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Pohotovostná sluiba v kaidom okresnom meste
MINISTER DRUCKER A ŽUPAN CHUDíK ROKOVALI O SITUÁCII V ZDRAVOTNíC1VE

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker absolvoval
uplynulý štvrtok 16. marca pracovný výjazd v Pre-
šove. O situácii v zdravotníctve i pripravovaných
reformách diskutoval s predsedom Prešovského
samosprávneho kraja Petrom Chudíkom.

~inister zdravotníctva in-
formoval prešovského župana
o viacerých avizovaných záme-
roch rezortu a dopade na zdra-
votnú starostlivosť v regióne.
Jednou z nosných tém stretnu-
tia bola otázka budúcich ambu-
lantných pohotovostí, kde minis-
ter deklaroval zámer zabezpečiť
ambulantnú pohotovostnú služ-
bu v okresných mestách na ce-
lom slovensku .• Znamená to, že
aj v hžclom jednom okresnom
meste Prešovského kraja bude
zacbOVBDápohotovostDá služba,
čim zabezpečíme dobrú dostup-
nOS/ zdravotnej starostlivosti, •
vyhlásil Tomáš Drucker, ktorý sa
tiež vyjadril k plánom budúcich
urgentných príjmov a vytvorenia
traumatologických centier. "De-
finovali sme novú siet, lctonfpo-
zostáva z 32 bodov urgentnýr:b.
prfjmov alebo nemocnlc, letore
budú mat urgentnf prfjem typu
jeden a šes{ urgentnýr:b.prfjmov
typu dva. Ide o najsilnejšie
spádové body, kde budú zvámné

najtažši.e úmzové stavy a kde bu-
dú vybudované tvz. tnJumacent-
nf, lctore na Sloveoslru v súčas-
nosti cbýbajú. Jeden z týcbto bo-
dov plánujeme vytvorit v Ne-
mocnici Poprad, čim by
prešovskf kraj zfshl. aj tento typ
urgentného prfjmu,· povedal
minister.

Osobitnou témou boli regio-
nálne nemocnice. Samosprávny
kraj nemá vo svojej zriaďovateľs-
kej pôsobnosti žiadnu poliklini-
ku či zdravotnícke zariadenie,
má len majetkový podiel v ne-
mocniciach vo Vranove nad Top-
ľou, Svidníku, Humennom a Sta-
rej Ľubovni. Problematika kvali-
ty poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti a zachovania jej
dostupnosti je ale prioritou žu-
py. "Prmtfvne vnímam a OCEňu-
jem pnfve takéto typy regi.oná/.-
nyr:b.nemocnlc,lctore majú záu-
jem o zlepšovanie svojho prost-
redia. i postavenia. v regi6ne.
V kraji tBlrmMeme hovorit na-
PrfJdad o Starej Ľubovni, Barde-

jove, Snine, kde vidiet snahu
manažmentov nemocnlc, letore
dokážu velini dobre a kvalitne
zabezpečovat obnovu svojho vy-
bavenia. a zázemia. Navyše majú
záujem, aby zdravotná starostli-
vos/ dobre fungovala, • uviedol
Tomáš Drucker.

V súvislosti s rezidentským

programom, ktorý má priniesť
do zdravotníctva nových a hlav-
ne mladých medikov, akcentoval
dôležitosť primárneho kontaktu
s pacientom s cieľom rozširovať
počet a typy výkonov priamo
v ambulanciách všeobecných
praktických lekárov ako prvých
záchytných bodov starostlivosti

o pacienta. Ďalším problémom je
aj zvyšovanie veku lekárov, ktoré
pociťuje aj Prešovský kraj .• veko-
vá štruláúra u JeJcárovpredospe-
lýr:b.naznačuje, že v kraji máme
44 " staršfcb ako 60 rokov, u le-
1rárovpre deti a dorast je to do-
konca 53 '16. Je to problém, lctorf
už dnes stsžuje zdravotnú sta-

rostlivostnajmä v tak rudnatom
regrone, ako je ten náš, ·uviedol
predseda PSK Peter chudík. Ten
ocenil aj pracovné výjazdy mi-
nistra zdravotníctva a snahe ho-
voriť o situácii v zdravotníctve
priamo v regiónoch."som nfd, že
sme s ministrom mohli predis-
kutovat viaceré témy. Systém
riešenia nieJctorýr:b. spomýr:b.
bodov, o letorýr:b.sa VeIa roz-
pnfva najmä vo vz6ibu k lekár-
skej službe prvej pomoci, je do-
statočne vysvetlenf a mMe fun-
govat. nddsto velmi pozitivne
vnímam vz6ib k regionálnym
nemocniciam. Predpol:ladám, že
veci sa pohnú dopredu a pocfti-
me vfsledky aj v našom kraji, •
dodal P.chudík.

Minister Tomáš Drucker po-
čas výjazdu v Prešove navštívil aj
Strednú zdravotnícku školu a Fa-
kultnú nemocnicu s poliklinikou
J. A. Reimana. Naznačil, že toto
zdravotnícke zariadenie by sa
čoskoro malo stať modernejším
aj vďaka investíciám, ktoré rezort
plánuje. O svojich zámeroch, ako
aj pripravovaných zmenách
v zdravotníctve napokon disku-
toval v tento deň aj so zástupca-
mi z radov lekárov, kde vysvetľo-
val pripravované kroky rezortu.
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DO REKONŠTRUKCií REGIONÁLNYCH KOMUNIKÁCií PÔJDE 3.2 MILiÓNOV EUR

Cestári opravia 30 havarijných úsekov v kraji
Prešovský samosprávny kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať 30 havarij-
ných úsekov na cestách II. a III. triedy. Vrámci navrhovaných akcií chce opraviť
viac ako 26 kilometrov komunikácií za viac ako 3.2 miliónov eur. Použitie finan-
cií. ktoré pochádzajú z tretej tranže úveru z Európskej investičnej banky. schválili
vo februári poslanci krajského parlamentu.

"Rozdelili sme prostriedky
pre jednotlivé okresy adekvátne
podla podielu spravovanej dIŽkY
ciest aj s nánbom úsekov, Jctoré
sú najJuitick.ejšie a z bIadish
stavebno-tecb.nick.ébo stavu naj-
problematick.ejšie. V týr:b.to
dňoch začfname realizovat ve-
rejné obstmávanie apripravuje-
me všetk.o tak, aby sme so sa-
motnou re1:onšt:ru1:ciou začali
u� v mesiacoch máj až jún, "
uviedol Jozef Havrila, poverený
riadením Správy a údržby ciest
(súc) PSK. Ako dodal, vybrané
úseky ciest sú v havarijnom sta-
ve, negatívne ovplyvňujú kvali-
tu a bezpečnosť dopravy.

.Na týr:b.to úsekoch sa na-
chádzajú vfrazné vftlkyv byte
vozoriy, je vypratf jej povrch
a na úsekoch sú loJoHnerozpa-
dy či trhliny. Sme pripravení
zlepšit aj vodnf režim úpravou
odvodňovacích zariadeni, sa-

náciou cestnfcb priek.op či re-
hmštru1:ciou priepustov, "po-
vedal J. Havrila.

súc PSK v rámci spravova-
nej siete komunikácií II. a III.
tried s dlžkou 2 435 kilometrov
eviduje 750 kilometrov ciest
v tzv. 4.a 5. stupni, teda v nevy-
hovujúcom a havarijnom stave,
čo je takmer 31% celkovej dlžkv,
Aktuálnymi investičnými akcia-
mi sa z tejto výmery opraví viac
ako 26 kilometrov. Vybrané úse-
ky sa budú realizovať najmä na
cestách III. triedy, len päť úse-
kov v okresoch Vranov nad Top-
ľou, Medzilaborce, Snina a Hu-
menné sú komunikáciami II.
triedy. Na opravu ciest pôjde
3 225000 eur, ďalších 15tisíc eur
smeruje do Levoče na nákup
strojného vybavenia, konkrétne
cestnej asfaltovej frézy.
Investície do regionálnych ciest
ale týmto nekončia. súc PSK

predložila v rámci výzvy Inte-
grovaného regionálneho opera-
čného programu IROP 2014 -
2020 pre Bezpečnú a ekologickú
dopravu v regiónoch štyri pro-
jektové zámery za takmer 18mi-
liónov eur. V prípade schválenia
predložených žiadostí spolu-
účasť PSK predstavuje sumu
takmer 900 tisíc eur.

.Do projek.t:ovfcb. žiadosti
sa dostsli cesty druhej a tretej
triedy, Jctorésú prioritné a Jctoré
spájajú a pomáhajú rozvoju ve-
rejnej dopravy; zvyšujú p1ynu-
lost a bezpeč-nost premávky,
pdpadne sa napájajú na tranzi-
ty či cesty I. triedy. SÚ to úseky
prešov - Klenov, Kapušany -
Demjam, Malá .Polana - Medzi-
laborce a Poprad - stsrf Smok.o-
vec, "konkretizoval Jozef Havri-
la s tým, že výsledky hodnotia-
ceho procesu budú známe
v najbližších mesiacoch.

Rekonštrukcie havarijných úsekov ciest v roku 2017
podľa jednotlivých okresov:
okres Bardejov: spolu 402 70S€
Smilno - križ. III/ 3517(99007 €)
Kurov (no 904€)
Bardejovská Nová Ves - Bardejov (192794€)
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Miklušovce - Sedlice (71424€)
Zlatá Baňa (103468 €)
Opina -Lučina (85104€)
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okres Medzilaborce: spolu 172100 €
Repejov- Olka -križ.III/3962 (172100€)

okres Sabinov: spolu 195 100 €
Ďačov (71222€)
č.Voda - Jakovany (77461€)
Ostrovany - spojka (46417€)

okres Snina: spolu 193490 €
Stakčín - prieťah (193490 €) okres stará Iubovňa: spolu 21s 550 €

plaveč - Andrejovka (133000 €)
Pastovník - spojka (82550 €)okres Humenné: spolu 262 580 €

Topoľovka - prieťah (205580 €)
Humenné - Závadka (57000 €)

okres Poprad: spolu 284 310 €
Vydrník (147558€)
Poprad - VelkýSlavkov (54976€)
Poprad - Spišská Teplica - prieťah (81776€)

okres SVidnfk: spolu 21s 720 €
Ladomírova - Vagrinec (83209 €)
Kurimka (27275€)
Mestisko - Svidník (105236€)

okres Kežmarok: spolu 238 S70€
Tvarožná - Vlkovce (122570€)
Spišské Hanušovce - Osturňa (ns 000 €)

okres Stropkov: spolu 187SOO€
Šandal- Radoma (102357€)
Breznička - Velkrop (85143€)

okres Levoča: spolu 158 67s €
Dravce - Dlhé Stráže (158675€)

okres Vranov nad Toplou: spolu 281120 €
Slovenská Kajňa - Kvakovce (109613€)
Vyšný Žipov - Petkovce (104680 €)
Jasenovce - Girovce (66 827€)

okres prešov: spolu 417580 €
Dulova Ves - Kokošovce (157584€)

Investícia do technického vybavenia:
súc Levoča - cestná asfaltová fréza (15000 €)
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MDEŇ SLOVENSKÝCH KNiŽNíc PRINIESOL STOVKY NOVÝCH ČITATE[OVI

Regionálne knižnice vyhlásili anketu • Kniha roka PSK20U!
Týždeň slovenských knižníc (TSK) má za sebou už svoj 18. ročník. Jeho celoslo-
venské otvorenie s podtitulom Knižnice pre všetkých sa uskutočnilo po prvýkrát na
území Prešovského kraja priamo v Prešove. Podujatie organizované Slovenskou
asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov prinieslo desiatky výni-
močných aktivít s cieľom propagovať tieto inštitúcie a hlavne čítanie kníh.
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Týždeň slovenských knižníc,
ktorý v tomto roku trval od 13.do
19.marca, zaznamenal úspech i v
siedmich regionálnych knižnici-
ach Prešovského samosprávneho
kraja."Počas trvania Týždňa. slo-
venskfcb.lmižDfcsme~
vali 184 aJctivft a ZIIZIlamenaliu
443 návitevnfkov. Je to doposia!
najviac v doterajšej histórii po-
dujatia. Opäl sme pripravili ši-
roké spektrum aJctivftpre vietiy
vekové hteg6zie. Záujem bol o
besedy so spisovare1mi, ale aj o
bmzy Jaúb., mitlové čftJmÍB.,vf-
stavy, sú6lže iprednášlcyna r0z-
manité témy. Najviac rezonovali
podujatia. ku Dňu ludovej roz-
práviy'"uviedla Marta skalková,
riaditelka Knižnice P.O.Hviezdo-
slava v Prešove, ktorá má zároveň
aj krajskú metodickú pôsobnosť.

okresná knižnica Dávida
Gutgesela v Bardejove stavila na
detského čitateľa a ľudovú roz-
právku, no pripravila aj pre veko-
vo zrelšie ročníky prednášky o
významných bardejovských ro-
doch. Ľubovnianska knižnica
predstavila svoju novú webovú
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stránku. Návštevníci Vihorlatskej
knižnice v Humennom si vy-
chutnali zážitky z Nepálu a Indie
prostredníctvom cestovateľa Mi-
lana Kuruca. Svoj príbeh vy-
rozprávali aj živé knihy - zau-
jímavé osobnosti spoločenského
života v Podtatranskej knižnici
v Poprade. Podduklianska kniž-
nica vo Svidníku už tradične zor-
ganizovala podujatia v jedineč-
nom bibliobuse, Hornozemplín-
ska knižnica voVranove nad Top-
ľou zas tréningy pamäte a pod
názvom Fablabik prezentácie 3D
tlače. Najnavštevovanejšia kniž-
nica v kraji - knižnica P.o.Hviez-
doslava v Prešove pripravila
okrem celoslovenského otvore-
nia Týždňa slovenských knižníc
aj vyhlásenie celoročnej vedo-
mostnej súťaže pre dospelých
s názvom Spadli sme z jahody
alebo nás prešiel kôň.

Regionálne knižnice počas
celého týždňa už tradične od-
púšťali poplatky za oneskorené
vrátenie kníh či ponúkali bez-
platný zápis nových čitateľov.
"Na pokuf1ich bolo odpustených

1 619 eur, čo je a!llcom slušné čJs-
10. viac nás ale tl!šiaprfrast:kyno-
vých čitIlteIov. Počas uplynulého
týždňa. sme ich zaregistrovali
1441, • povedala M. Skalková,

Novinkou aktuálneho ro-
čníka bolo vyhlásenie 1. ročníka
čitateľskej súťaže Kniha roka Pre-
šovského samosprávneho kraja.
Jej motívom je vybrať najkrajšiu
či najhodnotnejšiu publikáciu,
ktorá vyšla v roku 2017,je spätá
témou, osobou autora textovej
alebo obrazovej časti s regiónom
Prešovského kraja..cbame tým-
to podnietil autorov, ale aj čitIlte-
lov, abysi všfmsli našu regionál-
nu literatúru a ocenil snahu i
úsilie, vd8h Jctorým. evidujeme
nové prúastky aj v našej regio-
nálnej lmižnid, • dodala M. skal-
ková.

V zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho
kraja je sedem regionálnych kni-
žníc - v Prešove, Poprade, Starej
Ľubovni, Vranove nad Topľou,
Bardejove, Humennom a vo svid-
níku. Ich fondy tvorí 796178kníh

a iných dokumentov. Ročne evi-
dujú 39 769 registrovaných pou-
žívateľov, 490 653 návštevníkov
1420533 výpožičiek a uskutočnia
3 075 kultúrno-výchovných a
vzdelávacích podujatí. Na činnosť
knižníc zriaďovateľ vynaloží roč-
ne vyše 2,5 milión eur. Vlani sa-
mosprávny kraj pridelil aj mimo-
riadnu dotáciu na nákup kníh vo
výške 100 tisíc eur a tento rok
plánuje na tento účel vyčleniť
ďalších 18 tisíc eur zo svojho roz-
počtu.

...v Prešovskom kraji je evidovaných 310verejných kniž-
níc, najviac zo všetkých krajov?

... ich fondy majú vyše 2 miliónov kníh a iných dokumen-
tovaročne zaznamenajú okolo 750 tisíc návštevníkov?

... každý lO-ty občan kraja je návštevníkom nejakej verej-
nej knižnice?

...priamo v zriaďovateľskej pôsobnosti PSKje 7 regionál-
nych knižníc, 16mestských knižníc zriaďujú mestá PSK
a ostatné sú obecné knižnice?

... najstaršou verejnou knižnicou v Prešovskom kraji je
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, kto-
rá vznikla 1.apríla 1922a bude mať už 95 rokov?

Výber strednej školy • mimoriadne dôležitý krok v živote
v KURZE JE ELEKTROTECHNIKA, STROJÁRSTVO I STAVEBNícTVO

Výber profesijnej kariéry je
mimoriadne dôležitým rozhod-
nutím v žiwte každého človeka.
ZVoliťsi svoje smerovanie a sprá-
vnu wlbu je dôležité i pre devia-
takov, ktorí sa hlásia na stredné
školy a ktorfch už oniekolko
týždňov čakajú prijímacie
skúšky.
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V zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho
kraja je 77 stredných škôl, ktoré
ponúkajú pre deviatakov dosta-
tok miest. Na gymnáziách je mo-
žné prijať 1 457 študentov, štu-
dijné odbory s maturitou majú

I
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pripravených 3460 miest a s výu-
čným listom môže ukončiť
učebné odbory 1076žiakov. Ume-
lecké odbory majú k dispozícii
252miest. Stredné školy v kraji sú
pripravené prijať aj 948 žiakov,
ktorí nemajú ukončený deviaty
ročník. Podľa predpokladov na
župné stredné školy nastúpi od
septembra približne 6 500 pr-
vákov.

Po minuloročných skúsenos-
tiach najväčší záujem očakávajú
gymnáziá a školy so zameraním
na technické odbory. V Prešov-
skom kraji sa perspektívnymi

UŽ VIEŠ,
ČO CHCEŠ
Š~UDOVAŤ

~•
PREHLAD

ODBOROV
A

STREDNÝC
ŠKÔL

ukazujú elektrotechnika, strojár-
stvo i stavebníctvo. Vyhľadáva-
nými začínajú byť aj kombino-
vané učebné odbory, ako naprí-
klad cukrár - kuchár či cukrár -
pekár, po absolvovaní ktorých ži-
ak získa dva výučné listy.

od budúceho školského roka
študenti v kraji získajú možnosť
vzdelávať sa aj v celkom nových
odboroch. Sú medzi nimi naprí-
klad chemik operátor, operátor
farmaceutickej výroby či klient-
sky manažér pošty. Budúci absol-
venti sa môžu pripravovať aj na
celkom atraktívne profesie súvi-
siace s ochranou osôb a majetku,
využitím nových technológií na

zníženie energetickej náročnosti
budov či s obsluhovaním lesnej
techniky.

Pri prijímaní žiakov na
štúdiu na stredných školách ria-
ditelia škôl postupujú v súlade so
zákonom o výchove a vzdelávaní,
tzv. školským zákonom a podľa
harmonogramu prijímacích
skúšok. Kritériá prijímacieho ko-
nania a ostatné dôležité infor-
mácie zverejňujú školy na svo-
jich webových sídlach. Sprievod-
cu študijnými odbormi a stred-
nými školami v pôsobnosti
Prešovského samosprávneho
kraja ponúka aj oficiálny interne-
tový portál PSKwww.po-kraj.sk.

Dôležité termíny:

Podanie prihlášok
• pre študijné a učebné odbory, ktoré nevyžadujú overenie

špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
do 10. 4. 2017

Prijímacie skúšky (PS)
• pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špe-

ciálnych schopností, zručností alebo talentu
25. 3. -15. 4. 2017

• pre ostatné študijné a učebné odbory
I. termín 9. S. 2017
II. termín 11. S. 2017

• ďalší termín PS (na nenaplnené počty miest) 20. 6. 2017

Rozvoj slovensko-poľského pohraničia za 60 miliónov eur
Prešovský samosprávny kraj

v rámci programu európskych
projektov sIovensko-polskej spo-
lupráce má na konte ďalšieúspe-
šné žiadosti. Monitorovaci výbor
programu INTERREG V-A 2014-
2020 schválil 18 projektov v hod-
note viac ako 60 mili6nov eur.
Partneri zúčastnenf v projektoch
v rámci krajapreinvestujú pribli-
žne 24 mílíônov eur.

V rámci cezhraničnej spo-
lupráce v Prešovskom samosp-
rávnom kraji boli schválené štyri
strešné projekty na podporu
mikroprojektov vovýške viac ako

4 milióny eur, štyri vlajkové pro-
jekty za približne 6,3 miliónov
eur, tri dopravné za takmer 10,4
miliónov eur a sedem projektov
venovaných ochrane a rozvoju
prírodného a kultúrneho dedi-
čstva za takmer 3,5milióna eur.

• VD8Šo.mhajisa týmto ~
investuje spolu 24 142 277 eur,
pričom ceIiová hodnotIl projek-
tov je viac do 60 mili6nov eur.
níto podpora rozhodne napo-
mMe nášmu haju napredoval
v rozvoji jeho potenciálu a tak-
tiež zvýši Jcva1ituživotII našich
obyvateIov,· uviedol predseda
Prešovského samosprávneho

kraja Peter chudík. Župa vďaka
eurofondom o.i. podporí aj roz-
voj náboženského turizmu cez
projekt Svätomariánska púť, zre-
konštruuje a zmodernizuje cest-
né spojenia na pohraničí v okre-
soch Snina, Medzilaborce a Bar-
dejova. Financie pomôžu vytvo-
riť nové produkty cestovného
ruchu vrátane budovania trans-
európskej cyklotrasy EuroVelo11
v staroľubovnianskom regióne.

môžu realizovať viaceré rozvo-
jové aktivity v kraji vo výške 1,8
miliónov eur. .01:rem toho
mámepripravených viarero 1cva-
litných projeJctovfch zámerov,
v rámci ktorfcb.po ich dopraco-
vaní je možné opätovne sa uchá-
dzalo finančné prostriedky aj v
ďalšfchvfzvach, • dodal P.Chudík.
V tomto roku v máji vyjde výzva
týkajúca sa dopravnej infraštruk-
túry, ďalšiabude zverejnená na je-
seň 2017 na projekty v oblasti
ochrany a rozvoja prírodného
a kultúrneho dedičstva.

Zoznam schválených projek-
tov nájdete na www.po-kraj.sk

Ako dodal predseda PSK, v
rámci realizácie strešných pro-
jektov bude zazmluvnených tiež
47 tzv. mikroprojektov, ktoré po-

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