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Takmer tri stovky účinku-
júcich a vystavujúcich. Nespo-
četné množstvo návštevníkov a
hostí. Kultúrny program počas
celého dňa  a k tomu veľa zába-
vy, zážitkov i užitočných infor-
mácií. Aj takto to vyzeralo počas
Dňa Prešovského kraja priamo
na Úrade PSK na Námestí mieru
2 v Prešove. Jedinečný deň v ro-
ku, kedy sa krajská samospráva
otvára verejnosti menej oficiál-
nym spôsobom, priniesol opäť
veľa vydarených momentov. 

Už pred budovou úradu bolo
možné nahliadnuť do bibliobu-
su alebo zažiť dávku nostalgie

pri pohľade na autobus z roku
1967. Lákadlá a atrakcie čakali na
návštevníkov v samotnej budo-
ve. Nachystané tu boli názorné
ukážky 3D tlačenia, programova-
nia CNC strojov, robot Robosa-
piens, netradičné lego, prehliad-
ka historických kostýmov či mas-
koti Legendária, mních Cyprián
a rytier Johanes. V chodbách bo-
li inštalované viaceré výstavy -
najkrajšie fotografie súťaže Kraj-
skej organizácie cestovného ru-
chu Choď a foť či vzácne tlače zo
zbierok Podtatranského múzea.
Na návštevníkov čakali aj súťa-
že, kvízy a tvorivé dielne v réžii

stredných škôl a knižníc v pô-
sobnosti samosprávy. Veľkého
záujmu sa dočkalo aj  trénovanie
pamäti, tzv. mozgový jogging,
vyrezávanie do ovocia a zeleni-
ny či dokonca zdobenie tort na
tému Prešovský kraj. Súčasťou
podujatia boli tradične aj pre-
zentácie výrobkov zariadení so-
ciálnych služieb. Záujemcov po-
tešili viaceré zdraviu prospešné
aktivity: meranie krvného tlaku,
zisťovanie BMI, ukážky poskyto-
vania prvej pomoci, techniky či-
stenia zubov, masáže či  lymfod-
renáž tváre. Nechýbali ani
chutné a voňavé prekvapenia. 

V tomto ročníku to bola ochut-
návka pečených čajov, mafinov
a ukážky baristických techník
spojené s úplnou novinkou - RE-
TRO-kaviarničkou PSK. 

Množstvo aktivít pripravili
organizácie vo viacerých mes-
tách kraja. Knižnice, múzeá i
galérie organizovali v tento deň
špeciálne prednášky, worksho-
py, otvorili svoje depozitáre a
vítali návštevníkov bezplatným
vstupným a ďal-šími podujatia-
mi. Špeciálnym bonusom bolo 
v tento deň popoludňajšie bez-
platné korčuľovanie v novootvo-
renej PSK aréne v Prešove. 

ŽUPNÉ NOVINKY

Dámy a páni, len v rukavičkách! Vzácne exempláre z najstaršej mu-
zeálnej knižnice na Slovensku – Podtatranského múzea v Poprade

majú totiž takmer 500 rokov.  

Nech sa páči – renesancia, barok, rokoko či romantizmus. Historické 
a hlavne estetické smery v rámci netradičnej módnej prehliadky. 

Retro-kaviarnička bola špeciálne vytvorená pre deň 
otvorených dverí a mala úspech. O jej vizualizáciu sa postarali

študenti Strednej umeleckej školy z Prešova.  

Hádaj, čo vidíš. Kvízy, súťaže, tvorivé dielne  nadchli hlavne 
najmladších návštevníkov Dňa Prešovského kraja. Odmenou
bol nielen dobrý pocit, ale aj publikácie či drobné sladkosti. 

Všetko, čo ste potrebovali vedieť o káve, zodpovedali baristi 
z prešovskej Hotelovej akadémie. A popri informáciách 

ste mohli aj čo-to ochutnať.  

Počas celého dňa bolo živo a veselo najmä vo vestibule úradu. V rámci
kultúrnych vystúpení sa predstavili usmievavé mažoretky Diridonky.   

Chorvátska delegácia so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja. 
Pricestovala kvôli budúcej spolupráci  a na pamiatku si odniesla fotografiu zhotovenú na počkanie. 

Deň kraja s retrokaviarničkou i baristami

Prešovský samosprávny
kraj pripravuje vyhlásenie
najúspešnejších športovcov
kraja za rok 2016. Ocenených
jednotlivcov a kolektívy, kto-
rí dosiahli v tomto roku naj-
výraznejšie výsledky, vybe-
rie odborná komisia na zákla-
de určených kritérií. Už tra-
dične budú ocenené kate-
górie najúspešnejší športo-
vec PSK, najúspešnejší špor-
tovci PSK bez určenia pora-
dia, najúspešnejšie kolektívy
dospelých, najúspešnejšie
kolektívy mládeže, najúspeš-
nejší študenti stredných škôl

v pôsobnosti PSK, najúspe-
šnejšia stredná škola v pôsob-
nosti PSK.

Návrhy na ocenenia úspeš-
ných športovcov a športových
kolektívov môže posielať aj ši-
roká verejnosť a športové kluby.
Základnou podmienkou nomi-
nácie je pôsobnosť športovca
alebo klubu na území Prešov-
ského samosprávneho kraja.
Nominácie aj s potrebnými
údajmi o dosiahnutých vý-
sledkoch je potrebné poslať
najneskôr do 7. decembra
elektronicky na email: 

sportovec@vucpo.sk, prípad-
ne poštou na adresu: Úrad
PSK, Športovec 2016, Námes-
tie mieru 2, 080 01 Prešov.

Všetkými návrhmi sa bude
zaoberať odborná komisia, kto-
rá na základe kritérií vyberie
ocenených. Medzi kritériá v
prípade jednotlivcov patrí úča-
sť a umiestnenie na olympij-
ských hrách, majstrovstvách
sveta, Európy, na podujatiach
Svetového pohára či majstrov-
stvách Slovenska. Zohľadňuje
sa aj to, či ide o reprezentanta
Slovenska, jeho dlhodobá špi-
čková výkonnosť a do úvahy sa

berie pozícia lídra úspešného
tímu. Ako pomocné kritérium
slúži konkurencieschopnosť 
v jednotlivých športových od-
vetviach.

U kolektívov je rozhodu-
júca účasť a umiestnenie v naj-
vyšších európskych súťažiach 
i umiestnenie v dlhodobých
najvyšších súťažiach v rámci
Slovenska. Pomocné kritérium
je rovnaké ako u jednotlivcov. 
V prípade nesplnenia požado-
vaných kritérií v jednotlivých
kategóriách si Prešovský samo-
správny kraj vyhradzuje právo
neudeliť ocenenie.

Utorok 15. novembra
bol v celom Prešov-
skom kraji výnimo-
čným dňom. Už po ôs-
mykrát otvoril svoje
dvere verejnosti Úrad
PSK v Prešove. Zau-
jímavý program ponúk-
li regionálne knižnice,
bezplatné vstupy pri-
pravili múzeá a galérie,
netradičnou formou sa
predstavili aj viaceré
stredné školy a zaria-
denia sociálnych slu-
žieb v pôsobnosti kraj-
skej samosprávy. 

Športovec PSK 2016: nominácie do 7. decembra

VÝNIMOČNÉ PODUJATIE PRILÁKALO STOVKY NÁVŠTEVNÍKOV   



Vo veku nedožitých 64 
rokov v nedeľu 6. no-
vembra 2016 nečakane
zomrel riaditeľ Správy a
údržby ciest Prešovské-
ho samosprávneho kraja 

VLADIMÍR KOZÁK. 

Vladimír Kozák bol riadite-
ľom SÚC PSK od samotného
vzniku organizácie od de-
cembra 2003. Pripravoval celý
proces prechodu kompeten-
cií v cestnej infraštruktúre.
Pod jeho vedením prebiehal
prechod ciest 2. a 3. triedy zo
štátu na vyšší územný celok.
Inicioval a podieľal sa na
mnohých medzinárodných
infraštruktúrnych projek-
toch a investíciách. Vďaka je-
ho erudovanosti sa podarilo
zrekonštruovať dopravnú sieť
v kraji a za desať rokov dostať
do ciest štyri a pol miliardy
korún. „Ostalo po ňom tak-
mer 2 500 kilometrov opra-
vených a novovybudova-
ných ciest a množstvo šo-
kovaných ľudí. S Vladom
Kozákom sme pracovali 13
rokov. Bolo to 13 rokov veľ-
mi intenzívnej, odbornej,
ale aj príjemnej práce. Keď

v decembri 2003 prišiel ten-
to cestár z Košíc do Prešov-
ského kraja, presne vedel,
čo má robiť. Poznal číslo
každej cesty, každý meter
povrchu. Bola to legenda.
Odišiel človek, ktorý mal
dobré srdce otvorené pre
každého. Bolo nám cťou s
ním pracovať a priateliť sa.
Vyjadrujeme úprimnú
sústrasť rodine a hlboký
smútok za naším kolegom
a spolupracovníkom. Česť
jeho pamiatke,“  odzneli aj
tieto slová predsedu PSK Pet-
ra Chudíka na poslednej roz-
lúčke so skvelým človekom a
spolupracovníkom Vladimí-
rom Kozákom.  

Zomrel Vladimír Kozák 
– najznámejší cestár v kraji
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Vlajkový projekt Svätoma-
riánska púť - Svetlo z východu je
jedným z úspešne predklada-
ných projektov v rámci výzvy
medzinárodného programu cez-
hraničnej spolupráce Interreg V-
A Poľsko- Slovensko 2014 – 2020.
Zámerom je dobudovať turistic-
kú infraštruktúru a ponúknuť
nový produkt cestovného ruchu. 

„Ide o jeden z piatich pro-
jektov slovensko-poľskej spo-
lupráce, jediný, v ktorom sme
hlavným lídrom v rámci Slo-
venska. Chceme ním pritiah-
nuť na naše pútnické miesta
ďalších návštevníkov a rozšíriť
náboženský cestovný ruch,“
povedal predseda PSK Peter Chu-
dík (na fotografii v strede) po
slávnostnom podpísaní partner-
skej zmluvy minulý týždeň na
pôde Inovačného partnerského
centra v Prešove. Dodal, že pro-
jekt by mal byť realizovaný v bu-

dúcom roku a dokončený najnes-
kôr v roku 2018.

Projekt má podporiť sakrál-
ny turizmus budovaním infra-
štruktúry vo vybraných pútnic-
kých miestach na území kraja – 
v Litmanovej (okres Stará Ľubov-
ňa), Ľutine (Sabinov), Gaboltove
(Bardejov) a Levoči. Plánovaný
rozpočet projektu je vyše 4 milió-
ny eur, z toho na slovenskej stra-
ne sa preinvestuje viac ako 2,1
milióna eur. Peniaze budú použi-
té na budovanie pútnicko-infor-
mačných centier, parkovísk,
osvetlenia, bezpečnostných ka-
mier a ďalšie stavebné úpravy. 

„V posledných rokoch pri
bazilike v Ľutine vyrástol kom-
plex miniskanzenu drevených
chrámov a v rámci tohto pro-
jektu plánujeme dobudovať je-
ho infraštruktúru. Zahŕňať bu-
de parkovacie miesta pre turis-
tov a vznikne aj veľká oddycho-

vá zóna, kde všetci prítomní, či
turisti alebo pútnici, budú mať
možnosť oddýchnuť si, poko-
chať sa prostredím, zrelaxovať
a načerpať nové sily,“ uviedol
farár z Ľutiny Jozef Novický (na
fotografii druhý sprava). Ako do-
dal, v minulom roku sa návštev-
nosť baziliky v Ľutine pohybovala
okolo stotisíc ľudí.

Projekt Svätomariánska púť-
Svetlo z východu je  inšpirovaný
najznámejšou pútnickou trasou
Santiago de Compostela. Tá pred-
stavuje najdlhšiu púť v Európe a

vyzdvihuje kultúrne, prírodné,
historické, spoločenské a du-
chovné hodnoty slovanského
národa vzťahujúce sa k posolstvu
a k Mariánskym tradíciám. Koor-
dinátorom projektu je PSK, okrem
štyroch farností  na slovenskej
strane na ňom participujú Ino-
vačné partnerské centrum a Kraj-
ská organizácia cestovného ru-
chu, Severovýchod Slovenska. Na
poľskej strane ho podporuje Pod-
karpatské vojvodstvo,  Inštitút
Medzikultúrneho dialógu Jána
Pavla II. v Krakove a tri farnosti.  

Podpis partnerskej zmluvy bol súčasťou dvojdňovej 
konferencie IPC Inovačné fórum - East room. 

SVÄTOMARIÁNSKA PÚŤ - VLAJKOVÝ PROJEKT PSK

Prešovský samosprávny kraj sa stal hlavným part-
nerom a koordinátorom projektu Svätomariánska
púť – Svetlo z východu. Jeho ambíciou je podporiť
náboženský turizmus a doplniť chýbajúcu infrašt-
ruktúru na známych pútnických miestach.

Slávnostné vyhodnotenie a
odovzdávanie cien súťaže Zlatý
erb 2016 sa uskutočnilo uplynulý
týždeň v rámci medzinárodného
kongresu ITAPA 2016 v Bratislave.
V kategórii samosprávnych krajov
tohto roku zlato získal Bratislav-
ský samosprávny kraj a bronzové
umiestnenie patrilo Trenčianske-
mu samosprávnemu kraju. V ka-
tegórii miest a obcí sa víťazmi sta-
li mesto Martin a obec Trnavá Ho-
ra. V Prešovskom kraji získali oce-
nenie so svojou webovou
stránkou aj mesto Prešov (3.mies-
to) a obec Ľubica (4. miesto).

Okrem hlavných kategórií
boli udelená aj špeciálna cena,
ktorú tento rok získalo mesto
Čadca za najlepšiu bezbariérovú
stránku samospráv. Cenu Grand-
Prix súťaže ZlatyErb.sk 2016 –
hlavnú cenu - obhájilo po dru-
hýkrát mesto Martin, ktoré bolo
zároveň nominované na medzi-
národnú Cenu EuroCrest za Slo-
venskú republiku. 

Internetová stránka Prešov-
ského samosprávneho kraja
www.po-kraj.sk svojím striebor-
ným ocenením opäť potvrdila
svoju dominanciu z posledných
ročníkov. Bilancia kraja je impo-
zantná, v súťaži doteraz obsadil
sedem prvých miest (2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 a 2015), dve
druhé miesta (2004, 2016) a jed-

nu tretiu priečku (2006). PSK v
roku 2010 získal aj špeciálne oce-
nenie – Najlepšia bezbariérová
stránka samospráv.

Ceny Zlatý erb sú udeľované
v troch hlavných kategóriách -
najlepšia stránka samosprávne-
ho kraja, najlepšia stránka mes-
ta a mestskej časti a najlepšia
stránka obcí. Súťaž od roku 2004

každoročne vyhlasuje Únia 
miest Slovenska a občianske
združenie eSlovensko. Hlavným
cieľom je podporiť informati-
záciu slovenských samospráv,
oceniť výnimočné projekty, 
podporiť výmenu skúseností 
a ohodnotiť snahu samospráv
využívať informačno-komuni-
kačné technológie.

Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Severovýchod
Slovenska pripravila tretí roč-
ník ocenenia Najlepší v ces-
tovnom ruchu Prešovského
kraja. Verejnosť môže nomi-
novať osobnosti, produkty,
zariadenia a zamestnancov,
ktorí prispeli k rozvoju ces-
tovného ruchu v kraji v roku
2016.

Hlavnou úlohou ocenení
Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja je oceniť a
motivovať ľudí, ktorí pracujú v
cestovnom ruchu, pomáhajú
pri jeho rozvoji a môžu byť vďa-

ka svojim kvalitám vzorom pre
ostatných. „Vyzývame širokú
verejnosť, aby nám predsta-
vila šikovných ľudí pôsobia-
cich v cestovnom ruchu, kva-
litné zariadenia a ich zamest-
nancov a výnimočné produk-
ty roku 2016, ktoré súvisia s
cestovným ruchom Prešov-
ského kraja. Opäť chceme
oceniť tých, ktorí sú príno-
som v tejto oblasti a môžu
byť príkladom a inšpiráciou
pre kolegov, mladých nasle-
dovníkov, odbornú i laickú
verejnosť,“ uviedol Martin Ja-
noško, riaditeľ KOCR Severo-
východ Slovenska.

Nominácie je možné na-
vrhnúť v štyroch hlavných ka-
tegóriách – Osobnosť CR, NAJ
produkt, NAJ zariadenie a NAJ
zamestnanec CR. Kategória
Osobnosť ces-tovného ruchu je
rozdelená na podkategórie – ce-
loživotný prínos v CR, vzdeláva-
nie v CR, podnikanie v CR a roz-
voj CR v samospráve. Tiež je
možné nominovať produkty,
ktoré v roku 2016 oslovili verej-
nosť a prispeli k zvýšeniu
návštevnosti kraja – podujatia,
atrakcie, festivaly a pod. V kate-
górii zariadenia môže verej-
nosť nominovať kultúrne, in-
formačné, ubytovacie a reštau-

račné zariadenia. Novinkou je
kategória zábavno-relaxačné
zariadenia. Kategória zamest-
nanci je otvorená šikovným 
zamestnancom – kuchárom,
barmanom, someliérom, čašní-
kom, ale aj sprievodcom a in-
formátorom v kultúrnych a in-
formačných zariadeniach.

Nominácie je možné zasie-
lať do 30. novembra 2016 poštou
alebo mailom. Všetky potrebné
informácie, kontaktný formu-
lár a podmienky nominovania
nájde verejnosť na stránke 
www.severovychod.sk.

INTERNETOVÁ STRÁNKA PREŠOVSKÉHO KRAJA MEDZI NAJLEPŠÍMI

Oficiálne webové sídlo Prešovského kraja opäť bodovalo. V celoslovenskej súťaži
Zlatý erb 2016 o najlepšiu internetovú stránku v kategórii samosprávnych krajov
sa umiestnilo na striebornej priečke. Stalo sa tak po sérii zlatých ocenení z po-
sledných siedmich ročníkov súťaže.   

Kraj získal strieborné ocenenie v súťaži Zlatý erb

Hľadáme najlepších v cestovnom ruchu

Slovensko-poľský projekt chce 
pomôcť pútnickému turizmu 
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