 780 tisíc eur. Objekt
v podhradí bol značne opotrebova-
ný' vlhký a mal vysokú energetic-
kú náročnosť. Už túto letnú sezó-
nu bude zmodernizovaná stavba
slúžiť ako regionálne turisticko-
informačné centrum na bezplatné
poskytovanie informácií o expo-
zíciách v hrade a skanzene, o his-
tórii a pamiatkach mesta Stará Ľu-
bovňa a jeho okolia. Vedľa centra
je vybudovaný multifunkčný
priestor - miestnosť pre turistov
na premietanie filmových doku-
mentov o múzeu, hrade, skanzene

Renesančný kaštieľ v Humennom získa po rekonštrukcii
úplne noyý vzhľad

Tretia rozsiahla rekonštrukcia
sa zameriava na Šarišskú galériu
v Prešove. Ide o modernizáciu
troch meštianskych domov, ktoré
budú navzájom prepojené. Galérii
pribudnú nové výstavné priestory
a objekt bude bezbariérový. Na
tento projekt sme z úverových
zdrojov vyčlenili 1,2 milióna eur,
pretože galéria získala v rámci Re-
gionálneho operačného programu

a regióne. Priestor bude zároveň
slúžiť ako prednášková
a kongresová miestnosť. Ostatná
časť prízemia bude využívaná ako
konzervátorské pracovisko pre
konzervovanie a reštaurovanie
textílií, kože a papiera. Súčasťou
prízemia bude aj kostymérňa pre
vhodné uskladnenie divadelných [
kostýmov z hradných muzikálov,
technická miestnosť a sociálne za-

plošina pre imobilných návštevníkov umožnila
historický objekt v Bardejove debarierizovať.
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Meštiansky dom v Spišskej Sobote využíva na svoje aktivity
__ ~_.-;;.Podtatranská knižnica.

riadenie s bezbariérovým prístu-
pom. V priestoroch podkrovia
vznikli kancelárske priestory pre
konzervátora, etnografa, archeoló-
ga, hlavného lektora hradu a pra-
covníka kultúrno-výchovnej
práce.

V rámci Rap sa nám podarilo
opraviť aj meštiansky dom v Spiš-
skej Sobote - Poprade, ktorý spra-
vuje Podtatranská knižnica. Na ob-
novu svojho historického objektu
v mestskej pamiatkovej rezervácii
sme získali 405 tisíc eur. Umožnilo
nám to vymeniť drevený šindeľ,
všetky okná a dvere, opraviť fa-
sádu a vymeniť oplechovanie na
streche.

začne až v tomto roku.
Zabudnúť by som nemal na

Divadlo Jonáša záborského. V pre-
došlých rokoch sme zrealizovali
rekonštrukciu priečelia budovy na
Námestí legionárov. Na to nadvä-
zuje rekonštrukcia námestia a
spevnených plôch okolo divadla v
celkovom objeme 973 tisíc eur. Z
dôvodu finančnej náročnosti sme
realizáciu projektu rozčlenili na
samostatné etapy, ktoré môžeme
realizovať samostatne v rôznych
časových obdobiach. Divadlu sme
ešte v minulom roku vyčlenili viac
ako 620 tisíc eur na prvé dve etapy,
ale realizovať sa budú až v lete toh-
to roku počas divadelných prázd-
nin, aby sme čo najmenej obme-
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Vrekonštruovanom dome na bardejovskom námestí
je umiestnená vzácna zbierka ikon Šarišského múzea..~-~-___,

dzili návštevníkov divadla.Rovnako sme boli úspešní aj
v Bardejove. Meštiansky dom so
vzácnou expozíciou ikon v správe
Šarišského múzea v Bardejove bol
zmodernizovaný s rozpočtom 415
tisíc eur z Regionálneho operačné-
ho programu. Išlo o kompletnú re-
konštrukciu a zateplenie strechy,
výmenu okien a dverí, novú fa-
sádu. Zateplením podkrovia sa
nám podarilo vytvoriť pod stre-
chou nové depozitné priestory.
Zároveň sme poschodia prepojili
rampou, takže objekt je bezbarié-
rový. Keďže múzeum v Bardejove
je rozmiestnené vo viacerých ob-
jektoch, koncom roka sme vyčle-
nili tentoraz už vlastné prostried -
ky - 392tisíc eur na rekonštrukciu
ďalšieho domu - na Rhodyho ulici.
Samotná rekonštrukcia sa však

V lete minulého roku sme do-
končili projekt digitalizácie histo-
rických artefaktov. Vrámci projek-
tu Najvýznamnejšie historické a
umelecké pamiatky v zbierkach
PSKdostalo digitálnu podobu 8 124
objektov zo zbierok našich kultúr-
nych zariadení. Do projektu s roz-
počtom 1,5 milióna eur sme zapo-
jili sedem múzeí - Ľubovnianske
múzeum v Starej Ľubovni, Šari-
šské múzeum v Bardejove, Podtat-
ranské múzeum v Poprade, Kraj-
ské múzeum v Prešove, Vlasti-
vedné múzeum v Hanušovciach
nad Topľou, Vihorlatské múzeum
v Humennom a Múzeum mo-
derného umenia Andyho Warhola
v Medzilaborciach. Digitalizácia
umožnila zachovať artefakty pre
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budúce generácie a sprístupniť pa-
miatky pre širokú verejnosť.

To bolo takmer II miliónov
eur v minulom roku len pre oblasť
kultúry. Som rád, že sa nám takto
podarilo aspoň sčasti splatiť dlh,
ktorý sme mali voči našim kultúr-
nym inštitúciám.
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To nie je zanedbateľná su-
ma. Podarilo sa kraju investovať
finančné prostriedky aj do iných
oblastí? Aká bola situácia v škol-
stve?

Samozrejme, školstvu venuje-
me veľkú pozornosť už roku 2002,
kedy sme stredné školy prevzali do
našej pôsobnosti. Z rôznych európ-
skych fondov sme do našich škôl
investovali niekolko desiatok mili-
ónov eur. Minuloročné investície
do školstva dosiahli 4,8 milióna

I

eur. Tieto prostriedky sme rozdelili
medzi 57 školských zariadení, pri-
čom v našej pôsobnosti ich máme
83.Spomedzi najväčších investícií
spomeniem výstavbu telocvične za
viac ako 350tisíc eur pre Obchodnú
akadémiu v Starej Ľubovni, 320 ti-
síc eur pre Strednú odbornú školu
na Garbiarskej ulici v Kežmarku na
asanáciu a rekonštrukciu telocvič-
ne či 290 tisíc eur pre Gymnázium
duklianskych hrdinov vo Svidníku,
kde sme okrem iného kompletne
zrekonštruovali školskú jedáleň.

Investoval kraj aj do regio-
nálnych komunikácií?

V novembri minulého roku
sme sprejazdnili komunikáciu III.
triedy č. 06815,známu pod označe-
ním Kuzmányho ulica. S rozpočtom
dva milióny eur išlo najväčšiu in-
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vestíciu v cestnom hospodárstve
od vzniku samosprávneho kraja.
úsek cesty dlhý takmer 300metrov
prepojil križovatku pri čiernom
moste s Rusínskou ulicou. Stalo sa
tak takmer 15rokov po sprejazdne-
ní Rusínskej ulice, ktorá spája
najväčšie prešovské sídlisko Sek-

~ čov s centrom mesta. Šesť rokov
nám trvalo majetkovo-právne vy-
sporiadanie s vlastníkmi, ktorým
sme zaplatili 700 tisíc eur. Samot-

ná stavba stála 1,3 milióna eur
a obsahovala 38 stavebných objek-
tov. Výstavba úseku zahŕňala
okrem úpravy cesty aj rozšírenie
mosta nad železničnou traťou,
chodníky a cyklistické pruhy,
výstavbu protihlukovej steny a re-
konštrukciu verejného osvetlenia.

Po dostavbe došlo na území kraj-
ského mesta k prekategorizovaniu
ciest a Rusínska ulica bola zarade-
ná do kategórie ciest I. triedy
pod číslom 1/20.

Boli aj nejaké ďalšie inves-
tície okrem Kuzmányho ulice?

Na opravu ciest II. a III. triedy
sme v minulom roku vyčlenili 14,5
milióna eur. Reálne to predstavuje
viac ako 104 kilometrov oprave-

ných ciest. Až 8,2 milióna eur
predstavuje ukončenie siedmich
projektov financovaných z Regio-
nálneho operačného programu
a z vlastných zdrojov PSK.Išlo o
tretiu a štvrtú etapu rekonštrukcie
mostov, štvrtú etapu stabilizácie
zosuvov, odstránenie následkov
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Výstavba Kuzmányho ulice bola doteraz najväčšou stavbou
v cestnom hospodárstve.

povodní na regionálnych cestách i
na mostoch PSK.Projekty zahŕňali
rekonštrukciu 17 mostov, z toho
osem v havarijnom stave. Stabili-
zovali sme štyri zosuvy a odstráni-
li následky povodní na 17-tich úse-
koch ciest.

Okrem toho sme vyčlenili aj
vlastné finančné prostriedky na
rekonštrukciu 25havarijných úse-
kov na cestách II. a III. triedy. V dr-
vivej väčšine išlo o úseky na ces-
tách III. triedy, výnimkou boli dve
komunikácie II. triedy - Ňagov -
čabalovce v okrese Medzilaborce a
takmer kilometrový úsek pred
obcou Jasenovce vo vranovskom
okrese. Finančne najnáročnejšia
bola rekonštrukcia úseku Podhora-
ny - Vojňany v okrese Kežmarok.

Samozrejme, v opravách ciest
budeme pokračovať aj v roku 2016.

Ďalšie financie na modernizáciu
cestnej infraštruktúry v tomto ro-
ku sme vyčlenili z úverových zdro-
jov od Európskej investičnej ban-
ky. Bude to šesť miliónov eur na
modernizáciu ciest a 2,3 milióny
eur na modernizáciu techniky -
nákup posypových vozidiel pre
Správu a údržbu ciest PSK.

Takže, aké je záverečné hod-
notenie roka 2015 z pohladu
krajskej samosprávy?

Úprimne som rád, že je kraj
v dobrej finančnej kondícii.
Nášmu kraju sa už viac ako desať-
ročie darí priebežne zabezpečovať
investície vo všetkých oblastiach,
kde vykonávame naše kompeten-
cie. Patríme k najlepšie hosp 0-

dáriacim krajom na Slovensku
a verím, že si túto pozíciu udržíme.

SAMOSPRÁVNY KRAl VYHLÁSI NAJÚSPEŠNEJšíCH ŠPORTOVCOV ZA ROK 2015

Verejnosť rozhodne o intemetovom víťazovi
Prešovský samosprávny kraj pripravuje 23. februára
vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok
2015. Už tradične budú ocenené kategórie najúspeš-
nejší športovec PSK. najúspešnejší športovci PSK bez
určenia poradia. najúspešnejšie kolektívy dospe-
lých. najúspešnejšie kolektívy mládeže. najúspešnej-
ší študenti stredných škôl či najúspešnejšia stredná
škola.
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Do hlasovania sa môže zapo-
jiť aj verejnosť, ktorá rozhodne o
víťazovi internetového hlasova-
nia. Všetky nominácie sú zverej-
nené na webovej stránke samo-
správneho kraja www.po-
kraj.sk, Medzi nominovanými
športovcami nechýbajú hokejis-
ta Arne Kroták, sánkar Jozef Ni-
nis, lyžiari Matej Falat, bratia
Adam a Andreas Žampovci, volej-
balisti z Prešova i zo Svidníka,
hádzanári Tatrana Prešov, po-
pradskí hokejisti a hokejistky, ta-
ekwondisti zo Sniny, basketbalis-
ti zo Svitu i zápasníci z Vranova
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nad Topľou. Uzávierka interne-
tového hlasovania je 21.februára.

Ocenených jednotlivcov a
kolektívy, ktorí dosiahli najpre-
nikavejšíe výsledky, vyberie ko-
misia na základe určených krité-
rií. Medzi kritériá v prípade jed-
notlivcov patrí účasť a umiestne-
nie na OH, MS, ME, na
podujatiach Svetového pohára či
M SR.Zohľadňuje sa aj to, či ide o
reprezentanta slovenska, jeho dl-
hodobá špičková výkonnosť a do
úvahy sa berie pozícia lídra ús-
pešného tímu. Ako pomocné kri-
térium slúži konkurencieschop-

nosť v jednotlivých športových
odvetviach.

U kolektívov je rozhodujúca
účasť a umiestnenie v najvy-
šších európskych súťažiach i
umiestnenie v dlhodobých naj-
vyšších súťažiach v rámci slo-
venska. Pomocné kritérium je
rovnaké ako u jednotlivcov.
V prípade nesplnenia požadova-
ných kritérií v jednotlivých kate-
góriách si Prešovský samospráv-
ny kraj vyhradzuje právo neude-
liť ocenenie.

V ostatných rokoch domino-
vali v hlavnej kategórii najúspeš-
nejší športovec PSK hádzanári
Tatrana Prešov, vlani dominoval
Adam Žampa. Slávnostné vy-
hlásenie najúspešnejších špor-
tovcov a športových kolektívov
PSK za rok 2015 sa uskutoční
v utorok 23. februára v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove. Najúspešnejší športovci PSKza rok 2014.

Tatranská galéria zapojená v projekte Google Art
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Obraz Mikuláša Alexandra Bazovského Pohľad na Kriváň z roku 1957.
I

Projekt GoogleARTzamera-
ný na digitalizáciu svetového
kultúrneho dedičstva sa rozrás-
tol aj o štyri nové slovenské
múzeá a galérie, ktoré môžu vir-
tuálne navštíviť milovníci ume-
nia z celého sveta.

V galérii Google Art Projektu
(www.googleartproject.com) je
možné od minulého týždňa ob-
divovať diela a pamiatky Kysuc-
kej galérie v Oščadnici, Kysucké-
ho múzea v Čadci, Tatranskej
galérie v Poprade a Turčianskej
galérie v Martine. Do projektu sa
tak doteraz zapojilo celkom 17
kultúrnych inštitúcií zo Sloven-
ska s kolekciou dosahujúcou už
takmer l 400 umeleckých diel a

historických pamiatok, ktoré
tvoria významnú súčasť sloven-
ského kultúrneho dedičstva.

Tatranská galéria v Poprade
obohatila obsah Google Art Pro-
jektu o zdigitalizované diela pre-
važne slovenských, ale aj zahra-
ničných umelcov, ktorí sa nad-
chli krásou našich velhôr. "Ume-
lecké diela predstavia
reprezentatívny výber z depo-
zitu Tatranskej galérie v Po-
prade venovaný predovšet-
kým téme Tatier, ale aj tvorbu
umelcov širšieho východoslo-
venského regiónu a umenie
slovenských a zahraničných
súčasných profesionálnych
umelcov," vysvetľuje Anna

ondrušeková, riaditeľka Tatran-
skej galérie v Poprade.

Vybrané diela z depozitu Tat-
ranskej galérie budú dostupné
k nahliadnutiu aj v unikátnom
ultra vysokom rozlíšenÍ.Návštev-
níci tak budú môcť študovať de-
tailne maliarske techniky maj-
strov. "Vo vyššom rozlíšení sme
sprístupnili diela, ktoré sú
súčasťou stálej expozície pod
názvom Odkryté hodnoty II.
Nájdete medzi nimi diela repre-
zentujúce rôzne výtvarné tech-
niky, medzi inými napr. Po-
hlád na Kriváň od Miloša Ale-
xandra Bazovského, obraz Do
Polá od Janka Alexyho či Pri
váhu od vincenta Hložníka,"
doplnila Anna Ondrušeková.

Všetci, ktorých zaujíma po-
hľad na Tatry v rôznych časových
obdobiach, majú možnosť vybrať
sa na virtuálnu prehliadku a
prejsť sa priamo po interiéri
galérie prostredníctvom funkcie
Street View - k dispozícii bude
stála expozícia Odkryté hodnoty,
ako aj výstava Sondy a reflexie,
ktorá predstavuje tvorbu 50
súčasných slovenských a poľ-
ských maliarov.

S Kultúrnym inštitútom Go-
ogle na Slovensku spolupracuje
celkovo už 17 galérií a múzeí,
ktoré sprístupnili viac ako l 400
umeleckých diel 10 slovenských o
galérií umožňuje virtuálnu pre- §
chádzku prostredníctvom služby~
Street view. :.::
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