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Jeho slová pod- je
poril ďalší člen ko- spomínanej komisie:
misie školstva, Mar- "V okrese Levoča je
tin Šmilňák: "Uply- stav trocha iný ako
nulý školský rok sa v iných okresoch. Do
v Prešovskom kraji Levočského okresu
otvorilo o 87 tried prichádzajú žiaci aj
viacej ako je reálna z iných okresov, nielen
potreba. To zname- Prešovského, ale z ver-

ná, že sme vytvorili ako keby 2500 virtuál- kej časti Košického samosprávneho kraja."
nych stoličiek." Pod pojmom racionalizácia netreba

Problematikou sa už dlhšiu dobu však chápať len znižovanie počtu stredných
zaoberá komisia školstva. Podla poslancov škôl. Podla Mariána Damankoša sa "pozrieť
je táto téma velmi citlivou záležitosťou a je musíme na štruktúru našich škôl, na exis-
potrebné k nej pristupovať podla vývoja tujúcu sieť, a to z hradiska toho, čo potre-
v jednotlivých okresoch kraja. Dokazujú to bujeme vzdelávať. Našou úlohou je pozerať
slová poslanca Milana Majerského, ktorý sa dopredu na to, ktoré odbory sú a budú

Samosprávny kraj má novú regionálnu stratégiu výchovy a
vzdelávania v stredných školách na školský rok 2016/2017.

Zohl'adňuje počet žiakov, počet škôl a tiež potreby trhu
práce a demografický vývoj. Záver je jasný - na území PSK
je potrebné racionalizovať sieť stredných škôl.

"Táto stratégia nám dáva priestor 20 % väčšia ako
uvažovať nielen nad tým, kde by je reálna potre-
sme aké školy redukovali, zlučovali, ba," upozornil
alebo zatvárali, ale čo je zaujímave- na rokovaní
jšie, dáva nám priestor uvažovať o krajského par-
reprofilizácii škôl, uvažovať o tom, lamentu 23.au-
aké by sme mohli otvárať odbory, gusta predseda
aby by boli zaujímavejšie. Ťažko sa Komisie škols-
však bude otvárať nový odbor, alebo tva pri Zastu-
nová škola, ak živíme sieť, ktorá je o pítelstve PSKMarián Damankoš.

vzdelávania v PSK
takisto "'"""--... potrebné pre trh práce a pre uplatnenie ab-

solventov. Otázka je, či máme otvárať len
také školy o ktoré je velký záujem, alebo sa
zamerať na odbory, ktoré potrebuje a bude
potrebovať reálny pracovný trh."

prioritou PSKv oblasti vzdelávania je
zvyšovanie kvality a efektivity fungova-
nia stredných škôl. Súčasťou tohto proce-
su je aktívna spolupráca stredných škôl
so zamestnávateľmi a vysokými školami.
Dôraz bude potrebné klásť na rozvoj tech-
nických odborov, čo v budúcnosti zaistí
dostatočný počet absolventov potrebných
pre trh práce. "Ak sa budeme správať raci-
onálne, tak budeme mať menší počet
stredných škôl, ktoré budú dobré," uza-
tvoril Martin šmilňák.
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Projekt yBBregions spojil štyri regióny
POBYrV BRUSELI DAL SLOVÁKOM VElil SKÚSENOSTi A POZNATKOV

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja sa
v júni na lokálnom podujatí k ukončeniu projektu
yBBregions zúčastnili mladí ľudia z kraja, ktorí
absolvovali pobyt v Bruseli. Všetci sa zhodli - ••pro-
jekt a pobyt v Bruseli nám priniesol vel'a nových
poznatkov, vel'a skúseností a vel'a priatel'stiev."

"Očastníci projektu na stretnutí v Prešove.

ponúkaných projektov, bude
projektom, na ktorom sa zúčast-
ním," skonštatoval jeden
z účastníkov - Pavol.

Projekt yBBregions spojil
štyri regióny - Abruzzo z Talian-
ska, Dubrovnícko-neretviansku
župu z chorvátska, Lubuské voj-
vodstvo z Polska a Prešovský sa-
mosprávny kraj. Spoločne v Bru-
seli zrealizovali neformálne
vzdelávanie určené mladým ľu-
ďom z týchto krajov. ,.Počas
dvoch rokov 20 m1adfch Iudl
zPSK Dlivšt:fv:iJ.OBrusel a osobne
zsžiJ.o eur6pske dianie. Celkovo
sa zúčastzúlo 80 m1ádežrúkov
z partnerskfcb regi6nov, - prib-
lížila vedúca Zastúpenia PSK
v Bruseli, Natália Tarasovová.

Práve Zastúpenie Prešovské-
ho samosprávneho kraja v Bru-
seli poskytlo štyrom účastníkom
možnosť spoznať fungovanie eu-
rópskych inštitúcií, sledovať eu-
rópske politiky vo verejnom
záujme a v prospech mladých ľu-
dí. ,.Išlo Dlijmä o oblasti vzde-
láVlUÚe, m1ádežrúcka politika,
kultúra. V rámci nich dobro-
voInfci získavali informácie a
vybIsdávali prfležitosti, Jctore by
mohli využit aj mladi Iudia
v prešovskom regi6ne. okrem
toho si mladi účastDici rozšfrili
svoje kompetencie, zdokomilili
jazykové schopnosti a ZfSkaH
skúsenost z multilcultúmeho
prostredia, -doplnila Natália Ta-
rasovová. Youthpass - certifikát
o nadobudnutých kompetenci-
ách účastníkom odovzdal župan
Peter chudík.

"Zistil som, že pre mladých formálneho vzdelávania, ktoré
ľudí nie je až také ťažké a nereál- Európska únia cez svoje rôzne
ne dostať sa po štúdiu alebo po- projekty ponúka. Treba iba byť
čas samotného štúdia niekam do aktívny, hladat tieto skvelé mož-
zahraničia a využiť možnosti ne- nosti a veriť si, že jeden z týchto

Certifikáty účastníkom odovzdal predseda PSKPeter Chudík.

"zhodli sme sa na tom, že ten-
to pobyt nám dal mnoho nových
poznatkov a hlavne skúseností.
Zistili sme ako funguje a žije
Európska uma a európska
metropola Brusel. Taktiež sme
spoznali mnoho nových a zau-

jímavých ľudí z iných častí
Európy, ktorých by sme v bu-
dúcnosti určite radi opäť stretli,"
zhodnotil za všetkých svoje pocity
Martin.

Projekt sa začal I, mája 2014
a podporil Európsku dobrovoľ-
nícku službu a nadnárodnú
mládežnícku výmenu. Dvojroč-
ný projekt bol podporený európ-

skym programom Mládež v ak-
cii. Všetci účastníci získali
okrem skúseností aj vyššie seba-
vedomie a spolupatričnosť k Eu-
rópskej únii.

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAl
ako príslušný orgán územného plánovania podl'a §16ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom poriadku podl'a požiadaviek §21 ods. 3 stavebného zákona.

zvoláva

VEREJNÉ PREROKOVANIE
konceptu Územného pianu Prešovského samosprávneho kraja

so zabezpečeným všeobecne zrozumitel'ným výkladom spracovatel'a, ktoré sa uskutoční v
nasledovných mestách samosprávneho kraja:

·Vranov nad Topfou, 12. septembra 2016 (pondelok) o 1000 hod.
v zasadacej miestnosti MsÚ, Dr. Daxnera 87,Vranov n/Topl'ou, najmä pre verejnú správu a
verejnosť okresov Stropkov, Svidník a Vranov n/Topl'ou.

I
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·Humenné, 14. septembra 2016 (streda) o 1000 hod.
v zasadacej miestnosti MsÚ, Kukorelliho 34, Humenné, najmä pre verejnú správu a verejno-
sť okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.

I

•Kežmarok, 19. septembra 2016 (pondelok) o 1000 hod.
v sále Mestského kultúrneho strediska, Starý trh 46, Kežmarok, najmä pre verejnú správu a
verejnosť okresov Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

•Prešov, 21. septembra 2016 (streda) o 1000 hod.
vo vel'kej zasadačke Úradu PSK,Námestie mieru 2, Prešov, najmä pre ústredné orgány štát-
nej správy, verejnú správu a verejnosť okresov Bardejov, Prešova Sabinov.

Účelom prerokovania konceptu je najmä posúdenie správnosti základného urbanistického
riešenia a únosnosti zaťaženia územia, overenie vhodnosti umiestnenia verejnoprospeš-
ných stavieb, stavieb verejného dopravného a technického vybavenia územia a posúdenie
variantov. Prerokovaný koncept územného plánu regiónu bude podkladom pre spracovanie
Návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Koncept je vystavený na verejné nahliadnutie na Úrade Prešovského samosprávneho kraja,
na oddelení územného plánovania a životného prostredia, v kancelárii č. 509 a 510, Námes-
tie mieru č. 2, Prešov, kdeje možné do dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 8=
do 1500 h aje zverejnený na webovom sídle obstarávatel'a www.po-kraLsk.

Obyvatelia samosprávneho kraja a verejnosť sa môžu ku konceptu písomne vyjadriť
v zákonnej lehote a to do 45 dní odo dňa zverejnenia oznámenia najneskôrdo 15.okt6bra
2016 na adresu: Prešovský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného
prostredia, Námestie mieru č. 2, 080 Ol Prešov,alebo elektronickou poštou na adresu
katarina.jezova@VUcpo.sk. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

I
I

I

mailto:katarina.jezova@VUcpo.sk.


RECi IÓN II

iite september na turistiku
I<ORZÁR 31 8 2016/ STREDA

I
I

I

Hoci prázdniny sa nenávratne končia a na letné dovolenky a cestovanie bu-
deme musieť čakať opäť rok, neznamená to, že si nemôžeme dopriať aj
pekné výlety počas slnečných jesenných víkendov. Niekol'ko dobrých tipov
na výlety ponúkajú aj poslanci krajského parlamentu.

Eduard Vokál. Lipany
Najviac by som odporúčal cyklistické trasy v našom kraji. Najlepšie
poznám tie v našom okolí. Krásne sú trasy v levočských horách, sú dobre
označené, pekná príroda a hlavne ešte málo objavené.

I
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Miroslav Benko. Prešov
September je úžasným mesiacom na turistiku. Nehrozia úmorné horúčavy a
stále počasie je zárukou jedinečných turistických zážitkov. Nielen tým, čo
majú radi Tatry, odporúčam navštíviť symbolický cintorín pri Popradskom
plese. Nie je tam nikto pochovaný, ide o symbolický cintorín pod strmou
skalnou stenou Ostrvy, kde sú na pamiatku obetiam Vysokých Tatier umiest-
nené pamätné tabule
s menami ľudí, ktorí za-
hynuli vo Vysokých Tat-

rách. Sú tam prvé symbolické, ručne vyrezávané
kríže od rezbára Jozefa Fekiača-Šumného z Detvy.
Symbolický cintorín bol vysvätený 11. augusta
1940, ale založenie cintorína sa datuje už od roku
1936.od roku 1970 je symbolický cintorín zapísa-
nýv zozname kultúrnych pamiatok.Aktuálne je
tam viac ako 160 pamätných tabúľ a 50 ručne
vyrezávaných drevených krížov.

I

Peter Molčan. Sabinov
V prvom rade chcem pripomenúť, že v našom samosprávnom kraji je veľa
pekných miest, kde sa dá aktívne stráviť jesenný víkend. Ja by som
z hľadiska komplexnosti a dostupnosti ponúkaných služieb odporúčal atrak-
tívny regi-
ónZamagu-
ria - Pienin.
Je to miesto
vhodné pre

pešiu turistiku všetkých vekových
kategórií, s možnosťou využitia po-
hraničných cyklotrás okolo Dunaj-
ca, alebo splaviť sa plťou až do poľs-
kej Szcawnice. V tomto okolí je do-
statok príležitostí aj pre gurmánov,
ktorí si môžu pochutnať na tradi-
čných slovenských a poľských jed-
lách pri pomerne lacnom ubytova-
ní.

Peter Krajňák. Prešov
Určite odporúčam navštíviť Národnú kultúrnu pamiatku Solivar a unikát-
ne stavby, kedysi slúžiace na ťažbu a spracovanie soli. Zrekonštruovaný
sklad soli treba
rozhodne vidieť.
Odtiaľ je už iba na
skok na Zbojnícky
hrad nad obcou
Ruská Nová Ves

alebo do údolia Delne a do rekreačnej ob-
lasti Sigord, kde sa nachádza vodná ná-
drž. Na konci doliny, nad nemeckými vo-
jakmi vypálenou obcou Zlatá Baňa, v lone
Slanských vrchov, sa nachádzajú Dubníc-
ke opálové bane. Odtiaľ pochádza aj naj-
väčší drahý opál na svete, tzv. Harlekýn,
ktorý je v súčasnosti v múzeu vo Viedni.
Sú to krásne miesta, ktoré stoja za návšte-
vu.

I •

Nominácie do 30. septembra CyId~evPrešove
bude uz 10. septembra

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku už po 13-ty krát ocení významné Cenu Prešovského samosp-
osobnosti regiónu. Návrhy na udelenie Ceny Prešovského samosprávneho rávneho kraja predstavuje ume-
kraja možno podať do 30. septembra. V nominácii je potrebné uviesť meno lecké dielo - g?ti7ká brána. s doši~
navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by navrhovaný človek r~ka otvorenym~.~ver~ml, kt?re
mal byť ocenený a poslať to na adresu Úrad PSK Námestie mieru 2 080 Ol sú svmbolom prijímania nových
PV N' h ~V dl v·'k 'k lv k bV ' 'podnetov.Jejautorkoujeakade-resov. avr y moze pre OZlt tory o e o can. . l' hš 1 EF·' ,mie ca soc ar (a va iserova,
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Myšlienka oceňovať osob-
nosti a inštitúcie za prínos k
rozvoju regiónu vznikla v
roku 2004. Medzi doterajších
laureátov Ceny PSK patria na-
príklad 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, euro-
komisár Ján Figeľ, kardinál
Jozef Tomko, Horská záchranná
služba či folklórny súbor Šari-
šan.

Slávnostný program, počas
ktorého budú odovzdané Ceny PSK
a Ceny predsedu PSKza rok 2016,
sa uskutoční 20.decembra v Diva-
dle Jonáša záborského v Prešove.

I

Na rozdiel od predošlého
obdobia je pre mikroprojekty
v programovom období 2014 -
2020 charakteristická väčšia te-
matická koncentrácia a inten-
zívnejšie zameranie na výsled-
ky pre mikroprijímatelov, to
znamená užší a precíznejšie
opísaný rozsah aktivít, na kto-
rých realizáciu je možné získať
finančný príspevok a väčšiu
zodpovednosť v rozsahu ukazo-
vateľov výstupu, ktoré majú

Uzávierka mikroprojektov
Už len do 14. septembra budú vyhlásené dve
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku pre mikroprojekty
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Pol'sko-Slovensko 2014 - 2020.

Program Interreg V-A Poľ-
sko-Slovensko 2014 - 2020 pod-
poruje v rámci mikroprojektov
zámery cezhraničného pôsobe-
nia a neziskového charakteru.
Možno sem zaradiť aktivity,
ktoré podporia ochranu a roz-
voj prírodného a kultúrneho
dedičstva a rozvoj cezhraničné-
ho celoživotného vzdelávania.
Konkrétne to môžu byť naprí-
klad náučné chodníky, vyhliad-
kové miesta, modernizácia dre-
venej architektúry či muzeál-
nych objektov, inovatívne prv-
ky cestovného ruchu, školenia
reštaurátorov, propagačné a

marketingové kampane, vý-
menné stáže pre študentov a
podobne.

I
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vzniknúť v dôsledku realizova-
ných mikroprojektov. O príspe-
vok sa môžu uchádzať žiadate-
lia - neziskové subjekty z dvoch
slovenských krajov - žilinského
a Prešovského a šiestich subre-
giónov a okresov z Poľska.

Na spolufinancovanie tých-
to výziev bolo vyčlenených
1 740 600 eur, ktoré sa delia
medzi dva typy oprávnených
aktivít - kultúrne a prírodné
dedičstvo a celoživotné vzde-
lávanie a taktiež na dve časti
podľa okresov PSK.

Účasť poľských a sloven-
ských prijímateľov v mikropro-
jektoch je spolufinancovaná
z prostriedkov Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja (EFRR)
vo výške 85 % oprávnených ná-

kladov. Minimálny limit pre
spolufinancovanie z prostried-
kov EFRRje 5 000 eur, maximál-
ny 50 000 eur pri individuál-
nych projektoch a 100 000 eur
pri spoločných projektoch.

Informácie k Programu
cezhraničnej spolupráce Inter-
reg V-Apoľsko-Slovensko 2014 -
2020 poskytuje na Prešovskom
samosprávnom kraji Odbor cez-
hraničnej a medzinárodnej spo-
lupráce. Zároveň sú informácie
podrobne uverejnené aj na we-
bovej stránke www.po-kraj.sk.

Uzávierka prijímania žia-
dostí do druhého kola v rámci
Prioritnej Osi III: Podpora mi-
estnych iniciatív (mikroprojek-
ty) je stanovená na 14.septem-
ber 2016.

I

Obl'úbené zábavno-poznávacie preteky Cyklo-
pátranie mieria 10. septembra do Prešova. Príďte
na bicykli spoznať krásy, zaujímavosti aj pamiat-
ky krajského mesta Prešovajeho okolia. Súťažiť
môžu jednotlivci a dvojice. Každý cyklista je za-
radený do žrebovania o bicykel zn. Škoda!

Ako Cyklopátranie prebie-
ha? Počas pretekov má cyklista
na výber 15 miest rôznej ná-
ročnosti s príslušnou bodovou
hodnotou. Je len na ňom, akú
taktiku, trasu a ktoré body/
miesta si zvolí. K dispozícii má
S-hodinový časový limit. Štart
a cieľ je na spoločnom mieste -
v areáli podniku Stará Dúbrava
(Dúbravská 1) v Prešove. Začína
sa o lO-tej hodine.

ktoré na bicykloch navštívia. Na
štarte pretekov sa im v aplikácii
otvorí možnosť lokalizácie (cez
GPS).Na každom súťažnom mi-
este, ktoré cyklisti zdolajú, sa
cez aplikáciu jednoducho zloka-
lizujú, čím získajú príslušnú bo-
dovú hodnotu. Cyklisti s najvy-
šším počtom bodov a najlepším
časom získajú zaujímavé ceny.
Všetky informácie sú uverejnené
na webovej stránke organizátora
www.severovychod.sk.

Súťažiaci zbierajú body za
navštívené miesta prostredníc-
tvom aplikácie Objavujme. Vnej
nájdu deň pred štartom mapu
lokality a na nej vyznačené sú-
ťažné miesta Cyklopátrania
v Prešove, takže si vopred môžu
zvoliť trasu a vybrať miesta,

Hlavnou cenou Cyklopátra-
ní je bicykel ŠKODA.Každý cyk-
lista je automaticky zaradený do
záverečného žrebovania o bicy-
kel, ktoré sa uskutoční práve
v sobotu 10.septembra po cyklo-
pátraní v Prešove.

"Očastníci cyldopáttania v Humennom.

http://www.po-kraj.sk.
http://www.severovychod.sk.
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