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Prešov bude mať diaľnicu, zmluva je podpísaná
JUHOZÁPADNÝ OBCHVAT SA ZACNE STAVAl V JÚNI TOHTO ROKU

Prešov juhozápadný obchvat predsa len dostane. Národná dial'ničná spoloč-
nosť podpísala začiatkom apríla zmluvu na vybudovanie úseku Dl Prešov
západ - Prešov juh. Udialo sa to za prítomnosti ministra dopravy a výstavby SR
Árpáda Érseka. Výstavba dial'nice je dobrou správou nielen pre krajské mesto,
ale i celý Prešovský samosprávny kraj, ktorý sa významne zasadzoval za túto
investíciu.

s výstavbou dlho očakávané- daný v roku 2021. Súťaž na juho- Eurovia CS,Doprastav, Metrostav,
ho úseku sa začne 1.júna tohto ro- západný obchvat Prešova vyhralo Metrostav Slovakia. Vysúťažená
ku, do užívania by mal byť odovz- združenie spoločností Eurovia SK, suma bola vo výške 356 milióna

o úseku Dl Prešov západ - Prešov juh
Takmer osem kilometrov dlhý úsek dialnice Dl okrem dvojrúrového tunela bude súčasťou pre-
Prešov západ - Prešov juh je jedným z posledných šovského obchvatu aj 18 mostov a 6 kilometrov
nedokončených úsekov spojnice medzi Bratisla- protihlukových stien. Stavba je zaujímavá nad-
vou a Košicami. Jeho súčasťou je aj vyše dva kilo- štandardne velkou plochou štvorcových metrov
metre dlhý, dvojrúrový tunel Prešov. úsek sa za- komunikácie. Je to spôsobené tým, že dve mimo-
čína v križovatke Prešov západ, kde sa plynulo na- úrovňové križovatky majú vo vetvách spolu 11,3
pája na predchádzajúci úsek diaľnice Dl Svinia - km, čo je viac ako je dÍžka celého úseku. Podla
Prešov západ, ktorý je už v prevádzke. Následne údajov Národnej dialničnej spoločnosti nový ob-
prechádza v blízkosti obytnej zóny a vstupuje do chvat osobným vozidlám skráti jazdu o takmer 19,
spomínaného tunela. Koniec úseku je v križovatke nákladným o 18 minút. Motoristi o štyri roky prej-
Prešov, juh za obcou Haniska, kde pokračuje sme- dú od Ružomberka po Košice plynulo po diaľnici
rom na Košice úsekom Dl Prešov, juh - Budimír. 190 kilometrov.
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eur. Minister Árpád Érsek po ro- 15 % je zaistené zo štátneho roz- rávneho kraja Peter chudík. Ten
kovaniach s dodávateľmi zlacnil počtu. Zmluva o výstavbe dialni- mal v posledných mesiacoch dis-
stavbu o 15,2 milióna eur. ce je mimoriadne dobrou sp- kusií vážne výhrady aj k finan-

rávou pre Prešov i celý prešovský čným prepočtom nákladov vý-
,.Podpisu zmluvy predchá- región. Po mesiacoch špekulácií stavby.,.Nešfast:fm bolo OZlJB.čit

dzali silné jedmmia. Dohodli o dôležitosti či cene juho- tento úselr dialnice za obchvat
sme sa na cene, letorájepremňa. západného obchvatu je to výraz- .Prešova a zjednodušene ho na-
prijatelná. Fandfm tomu, aby ný posun aj z pohľadu krajskej zvat najdra.bšfm v bist6rii 510-
cesta bola včaspostBveoá, vdob- samosprávy. ,.zbytočne došlo venslra. Dnes vieme, že sa ba-
re; balíte, aby sa .Prešovč8DOm k politizowmiu a nervozite, na- vfme ombnoriadne 1rompli1rova-
a cestujúcim smerom do Pols1ra lconiec viet1ro ide talr, a1robolo nej stavbe, v mimoriadne zloži-
aleboMadánlra ulavilo. Je to na- dohodnuté. Ja som rád,že minis- tom teréne a jednej z najväčšfch
šfm cielom, II uviedol Á. Érsék. terstvo dopravy plni svoje slovo hižovatie1r na 51oveoslru, letorá
Financovanie je zabezpečené a s výstavbou sa začne. Aj 1retl má pom&:t doprave v tretom
v rámci Kohézneho fondu, 85 % nes1r8r, ale predsa, II povedal najväčšom meste tejto hajmy, II

hradí Európska únia, zvyšných predseda Prešovského samosp- dodal P.chudík.

V PREŠOVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI FUNGUJE 49 METEOSTANíc
Monitoring klimatických podmienok cez mobilné aplikácie

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja pre kvalitnejšie riadenie
zimnej služby osadila v uplynulom období na cestách II. a III. triedy 24 kusov
cestných meteorologických staníc s kamerovým dohľadom a LED panelom pre
sledovanie základných parametrov. K existujúcim meteozariadeniam pribudlo za
posledný rok ďalších 25 staníc prevažne vo východnej časti kraja.

Nové meteozariadenia sa
podarilo nainštalovať v rámci
projektu Monitoring ldimatic-
Jcfcb podmienok a zjazdnosti

1romuni1rácifv slovensko-uha-
jinsJcom poJmmičf. Projekt sa
začal realizovať vo februári mi-
nulého roku v rámci Nórskeho-
finančného mechanizmu a mo-
mentálne sa finalizuje. Celkový
rozpočet presiahol sumu 282 ti-
síc eur .

• cestné meteorologicJre sta-
nice s hmerovfm. dobIadom
a L'ED panelom umožiíujú zber
a vyhodnotenie meteorologic-
Jcfcb údajov. Dispečerovi sa 1rsž-
dfcb pät minút a1rtusHzujúf0-
tografie vizuálneho stavu vo-
zovky z hmier s názvom cest-
nej meteostanice a časom
zhotovenia fotografie. A1rtuálne
fotografie možno vidiet ajpočas
noČDfcb hodin, ndollo cesta je
osvetlovaná pomocou JR prisvie-
tenia namontovanom na mete-
ozariadenf," priblížil Jozef Hav-
rila, poverený riadením Správy
a údržby ciest (súc) Prešovské-
ho samosprávneho kraja.

Dispečer z meteostaníc zís-

kava pritom údaje o aktuálnej
teplote vozovky, teplote vzdu-
chu, relatívnej vlhkosti, rosnom
bode, smere a rýchlosti vetra,
ktoré zaznamenávajú jednotlivé
snímače meteozariadenia. LED
panel na meteozariadení infor-
muje o aktuálnej teplote vzdu-
chu a vozovky aj všetkých vodi-
čov, turistova návštevníkov pri-
hraničného regiónu, ktorí sa na-
chádzajú v blízkosti meteoro-
logických staníc.

Cielom osadenia meteoza-
riadení bolo zvýšiť dopravnú
bezpečnosť a zabezpečiť moni-
torovanie stavu povrchu vozov-
kya klimatických podmienok
v pri hraničnom regióne ..Mete-
orologick.é stanice sú na sloven-
skej strane napojené na naše
dispečingové pracovis1rá. vy-
hodnotené údaje nám pomáha-
jú operatfvnejšie a účelnejšie
riaditnajmä zinmú údržbu ciest
v hitick.fcb obJsstiach, "uviedol
Havrila.

Nové meteostanice v Prešovskom kraji
I I
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• I. Fáza

• II. Fáza

L fáza: 10 kusov
(okresy Humenné, Medzilaborce, Snina)
Hudcovce, Koškovce, Nižná Sitnica, Palota, Rad-
vaň nad Laborcom, Rokytovce, Hostovice, Starina,
ubra, ulič

2. fáza: 15 kusov (okresy Prešov, Sabinov, Vranov
nad Toplou, SVidnfk, Stropkov)
Hermanovce, Mošurov, široké, Ruská Nová Ves,
šarišské Bohdanovce, Nižný Slavkov,Banské, Det-
rík' Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Fijaš, Kružlová,
Zlatník, Bukovce, Šandal

Informácie z meteorologic-
kých staníc sa navyše objavia na
pripravovanej verejne prístup-
nej internetovej stránke
www.zjazdnostpsk.sk. Všetky
údaje o klimatických podmien-
kach na úsekoch monitoro-
vaných meteostanicami budú
zverejňované v mobilnej apli-
kácii ZJAZDNOST PSK.Tá bude

voľne šíriteľná pre užívateľov
operačných systémov Android
aios.

V Prešovskom kraji momen-
tálne funguje 49 meteostaníc.
Financie na monitorovací sys-
tém súc PSKzískala z Programu
cezhraničnej spolupráce Polsko
- slovensko, z Regionálneho
operačného programu, z vlast-

ných zdrojov a zo spomínaného
Nórskeho finančného mecha-
nizmu. Partnermi projektu me-
teostanÍc v slovensko - ukrajin-
skom pohraničí boli Velykobe-
reznianska obecná rada veľko-
bereznianskeho rajónu Zakar-
patskej oblasti, Velkobereznian-
ska rajónna asociácia miest-
nych rád a obec ubra.
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http://www.zjazdnostpsk.sk.
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TECHNiCKÁ POMOC ELENA VYlVORí INVESTíCIE ZA 22 MILiÓNOV EUR
Kraj pomáha zniovať energetickú náročnosť verejných budov

I

Prešovský samosprávny kraj už viac ako dva roky intenzívne podporuje znižova-
nie energetickej náročnosti verejných budova pomáha strategickým investíciám
v tejto oblasti. Cez implementačnú jednotku ELENA- Európsku lokálnu energe-
tickú asistenciu. plánuje do konca roka 2017 vygenerovať projekty za minimálne
22 miliónov eur.
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Technickú pomoc ELENAre-
alizuje Prešovský samosprávny
kraj spolu so 14-timi samospráva-
mi od konca roku 2014,kedy bola
podpísaná zmluva s Európskou
investičnou bankou. PSK je pri-
tom v rámci Slovenska jediným
krajom, kde sa tento investičný
program realizuje .

• Teclmictá asisrencia. je výz-
namnou pomocou rozvoja regi6-
nu a samospnfv, kedže jej priorit-
ným cielom je úspom energii,
znfženie emisii C02 a progresfv-
nejšie využitie obnoviteInfch
zdrojovenergi.e. Naša pomoc spo-
čfva vo vypr8COváVlUlÍtec1mic-
kfcb. štúdii, energeti.ckfch audi-
tov a podldadov na žiadosti o fi-
nancie. Poskytujeme aj súčin-
nost pri administratívnych. úk0-
noch a v procese verejného ob-
staráVBDia, • uviedol vedúci im-
plementačnej jednotky PSK Ru-

I

dolf Pojezdala. Na financovanie
zámerov žiadatelia využívajú naj-
mä európske strategické a inves-
tičné fondy, rovnako aj úverové
zdroje z Európskej investičnej
banky, štátne rozpočty, ale aj tzv.
EPCprojekty s partnerstvom súk-
romných podnikov.

Ako uviedol, doteraz prein-
vestovaná suma na investičné
projekty na zníženie energetickej
náročnosti v kraji dosiahla výšku
18,5miliónov eur ..,Do velkej mie-
rysme prispeli krehmštrukciám
a moderniB:iám šk6l a zariadeni
sociálnych. služieb, stredisk údzž-
by ciest, a rovnako aj verejného
osvetlenia. um v rejto oblasti sa
podarilo preinvestoval viac ako
4 mili6nov eur, čim sa pomohlo
dosiahnut enezgeticJcú úsporu
1104.MWb a znfženie emisii CO,
0280 ton, ·priblížil R.Pojezdala.

Najnovšou aktivitou imple-

mentačnej jednotky ELENA,kto-
rú ešte vo februári odobrili kraj-
sld poslanci, je technická pomoc
pre investície financované z úve-
rových zdrojov poskytnutých Eu-
rópskou investičnou bankou. Vy-
členené finančné prostriedky vo
výške 4,8 miliónov eur majú ísť
do zníženia energetickej nároč-
nosti 23 objektov. Modernizovať
sa budú školy, budovy Správy
a údržby ciest PSK, domovy so-
ciáInych služieb na území celého
kraja. Medzi najväčšie investície
s objemom nad 250 tisíc eur pat-
ria napríklad rekonštrukcie za-
riadení sociálnych služieb v Sta-
rej Ľubovni, Giraltovciach, Tovar-
nom a vo Svidníku, administra-
tívnej budovy Divadla Jonáša
záborského v Prešove a Strednej
odbornej školy, Garbiarska v Kež-
marku.

,.Identifikovali sme potreby

osvetlenia vďaka pomoci ELENA priniesla krajskému mestu Prešov investíciu za 760 tisíc eur,
~sp<>ru energie i víťazstvo v súťaži projektov v oblasti zeleného verejného obstará;.;.v.;,;;an;;,;i,;;a.__ •••

jednot1ivfch objektov. Všeobec-
ne sa dá poveda~ že ideme do za-
teplenia obvodovfcb. a strešnfch
pláštov, odstránenia systhno-
výcb.porúch na objektocb., relcon-
št:rukcif kotolni a rozvodov. Mo-
mentálne sme v štádiu príprav
jednot1ivfch investícii, no pred-

pokladáme, že s modemizáciou
budov sa zame najneskbrv augus-
te tohto roh, • dodal R.Pojezdala.

Znižovanie energetickej ná-
ročnosti verejných budov bude
v Prešovskom kraji pokračovať.
V tomto roku v rámci operačné-
ho programu Kvalita životného

prostredia odbor ELENApredložil
ďalšie projekty za takmer 10 mili-
ónov eur. Do konca roka 2017by
mali byť podla očakávaní realizo-
vané alebo aspoň vyhlásené ve-
rejné obstarávania na konkrétne
práce v minimálnej výške zhru-
ba 22 miliónov eur.

Najkrajšie kalendáre a propagalné materiály má Prešovský kraj
V súťaži Najkrajší kalendár Slovenska 2017 Prešov-
ský samosprávny kraj (PSK) opäť zaujal a v kategórii
regióny obsadil dve najvyššie priečky. prvé miesto
získal za nástenný kalendár Zdigitalizované kultúrne
dedičstvo v zbierkach Prešovského samosprávneho
kraja. druhé miesto za Objavuj Prešovský kraj 2017.

V celoslovenskej súťaži naj-
krajších kalendárov z celého slo-
venska získal kraj najvyššie
umiestnenie už po piatykrát.
Tentoraz zabodoval netradičným
zobrazením najcennejších pa-
miatok s názvom Zdigitalizované
kultúrne dedičstvo v zbierkach
Prešovského samosprávneho kra-
ja. V kalendári sa originálnym
a výtvarne čistým spôsobom pre-
zentujú múzeá v Starej Ľubovni,
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Medzilaborciach, Prešove, Barde-
jove, Hanušovciach nad Toplou,
v Poprade i Humennom. Medzi
zobrazenými cennými exponát-
mi, ktoré sa dostali aj do kalen-
dára, sú napríklad krstiteľnica
z roku 1708, dielo Andy Warhola,
pracovný stôl prvého župana
ČSRči zlaté pečatidlá župy v ro-
koch 1820-1880.

"prvé miesto je pre nás vel-
kým. povzbudenfm, pretože toh-

I

Zdigitalizované II
kultúrne dedičstvo p~.~'tE.'f'
v zbierkach Prešovského
samosprávneho kraja
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toročnf hlendárneponúb žiad-
ne tradičné umelecké fotografie
prfrody alebo budov. Neboli sme
si isti, či dokážeme samostatné
zdigitJJlizované predmety .pre-
daf" dostatočne atm1rtfvnym
sp6sobam. V kombinácii s kres-
bou vznikol zaujfma.vf hlendáz;
ktorým. sme predovšetlým. chce-
li prezentoval naše múzeá a po-
klady, ktoré ponúkajú všetlým.
návštevnfkom. Teši nás, že zau-
jal,· uviedla vedúca odboru kul-
túry Prešovského samosprávne-
ho kraja Veronika Fitzeková.

V súťaži sa v tomto roku opäť
úspešne prezentovala aj Krajská
organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska. Vrovna-
kej kategórii regióny obsadila
hneď druhé miesto s nástenným
kalendárom Objavuj Prešovský
kraj 2017. Kalendár obsahuje
pútavé fotografie z rôznych kútov
kraja od finalistov fotografickej
súťaže choď a foť, ktoré KOCR
každoročne organizuje. ,.Kalen-
dárom predstavujeme nielen
zaujfma.vé miesta, ale aj zau-
jfma.vé podujatia. Doplnenfm h-
lendára bola aj lupa - symbol ob-
javovania, s ktorou si čitatelia
m6žu prečítal všetky tipy na po-
dujatia,ltoré sa počas roh vna-
šom haji usJrutočnia,· uviedol

Kraj vyhlásil súťaz školských časopisov. Uzávierka je do 30. júna
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Prešovský samosprávny
kraj, Regionálna organizácia
slovenského syndikátu no-
vinárov (RO SSN) v Prešove
a Knižnica P.O. Hviezdoslava
v Prešove vyhlásili v poradí už
5. ročník súťaže stredoškol-
ských časopisov. Zúčastniť sa
jej môžu všetky typy stred-
ných škôl v kraji. Do súťaže je
možné poslať časopisy zo škol-
ského roku 2016/2017.Uzávier-
ka je do 30. júna.

Vyhlasovatelia opäť po roku
dávajú priestor redakčným
tímom z celého kraja zmerať si

I

tvorivé sily a nasadenie pri spra-
covaní svojich školských časopi-
sov. Do súťaže sa ich každoročne
prihlásia viac ako dve desiatky.

Do súťaže treba časopis
prihlásiť e-mailom na adresu
kniznicapoh.crd@gmail.com.
školské časopisy je potrebné do-
ručiť v printovej podobe s ozna-
čením "Súťaž školských časopi-
sov" na adresu: Knižnica P. O.
Hviezdoslava v Prešove, Cent-
rum regionálnych dokumentov,
Hlavná 139,080 01 prešov

Zaradenie časopisu do súťa-
že emailom potvrdí Centrum re-

gionálnych dokumentov Knižni-
ce P. O. Hviezdoslava v prešove.
Doručené školské časopisy po-
súdi odborná porota, odsúhlase-
ná Výborom RO SSN v Prešove.
Výsledky budú vyhlásené pri
príležitosti Dňa študentstva
v novembri 2017.

Víťazné redakčné tímy zís-
kajú diplomy, vecné ceny i fi-
nančné príspevky.

Prípadné doplňujúce otázky
môžete adresovať na e-mail
hovorca@vucpo.sk,
presov@ssn.sk alebo
kniznicapoh.crd@gmail.com.

riaditer KOCRSeverovýchod slo-
venska Martin Janoško.

Krajská organizácia cestov-
ného ruchu sa úspešne prezento-
vala aj v súťaži Najkrajšia kniha
a propagačný materiál za rok
2016.V kategórii Propagačné ma-
teriá~y - kraj a región si od-
niesla druhé miesto za Legenda-
rium 2,volné pokračovanie albu-
mu roku 2015,ktorý si v predoš-
lom ročníku vyslúžil prvé mies-
to. Druhý diel populárneho pro-
jektu predstavil pätnásť lokalít
Prešovského kraja prostredníc-
tvom legendárnych postavičiek
a ich príbehov. Do kraja smerova -
li aj ďalšie ocenenia. Prvenstvo
v kategórii Propagačné materiály
- kraj a región získal prospekt
mesta Vysoké Tatry. V kategórii

~
PL-SK Polsko-Slovensko

Obrazové knihy o mestách získa-
la druhé miesto kniha PREŠOV-
mesto a jeho čas.

Súťaž Najkrajší kalendár slo-
venska má za sebou 25. ročník,

súťaž Najkrajšia kniha a propaga-
čný materiál o Slovensku 10.roč-
nik, Obe celoslovenské súťaže or-
ganizuje Klub fotopublicistov slo-
venského syndikátu novinárov.

I PREŠOVSKÝ
SAMOSPRÁVNY

I<RA.J
prešovský' samosprávny kraj v spolupráci so ZVäZkOmEuroregi6n .Tatry" a žilinským samospráv-
nym krajom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre
mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-APolska-Slovensko 2014-2020

Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci Prioritnej osi 1-Ochrana a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Typy mikroprojektov:
Spoločný mikroprojekt - výška financovania: min. 2000 EURmax. 100 000 EUR
maximálna celková hodnota rozpočtu: 140000 EUR
Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EURmax. SO000 EUR
maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:
Prešovský samosprávny kraj:
- okres stará tubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská
Nová Ves (Košický kraj),

Žilinský samosprávny kraj:
- okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,
Zväzok Euroregión "Tatry" (PL):
- nowosadecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosadecký okres, nowotarský
okres, tatrzaňský okres, mesto s postavením okresu Nowy sacz,

- osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
- krakovský subregión: myšlenický okres s vylúčením obce Pcim.
Alokácia finačných prostriedkov na výzvu: os 1- 593428,17EUR
Trvanie výzvy: od 3. apríla 2017do 31.júla 2017do 15:30.
Rozhoduje dátum a čas podania papierovej veIZie žiadosti na podateJni PSK!

Podrobné informácie sú v "Príručke pre prijímateľa" a "príručke pre mikroprijímatela" dostupné
na stránke www.po-kraj.sk alebo v sídle Prešovského samosprávneho kraja.

V prípade otázok kontaktujte: tfi
Prešovský samosprávny kraj, Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce, Námestie mieru 2, 8

L- o_8_o_o_1_p_re_š_0~_,_t_el_:_+4_2_1_5_1_70_8_1_5_2_8_,+_4_2_1_51_7_0_8_1_5_26_,_+_4_21_5_1_7_0_81__52_5_,www._p_o-_k_r_aj_.s_k ~~

mailto:kniznicapoh.crd@gmail.com.
mailto:hovorca@vucpo.sk,
mailto:presov@ssn.sk
mailto:kniznicapoh.crd@gmail.com.
http://www.po-kraj.sk
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