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LETECKÁLINKA Z KRAKOVA DO LÚRD MÁ POMôd NIELEN PÚTNICKÉMU nJRlZMU
Nový rozmer spolupráce PSKa regiónu Homé Pyreneje

Nové možnosti pre cestovný ruch a osobitne pre du-
chovný turizmus má priniesť od marca nové letecké
spojenie medzi pol'ským Krakovom a francúzskymi
Lurdami. Verejnosti túto novinku prestavili v Prešo-
ve v piatok 27.januára zástupcovia partnerských re-
giónov - departmentu Horné Pyreneje a Prešovské-
ho samosprávneho kraja.

zintenzívni vlastnú prezentáciu
a bude sa snažiť prilákať aj fran-
cúzskych turistov na slovensko.

Primátorka mesta Lurdy Jo-
sette Bourdeu má podobné od-
hodlanie. Zvýšiť návštevnosť
tohto mariánskeho miesta, pri-
tiahnuť novú klientelu turistov

že Lurdy me sú len Jaskyňa zja-
venia, bazilih a svätyĎa, ale
mesto na podhorf Pyrenejf. Nád-
herné scenérie sa otvárajú už 40
minút jazdy od mesta, • dodala
Bourdeu.

Výkonný riaditeľ medzi-
národného letiska Tarbes - Lour-

Prešovský kraj a región Chudík. Pôvodne sa uvažovalo o a pútnikov - katolíckych i neka- des - Pyrenees Bertrand Bilger
Horné Pyreneje spája nielen bo- otvorení linky medzi mestami tolíckych, ktorí doteraz do Lúrd konkretizoval, že letovými dňa-
hatá história, sakrálne pamiatky, Lurdy a Poprad. Ekonomické nezavítali.,.Našim zámerom je mi budú štvrtok a nedeľa. Vo
ale aj dlhotrvajúca spolupráca. dôvody napokon viac hovorili roVD8lronovou linkou ulab.čit štvrtok sa bude lietať v podvečer-
Tá začala ešte v roku 2003, ofi - v prospech Krakova . .,Kra1rovje cestu tým, letorl doteraz museli ných a v nedeľu v ranných hodi-
ciálna zmluva bola podpísaná bJfzlo, z.prešova dve a pol hodi- cestovat aj dva dni. Komfort sa nách. Let potrvá zruba dve a pol
o dva roky neskôr. "Je to jedna. ny jazdy autom. Som rád, že sa o poznanie zvýši, ·uviedla. Podľa hodiny. K dispozícii ku každému
z prvýr:b dohad, letoré haj pod- nám to podarilo a že linh spoji primátorky už dávno nie sú Lur- príletu bude kyvadlová doprava
pfsal a letorá sa realizovala. aj obyvateIovprelovskéhoregi6nu dy len pútnickým miestom. do Lúrd, ktoré sú od letiska
vprari zistili sme,že máme ve- a departmentu Horné Pyreneje Nové možnosti sa tu vytvárajú vzdialené zhruba 10 kilometrov.
lB.spoločného,pretosmebladali s mestom Lurdy. Pevne verím, pre výlety do okolia, šport, rela- Spojenie, ktoré zavádza letecká
sp8sob, ako mat Jrsebe ešte blíž- že fudia ju budú využfva~• po- xačné pobyty a mnohé iné atrak- spoločnosť Ryanair, má fungovať
šie, • uviedol predseda PSKPeter znamenal Chudík a dodal, že kraj tivity .• cbceme turistom u1afza~ od 27.marca.
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Novú leteckú linku a formy spolupráce prezentovali (zľava) riaditeľ letiska
Bertrand Bilger, člen Generálnej rady Horných Pyrenejí Bruno Vinuales,

primátorka Lúrd Josette Bourdeu a predseda PSKPeter chudík.

Cena za celoiivotný prinos pre Petra Chudého
NAJLEPŠíMI PRODUKTMI ROKU 2016 FESTIVALYMADE IN SLOVAKIA A MEDVEDIE DNI

Prešovský kraj sa od 26. do 29. januára predstavil už po desiatykrát na naj-
väčšom slovenskom vellrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017 v Bratislave.
V pútavej expozícii boli zastúpené všetky regióny. Súčasťou otváracieho progra-
mu bolo aj udel'ovanie ocenení Najlepší v cestovnom ruchu za rok 2016.

Ocenenie, ktoré má pou-
kázať na kvality, motivovať
a oceniť tých, ktorí rozvíjajú
cestovný ruch Prešovského kra-
ja, pripravila už po tretí raz Kraj-
ská organizácia cestovného ru-
chu Severovýchod slovenska.
Samotný výber víťazov prebieha
v dvoch formách, u odbornej po-
roty a online hlasovanfm. verej-
nosti.

dukty. Za celoživotný prínos bol
porotou ocenený Peter Chudý,
ktorý celý svoj pracovný život
zasvätil práci na rozvoji turizmu
a športu vo Vysokých Tatrách a
ich propagácii doma i v zahrani -
čí. Za podnikanie získali ocene-
nie manželia Dana a Ján Kor-
čákovci, ktorí stoja za obnove-
ním kúpeľnej tradície v Červe-
nom Kláštore. V oblasti vzdelá-
vania bol ocenený Peter S1ančo,
riaditeľ SOŠ Horný Smokovec,
ktorá desiatky rokov vzdeláva
budúcich pracovníkov v cestov-
nom ruchu s dôrazom na prak-

Ocenenia za prínos v rozlič-
ných oblastiach cestovného ru-
chu v kraji si za vlaňajší rok pre-
vzala pätica osobností a dva pro-

Ocenení odbornou porotou:
Celoživotný prínos v CR:
vzdelávanie v CR:

Peter Chudý
Peter slančo

Podnikanie v CR: Dana Korčáková a Ján Korčák
Rozvoj cestovného ruchu: Michaela Rafajová
NAJprodukt cestovného ruchu 2016: Medvedie dni 2016,

Made in Slovakia 2016

Víťazi online hlasovania:
NAJkultúrDezariadenie: Kultúrno-turistické centrum

Bardejov (Poľsko-slovenský dom)
NAJzábavné/reIaxačné zariadenie: Lanové centrum

Outdoorpark, Prešov
NAJinformačné zariadenie: Mestská informačná kancelária

Poprad
NAJubytovacie zariadenie: Hotel Zelená Lagúna •••• , Domaša
NAJreštaurácia: reštaurácia Poézia, Hotel

Hviezdoslav"", Kežmarok
NAJkaviareň/bar/čajovňa: Nestville choco late , Hniezdne
NAJzamestnanec: Matúš Baláž, čašník - reštaurácia

Poézia, Hotel Hviezdoslav"",
Kežmarok

NAJprodukt (hlasovanie): videopozvánka Oddych duše
(autormi sú žiaci SOŠStará
Ľubovňa,Jarmočná ul.)

tické zručnosti. Za rozvoj ce-
stovného ruchu bola ocenená
Michaela Rafajová, ktorá sa roz-
voju turizmu a propagácii kraja
venovala ako pracovníčka SACR,
ako aj početnými aktivitami
v rôznych oblastiach verejného
života.

Odborná porota tiež rozhod-
la o NAJ produktoch cestovného
ruchu za rok 2016, ktorými sa
stali popradský festival Made in
slovakia 2016 a tatranské Med-
vedie dni 2016. Piaty ročník festi-
valu Made in Slovakia, ktorý vy-
tvorili nadšenci z OZPre mesto,
prilákal do Popradu počas šty-
roch dní viac ako 50 000
návštevníkov. Rovnako festival
Medvedie dni presiahol úroveň
regionálneho podujatia a patrí k

najvacsim akciám pre rodiny
s deťmi na slovensku. Uplynulý
deviaty ročník Medvedích dní
priniesol historicky najväčšiu
návštevnosť podujatia, na Hre-
bienok prišlo počas štyroch dní
37tisíc návštevníkov.
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Možnosť hlasovať dostala
opäť aj verejnosť. Vonline hlaso-
vaní zvolila NAJ zariadenia, NAJ
zamestnanca a tiež NAJ produkt
roku 2016.Hlasovanie prebiehalo
od 12.decembra 2016 do 12.janu-
ára 2017 na stránke organizácie

www.severovychod.sk. Nomi-
nácie zasielala organizátorom
široká verejnosť do konca no-
vembra uplynulého roka. Spolu
bolo v ankete odovzdaných vyše
135tisíc hlasov.
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Prešovský kraj má "klistické koordinačné centrum
Rozvoj cykloturistiky a cyk-

listickej dopravy v Prešovskom
kraji zastrešuje od nového roka
Krajskáorganizácia cestovného
ruchu (ICOCR) Severovýchod
Slovenska, ktorá vytvorila cyk-
listické koordinačné centrum
cykloPO. víziou centra je vytvo-
riťz prešovského krajaúspešný
cykJ.oregi.6n.

Prešovský samosprávny kraj
podporil zriadenie a aktivity cen-
tra sumou 30-tisíc eur. KOCR
Severovýchod Slovenska prost-
redníctvom cykloPO prevezme
výkon agendy týkajúcej sa roz-
voja cykloturistiky a cyklistickej

dopravy v Prešovskom kraji.
"Prešovs1rý Jaaj potrebuje

plán Jromplaného rozvoja cylc-
loturisti1ry a Jwordin.owmie a1c-
tivít na jednotlivých územiach.
Dlhodobo tiež chýbalo miesto,
na letore sa m6žu obrátit samo-
správy alebo organizácie pri bu-
dovani cy1rlot:rás,ich plánovani,
Zllačení už existujúcich trás, pri
tvmbe potrebných dolaunentov,
podávani proje1rtov a mnohých
iných činnostiach,· predstavil
zámer centra Martin Janoško, ri-
aditeľ KOCRSeverovýchod slo-
venska.

cyklokoordinátorom KOCR
bude Viera štupáková, ktorá sa

problematike venuje dlhodobo.
Je regionálnou cyklokoordiná-
torkou pre EuroVelo 11 na slo-
vensku, venuje sa projektovému
manažmentu, známa je aj akti-
vitami cyklistického združenia
Kostitras .• vlziou je postupne
vytvorit z Prešovs1réb.o haja
cy/doregi6n, letorý naplno vyu-
žije svoj potenciál a bude na-
plňat vyso1céštandardy Jcvality,
letoré sú zvyJrom vo vyspelých
hajinách. Potrebujeme tiež pre-
hodnotit, letoré cy/dotrasy
splňajú štandardy apracovat na
tom, aby sme v haji mali len
Jcvalifllé a zaujímavé tnISf,·
uviedla Štupáková.

K hlavným úlohám centra
patrí koordinácia aktivit spoje-
ných s plánovaním, realizáciou
a údržbou cykloturistických trás
v Prešovskom kraji, strategický
zámer EuroVelo 11, konzultácie
a poradenstvo pri plánovaní a
tvorbe cyklotrás, úpravy a dopl-
nenia značení cyklotrás a marke-
tingové aktivity vrátane cyklis-
tických podujatí. V priebehu ro-
ku 2017vznikne webová stránka
www.cyklopo.sk, ktorá bude
slúžiť na informovanie o tom, čo
sa v kraji aktuálne deje ohľadom
cyklotrás. Snahou centra je tiež
komunikovať s cyklistami, zo-
hľadniť ich potreby a požiadavky.
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http://www.severovychod.sk.
http://www.cyklopo.sk,


RECi IÓN II
Prvé miesta • Škantárovci. Tatran Prešov a Slávia Svidník
VYHWOVMIE NAJÚSPEŠNEJšíCHŠPORTOVCOV PSK PREVALCOVALIOLYMPIONICI
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Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov Prešovského samosprávneho kraja za
rok 2016 prevalcovali zlatí olympionici. Bratranci Ladislava Peter Škantárovci po-
chádzajúci zo Spišskej Starej Vsi boli jednoznačnými favoritmi. V14-ročnej histó-
rii oceňovania to bolo len po druhýkrát. čo si titul top športovca odniesol olym-
pionik. Už len čerešničkou je ocenenie pre hendikepovaných športovcov -
Samuela Andrejčíka a Michaelu Balcovú. ktorí takisto v Rio de Janeiro získali
olympijské zlato v športe boccia. Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších špor-
tovcov a športových kolektívov PSK za rok 2016 sa konalo 19. januára v prešov-
skom Divadle Jonáša záborského.
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odborná komisia na záldade
výsledkov za rok 2016 určila de-
sat najúspešnejších športovcov
PSK - jednotlivcov v kategórii do-
spelých bez určenia poradia, tri
najúspešnejšie športové kolek-
tívy v kateg6rii dospelých a tri
v mládežníckej kategórii. Ocene-
ní boli aj najúspešnejší študenti
stredných škôl, najúspešnejšia
stredná škola, hendikepovaný
športovec, víťaz internetového
hlasovania a udelená bola aj Ce-
na predsedu PSK.

I

Bratranci Ladislava Peter
Škantárovci, rodáci zo Spišskej
Starej Vsi,získali v uplynulom ro-
ku najcennejší športový úlovok,
ktorý im vyniesol titul najúspeš-
nejších športovcov v Prešovskom
kraji. Svoj športový život od roku
1991spojili s vodným slalomom.
Rok 2016 bol vrcholom ich dote-
rajšej kariéry, v ktorej získali tri
celkové prvenstvá v Svetovom
pohári, osem medailí z maj-
strovstiev sveta a 13 medailí z
majstrovstiev Európy. Pri svojej
premiére pod piatimi kruhmi v
brazílskom Rio de Janeiro ovládli
bratranci škantárovci celú súťaž
a stali sa olympijskými víťazmi.
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z minuloročnej desiatky naj-
úspešnejších športovcov bez
určenia poradia si svoju pozíciu
dokázali udržať minuloročný
víťaz, opora volejbalistov VKMi-
rad PU Prešov Martin Sopko,
ktorému výsledky stačili na prvú
desiatku a juniorská majsterka
sveta Jana Vašková z Klubu si-
lového trojboja a kulturistiky
Matej Bardejov. Okrem nich v de-
siatke bez určenia poradia tradič-
ne nechýbajú hádzanári Tatrana
Prešov, v tomto ročníku brankár
Igor Čupryna a 204 cm vysoká
spojka oliver Rábek. Svoje za-
stúpenie v prvej desiatke má aj
karate klub Katsudo Sabinov, kto-
rý v tomto roku zastupuje ma-
jsterka Slovenska Veronika Se-
maníková. Mladá fitnes ka Stani-
slava Dolinská už bola raz ocene-
ná v roku 2013.Do prvej desiatky
za rok 2016 ju vyniesol titul ma-
jsterky Európy. Medzi najlepších
športovcov sa zaradil aj iba 18-ro-

I

čný prešovský kickboxer Marek
Karlík z KCPanter Prešova dlho-
ročný slovenský biatlonový re-
prezentant Martin Otčenáš zTat-
ranskej Štrby, pôsobiaci v Dukle
Banská Bystrica. Desiatku najús-
pešnejších športovcov uzatvára
Soňa Vnenčáková z Atletického
oddielu vo Svite.

Najúspešnejším športovým
kolektívom dospelých sa opäť
stali prešovskí hádzanári. Ich
kraľovanie pritom trvá nepretrži-
te už od roku 2005.Zverenci Ras-
tislava Trtíka sa už po 12-ty raz,
jubilejný desiaty v rade, stali
majstrami Slovenska a trinásty
raz, znova desiaty v rade, zdvihli
nad hlavu aj víťaznú trofej v slo-
venskom pohári. Striebornú prie-
čku si, rovnako ako v predchád-
zajúcom roku, vybojovali volejba-
listi VKMirad PU Prešov. Na po-
zíciu tretieho najúspešnejšieho
športového kolektívu PSK sa po
dvojročnej odmlke vrátili džudis-
ti zVranova nad Topľou, aktuálni
majstri Slovenska.

Medzi mládežníckymi kolek-
tívmi prvé miesto prešovským
hádzanárom uchmatli mladí vo-
lejbalisti z VK Slávia Svidník.
Mládežnícke kolektívy VKSlávia
Svidník v minulej sezóne ovládli
všetky mládežnícke vekové kate-
górie na Slovensku od žiakov, cez
kadetov až po juniorov. Na druhú
priečku sa z tretieho miesta po-
sunuli kickboxeri z Kickboxing
club Panter Prešov. Pomyselný
bronz si odniesol Tanečno-špor-
tový klub Grimmy Prešov. Jede-
násťnásobní majstri slovenska,
päťnásobní majstri Európy a víťa-
zi Svetového pohára za rok 2016
získali v hodnotenom roku spolu
až 193medailí.

Najúspešnejšou študentkou
stredných škôl za rok 2016sa sta-
la Klaudia Líšková, ktorá navšte-
vuje Súkromné športové gym-
názium Elba Prešov. Členka klu-
bu AWKPrešov patrí medzi naj-
väčšie slovenské talenty v nie
celkom typickej disciplíne pre že-
ny - armwrestlingu.Najúspešne-
jším stredoškolákom sa stal silo-

vý trojbojár a držiteľ viacerých si-
láckych svetových rekordov Ján
Velgos. Stále ešte iba Is-ročný
silák je študentom Hotelovej
akadémie Jána Andraščíka v Bar-
dejove a členom KSTaK Matej
Bardejov. Ako najlepšia stredná
škola bolo vyhodnotené Gym-
názium v Stropkove.

Cenu pre hendikepovaného
športovca si prevzali zlatí členo-
via boccia tímu z Rio de Janeiro
Samuel Andrejčík zo Sniny a Mi-
chaela Balcová z Popradu. Dvojica
mladých športovcov sa predstavi-
la na svojej prvej paralympiáde v
brazílskom Rio de Janeiro a hneď
sa nezmazateľne zapísala do slo-
venskej paralympijskej histórie
ziskom vôbec prvej medaily v bo-
cii, ktorá bola hneď zlatá. Inter-
netové hlasovanie prinieslo v 14-
tom ročníku víťazstvo pre kara-
tistku 8-ročnú Alexandru Kata-
rínu Sekelskú zo Starej Ľubovne.

Cenu predsedu PSKzvyčajne
udeľuje Peter chudík za mimo-
riadne úspechy alebo pri význam-
ných jubileách. V tomto roku ju
ale po prvýkrát dostal športový
klub za svoju nezištnú pomoc a
podporu. Za projekt Juniorko na
podporu detí zo sociálne slabšie-
ho prostredia, vďaka ktorému na-
príklad začlenili do tréningového
procesu deti z detského domova v
Prešove, si cenu odniesol Karate
klub Junior Prešov.

Medzi najúspešnejších špor-
tovcov Prešovského kraja v 14-ro-
čnej histórii vyhlasovania patrí
volejbalista Martin Sopko (2015),
kapitán VKMirad PU, olympio-
nik Adam Žampa (2014), hádza-
nári Dajnis Kristopans (2012 a
2013) Radoslav AntI (20n) a Ale-
xander Radčenko z Tatranu Pre-
šov (2009 a 2010),kulturista And-
rej Hlinka zo Starej Ľubovne
(2007), lyžiar Martin Bajčičák
(2005a 2006), nohejbalista Marek
Tomčišák z Humenného (2004) a
silová trojbojárka Eva Svjanteko-
vá z Bardejova (2002).Za rok 2008
toto ocenenie nebolo udelené a v
roku 2003 anketa vôbec nebola
vyhlásená.
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NAJÚSPEŠNEJŠí ŠPORTOVCI PSK
ZAROK2016-

vodnoslalomári
LADISLAVa PETER ŠKANTÁROVCI

HADzANÁRITATRANAPRFŠOV obhájili vďakaexcelentným výkonom
titul najúspešnejšieho kolektívu dospelých Prešovského kraja.

KARATE KLUB JUNIOR PRFŠOV získal Cenu predsedu PSKza podporu detí
zo sociálne slabšieho prostredia.

Hendikepovaní športovci
SAMUELANDREJCIK a MICHAELA BALCOVÁ-

zlatí parylympionici z Ria de Janeira.

KLAUDIALISKovÁ, 18-ročná armwrestlerka,
má za sebou mimoriadne úspechy

na európskych i svetových súťažiach.

Silovýtrojbojár JÁNVELGOS tfi
vytvoril už päť svetových rekordov 8

a poráža aj dospelých súperov. ~
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