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Výzva na predkladanie žia-
dostí o finančný príspevok 
v rámci druhej prioritnej osi
programu Trvalo udržateľná
cezhraničná doprava, investič-
ná priorita Posilnenie regio-
nálnej mobility prepojením se-
kundárnych a terciárnych
uzlov  s infraštruktúrou TEN-T
vrátane multimodálnych
uzlov, bola ukončená koncom
mája. Na Spoločný technický

sekretariát bolo predložených
spolu osem žiadostí. 

Správa a údržba ciest Pre-
šovského samosprávneho kra-
ja predložila dva projekty -
Rozvoj cestnej infraštruktúry
medzi mestami Snina – Medzi-
laborce – Krosno a Moderni-
zácia cestného spojenia Pie-
ninských národných parkov,
druhá etapa. S tým súvisí aj

projekt okresu Krosno – Mo-
dernizácia cestného spojenia
Snina – Medzilaborce – Krosno.
Malopoľské vojvodstvo predlo-
žilo projekt Modernizácia cest-
ného spojenia Prešov – Barde-
jov – Gorlice. 

Aj zo západnej časti sloven-
sko-poľskej hranice boli na
technický sekretariát predlo-
žené štyri projekty: Žilinský
samosprávny kraj – Zlepšenie
dostupnosti do siete TENT-T
prostredníctvom modernizácie
ciest regiónu Podhale a okresu
Tvrdošín, obec Oščadnica - 
Zlepšenie napojenia do infra-

štruktúry TENT-T cez obce
Rajcza a Oščadnica, okres Zy-
wiec – Zlepšenie prepojenia 
ciest okresov Zywiec a Náme-
stovo so sieťou TEN-T a posil-
nenie cezhraničnej spolupráce
a obec Istebna – Stavba cezhra-
ničného komunikačného spo-
jenia Jaworzynka – Čierne –
Skalité, druhá etapa.  

Harmonogram hodnotenia
cestných projektov je napláno-
vaný do konca septembra. Do
konca júla by malo byť ukon-
čené formálne hodnotenie pro-
jektov, nasledovať bude tech-
nické a vecné hodnotenie -

projekty by mali do septembra
vyhodnotiť slovenskí a poľskí
experti. V jeseni sa uskutoční
zasadnutie monitorovacieho
výboru, na ktorom sa budú
schvaľovať  žiadosti o poskyt-
nutie finančného príspevku.
Následne budú môcť úspešní
uchádzači podpísať zmluvy 
o poskytnutí nenávratného fi-
nančného príspevku. Hlavné
aktivity všetkých projektov by
mali byť ukončené do 31. mája
2018. 

Na program Interreg je na-
plánovaný rozpočet 155 milió-
nov eur z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja. Z tejto
sumy je na cestné projekty
určených takmer 56 miliónov
eur. Majú podporiť rozvoj cest-
nej infraštruktúry, zjednodu-
šujúcej komunikáciu medzi
Slovenskom a Poľskom ako aj
zlepšujúcej spojenia s Transeu-
rópskou dopravnou sieťou. 

Ďalšie finančné prostried-
ky z programu Interreg budú
smerovať do ochrany, propa-
gácie a rozvoja prírodných
zdrojov a kultúrneho dedičstva
(77 miliónov eur) a do oblasti
vzdelávania (12 miliónov eur).

Počas mobilného odberu,
ktorý pripravil Kaufland v spo-
lupráci so Slovenským Červe-
ným krížom, Národnou trans-
fúznou službou SR, Prešov-
ským samosprávnym krajom,
Divadlom Jonáša Záborského 
a pod záštitou mesta Prešov
darovali ochotní darcovia 19
litrov životodarnej tekutiny. 
Z celkového počtu darcov bolo
14 prvodarcov.

Prví darcovia čakali pred
divadlom už pred ôsmou, odbe-

ru krvi sa zúčastnilo pomerne
veľa mladých ľudí. Najstaršou
darkyňou bola 60-ročná pani,
ktorá dostala v roku 1987 pri
pôrode transfúziu a krv cho-
dieva darovať preto, aby túto
pomoc niekomu oplatila.

Nechýbali ani herci Divad-
la J. Záborského v Prešove – 
Michal Novodomský,  herečka
Slavomíra Fulínová a Silvia Do-
nová, ktorá sa rozhodla daro-
vať krv pri príležitosti Svetové-
ho dňa darcov krvi po prvý-

krát: „Prečo práve teraz? Teší
ma pomáhať druhým a dúfam,
že tento skutok niekomu nao-
zaj pomôže.“ 

Podporiť dobrovoľných
darcov krvi prišiel aj podpred-
seda Prešovského samospráv-
neho kraja, lekár Peter Obrim-
čák: „Doteraz sa vôbec nepoda-
rilo vyrobiť to, čo je v ľudskom
tele najdôležitejšie a čo má ob-
rovskú hodnotou – a to je ľud-
ská krv. Preto si veľmi vážim
tých, ktorí krv môžu darovať 
a aj to skutočne robia.“

Slovenský Červený kríž a
jeho dobrovoľníci zabezpečili
počas odberu krvi i ukážky po-
skytovania prvej pomoci.

JÁN KURILA 
– žiak Strednej priemyselnej
školy v Poprade sa veľmi úspeš-
ne zapája do mnohých odbor-
ných súťaží ako Strojárska
olympiáda, Strojár inovátor 
a ZENIT. Patrí k mimoriadnym
technickým talentom školy.

ANTÓNIA IHNÁTOVÁ 
– žiačka Gymnázia arm. gen. L.
Svobodu v Humennom. Úspeš-
ne reprezentovala školu v rôz-
nych súťažiach a olympiádach,
no najvýraznejšie úspechy do-
siahla v matematike a fyzike - 
v matematickej súťaži Pangea 
a vo fyzikálnej olympiáde. 

NIKOLA ŠOLTÝSOVÁ 
– žiačka Strednej odbornej školy
vo Svite reprezentovala školu vo
viacerých súťažiach v odbore
chémia, kde dosahovala vynika-
júce výsledky. Počas celého
štúdia aktívne pracovala na
medzinárodnom projekte 
GLOBE. 

NELA GLORÍKOVÁ 
– žiačka 2. ročníka Gymnázia 
v Poprade sa aktívne venuje
problematike praktickej orni-
tológie, ochrane vtáctva a ne-
to-pierov. Získala popredné 
miesta v biologickej olympiáde.
V tomto roku sa zúčastnila

Medzinárodnej olympiády 
mladých výskumníkov v Gru-
zínsku.

IGOR DEMJANIČ 
– žiak Spojenej školy Juraja He-
nischa v Bardejove pravidelne
reprezentuje školu v súťaži 
ZENIT v strojárstve, kde sa 
umiestňuje na popredných 
miestach. Školu reprezentoval
aj na veľtrhu vzdelávania stred-
ných odborných škôl a vyso-
kých škôl v Krakove.

MAREK GALOVIČ 
– žiak Strednej priemyselnej
školy elektrotechnickej v Prešo-
ve v súťaži Junior Internet v ka-
tegórii JuniorWeb obsadil 2. 
miesto a  bol členom víťazného
družstva na celoštátnej pre-
hliadke Festival vedy a techni-
ky AMAVET 2015, ktoré postúpi-
lo do Moskvy.

PETER KATUŠČÁK 
– žiak Strednej priemyselnej
školy elektrotechnickej v Prešo-
ve opakovane reprezentoval
školu v celoštátnom kole súťaže
ZENIT v elektronike. Jeho práce
sú na mimoriadne vysokej
úrovni a porotu zaujal v takej
miere, že mu bola ponúknutá
stáž v CERNE.

JERGUŠ LEJKO 
–  žiak Strednej priemyselnej
školy elektrotechnickej v Prešo-
ve dva roky po sebe zvíťazil 
v celoštátnom kole súťaže ZE-
NIT v kategórii webdizajn. Bol
členom víťazného tímu na celo-
štátnej prehliadke Festival vedy
a techniky AMAVET 2015 a po-
stúpil do Moskvy. Aktívne orga-
nizuje semináre s názvom Pro-
gramovanie web aplikácií.

ŠTEFAN ŠTEFANČÍK 
– žiak Strednej priemyselnej
školy elektrotechnickej
v Prešove získal víťazstvá v ce-
loštátnych kolách súťaže ZENIT
v kategórii webdizajn. Bol čle-
nom víťazného tímu na celo-
štátnej prehliadke Festival vedy
a techniky AMAVET 2015 a po-
stúpil do Moskvy. Predseda 
správnej rady IT Valley mu ude-
lil čestné uznanie za dosiahnu-
té úspechy.

DÁVID SZOMRÁKI  
– žiak Gymnázia Terézie Vanso-
vej v Starej Ľubovni získal po-
predné miesta v olympiáde v
anglickom jazyku. Venuje sa
tvorbe poézie a prózy a úspechy
získava aj v literárnych súťa-
žiach. Je členom redakčnej rady
školského časopisu Gympľo-
viny.

DANIELA KUCOVÁ 
– žiačka Strednej odbornej školy
podnikania v Prešove počas
celého štúdia reprezentovala
školu na rôznych súťažiach a
podujatiach. Jej modely boli ús-
pešné v súťaži Módna línia mla-
dých, ale aj v zahraničí. Podieľa-
la sa aj na príprave celoškol-
ských súťaží. 

JAKUB CEHULA 
– žiak Gymnázia P.O. Hviezdo-
slava v Kežmarku sa na predme-
tových olympiádach z matema-
tiky a fyziky umiestňoval na po-
predných miestach. V stredo-
školskej odbornej činnosti s prá-
cou z oblasti astronómie obsadil
v krajskom kole 1. miesto.

DÁRIA ALMAŠIOVÁ 
– žiačke Gymnázia duklian-
skych hrdinov vo Svidníku pat-
ria popredné umiestnenia 
v olympiáde v angličtine. 
V súťaži Expert Geniality Show
získala titul TOP expert. Veľmi
úspešná bola v súťaži Sofia – fi-
lozofická esej a vo filozofickej
olympiáde, kde postúpila do
medzinárodného kola.

JURAJ KOPČÍK 
– žiak Hotelovej akadémie 
v Prešove reprezentoval školu
na viacerých súťažiach. Počas

stáže na Azorských ostrovoch 
sa učil od najlepších svetových
šéfkuchárov. Získal bronzovú
medailu v súťaži Tatranský 
kuchár a súťaži Metro HoReCa
päťboj a zlatú medailu v súťaži
Danubius Gastro Cup. 

SOFIA BOHÁČOVÁ 
– žiačka Gymnázia vo Vranove
nad Topľou reprezentuje školu 
v olympiádach v slovenskom,
anglickom a ruskom jazyku.
Získala viaceré ocenenia na
olympiáde z ruského jazyka. 
Absolvovala súťaže Ruské slovo,
Speakers Corner či Najlepší
angličtinár. 

LUCIA KUCHÁROVÁ 
– žiačka Strednej odbornej školy
v Snine sa ako jedna z piatich
žiakov zo Slovenska zúčastnila
medzinárodnej súťaže Svadob-
ná torta 2016. Získala 1. miesto 
v súťaži cukrárov na Dni podpo-
ry remesiel v Trenčíne a ocene-
nia v súťažiach Tvorivý cukrár,
Hudobná torta a SWEET CUP. 

SOŇA SEMANOVÁ 
– žiačka Gymnázia J. A. Rayma-
na v Prešove. Získala viaceré vy-
nikajúce umiestnenia v olym-
piáde z francúzskeho jazyka. So
spolužiakmi sa zapojila do súťa-
že Festival fyzikálnych filmov.

Štyri roky aktívne pracovala
ako predsedníčka žiackej škol-
skej rady.

CYRIL LEGUTKY 
– žiak Strednej zdravotníckej
školy v Poprade vo voľnom čase
pracuje ako lyžiarsky inštruk-
tor. Pri jednom z kurzov identi-
fikoval zlyhanie srdca u náv-
števníčky, začal s jej oživova-
ním a aktívne pomáhal záchra-
nárom. Svojím rozhodným
konaním v kritickom 
momente zachránil život. 

DOMINIKA BLAŠKOVÁ 
– žiačka Gymnázia v Medzila-
borciach je predsedníčkou Žiac-
kej školskej rady a členkou Ra-
dy mládeže Prešovského kraja.
Pracovala na medzinárodnom
projekte MINI-ERASMUS 
a ERASMUS+ a bola lídrom 
v rámci národného projektu
KomPrax. 

MILAN KUROVSKÝ 
– žiak Strednej odbornej školy
vo Vranove nad Topľou repre-
zentuje školu vo viacerých súťa-
žiach, na ktorých získal niekoľ-
ko ocenení (olympiáda v anglic-
kom jazyku, Jazykový kvet,
Hviezdoslavov Kubín). Pracuje 
v redakčnej rade oceňovaného
školského časopisu.

Spolu 20 pedagógov z celého 
kraja získalo plaketu Jána Ámo-
sa Komenského – Sophista pro
regione – učiteľ múdrosti pre re-
gión. Návrhy na ocenenie posie-
lali riaditelia škôl a o ocenení
rozhodovali členovia Územnej
školskej rady. Medzi laureátmi
sú učitelia z okresov Prešov (5),
Poprad (3), Bardejov (2), Hu-

menné (2), Medzilaborce (2), Le-
voča, Kežmarok, Sabinov, Stará
Ľubovňa, Snina a Svidník.

O ocenení študentov rozhodova-
la komisia zložená zo zástupcov
odboru školstva PSK. Spolu 20
študentov z desiatich okresov
ocenili plaketou Lux Mentium –
Svetlo poznania. Najviac laure-

átov je z Prešova (7), štyria sú 
z okresu Poprad, dvaja z Vrano-
va nad Topľou. Mimoriadnu po-
zornosť si zaslúži štvorica
chlapcov zo Strednej priemysel-
nej školy elektrotechnickej 
v Prešove, ktorí dosiahli mimo-
riadne úspechy v informačných
technológiách. 

Obe ocenenia majú úzku súvis-
losť s regiónom: Ján Amos Ko-
menský navštívil a krátko pôso-
bil aj v meste Prešov. Lux men-
tium je zase názov diela prešov-
ského rodáka Jána Bayera,
takmer-zakladateľa evanjelické-
ho kolégia.
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REGIÓN

KORZÁR 21. 6. 2016 / UTOROK

11

Dovedna 51 ľudí prejavilo 14. júna v prešovskom Di-
vadle Jonáša Záborského záujem o dobrovoľné dar-
covstvo krvi. Až 42 z nich sa napokon aj reálne zapo-
jilo do Letnej divadelnej kvapky krvi s Kauflandom. 

V týchto dňoch sa na Spoločnom technickom sekre-
tariáte v Krakove začína hodnotenie cestných 
projektov v rámci poľsko-slovenského programu 
Interreg. 

Na veľkej scéne Divadla J. Záborského sa 20. júna
konalo slávnostné ukončenie školského roka v Pre-
šovskom samosprávnom kraji. Pri tejto príležitosti
samosprávny kraj po ôsmykrát ocenil najúspešnej-
ších pedagogických pracovníkov a žiakov stred-
ných škôl v pôsobnosti PSK. 

Interreg hodnotí osem cestných projektov

Spolu 42 ľudí darovalo v divadle 19 litrov krvi

Laureáti ceny Sophista pro regione 2016

NA POĽSKO-SLOVENSKÉ CESTY JE URČENÝCH TAKMER 56 MILIÓNOV EUR
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Medzi prvodarcov sa zaradila aj vedúca odboru financií PSK Mária Holíková (vľavo). 

Kraj udelil 40 plakiet pre pedagógov i žiakov
NAJÚSPEŠNEJŠÍ PREVZALI PLAKETY SOPHISTA PRO REGIONE A LUX MENTIUM

ING. RENÁTA AKBARIOVÁ 
– učiteľka odborných ekono-
mických predmetov na Hotelo-
vej akadémii Jána Andraščíka 
v Bardejove. Pripravuje žiakov
na odborné súťaže s výraznými
úspechmi v celoslovenskom ko-
le stredoškolskej odbornej čin-
nosti či v celoštátnej súťaži Môj
nápad pre región. 

ING. ANNA FECÁKOVÁ
– učiteľka na Strednej odbornej
škole Andyho Warhola v Medzi-
laborciach.  Pripravuje žiakov
na súťaže, v ktorých dosahujú
výrazné úspechy. Je koordi-
nátorkou projektu KROS – pod-
pora škôl pre výučbu ekonomic-
kých programov. 

ING. VLADIMÍR DEREVJANIK
– učí na Strednej priemyselnej
škole v Poprade. Je nositeľom
spolupráce s firmami v regióne.
Venuje sa propagácii technickej
a polygrafickej činnosti. Výsled-
kom jeho zanietenej práce je

množstvo žiackych úspechov
na celoslovenskej úrovni. 

ING. MARTA TORNYOSOVÁ
– učiteľka na Strednej odbornej
škole polytechnickej v Humen-
nom, dlhoročná členka komisie
SOČ na všetkých úrovniach.
Ako členka odbornej komisie
pri Ministerstve výstavby a re-
gionálneho rozvoja sa podieľala
na vypracovaní učebných osnov
v odbore stavebníctvo. 

MGR. MILADA KOTOROVÁ
– učiteľka výtvarných umelec-
kých predmetov na Strednej
umeleckej škole v Kežmarku.
Jej žiaci získavajú vo výtvar-
ných súťažiach popredné 
umiestnenia. Počas pôsobenia 
v škole usporiadala 10 samo-
statných výstav v Čechách, 
na Slovensku a v Poľsku.

MGR. ANDREA MYŠIČKOVÁ
– učiteľka odborných predme-
tov na Strednej zdravotníckej

škole v Poprade. Koordinátorka
stredoškolskej odbornej činnos-
ti, kde jej žiaci získali mnohé
medailové umiestnenia. Reali-
zovala štyri medzinárodné pro-
jekty v programoch LEONARDO
a ERASMUS+.

ING. MGR. MIROSLAV KNAP 
–  zástupca riaditeľa Strednej
odbornej školy v Starej Ľubovni.
Spoluprácou so zamestnáva-
teľmi zabezpečuje, aby žiaci 
získavali kvalitné praktické
zručnosti. Koordinuje a reali-
zuje zahraničnú odbornú prax
žiakov na Cypre, v Grécku a 
v Chorvátsku. 

MGR. HELENA HRADISKÁ 
– učiteľka slovenského jazyka 
a literatúry na Strednej odbornej
školy Majstra Pavla v Levoči. Jej
žiaci dosahujú úspechy   v celo-
slovenských súťažiach. Organi-
zuje mnohé akcie ako Deň škol-
ských knižníc či Záložka do kni-
hy spája stredné školy. 

MGR. BRANISLAV BOĎO 
– učiteľ slovenského jazyka,
občianskej a etickej výchovy 
na Spojenej škole J. Henischa 
v Bardejove. Stál pri zrode škol-
ského časopisu Gymoš, ktorý
pod jeho vedením získal mnohé
ocenenia v celoslovenských
súťažiach, vrátane ceny Zlaté
Štúrovo pero 2015.

PAEDDR. GABRIELA 
ZÁVADSKÁ 
– učiteľka na Strednej zdravot-
níckej škole v Humennom, 14
rokov pôsobila ako riaditeľka
školy. Zaslúžila sa o dokončenie
výučbovej časti školy a rekonšt-
rukciu internátu. Pod jej tak-
tovkou vznikol a dodnes vychá-
dza školský časopis Sestrička. 

ING. JOZEF MACEJ 
– učiteľ odborných predmetov
na Strednej priemyselnej škole
elektrotechnickej v Prešove.
Opakovane získal so svojimi 
žiakmi výnimočné úspechy 
na celoštátnej úrovni. V rámci
projektu Inovácia vzdelávacie-
ho procesu v SPŠE vypracoval
množstvo učebných materiálov. 

PAEDDR. MÁRIA HAVRILLOVÁ 
–  zástupkyňa riaditeľa školy na
Strednej odbornej škole podni-
kania v Prešove sa zaslúžila o
zavedenie nových lukratívnych
odborov. V spolupráci s NUCEM
realizuje elektronické testova-
nie v škole. Jej zásluhou SOŠ
získala štatút Cvičná škola 
Prešovskej univerzity. 

MGR. ANNA POČOVÁ 
– majsterka odborného výcviku
v odbore cukrár a učiteľka
náboženstva v Strednej odbor-
nej škole v Lipanoch. Pod jej ve-
dením žiaci obsadili popredné
miesta v súťažiach Koláč rádia
Regína, TOP cukrár v Žiline 
a SWEETCUP 2015.

RNDR. JÁN RODÁK 
– riaditeľ Gymnázia duklian-
skych hrdinov vo Svidníku. 
Aktívne pristupuje k projekto-
vej činnosti, vďaka čomu škola
získala množstvo didaktickej
techniky a zriadená bola aj no-
vá školská knižnica. Venuje sa
aj lektorskej činnosti v  národ-
ných projektoch. 

MGR. MAREK SOTÁK 
– zástupca riaditeľa školy na
Hotelovej akadémii v Prešo-
ve. Je koordinátorom spolu-
práce s Nadáciou pre vzde-
lávanie v hotelierstve v Žene-
ve a hlavným organizátorom
medziná-rodnej barmanskej
súťaže EUROCUP. Pre žiakov
zabezpečuje odbornú prax
doma aj v zahraničí. 

PHDR. EVA NOVOTNÁ, PHD. 
–  riaditeľka Strednej zdravot-
níckej školy v Prešove prispieva
k zvyšovaniu kvality a odbor-
nosti nových študijných odbo-
rov zubný asistent a masér. Ško-
la sa pod jej vedením zapája do
rôznych edukačných projektov
určených pre žiakov a učiteľov.

KAMILA KARĽOVÁ 
– učiteľka chémie a fyziky na
Strednej odbornej škole v Sni-
ne, kde 17 rokov pôsobila ako
zástupkyňa riaditeľa školy. Ko-
ordinátorka enviromentálnej
výchovy a vedúca predmetovej
komisie pre všeobecno-vzde-
lávacie predmety. 

RNDR. TATIANA MERGEŠOVÁ 
– učiteľka biológie a chémie na
Gymnáziu J. A. Raymana v Pre-
šove. Pod jej vedením žiaci kaž-
doročne dosahujú výrazné ús-
pechy v biologickej olympiáde
na rôznej úrovni. Zapája sa do
viacerých projektov a do vyučo-
vacieho procesu zavádza prvky
onkologickej výchovy. 

PHDR. MÁRIA MIŠKOCOVÁ 
– učiteľka dejepisu, ruského ja-
zyka a estetickej výchovy na
Gymnáziu v Medzilaborciach,
dlhoročná koordinátorka stre-
doškolskej odbornej činnosti.
Jej žiaci sú úspešnými riešite-
ľmi predmetových olympiád. So
žiakmi sa zapája do mnohých
ďalších súťaží. 

ING. JOZEF KRČ 
– bývalý riaditeľ Stredného od-
borného učilišťa chemického
vo Svite viedol školu 24 rokov,
až do roku 2001. Počas jeho
pôsobenia škola pracovala na
overovaní zahraničných projek-
tov OMEGA a SCOTVEC a orga-
nizovala celoštátne kolo stredo-
školskej odbornej činnosti. 
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