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Okrem toho kraj zveľadí 27
telocviční na stredných ško-
lách s finančnou pomocou
štátu vo finančnom objeme 
381 340 eur. Dotácia od štátu
predstavuje 303 400 eur, spolu-
účasť vo výške 77 940 eur hradí
v celom rozsahu Prešovský sa-
mosprávny kraj. 

Ide o prostriedky získané 
v rámci výzvy ministerstva
školstva o poskytnutie pro-
striedkov na rozvoj telovýcho-
vy a na dostavbu, rekonštruk-
ciu alebo výstavbu novej teloc-
vične alebo ich vybavenie.
Krajská samospráva vo febru-
ári podala kraj žiadosť pre 41
stredných škôl. Komisia vybra-
la celkom 27 škôl, pričom 26
škôl získalo dotáciu na vybave-
nie telocviční a sedem na do-
stavbu či rekonštrukciu. Šesť
škôl uspelo v obidvoch oblas-
tiach. 

Kapitálové výdavky určené
na dostavbu, rekonštrukciu
alebo výstavbu novej telocvi-
čne získalo sedem stredných
škôl v objeme 224 000 eur. Spo-
lufinancovanie PSK predstavu-
je 70 000 eur.

Ide o tieto školy:
Stredná priemyselná škola, Po-
prad – rekonštrukcia cvičebné-
ho priestoru (71 000 €),
Obchodná akadémia, Prešov –
rekonštrukcia sociálnych za-
riadení, zdrav. a inžinierskych
sietí (45 000 €),
SPŠ elektrotechnická, Prešov –
rekonštrukcia cvičebného pries-
toru (27 000 €),
SOŠ obchodu a služieb, Prešov
– rekonštrukcia elektroinšta-
lácie vrátane osvetlenia cvi-
čebného priestoru (27 000 €),
Gymnázium arm. gen. L. Svo-
bodu, Humenné – rekonštruk-
cia strechy (25 000 €),

SOŠ Majstra Pavla, Levoča – 
rekonštrukcia ústredného kú-
renia a vykurovacích telies 
(23 000 €),
Spojená škola Juraja Henischa,
Bardejov – rekonštrukcia stre-
chy (6 000 €).

Bežné výdavky sú určené
na vybavenie telocvične v súla-
de s povinným vybavením te-
locvične. Získalo ich 26 škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK v celkovej výške 79 400
eur, pričom spolufinancovanie
PSK dosahuje 7 940 eur. Finan-
cie získali tri školy v Bardejove
- Gymnázium L. Stöckela, Spo-
jená škola Juraja Henischa 
a Spojená škola na Štefániko-
vej ulici. V Humennom budú
dovybavené tri telocvične –
Gymnázium arm. gen. L. Svo-
bodu, SOŠ technická a Obchod-
ná akadémia. V Levoči získali
financie dve školy - Stredná

pedagogická škola a Gymná-
zium F. J. Rimavského, rovna-
ko ako v Medzilaborciach - tak-
isto na gymnáziu a na SOŠ An-
dyho Warhola a vo Svidníku
Gymnázium duklianskych hr-
dinov a Stredná priemyselná
škola. V Poprade sa skvalitní te-
lesná výchova na Obchodnej
akadémii a Strednej priemy-
selnej škole. 

Financie na dovybavenie

telocviční získala aj Stredná
priemyselná škola v Snine,
Gymnázium Terézie Vansovej
v Starej Ľubovni, Stredná od-
borná škola na Ul. A. Dubčeka
vo Vranove nad Topľou a Gym-
názium v Lipanoch. Až osem
telocviční, ktoré budú dovyba-
vené, na nachádza v krajskom
meste – Gymnázium, Konštan-
tínova 2, Hotelová akadémia,
Obchodná akadémia, SPŠ elek-

trotechnická, SPŠ strojnícka,
SPŠ na Bardejovskej 24, SOŠ ob-
chodu a služieb a SOŠ podnika-
nia.   

Kraj prijal podmienky
určené ministerstvom a všet-
ky úspešné projekty chce zrea-
lizovať. Potrebné spolufinan-
covanie už schválili poslanci
krajského parlamentu na
aprílovom zasadnutí. 

ŽUPNÉ NOVINKY

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zmodernizuje v tomto roku telocvične na
stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za 1,25 mil. eur. Viac ako
860 000 eur predstavujú investície z vlastných prostriedkov PSK. Najviac z tejto
sumy, 522 000 eur, smeruje na výstavbu novej telocvične pri Obchodnej akadémii
v Starej Ľubovni. Za tieto financie sa tiež realizuje rekonštrukcia telocvične pri
SOŠ na Garbiarskej v Kežmarku (201 000 €), rekonštrukcia a zateplenie strechy
športovej haly Hotelovej akadémie v Prešove (88 000 €), rekonštrukcie telocviční
pri SPŠ v Poprade (23 000 €), Obchodnej akadémii v Prešove (23 000 €) a SPŠ
elektrotechnickej v Prešove (7 000 €). 

V kraji sa tento rok zveľadí 29 telocviční

Ako stav regionálnych komunikácií 
v Prešovskom kraji vnímajú poslanci 
Zastupiteľstva PSK? 

MILAN MAJERSKÝ, 
Levoča

Modernizáciu
cestnej infraštruktúry
pokladám za kľúčovú
pri rozvoji regiónu a to
hlavne z dôvodu roz-
voja cestovného ru-
chu. Oceňujem súčas-
ný prístup vedenia
PSK, že v celom proce-
se určenia, ktoré cesty
sa v danom okrese bu-
dú rekonštruovať, majú hlavné slovo poslanci
za konkrétny okres. Vítam tiež, že samospráv-
ny kraj sa aktívne vložil do obnovy cesty 
k najväčšiemu pútnickému miestu na Ma-
riánsku horu v Levoči.

ANDREA TURČANOVÁ, 
Prešov

Problémom Pre-
šovského kraja je veľ-
ký počet kilometrov
ciest, kde roky chýba-
la systematická opra-
va, mnohé cesty sú
staré aj 50 rokov. Stav
ciest možno nie je ide-
álny, ale rozhodne je
vidieť, že sa každo-
ročne robí údržba a
opravujú sa súvislé úseky ciest. Neviem od-
hadnúť, koľko financií by postačovalo na to,
aby cesty boli v tip-top stave. Myslím si, že ta-
ký stav ani nie je možný a to pre stále chýba-
júcu cestnú infraštruktúru - chýbajú diaľni-
ce, obchvaty miest, ťažké kamióny, najmä 
z Poľska, jazdia po cestách 2. a 3. triedy, ktoré
na takú záťaž neboli dimenzované a preto sa
veľmi rýchlo opotrebúvajú.

ANDREJ HAVRILLA, 
Bardejov

Stav komunikácií
v PSK sa každým ro-
kom zlepšuje vďaka
financiám, ktoré sa
do riešenia tohto pro-
blému za posledné ro-
ky  investovali. Osob-
ne si myslím, že by
tých peňazí mohlo
byť viac, ale uvedo-
mujem si potrebu 
riešiť problémy aj 
v iných oblastiach v rámci PSK. Ročne by bolo
vhodné investovať do modernizácie ciest cca
20 - 25 miliónov eur. Tak by sa postupne 
odstránili mnohé kritické úseky, ktoré sme 
v minulosti zdedili od štátu. Napriek všetkým
problémom vysoko oceňujem investície do
ciest, ktoré sa neustále vylepšujú. 

PAVOL CEĽUCH, 
Bardejov

Ukazuje sa, že keď
sú cesty II. a III. triedy
pod správou  PSK, ve-
nuje sa im viac pozor-
nosti. Objem finan-
čných prostriedkov na
modernizáciu je nedo-
stačujúci, ale je to 
v rámci  finančných
možností PSK. Každé
jedno euro investované do rozvoja cestnej in-
fraštruktúry je viditeľné a využiteľné každým
občanom, či  návštevníkom nášho kraja. V bar-
dejovskom regióne je stále problémová cesta
Richvald – Krivé, ktorá slúži v prípade doprav-
nej nehody na úseku Kružlov- Bardejov, ako je-
diná možná prístupová cesta do okresného
sídla. Bolo by dobre budovať chodníky aj pri
cestách II. a III. triedy, ktoré by boli využívané
aj ako cyklochodníky. 

MODERNIZÁCIA A DOVYBAVENIE TELOCVIČNÍ V PSK ZA 1,25 MIL. €

Investície do regionálnych komunikácií presiahnu 9 mil. €

Športová hala v Sabinove bola prvou, ktorú postavil samosprávny kraj (v roku 2006)

Prešovský samosprávny kraj aktuálne na opravu regionálnych komunikácií v roku 2016 vyčlenil 9,2 mil. eur. Túto sumu tvorí 5,7 mil. eur z úverových zdrojov 
Európskej investičnej banky, 2,5 mil. eur predstavujú kapitálové prostriedky Prešovského samosprávneho kraja a 980 000 eur z vlastných zdrojov PSK je urče-
ných na odstránenie povodňových škôd na regionálnych komunikáciách. V tejto sume nie sú započítané finančné prostriedky, ktoré chce PSK v tomto roku 
získať z európskych zdrojov – prostredníctvom IROP a Interreg V-A. 
Zo zdrojov EIB v tomto roku spolu opravíme 51 úsekov v celkovej dĺžke 70,7 kilometrov ciest II. a III. triedy, pričom ide o súvislé opravy povrchov vozoviek. 
Z kapitálových prostriedkov PSK vo výške 2,5 mil. eur bude opravených 22 úsekov regionálnych komunikácií. 



Noc múzeí otvorí už predve-
čer v piatok 20. mája Šarišské
múzeum v Bardejove večernou
prehliadkou expozície ikon s lek-
torským výkladom o 19-tej hodi-
ne. Návštevníci si zároveň budú
môcť pozrieť nové depozitárne
priestory múzea v zrekonštruo-
vanej historickej budove.
Vstupné v tento večer je jedno eu-
ro. 

Bohatý program vo Vlasti-
vednom múzeu v Hanušovciach
nad Topľou netradičnou formou
priblíži dejiny staviteľov kaštieľa
a cholerové povstanie. Nebude
chýbať obľúbené „strašenie“ a
hľadanie pokladu rytiera Johane-
sa. Program sa začne v sobotu o
16.30 h v archeoparku, odkiaľ sa
účastníci vyberú na blízky stre-
doveký hrádok Medzianky. Po ná-
vrate o 18.45 h fanfáry pri svieč-
kach slávnostne ohlásia Noc v mú-
zeu. V bohatom programe na
návštevníkov čaká koncert
vážnej hudby, Noční letci  - od-
chyt a pozorovanie netopierov,
ochutnávka bylinkových čajov
proti cholere a iným neduhom 
i novinky u Dežefiovcov. Zábudli-
vý rytier Johanes bude hľadať
svoj poklad a chýbať nebude
prehliadka múzea za svetla faklí
a pozor si treba dať na strašidlá,
ktoré sa môžu objaviť kdekoľvek.
Dežefiovci v Hanušovciach pôjdu
spať o 22.30 h.  

Zaujímavá noc s mnohými
aktivitami je pripravená aj v Kraj-
skom múzeu v Prešove. Program
o 14-tej hodine otvorí vernisáž vý-
stavy Malá prešovská architek-

túra. Múzeum popoludní odhalí
svoje zaujímavosti – tajomstvá
starých kníh, čo je to reštaurova-
nie, výrazné postavy prešovských
dejín Františka II. Rákociho a An-
tonia Caraffu. V tvorivých diel-
ňach budú účastníci dešifrovať
staré rukopisy, písať brkom, spo-
ločne tvoriť plagát či skúšať prácu
archeológov. Prešovskí múzejníci
ponúknu aj ukážky historickej
hasičskej techniky, šperkárskeho
remesla či poskytovanie prvej po-
moci. V programe vystúpia det-
ský folklórny súbor Fijalečka,
sláčikové kvarteto KOM/BO/ZET 
i šermiarska skupina Cohors 
s ukážkami historického boja,
výzbroje a výstroje. Od 19-tej do
21.30 sa návštevníci budú môcť
odfotiť spoločne s Františkom II.
Rákocim a jeho manželkou Šarlo-
tou Amáliou, ktorí vystúpia z ob-
razu. Neveríte? Prídite sa pozrieť
osobne a zostaňte aj na nočné
prehliadky múzea. Zhasínanie
svetiel v múzeu je naplánované
na 22. hodinu.

Ľubovnianske múzeum -
hrad sprístupní v sobotu 21. mája
od 20-tej do 23-tej hodiny svoje
expozície. V rámci nočných preh-
liadok predstaví Karolínu a Iza-
belu - princezné de Bourbon,
ktoré žili na hrade Ľubovňa. O 21.
hodine na návštevníkov čaká 
nočná ohňová show. 

Hoci sa Podtatranské múze-
um v Poprade aktuálne rekonšt-
ruuje, jeho pracovníci program
zabezpečili v pobočke v Spišskej
Sobote. Pre návštevníkov sú pri-
pravené moderované prehliadky

expozícií, prezentácia histórie
múzea, tvorivý kútik pre deti, an-
keta pre návštevníkov a vyhod-
notenie úspešných riešiteľov
kvízu z Dňa múzeí. Program v
múzeu sa začne o 14. hodine a po-
trvá do 22. hodiny. Deti do 15 ro-
kov majú vstup bezplatný, dospe-
lí zaplatia 50 centov. 

Aj Tatranská galéria v Popra-
de bude priať kreativite. Bohatý
program bude prebiehať od 10-tej
do 22-hej hodiny. Okrem výstav
čakajú na deti tvorivé dielne in-
špirované výstavou Klobúk dole,
pán Brunovský. Účastníci budú
navrhovať knižný obal, slovenskú
bankovku, ilustráciu do obľúbe-
nej knižky či upravovať Brunov-
ského grafiku. Kinoklub uvedie
filmové predstavenie - mozaiku
desiatich krátkych filmov Slo-
vensko 2.0. O 20-tej hodine sa
začne divadelné predstavenie

Slováci sme od rodu! Program
ukončí oldies disco party v Art
clube Tatranskej galérie.  

Komu nebude sobotná Noc
múzeí a galérií 21. mája stačiť, má
možnosť v nedeľu 22. mája 
navštíviť Vihorlatské múzeum 
v Humennom, ktoré od 14.00 do
18.00 h pripravilo Medzinárodný
deň múzeí a bohatý program 
v renesančnom kaštieli i v neďa-
lekom skanzene. V rámci progra-
mu sa uskutočnia ukážky tra-
dičných remesiel, jazda na ko-

ňoch a astronomické pozorova-
nie slnka. Program v skanzene
doplní pravoslávna bohoslužba 
v kostolíku sv. Michala Archanje-
la a vystúpenie folklórneho súbo-
ru Vihorlat Snina.

Podrobný program 
NOCI MÚZEÍ A GALÉRIÍ 
21. mája nájdu záujemco-
via na webových stránkach 
zapojených inštitúcií, 
na www.po-kraj.sk 
alebo na facebooku. 
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Do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií sa v sobotu 21. mája v tomto ro-
ku zapojí šesť kultúrnych zariadení  v pôsobnosti Prešovského samosprávneho
kraja. Pripravili atraktívny interaktívny program pre deti i dospelých od predpo-
ludnia až do 23.00 hodiny. 

ZAŽITE V SOBOTU BOHATÝ VEČERNÝ PROGRAM V MÚZEÁCH A GALÉRIÁCH

Noc múzeí v PSK: princezné, oheň i strašenie
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EDUARD VOKÁL, 
Lipany

V opravách ciest II.
a III. triedy sa za uply-
nulé obdobie v kraji 
veľmi pokročilo, no 
údržba komunikácií 
je nikdy nekončiaci
príbeh. V severnej časti
Sabinovského okresu
vnímam teraz za naj-
potrebnejšiu opravu
cesty do obce Lúčka.

JOZEF HARABIN, 
Spišská Stará Ves 

Ideálnym stavom
by bolo, keby sa všetky
potreby, resp. požia-
davky na opravu ciest,
dali priebežne realizo-
vať. Napriek tomu, že
nikdy a nikde to tak vo
verejných financiách
nie je, môžeme kon-
štatovať v poslednom
období, ale aj s výhľa-

dom do budúcnosti výrazný pozitívny posun 
v opravách ciest II. a III. triedy v PSK. Je to aj
vďaka možnostiam viaczdrojového financova-
nia. Osobitne má teší, že sa podarilo v rámci
programu Interreg dohodnúť takú spoluprácu
s poľskými partnermi, ktorá zlepší stav 
cestných komunikácií v prihraničných oblas-
tiach.

VLADIMÍR JÁNOŠÍK, 
Lipany

Myslím si, že stav
ciest je dobrý. Asi nie je
možné, aby boli všetky
úseky vždy v perfekt-
nom stave. Oceňujem
však, že pri plánovaní
opráv Správa a údržba
ciest PSK konzultuje
svoje zámery so samo-
správou a poslancami v regióne. Za problémo-
vý úsek doteraz považujem trasu Sabinov –
Bertotovce, pretože je to najbližšie pripojenie
okresu Sabinov na diaľnicu. Máme však
prísľub cestárov, že v tomto roku začnú s opra-
vami kritických bodov a označením krajníc a
prípadne stredových pásov.

ADRIÁN KALIŇAK, 
Medzilaborce 

Vo všeobecnosti
považujem stav regio-
nálnych ciest v našom
kraji za dobrý. Kvitu-
jem snahu kraja o ma-
ximálne využitie aj 
iných zdrojov ako
vlastných, respektíve

úverových. Osobne si však myslím, že genero-
vané ceny po verejných súťažiach sú nadhod-
notené. Je to škoda, pretože za určitý objem
prostriedkov by bolo možné opraviť oveľa 
dlhšie úseky. Na základe skúseností z po-
sledného obdobia mám silný pocit, že veľký
počet súťaží  javí znaky kartelovej dohody.

BORIS HANUŠČAK, 
Bardejov

Ako primátor oce-
ňujem skutočnosť, že
PSK sa snaží neustále
vylepšovať stav regio-
nálnych ciest v kraji.
Financovanie rozvoja
ciest II. a III. triedy sa
realizuje v reálnych
možnostiach. Ako pro-
blémový vnímam úsek cesty III/5565 Bardejov
– Giraltovce. Oceňujem postup samosprávneho
kraja pri plánovanej modernizácii cestnej
spojnice Prešov – Bardejov, ktorá sa dostala do
fázy príprav financovania zo zdrojov EÚ. Takis-
to veľmi pozitívne hodnotím vyriešenie križo-
vatky pri budovanom obchvate mesta Barde-
jov pri mestskom cintoríne. 

MILOSLAV REPASKÝ, 
Spišské Podhradie 

V levočskom okre-
se sa stav ciest II. trie-
dy postupne zlepšuje.
Ak sa ešte zrealizujú
už schválené inves-
tície do vybraných
úsekov ciest, urobí to
radosť všetkým obča-
nom. Otázne je, kedy
sa investuje do ciest
III. triedy v žalostnom
stave.   

STANISLAV KAHANEC, 
Prešov

Potreba financova-
nia do  dopravnej infra-
štruktúry Prešovského
kraja je jednou zo zá-
kladných priorít. Na
území nášho kraja je
stále mnoho úsekov 
ciest v nevyhovujúcom
stave, s výmoľami či iným poškodením asfal-
tového krytu, opakujúcimi sa poruchami, naj-
mä pri nedostatočne spevnených krajniciach 
a pod. Je žiaduca aj oveľa intenzívnejšia pomoc
štátu, najmä pri dobudovaní obchvatových ko-
munikácií či riešení protipovodňových opat-
rení. Musíme maximálne využiť finančné
zdroje z EÚ, ktoré výrazne odbremenia fi-
nančné zaťaženie PSK a zároveň umožnia 
zrealizovať oveľa väčší objem prác. 

JÁN VOOK, 
Svidník

Stav regionál-
nych ciest sa určite
zlepšuje, ale pri po-
hľade na okolité kra-
jiny, napríklad Poľ-
sko, alebo Česko, ešte
stále máme čo do-
háňať. Väčší dôraz sa
musí klásť nielen na
kvantitu cestných
úsekov, ale predo-
všetkým na kvalitu. 


