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Kultúra: bola to dobrá letná sezóna!
MÚZEÁ A GALÉRIE PRIVíTALI poČAS lETA o 30000 NÁvŠTEVNíKOV VIAC

Múzeá a galérie v zriaďovatel'skej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
navštívilo počas letných prázdnin o takmer 30 000 návštevníkov viac ako v pre-
došlom roku. Pamiatky Prešovského kraja videlo v lete spolu 148 251turistov.

Počty návštevníkov sa zvý-
šili vo všetkých organizáciách.
Prvú priečku si tradične drží
Ľubovnianske múzeum v Sta-
rej Ľubovni. Hrad a skanzen si
počas júla a augusta prišlo po-
zrieť 90 800 návštevníkov.
Oproti letným mesiacom roku
2015 sa počet návštevníkov
zvýšil o 18 500. Múzeum počas
sezóny pripravilo nové expo-
zície - princezné de Bourbon
na hrade Ľubovňa, výstavu his-
torických pohľadníc Chartula
Pictoria a v skanzene projekt
Maľované truhlice o svadobnej
výbave nevesty. Pred sezónou
bol otvorený aj zrekonštruova-
ný dom správcu v podhradí,
ktorý slúži ako regionálne tu-

risticko-informačné centrum.
Múzeum v Kežmarku,

ktoré spravuje druhý hrad
v pôsobnosti krajskej samo-
správy - Kežmarský, navštívilo
počas letných prázdnin tak-
mer 18 200 návštevníkov,
o 3 100 viac ako v minulom ro-
ku. Najväčší záujem je o ne-
všedné divadelné predstavenie
priamo v expozíciách hradu po-
čas festivalu Európske ľudové
remeslo. Krvavé dejiny zame-
rané na postavy a udalosti z de-
jín hradu a mesta Kežmarok sa
v tomto roku po prvýkrát upria-
mili na novodobé dejiny - holo-
kaust. Návštevnosti neuškodila
ani rekonštrukcia hradného
nádvoria zameraná na odvlhče-

nie múrov, ktorá sa začala
práve pred letnou sezónou.

Aj v renesančnom kaštieli
Drughetovcov v Humennom,
ktorý spravuje Vihorlatské
múzeum, tento rok prebiehala
rozsiahla rekonštrukcia exte-
riéru v objeme 2,7 mil. eur. Na-
priek tomu ho spolu so skan-
zenom v lete navštívilo viac
ako 15400 turistov, o 3 100 viac
ako v rovnakom období mi-
nulého roku.

Leto znamenalo pre Šariš-
ské múzeum v Bardejove vyše
II 400 návštevníkov. Päť expo-
zícií v Bardejove a Bardejov-
ských Kúpeľoch cez prázdniny
videlo o 2000 turistov viac ako

minulý rok. V tejto sezóne turis-
tov potešila kompletne zrekon-
štruovaná budova s expozíciou
ikon. Múzeum ponúka tiež his-
torickú expozíciu Slobodné
kráľovské mesto Bardejov,
prírodovednú expozíciu, skan-
zen v areáli kúpeľov a národo-
pisnú expozíciu vo vile Rákóci.

Aj Múzeum moderného
umenia Andyho Warhola v Me-
dzilaborciach, ktoré 1.septem-
bra oslávilo 25.výročie založe-
nia, si v lete pripísalo o l 400
návštevníkov viac ako v minu-
lom roku a ich počet presiahol
5700. Krajské múzeum v Prešo-
ve zaevidovalo l 800 turistov,
o 700 viac ako minulé prázdni-
ny. Viac ako l 600 turistov,
o 600 viac ako minulé leto,
prekročilo brány Vlastivedné-
ho múzea a archeoparku v Ha-
nušovciach nad Topľou.

CenaPSK:návrhy do 30. septembra
Prešovský samosprávny kraj v tomto roku už po 13-ty
krát ocení významné osobnosti regiónu. Návrhy na
udelenie Ceny Prešovského samosprávneho kraja
možno podať do 30. septembra.

V nominácii je potrebné
uviesť meno navrhovaného
laureáta a krátke zdôvodnenie,
prečo by navrhovaný človek
mal byť ocenený a poslať to na
adresu Úrad PSK, Námestie
mieru 2, 080 Ol Prešov. Návrhy

moze predložiť ktorýkoľvek
občan.

Myšlienka oceňovať osob-
nosti a inštitúcie za prínos
k rozvoju regiónu vznikla v ro-
ku 2004.Medzi doterajších lau-

pobočkách kr'liir'licE! doma ...
Talkshow; hostam! Ružena Anďalová Matlovičová

17:00 - literárny večer- festivalu.
Valentín Šefčík Katarína

Autorské čítanie Hudobný hosť:
(Mestská oáza, Okružná Katka xoščovä Ivana Pančáková Škorupová

59 - za budovou (Park kultúry a oddychu, Paulína
elektrární, pod lávkou) Hlavná SOl Mária

zz. ''l'-'" 2016 ~8ft11e: Vrkoslavová - Feriancová

Im'tok Ševčíková Zuzka Šulajová

8:30 - 12:30 Besedy s
oadoNagV

Robert Betka
autormiv školách CI 23. ,.p_her 2016

Beutelhauser Verešpejová
pobočkäcb knižnice pr.tok

Peter GajdošíkZuzana
8:30 -12:30 Besedy s

Štelbaská Alexandra
autormi v školách a
pobočkách knižnice Pavelková

reátov Ceny PSK patria naprí-
klad Michal Kováč, prvý prezi-
dent Slovenskej republiky, mi-
nister zahraničných vecí Miro-
slav Lajčák, horolezec Peter
Šperka, in memoriam, Prešov-
ská univerzita, diecézny biskup
František Tondra, Jeho Blaže-
nosť Nikolaj, prešovský epar-
cha Ján Babjak, eurokomisár
Ján Figeľ, kardinál Jozef Tom-
ko, Horská záchranná služba či
folklórny súbor Šarišan.

Cenu PSK predstavuje
umelecké dielo - gotická brána
s doširoka otvorenými dvera-
mi, ktoré sú symbolom pri-
jímania nových podnetov. Jej
autorkou je akademická so-
chárka Eva Fišerová.

Slávnostný program, počas
ktorého budú odovzdané Ceny
PSK a Ceny predsedu PSK za
rok 2016, sa uskutoční 20. de-
cembra v Divadle Jonáša
záborského v Prešove.

Komunitná knižnica
na Domaši

Na Domaši sa 21. a 22.
septembra stretnú knihov-
níci z celého slovenska na
konferencii Komunitná kniž-
nica. celoslovenské poduja-
tie s medzinárodnou účasťou
sa uskutočni v konferenčnej
sále hotela Zelená Lagúna.
Hlavnou tohtoročnou témou
sú komunitné aktivity a so-
ciálne znevýhodnení.

Knižnice dnes už nie sú len
požičovňami kníh, ale ponúka-
jú omnoho viac. Stali sa mies-
tami prepájania ľudí aj skupín
a posilňujú vzťah ľudí k mies-
tu, v ktorom žijú. Stali sa ko-
munitnými miestami. Komu-
nitná knižnica je projekt, ktorý
prezentuje komunitné aktivity
verejných knižníc na Sloven-
sim a v zahraničí. V uplynulých
rokoch sa projekt realizoval
v Poprade, Vranove nad Top-

lou, Dolnom Kubíne, Trnave,
Nových Zámkoch, Prešove,
Banskej Bystrici, Bratislave,
Košiciach, v Žiline. V tomto ro-
ku sa miestom stretnutia ko-
munitných knihovníkov stane
rekreačná oblasť Domaša.

"Komunitná knižnica je na
jednej strane projekt, ktorý
prezentuje aktivity knižníc, ale
je to aj vízia, ktorú by sme
chceli vo verejných knižni-
ciach naplňať," uviedla riadi-
telka knižnice Emília Antolíko-
vá, ktorá je organizátorkou
projektu.

Podujatie je podporené
z verejných zdrojov Fondu na
podporu umenia, ktorý je hlav-
ným partnerom projektu. Or-
ganizátormi sú Hornozemplín-
ska knižnica vo Vranove nad
Topľou, Prešovský samospráv-
ny kraj a Slovenská asociácia
knižníc.

Podľa štatistiky sa čísla
výrazne znížili v Podtatran-
skom múzeu v Poprade, ktoré
je kvôli kompletnej rekonšt-
rukcii uzavreté pre verejnosť.
Stavebné práce boli ukončené
a v prvej polovici roka 2017po-
núkne návštevníkom nielen
vynovené priestory, ale aj nové
expozície, ktorým bude domi-
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novať špeciálna eXpOZlCIa
vzácneho exponátu - kniežacej
hrobky. Rovnaká situácia je Ša-
rišskej galérii v Prešove, kde
prebieha rozsiahla rekonštruk-
cia. Tatranská galéria v Popra-
de letné mesiace uzatvorila so
štatistikou takmer l 900
návštevníkov, o 300 viac ako
minulé leto.

SP� elektrotechnická
opäť medzi top školami
V novom vydaní rebríčkov
najlepšie hodnotených škôl
v SRv kateg6rii stredné od-
borné školyna Strednáprie-
myselná škola elektrotech-
nická v Prešoveumiestnila
na druhom mieste. škola
opäť obhájila svoje pred-
chádzajúce umiestnenia
v tomto hodnotení a zotrva-
la v top trojke. Hodnotenia
už niekoIkorokov pravidel-
ne pripravuje INEICO, inšti-
tút pre ekonomickéa sociál-
nereformy.

Umiestnenie Strednej prie-
myselnej školyelektrotech-
nickej v Prešove je výsled-
kom výchovno-vzdelávacie-
ho procesu, teda predovšet-
kým všetkých študijných
výsledkov našich študentov,
výsledkami rôznych súťaží,

do ktorých sa popri svojom
štúdiu zapájajú, v ktorých
svojím úspechom reprezen-
tujú nielen seba, ale dobré
meno robia aj škole a uplat-
nením sa na trhu práce.

Hodnotenie výsledkov nezo-
hľadňuje rozdiely medzi štu-
dentmi jednotlivých škôl
spôsobené inými faktormi,
než je vzdelávací proces (na-
príklad rozdiely v sociálnom
zázemí) a nemeria ani prida-
nú hodnotu školy, čiže to,
aké zručnosti a vedomosti
škola v danom období odo-
vzdala svojim študentom.
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Veríme, že SPŠE bude naďa-
lej potvrdzovať svojou kvali-
tou, že si právom zaslúži byť
medzi najlepšími strednými
školami na slovensku.
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NAJLEPŠí OBJAVlTE[ PREŠOVSKÉHO KRAJA NAVŠTÍVIL 250 MIEST A HRAL 575 ÚLOH

tembra. V tento deň v roku 1979
boli prijaté stanovy Svetovej or-
ganizácie turizmu a zároveň sa
jedná o deň, kedy sa končí hlav-
ná turistická sezóna na severnej
pologuli a začína sa sezóna na
južnej zemskej pologuli. Svetový
deň turizmu oslavujú organi-
zácie zvyčajne v najbližší víkend
výročia, v Prešovskom kraji to
bude v sobotu 24. 9. 2016.

Svetový deň cestovného ruchu si v Prešovskom kraji pripomenieme 24. septem-
bra v športovom areáli na Štrbskom Plese. Podujatie spája vyvrcholenie letných
kampaní Prešovského kraja. korunováciu kráľa a Beh za Tatry.
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Turistické súťaže LEGENDA-
RillM 2 a Objavuj Prešovský kraj
2016 vyvrcholia v sobotu 24. sep-
tembra odovzdávaním cien víťa-
zom na pódiu v športovom areáli
na Štrbskom Plese. zároveň pre-
behne korunovácia krála Pre-
šovského kraja s divadlom Por-
tá!. Kráľom sa stane absolútny
víťaz súťaže s mobilnou aplikáci-
ou LEGENDARillM 2, ktorý sa lo-
kalizoval na všetkých 60 legen-
dárnych miestach v kraji a na-
hral najvíac bodov v hre. Poduja -
tie doplní kultúrny program a
nebudú chýbať ani obľúbení
maskoti.

Podujatie pokračuje Behom
za Tatry pre deti aj dospelých.
Časť účastníckeho poplatku pu-
tuje na výsadbu stromčekov
v Tatrách, preto sa preteky nesú
v duchu hesla: Príďte, bežte, po-
môžte! Pripravená je tiež discip-
lína beh so psom, pre najme-
nších beh od hríbika k hríbiku,
tombola a mnoho zábavy.
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Záver úspešnej sezóny
Letné turistické súťaže Obja-

vuj Prešovský kraj 2016 aLEGEN-
DARillM 2 pripravíla krajská or-
gamzacia cestovného ruchu
(KOCR)Severovýchod Slovenska
na podporu návštevnosti Prešov-
ského kraja. Obe kampane hod-
notia organizátori ako vydarené,
opäť mimoriadne zaujalo najmä
cestovanie za legendami kraja
s projektom LEGENDARillM
2. Mobilná aplikácia, album
s nálepkami a CD s nahrávkami
legiend predstavíli 15oblastí kra-
ja prostredníctvom legendárnych
postaví čiek a ich príbehov.

Projekt odštartoval 1. júna
a trval do polovíce septembra.
Spolu bolo rozdaných lo-tisíc
albumov LEGENDARillM 2,
návštevníci ich našli v štyridsia-
tich piatich kultúrnych, športo-
vých a zábavných zariadeniach
a tiež vo vybraných infocentrách.
Časť albumov získali žiaci tretích
ročníkov na základných školách
v okresných mestách Prešovské-
ho kraja. ,.Mnohé subjekty si
účast v projekre veľmipochvalo-
vali, pocftili nárast návštev-
níkov, lctmf na miesto vyrestova-
li.pnfve lv6li. zfshmiunálepkydo
albumu alebo lohlizácii v hre, •
uvíedol Martin Janoško, riaditeľ
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KOCRSeverovýchod Slovenska.
.VeImi nás teši aj 1B1rt,že

spolu so sútažnými ústrižhmi
nám prichádzajú aj pozit/me
maily od rodičov, ktor! mali vďa-
ka Legen.dsriu postarané o letnf
program pre deti a spomali zau-
j1ma.vémiesta haja. zvlášť sa te-
šíme, že sa zapojili aj návštevníci
z Česka a zo západného Sloven-
ska," dodal Janoško. Presné čísla
rozdaných nálepiek ešte nie sú
známe, zariadenia ich organi-
zátorom zašlú v priebehu sep-
tembra.

Mobilnú aplikáciu LEGEN-
DARillM 2 si do polovíce septem-
bra stiahlo víac ako 5000 užívate-
rov.Hráč s najvyšším počtom bo-
dov, ktorý sa zároveň lokalizoval
na všetkých 60 legendárnych
miestach, sa stal králom Prešov-
ského kraja. Pre neho, ako aj pre
ďalších víťazov súťaže s apliká-
ciou a s albumom sú pripravené
hodnotné ceny.

od 10. júna do 15.septembra
prebiehala aj letná turistická
súťaž Objavuj Prešovský kraj
2016. Súťaž bola umiestnená
v aplikácii Objavujme a obsaho-
vala 250 súťažných miest. Úlohou
hráčov bolo lokalizovať sa na
súťažných miestach prostredníc-
tvom GPS.Na 200 miestach moh-
li okrem lokalizácie splniť aj fo-
tografickú úlohu a na 125 mies-
tach čakali na hráčov kvízové
otázky.

Najlepším objavitelom Pre-
šovského kraja sa stal Jozef
Tremko. Navštívil všetkfch 2SO
miest a hral všetkfch 57s úloh!
Do plného počtu bodov mu
chýbalo len 115bodov, ktoré stra-
til pri kvízových otázkach. Ako
najlepší objaviteľ Prešovského
kraja 2016 získava hodnotné ceny
(tablet a pobyt pre 2 osoby na 2
noci s polpenziou v Grandhoteli
**** Starý Smokovec). Ceny si od-
nášajú aj ďalší devíati najlepší
hráči a vyžrebovaní súťažiaci.

Korunovácia kráľa a odovz-
dávanie cien víťazom sa uskutoč-
ní 24. septembra o 13.00 hod.
v športovom areáli na Štrbskom
plese. Srdečne pozývame užil si
jesennú sobotu v srdci vysokých
Tatier - na brehu štrbského ple-
sa!

Svetový deň cestovného TU-

chu (turizmu) pripadá na 27. sep-

.I.
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