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Minister Á. Érsek chce stavať dial1nicu na jar
o DOPRAVE V PREŠOVE ROKOVALO MINISTERS1VO. KRAJ I MESTO

S výstavbou juhozápadného obchvatu Prešova sa začne na jar budúceho roka.
Vyhlásil to minister dopravy Árpád Érsek po rokovaní na Urade Prešovského
samosprávneho kraja. kde sa 14. októbra spolu so štátnym tajomníkom rezortu
Viktorom Stromčekom stretol s predsedom PSKPetrom Chudíkom a primátorkou
Prešova Andreou Turčanovou.

Minister dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR Árpád
Érsek potvrdil, že výstavba dia-
ľničného úseku Dl Prešov, západ
- Prešov, juh nie je ohrozená.
"Sme za to, aby sa cliafuicasta-
vala. Šumy o tom, že sa nebu-
de stavať, lebo je tu nový mi-
nister, nie sú pravdivé, " pove-
dal na tlačovej besede šéf rezor-
tu. zdôraznil, že pred podpisom
zmluvy s dodávateľom musí vy-
riešiť dve úlohy.

Prvá je tá, že ministerstvo
dopravy chce stavbu diaľničné-
ho obchvatu financovať z 80 per-
cent z európskych peňazí. Pod-
mienkou je ale zaktualizovať
proces ElA, teda posudzovanie
vplyvu na životné prostredie.
Druhým problémom je cena dia-
ľnice. Tá je označovaná za naj-
drahšiu na slovensku. Podľa šéfa
dopravy ide o podceňovanie
náročnosti projektu. Finančnú
analýzu zadal Ústavu dopravy
pri Žilinskej univerzite. "Ľudia,
ktorí hovoria opredraženi, ne-
poznajú dôvody. My sa neba-
víme len o osemkilometrovom

úseku diuľnice, ale bavíme sa
o 18mostoch, premosteniach
a dvoch tunelových rúrach a
ďalších asi sedem kilometrov
ciest, ktoré sa vybudujú v
rámci tohto projektu. Preto
som si dal úlohu do budúcnos-
ti preveriť cenu, aby som bol
vnútorne presvedčený, že je v
poriadku, " uviedol minister s
prísľubom, že prepočty nijako
nebudú brzdiť výstavbu. "Bol by
som rád, keby sme toto všetko
rýchlo zvládli a na jar začali
stavať, "uzavrel Érsek.

Na rokovaní sa hovorilo aj o
rýchlostnej ceste R4. "Dnes
máme pripravenú R4 tak, aby
sa mohla začať súťažiť budúci
polrok. Treba ale hládať mo-
žnosti financovania, " uviedol
Viktor Stromček. Podľa župana
Petra Chudíka je vybudovanie
rýchlostnej cesty kľúčovou té-
mou. "Samotná Dl nevyrieši
dopravnú situáciu mesta Pre-
šov. Peniaze na R4 sa musia
nájsť. Možné východisko ví-
dím cez dlhovú brzdu. Na to
potrebujeme 90 hlasov v par-

JiW PREŠOVSKÝIJ ~ROSP~ÁVNY

PONDELOK

7.11.
OWO~
014.00 H

BE~PLATNÉ
KORCUĽOVANIE
P'lflllťAejIo.OSV
16.00-18.00 H

(gNADÁCIA TVJOJ

HOKEJpVÁ
EXHIBICIA

~-4v~CÚf
NADACiE
TV JOJ

&
Osobh.OSu,
PREŠOVSKÉHO·KRAJA

lamente. Ak zagarantujeme,
že to pôjde na cesty, tak po-
trebné hlasy sa nájdu, "uviedol
na brífingu chudík, ktorý minis-
terskú návštevu v Prešove zorga-
nizoval tri dni po stretnutí s ve-
dením rezortu v Národnej rade.

Súťaž na juhozápadný ob-
chvat Prešova vyhralo združenie
spoločností Eurovia SK, Eurovia
CS,Doprastav, Metrostav, Metro-
stav Slovakia. Vysúťažená suma
bola vo výške 356 milióna eur.
Nemení sa ani termín dokonče-
nia stavby. Ten bol stanovený do
konca roka 2020.
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MIROSLAV BENKO,
Prešov
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Čo si O dopravnej situácii v Prešove myslia krajskí poslancil
PETER SOKOL, Stará Ľubov- JOZEF KIČURA, Prešov (člen ŠTEFAN KUŽMA,
Ďa (predseda Komisie dopravy Komisie dopravy pri Z PSK) Prešov
pri Z PSK)

Prešov je
tretie najv-
äčšie mesto
na Slovensku
a tridsať kilo-
metrov sú
Košice, druhé
najväčšie

mesto SR. Z tohto pohľadu je
nevyhnutné a strategicky
dôležité riešiť komplexne do-
pravný systém obchvatov v
napojení na sídelné centrá, či-
že Poprad - východ, Vranov -
sever a R4, ktorá by mala viesť
cez Svidník - Prešov - Košice.
Treba povedať, že stavby, ktoré
sú majetkovo právne a staveb-
ne pripravené, je potrebné rie-
šiť neodkladne.

Do-
pravnú si-
tuáciu v
Prešove
považujem
nielen za
kritickú,
ale rovno

za havarijnú. Dnešný stav vy-
tvárania kolón, havarijných
situácií na križovatkách a ne-
priechodnosť hlavných ťahov
v špičkách sa z viacerých po-
hľadov nedá považovať za nič
iné ako katastrofu. Musíme si
uvedomiť, že neriešenie do-
pravnej situácie v Prešove ov-
plyvňuje situáciu na cestách
širšieho územia PSK. Prešov
ako tretie najväčšie mesto ne-
má ani jeden obchvat a celý
nákladný tranzit prechádza
stredom mesta.

Obchvat
Prešova po-
trebujeme
ako soL Sme
jediným kraj-
ským mes-
tom, na kto-
résa vminu-

losti pozabudlo a dnes máme
neriešiteľnú situáciu. Snahu
vyriešiť cestnú infraštruktúru
by mal mať každý, kto má tzv.
"ťah" na Bratislavu. Tým, že za-
blokujeme cesty a sadneme si
do davu áut, sa problém nevy-
rieši. Škoda, že k tejto téme
máme veľa kritikov, čo mohli
v minulosti túto situáciu zme-
niť. Keby sa na to upozorňovalo
a robilo skôr, tak dnes stri-
háme pásky a naše mesto má
infraštruktúru v inom stave.

(viac na www.po-krei.sk v časti Diskusie poslancov)

Prešov
bol roky za-
nedbávaný v
oblasti do-
pravy. Týka
sa to hlavne
diaľničného
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úseku, ktorý
by mal prechádzať okolo Pre-
šova, ako aj obchvatu mesta.
situácia sa dostala do takého
stavu, že mesto bolo nútené
vyhlásiť mimoriadny stav.
Pevne verím, že sa ľady pohli
a po tom, čo sa znovu začalo
pracovať na výjazde z Prešova
smerom na Košice, tak sa spl-
ní aj prísľub ministra Érseka a
juhozápadný diaľničný ob-
chvat Prešova sa skutočne za-
čne na jar stavať.

Náboženskému turizmu máme čo ponúknuť
Prešovský kraj sa zviditel'ňuje čoraz viac aj vďaka
pútnickým miestam a sakrálnym pamiatkam.
Začiatkom októbra sa úspešne prezentoval na l. roč-
níku vellrhu Duchovné Francúzsko v Lurdách v part-
nerskom regióne Horné Pyreneje.

Podujatie predstavilo fran-
cúzske a zahraničné pútnické
miesta, ktoré majú veľkú am-
bíciu spropagovať tzv. duchovný
cestovný ruch. Veľtrhu sa zúčast-
nilo 80 touroperátov z 24 krajín
a 40 cestovných kancelárií z ce-
lého sveta - vrátane Brazílie, Ka-
nady, čile, Kórei či Indie. Nestra-

tilo sa ani slovensko, a to práve
vďaka účasti Prešovského samo-
správneho kraja.

"Zástupcovia cestovných
kancelárií prejavíli enormný
záujem o naše najznámejšie
pútnické miesta - Levoču, Lit-
manovú, Ľutinu a Gaboltov,
ktoré sme prezentovali na pra-

covných workshopoch. Zauja-
li sme aj drevenými kostolík-
mi a sakrálnymi pamiatkami
kraja, ktoré by mohli byť pod-
lá reakcií spolu s púťami a bo-
hoslužbami veľmi vyhládáva-
né pre náboženský turizmus.
vidíme tu velký potenciál, kto-
rý víeme rozvíjať a podporo-
vať," uviedla za PSK vedúca
odboru cezhraničnej a medzi-
národnej spolupráce Patrícia Ja-
nošková Hnátová.

Dôkazom sú aj kontakty so
zástupcami leteckých spoloč-
ností, ktoré sa na podujatí poda-
rilo nadviazať. "Máme za sebou

niekoľko formálnych rokova-
ni. V tomto kontexte je úspe-
chom francúzskej strany nové
letecké spojenie Krakov - Lur-
dy a späť, ktoré sa má spustiť
v marci budúceho roku. Je to
významné aj pre priblíženie
našich pamiatok zahraničným
turistom, "povedala P.Hnátová.
Ako dodala, nadštandardné vzťa-
hy PSK s mestom Lurdy môžu
priniesť nové možnosti. Toto ma-
riánske miesto je bránou Pyre-
nejí a medzinárodným centrom
katolíckych pútí, ktoré navštívi
každoročne niekoľko miliónov
návštevníkov.
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http://www.po-krei.sk


I<ORZÁR 19 10. 2016 / STREDA

I
I

I

RECiIÓN II

Kňdla túžby 2016 pre troch laureátov
POZNÁME NAJLEP5íCH PosmOVATE[OV v SOCIÁLNEJOBLASTI

Prešovský samosprávny kraj udelil ocenenia v sociálnej oblasti - Krídla túžby za
rok 2016. Na vel'kej scéne Divadla Jonáša záborského v Prešove si ich 10. októbra
prevzali laureáti v rámci slávnostného galaprogramu. Súčasťou v poradí už šie-
steho ročníka podujatia bol koncert bez bariér.

Tohtoročné ocenenia si z
rúk predsedu PSKPetra Chudíka
prevzali víťazi v troch kategóri-
ách. Rozhodli o nich na základe
nominácií členovia Komisie so-
ciálnej pri Zastupiteľstve PSK.
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v kategórii poskytovateľ
sociálnych služieb si Krídla
túžby spomedzi dvoch nomi-
nácií prevzalo Centrum sociál-
nych služieb Clementia v Li-
čartovciach za viditeľný kvali-
tatívny posun v poskytovaní
služieb, vytvorenie rodinného
prostredia, zlepšenie materiál-

I

nych podmienok, no i medziľud -
ských vzťahov v zariadení. Ná-
vrh na ocenenie podali rodinní
príslušníci a opatrovníci pri-
jímateľov sociálnych služieb.

Vkategórii zamestnanec zo
zariadenia sociálnych služieb
cenu spomedzi šiestich nomi-
novaných získala Marta Mu-
renková z Domova sociálnych
služieb v Giraltovciach. Vzari-
adení pracuje už viac ako 43 ro-
kov. od roku 1973,kedy nastúpi-
la ako výchovný pracovník pre
deti s ťažkým zdravotným po-
stihnutím, prešla viacerými

pracovnými pozíciami, ktoré vž-
dy príkladne zvládla. "Všetkým
nám odovzdáva svoje pracovné,
ale aj osobné skúsenosti. Je to
skromná, pracovitá, nenápadná,
milá, ústretová osôbka, ktorú si
každý veľmi váži," uviedli v ná-
vrhu jej kolegovia.

V kategórii prijímatefv za-
riadení sociálnych služieb si
cenu spomedzi ôsmich nomino-
vaných prevzala Marta žegorja-
ková zo Zariadenia sociálnych
služieb AKTIG v Humennom,
ktorá je jeho klientkou už devia-
ty rok. Vďaka nezištnému prí-

Čo symbolizuje cena'
Keramická plastika okríd-

lenej barly umiestnenej v srdci
nesie v sebe viacero symbolov.

Srdce predstavuje lásku,
ktorú potrebuje každý z nás.
Pri jej prežívaní nám rastú
krídla. Krídla vždy predstavo-
vali a budú predstavovať rozlet
a vo svojich myšlienkach a či-
noch vedia doletieť veľmi ďale-
ko. Barlička prestavuje oporu.
Pre ľudí odkázaných na sociál-
ne služby, je barlička rovnako

dôležitá ako vzduch, ktorý
dýchame. Vždy potrebujú nie-
koho, kto ich bude sprevádzať
životom a poskytovať im pod-
poru.

v Spišskom Podhradí. Išlo o
plastiku z dreva, ktorej
neskôr patričný lesk a
finálnu podobu z glazo-

vanej keramiky
dalo Integračné
zariadenie KOR-
GYM,n.o. v Hert-

níku. Práve tam sa
umelecké dielka
pre slávnostný
ceremoniál aj vy-
rábajú.

stupu k ľuďom, ochote pomôcť
ostatným i vďaka svojej aktivite
v ergodielni, pri organizovaní
kultúrnych, spoločenských či
duchovných akcií je v zariadení
vnímaná ako človek svelkým
srdcom. Návrh na ocenenie po-
slali zamestnanci zariadenia.

Súčasťou slávnostného pro-
gramu bol aj tentoraz galakon-
cert, na ktorom sa predstavili
klienti zariadení z Humenného,
Ľutiny, Giraltoviec, Jablone, Ba-

tizoviec Ličartoviec a zo Strop-
kova. Išlo o najvydarenejšie vy-
stúpenia z regionálnych koncer-
tov, ktoré sa uskutočnili 23. júna
vo Svidníku a 24. júna v Spišs-
kom Podhradí.

Koncert Krídla túžbynadvä-
zuje na tradíciu prehliadky Deň
bez bariér, ktorého sedem ro-
čníkov pripravila krajská samo-
správa v rokoch 2003 až 2009.
Udeľovanie ocenení je pridanou
hodnotou pre zariadenia, pre za-

mestnancov i prijímateľov, ktori
svojimi výnimočnými úspech-
mi, kvalitou služieb a prístu-
pom k práci môžu byť príkla-
dom dobrej praxe a motiváciou
pre ostatných.

Prešovský samosprávny kraj
má vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti 27 zariadení sociál-
nych služieb, ktoré sa starajú o 2
200 prijímateľov sociálnej po-
moci.

Prvotný návrh ce-
ny, ktorá sa už šiesty
rok odovzdáva najle-
pším v sociálnych slu-
žbách v kraji, vzišiel z
Domova sociálnych
služieb sv. Jána z Boha
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CentRIm sociálnych
služieb Clementia

v Ličartovciach
Centrum sociálnych

služieb Clementia Ličartov-
ciach za posledné obdobie
prešlo viacerými zmenami.
Zariadenie skvalitnilo pos-
kytované sociálne služby,
zlepšilo pracovné prostre-
die a medziľudské vzťahy
s kolegami i prijímateľmi
sociálnych služieb. Cent-
rum sa posunulo rovnako
aj po materiálnej stránke.
Vidno to hlavne na vybave-
ní izieb, spoločenských
priestorov a exteriéru cent-
ra, čím sa podstatne zlepši-
li životné podmienky pri-
jímateľov. To, čo oceňujú
rodinní príslušníci i opat-
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važnú väčšinu dňa trávi v
ergodielni, kde zhotovuje
rôzne výrobky z papiera,
sadry, textilu a venuje sa aj
ďalším ručným prácam. Ak
momentálne nepracuje v
dielni, pomáha ostatným
prijímateľom pri rôznych
sebaobslužných činnosti-
ach a nákupoch, alebo im
spríjemňuje deň svojou
prítomnosťou a rozhovo-
rom s nimi. V zariadení je
veľmi obľúbená pre svoju
dobrotu, obetavosť, láska-
vosť a nezištnú pomoc, a to
nielen prijímateľmi, ale aj
ich rodinnými príslušník-
mi. Je veľmi aktívna a rada
sa zapája do všetkých kul-
túrno-spoločenských akcií
v zariadení aj mimo neho.

rovníci prijímateľov sociál-
nych služieb ešte viac ako
pekné prostredie, je ale ľud-
skosť a humanita, ktoré vy-
žarujú zo zamestnancov
pracujúcich v zariadení a s
láskou sa starajúcich o ich
blízkych, čím im vytvárajú
rodinné prostredie.

nými deťmi i dospelými
klientmi. Dnes okrem prá-
ce v pozícii sociálny pra-
covník v zariadení spraco-
váva aj ekonomickú časť
agendy prijímateľov. Je
jednou z tých, ktorí po roku
1989 pochopili nové sme-
rovanie poskytovania so-
ciálnych služieb zamerané
na kvalitu a predovšetkým
na podporu samostatnosti
a začlenenia sa človeka
s ťažkým zdravotným po-
stihnutím do majoritnej
spoločnosti.

Klientioceneného Centra sociálnychslužiebClementiav Ličartovciachvystúpili na galakoncerte s hudobno-dramatickým pásmom
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Marta Murenková
Marta Murenková na-

stúpila do Domova sociál-
nych služieb v Giraltov-
ciach v roku 1973 ako
výchovný pracovník pre
deti s ťažkým zdravotným
postihnutím. Vždy sa za-
pájala do vzdelávacích ak-
tivít, ktoré jej pomáhali
zvládnuť psychicky nároč-
nú prácu s hendikepova-

Marta Žegoljaková
Marta Žegorjaková je

klientkou Zariadenia soci-
álnych služieb AKTIGv Hu-
mennom deviaty rok. Pre-
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