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Stavba I/68 Prešov – odbočka
Škultétyho – ZVL preložka s nad-
jazdom a napojením na diaľni-
cu na Košice bola odovzdaná
po mnohých komplikáciách
takmer po piatich rokoch. 
„Som veľmi rád, že dnes môže-
me spoločne povedať, že sme
na konci tejto dlhej cesty a
spoločne  prestrihneme pásku,
ktorá otvorí zhruba štyri kilo-
metre dlhý úsek, od ktorého si
Prešovčania veľa sľubujú. Táto
cesta do veľkej miery odkloní
tranzit na hlavnom cestnom
ťahu z východu na západ mi-
mo centra mesta,“ povedal
štátny tajomník ministra do-
pravy a výstavby SR Viktor
Stromček. Ako uviedol, stavba
sa realizovala od roku 2012 s via-
cerými obštrukciami pri verej-

nom obstarávaní. Križovatka
mala byť hotová v októbri 2015,
avšak pôvodný dodávateľ, spo-
ločnosť Hant, sa dostal do finan-
čných problémov a stavebné
práce sa zastavili. K výmene
dodávateľa došlo po vyhlásení
mimoriadnej situácie a spoloč-
nej aktivite mesta Prešov a
Prešovského samosprávneho
kraja. Práce na stavbe sa nano-
vo rozbehli minulý rok v júni,
nový dodávateľ spoločnosť Do-
prastav, stavbu realizoval po-
čas jedného roka.   
„Aj napriek veľkým ťažkostiam,
časovému sklzu, sme tento vý-
znamný dopravný uzol dokon-
čili a dnes je križovatka spre-
jazdnená. Nesmieme ale zaspať,
musíme ísť ďalej, riešenie kri-
tickej dopravnej situácie v mes-

te Prešov ešte nie je ukon-
čené,“ uviedol predseda Pre-
šovského samosprávneho kra-
ja Peter Chudík. Podľa župana
úspechom je pripravovaná vý-
stavba D1, prioritnou ale naďa-
lej zostáva rýchlostná cesta R4
medzi Prešovom a Poľskom.
„Prišli sme s iniciatívou v rám-
ci  ústavného zákona o dlhovej
brzde. Verím, že všetci poslan-
ci v národnom parlamente po-
chopia, že tu nejde o zvyšova-
nie dlhu, ale znižovanie medzi-
regionálnych rozdielov a zlep-
šovanie ekonomického pros-
tredia prešovského regiónu. Ak
sa uvoľnenie dlhovej brzdy 
v októbri schváli potrebnými
90 hlasmi poslancov, najnes-
kôr do dvoch rokov sa R4 môže
stavať,“ dodal P. Chudík. 

Predpokladaná intenzita dopra-
vy na novootvorenom cestnom
úseku je približne 13-tisíc až 15-
tisíc vozidiel denne. Výrazne by
sa mala zlepšiť doprava na Duk-
lianskej či Rusínskej ulici, tiež

na Ulici armádneho generála L.
Svobodu, a tým aj v rámci celé-
ho Prešova.
Celkovo stavba pozostáva z 92
stavebných objektov. Jej súča-
sťou sú nové križovatky, chod-

níky, prístupové komunikácie, 9
mostných objektov, 9 oporných
múrov a 4 protihlukové steny.
Nová okružná križovatka má po-
lomer 34,5 metra a celkovú šír-
ku jazdných pruhov 10,5 metra. 

ŽUPNÉ NOVINKY

Dlho očakávané dokončenie kľúčovej križovatky pri ZVL v Prešove sa stalo re-
alitou. Motoristickej verejnosti bola vo štvrtok 13. júla odovzdaná cesta, ktorá
pomôže zlepšiť vnútromestskú dopravu v krajskom meste.  

KRITICKÁ KRIŽOVATKA V KRAJSKOM MESTE JE KONEČNE HOTOVÁ!

KRAJ INVESTUJE DO OBNOVY HISTORICKÝCH BUDOV MILIÓNY EUR

Peter Chudík: „Nesmieme teraz zaspať, riešenie 
dopravnej situácie v Prešove nie je ukončené“

Najväčšou investíciou  -  Šarišská galéria v Prešove

Medzi najrozsiahlejšie rekon-
štrukcie určite patrí obnova re-
nesančného kaštieľa v Humen-
nom, ktorý svoju historickú po-
dobu definitívne nadobudol
vlani v novembri. V zámku Dru-
getovcov bola kompletne vyme-
nená strecha, okná, zrenovo-
vané balkónové časti, kamenné
rímsy, balustrády a ďalšie po-
merne náročné exteriérové prv-
ky. Rozsiahla rekonštrukcia do-
siahla rozpočet 2,7 mil. eur. Kraj
do tejto pamiatky investoval už
v roku 2008, kedy takmer 1 mi-
lión eur  použil na obnovu in-
teriéru. Aktuálne sa pripravuje
projektová dokumentácia na
rekonštrukciu nádvoria.   

Podstatne lepšie dnes vyze-

rá aj hrad Kežmarok. Jeho po-
sledné opravy sa datujú do 80-
tych rokov 20. storočia. Dlhé de-
saťročia sa tento jediný mest-
ský hrad na Spiši borí so zavlh-
nutím  múrov. Tento problém
kraj začal systematicky riešiť 
v roku 2016. Na odvlhčenie
múrov, novú fasádu a výmenu
okien bolo v prvej etape použi-
tých okolo 1,3 mil. eur. Z tejto
sumy 250 000 € predstavovala
dotácia vlády, zvyšok kraj fi-
nancoval z vlastných zdrojov. 

Prakticky „od podlahy“ kraj
za posledné dva roky zmoderni-
zoval aj Podtatranské múzeum
v Poprade, kde sa finalizujú sta-
vebné práce. Išlo o komplexnú
rekonštrukciu za 2,4 milióny

eur, ktorej súčasťou bola aj prí-
prava na novú expozíciu Knie-
žacej hrobky. Momentálne sa
realizujú práce v exteriéri, kde
pre návštevníkov bude vytvore-
ný priestor na zaujímavé akti-
vity. Prípravy vrcholia aj pri
tvorbe novej expozície, ktorá by
sa už mala niesť v duchu múzea
21. storočia. 

Obdobnou rekonštrukciou
prechádza aj Šarišská galéria 
v Prešove, ktorá pracuje v ob-
medzenom režime. V troch me-
štianskych domoch sa podarilo
zrevitalizovať aj doteraz nevyu-

žívané podkrovia. Plocha galé-
rie sa zvýšila zo 670 na viac ako
1 200 metrov štvorcových, čo
umožní skvalitniť ponuku pre
návštevníkov. Investície v tom-
to prípade dosiahli 2,9  milió-
nov eur, pričom zhruba 800 
tis. € predstavoval nenávratný
finančný príspevok z Regionál-
neho operačného programu
(ROP), zvyšok prefinancoval
PSK z vlastných zdrojov. 

Prešovský samosprávny
kraj pokročil aj v revitalizácii
podhradia pod Ľubovnianskym
hradom. Zatiaľ posledným zre-
konštruovaným objektom je
dom správcu, v ktorom boli
pred dvomi rokmi vytvorené
priestory pre vzdelávanie, depo-
zitár či informačné centrum.
Rozpočet stavby, na ktorú kraj

získal nenávratný finančný
príspevok v rámci ROP, dosia-
hol 770 tisíc eur. Rok predtým
bol v podhradí zrekonštruova-
ný kaštieľ za takmer 590 tisíc
eur, v ktorom dnes sídli riadi-
teľstvo múzea.

Pracovalo sa aj na rekonšt-
rukciách meštianskych domov.
Napríklad v Bardejove, kde je
PSK zriaďovateľom Šarišského
múzea, išlo do obnovy pamia-
tok, ktoré sú národnými kul-
túrnymi pamiatkami, viac ako
800 tis. eur. Podobne bol  zreko-
nštruovaný aj meštiansky dom
v Poprade – Spišskej Sobote, kde
je umiestnená pobočka Podtat-
ranskej knižnice a náklady
predstavovali 390 tisíc eur.

„V tomto tempe pokračuje-
me ďalej. Len v tomto roku sme

v oblasti kultúry na obnovu bu-
dov, ktoré majú historickú hod-
notu i veľký potenciál vyčlenili
ďalších 3,2 milióna eur. Podpo-
ríme napríklad rekonštrukciu
barokového paláca na Hrade
Ľubovňa, obnovu dežefiovské-
ho kaštieľa  v Hanušovciach nad
Topľou i opravu Vily Rákoci v
Bardejovských Kúpeľoch a po-
kračujeme aj v odvhlčení  hradu
v Kežmarku. Rovnako pripra-
vujeme projektovú dokumen-
táciu na rekonštrukciu areálu
Krajského múzea v Prešove,“
povedal predseda PSK Peter Chu-
dík. Ako dodal, kraj vynakladá
veľké úsilie na zatraktívnenie
kultúrnych pamiatok, hradov a
múzeí. Mnohé z nich sú totiž
vstupnou bránou i pýchou miest
a rovnako celého regiónu.

Prešovský samosprávny kraj urobil v posledných dvoch rokoch mimoriadny
pokrok pri obnove historických budov. Do rekonštrukcií významných kultúr-
nych pamiatok investoval takmer 12 miliónov eur prevažne z vlastných a tiež
úverových zdrojov Európskej investičnej banky. V tomto roku pôjde do revita-
lizácie vzácnych objektov ďalších takmer 3,2 mil. eur.   

Investície do historických objektov v roku 2017:  
Ľubovnianske múzeum  (Palác Ľubomirských I. etapa) 1 138 000 €
Šarišské múzeum Bardejov (Vila Rákoci) 915 000 €
Krajské múzeum Prešov 
(Múzeum v Hanušovciach n/ Topľou, PD) 543 000 €
Múzeum Kežmarok  (obnova hradu - II. etapa) 431 000 €
Podtatranské múzeum  (obnova-  II. etapa) 215 000 €

Top pamiatku regiónu -  Hrad Ľubovňa, čaká ďalšia obnova za 1,1 mil. €.
Zdroj: Jozef Česla 

Kaštieľ v Humennom po rozsiahlej rekonštrukcii. 
Zdroj: PREFA/ Crose&Wir



Plánovaný rozpočet projektu je
približne 4,3 milióny eur, z to-
ho na slovenskej strane sa pre-
investuje viac ako 2,1 milióna
eur. Do projektu Svätomarián-
ska púť – Svetlo z východu je
okrem Prešovského samosp-
rávneho kraja zapojených ďal-
ších 12 partnerov zo Slovenska
a Poľska. Jeho ambíciou je re-
konštrukcia  významných pút-
nických miest spojených s ma-
riánskym kultom na oboch
stranách pohraničia a vytvore-
nie novej pútnickej trasy.  

Gréckokatolícka cirkev, far-
nosť Litmanová plánuje v pro-
jekte vybudovať pútnicko-in-
formačné centrum s areálom.
Pri farnosti v Ľutine je zasa po-
trebné dobudovať turistickú

infraštruktúru. Rímskokatolíc-
ka cirkev, farnosť Levoča
plánuje vytvoriť oddychovú zó-
nu s krížovou cestou, vybudo-
vať spevnené vjazdy k jednotli-
vým oddychovým zónam a
zmodernizovať i dobudovať hy-
gienické zariadenia na Marián-
skej hore. Rímskokatolícka 
cirkev, farnosť Gaboltov chce 
dobudovať areál pútnického
miesta a vybaviť ho prístreš-
kom a hygienickými zariade-
niami. Plánujú tu tiež staveb-
né úpravy prameňa sv. Vojte-
cha, osvetlenia a chodníky, ako
aj inštaláciu informačného sys-
tému s ozvučením a vybavenie
pútnického areálu s prvkami
drobnej architektúry, akými sú
pitné fontány, stojany na 

bicykle či odpadkové koše.  
S implementáciou projek-

tu začala krajská samospráva
už v januári tohto roku. Mo-
mentálne prebiehajú verejné
obstarávania na výber dodáva-
teľov u jednotlivých investič-
ných partnerov. Rozbiehajú sa
aj sprievodné podujatia, ktoré
majú napomôcť zviditeľniť sa-
motný projekt a jeho myšlien-
ku. Jednou z takýchto aktivít
bolo aj umelecko-výtvar-
né sympózium, organizované 
Prešovským samosprávnym

krajom, počas ktorého umelci
z viacerých krajín vytvárali
umelecké diela s pútnickou te-
matikou. Aktuálne  kraj pracu-
je na  marketingových doku-
mentoch a komunikačnej kam-
pani pri vytvorení nového pro-
duktu religiózneho turizmu. 

Súčasťou projektu sú
okrem investičných akcií i via-
ceré zaujímavé aktivity, ktoré
sa budú postupne realizovať
počas najbližších 18 mesiacov
trvania projektu. Pôjde nielen
o besedy či odborné fóra, ale aj
realizáciu 3D mappingu, vy-
tvorenie mobilnej aplikácie a
tzv. Evanjelizačnej cesty pútni-
kov,  na ktorej budú vybraní
pútnici „testovať“ novovytvo-
renú trasu po zrekonštruova-
ných pútnických miestach.

V nominácii je potrebné 
uviesť meno navrhovaného
laureáta a krátke zdôvodne-
nie, prečo by navrhovaný člo-
vek alebo inštitúcia mali byť
ocenení a poslať to na adresu
Úrad PSK, Námestie mieru 2,
080 01 Prešov. Návrhy môže
predložiť ktorýkoľvek občan.

Cena PSK je verejným ocene-
ním jednotlivcov i kolektívov
za dlhoročný mimoriadny
prínos pre rozvoj kraja a výz-
namné zásluhy vo všetkých
oblastiach spoločenského, hos-
podárskeho a kultúrneho živo-
ta. Cena predsedu PSK je oce-
nením osobností a inštitúcií,

ktoré prispeli k oživeniu eko-
nomiky, propagácii regiónu,
dosiahli mimoriadne úspechy
alebo pomohli pri záchrane
ľudského života či materiál-
nych hodnôt.   
Myšlienka oceňovať osobnosti
a inštitúcie za prínos k rozvoju
regiónu vznikla v roku 2004.
Medzi doterajších laureátov
Ceny PSK patria napríklad pr-
vý prezident Slovenskej repub-
liky Michal Kováč, minister za-
hraničných vecí Miroslav La-
jčák, horolezec Peter Šperka, in
memoriam, Prešovská univer-
zita, diecézny biskup František
Tondra, Jeho Blaženosť Niko-
laj, prešovský eparcha Ján

Babjak, kardinál Jozef Tomko,
Horská záchranná služba, folk-
lórny súbor Šarišan, lyžiar
Adam Žampa, Ľubovnianska
nemocnica či partnerský Par-
dubický kraj. Vlani si najvyššie
ocenenie krajskej samosprávy
prevzali olympionici Ladislav
a Peter Škantárovci, paralym-
pijský víťaz Samuel Andrejčík
a Gréckokatolícka charita v
Prešove.  
Predseda Prešovského samosp-
rávneho kraja Peter Chudík
svoju cenu minulý rok udelil
interpretke ľudových piesní
Monike Kandráčovej, profeso-
rovi René Matlovičovi a spolo-
čnosti 4 SPORT.  Ceny predse-

du PSK si v minulosti prevzali
napríklad aj Hokejový klub Po-
prad, hádzanársky klub Tatran
Prešov, herecký manželský pár
- Jožo a Kveta Stražanovci,
speváčky Mária Mačošková a
Anna Servická, akademický
maliar Juraj Kresil a Andrej
Smolák, lekári Ján Kľoc a Ján
Kmec, tatranský chatár Peter
Petras či Knižnica P.O. Hviez-
doslava v Prešove. 
Ceny PSK a Ceny predsedu PSK
za rok 2017 budú už tradične
odovzdané v závere roka v rám-
ci slávnostného galaprogramu
v Divadle Jonáša Záborského v
Prešove. 
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V štyroch pútnických miestach v Litmanovej, Ľutine, Gaboltove a Levoči pribud-
ne nová infraštruktúra. Stane sa tak v rámci medzinárodného projektu Sväto-
mariánska púť – Svetlo z východu, ktorého lídrom je Prešovský samosprávny
kraj. 

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku už po
14-ty krát ocení významné osobnosti či kolektívy
regiónu. Návrhy na udelenie Ceny Prešovského
samosprávneho kraja možno podať do 30. sep-
tembra. 

PREŠOVSKÝ KRAJ ZAČÍNA S REVITALIZÁCIOU PÚTNICKÝCH MIEST  

Prešovský samosprávny
kraj vyhlásil  7. ročník re-
gionálnej súťaže v sociál-
nych službách KRÍDLA
TÚŽBY.
Cieľom súťaže je nájsť v soci-
álnych službách na území
PSK poskytovateľa, zamest-
nanca a prijímateľa, ktorí
svojou výnimočnosťou, kva-
litou poskytovaných sociál-
nych služieb, mimoriadnymi
úspechmi, inovatívnymi me-
tódami práce či nezištnými
činmi môžu byť príkladom
dobrej praxe v sociálnych
službách.
Návrh na ocenenie môže

predložiť poskytovateľ sociál-
nych služieb, zriaďovateľ ale-
bo aj ktorýkoľvek občan. No-
minácie podpísané navrho-
vateľom  s označením Krídla
túžby posielajte do 31. augus-
ta 2017 písomne na adresu
Odbor sociálny, Úrad PSK,
Námestie mieru 2, 080 01 Pre-
šov alebo e-mailom na adresu
sylvia.dugasova@vucpo.sk. 
Členovia komisie, menovaní
predsedom PSK, vyberú v kaž-
dej z troch kategórií jeden zo
zaslaných návrhov.
Ocenenia budú slávnostne
odovzdané na podujatí Kon-
cert bez bariér Krídla túžby.

Tajomní hrdinovia, krásne
panie, statoční rytieri, ale aj
čerti, víly, kúzla a mágia. Le-
gendárni hrdinovia Prešov-
ského kraja znovu ožívajú,
aby rodinám s deťmi prinies-
li zábavné leto plné dobrod-
ružstva a zábavy. 

Vytvoriť počas voľných dní
program pre deti tak, aby sa za-
bavili, a aby sa zároveň nenu-
dili ani dospelí, je pre rodičov
náročná úloha. Hodiny hľada-
nia na internete, plánovanie,
čítanie recenzií a aj tak sa na-
koniec neviete poriadne roz-
hodnúť a rozmýšľate, či vašu
ratolesť neponesiete na kopec
na chrbte, že zaspí v múzeu
alebo ohundre ďalšiu návštevu
hradu. Uľahčite si plánovanie a

strávte leto s legendami Pre-
šovského kraja vďaka Krajskej
organizácii cestovného ruchu -
Severovýchod Slovenska. Výle-
ty sú vytipované na mieru de-
ťom a navyše ich poznávanie
bude baviť. Na každom mieste
ich čaká nielen dobrodružstvo,
ale aj odmena. 
Legendárnych hrdinov nájdete
v mobilnej hre LEGENDARIUM
GO! a na nálepkách, ktoré deti
môžu zbierať do špeciálnej sto-
lovej hry.

Zábavná hra a cestovanie
s hrdinami
Za pomoci interaktívnej mobil-
nej hry, zbierania nálepiek a na
audio nahrávkach sa dozviete,
prečo čert nikdy nevkročí do
Sniny, kto straší za mestskými

hradbami Levoče alebo kto
ulúpil poklad v Kežmarku. Spo-
lu 15 legendárnych hrdinov
predstavuje svoje príbehy a
zaujímavé miesta, na ktoré sa
môžu deti s rodičmi vydať. Na
miesta vás navedie mobilná
aplikácia LEGENDARIUM GO,
ktorá je zároveň hrou so súťa-
žou. Je voľne dostupná. Hráč v
nej nájde 15 hrdinov, s každým
z nich sa môže hrať a zbierať
skóre. V hre nájdu hráči vyše 80
tipov na výlety, ktoré sú spoje-
ním prírody, histórie, športu a
zábavy. Už za dve lokalizácie sa
im navyše odomkne nahrávka
legendy, ktorú si môžu stiah-
nuť a započúvať sa do pútavých
príbehov v podaní hercov z Di-
vadla Jonáša Záborského v Pre-
šove. Body za lokalizácie sa 

v garantovaných hraniciach
menia na zľavové kupóny do
ďalších zariadení a po prejdení
všetkých miest získa hráč vstu-
penku do AquaCity Poprad. 
Okrem využitia moderných
technológií ponúka LEGENDA-
RIUM aj zbieranie nálepiek na
legendárnych miestach. Navští-
viť môžete múzeá, hrady,
zábavné parky, lanové centrá,
ihriská, jaskyne, ranč a mnoho
iných miest. Na každom jed-
nom z nich získate unikátnu
nálepku do stolovej hry. A ako
získať stolovú hru? Úplne zadar-
mo k vstupnému za navštíve-
nie prvého legendárneho mies-
ta. Každá nálepka má navyše
súťažný ústrižok, ktorý môžete
poslať do žrebovania o ďalšie
zaujímavé ceny. Žrebovanie

funguje ako tombola, čím viac
ústrižkov jeden návštevník na-
zbiera, tým viac má súťažných
ústrižkov v záverečnom žrebo-
vaní. Všetky miesta sú vybrané
tak, aby rodinám ponúkli zába-
vu spojenú s poznávaním. Pred
vstupom do zariadení čaká deti
originálna fotopostavička legen-
dárneho hrdinu. A za šesť na-
zbieraných nálepiek získajú
pexeso zdarma.

Biela pani i víla Kvetuška
Boli ste už niekedy v Levoči?
Spoznajte mesto a jeho okolie s
legendárnou Bielou pani, ktorá
za mestskými hradbami straší
až dodnes. Spoznajte s ňou
strašidelnú klietku hanby, pa-
miatky UNESCO, nakuknite do
útrob radnice s múzeom, okúp-

te sa na biokúpalisku alebo vy-
lezte ku zvláštnemu prameňu
na Sivej brade. Z Levoče je na
skok do Vysokých Tatier, kde na
vás už čaká víla Kvetuška s bo-
hatým programom alebo blíz-
ky Poprad, ktorým vás prevedú
zábavní neandertálci. Legen-
dárni hrdinovia vás pozývajú
vycestovať  do 15 lokalít a ich
okolia: Medzilaborce, Bardejov,
Stará Ľubovňa, Poprad, Prešov,
Sabinov, Kežmarok, Snina, Le-
voča, Pieniny, Hanušovce nad
Topľou, Humenné, Svidník/Duk-
la, Ždiar/Belianske Tatry a Vy-
soké Tatry. Každá legenda má v
ponuke pohyb, prírodu, zábavu
aj nevídané atrakcie, ktoré by
ste si nemali nechať ujsť. 
Všetky informácie nájdete na
www.legendarium.info.
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Novovytvorené trasy budú pútnici "testovať"

V Gaboltove pomôže kraj dostavať pútnický areál a inštalovať 
informačný systém s ozvučením. 

Cestujte s LEGENDARIOM, zabaví celú rodinu

Kraj vyhlásil 
regionálnu súťaž 
v sociálnych službách

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová 454 000 €
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina 53 000 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča 246 000 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov 252 000 €

Nominujte osobnosti PSK


