
Do celoslovenskej iniciatívy
sa zapojili všetky múzeá v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Prešov-
ského samosprávneho kraja.
Krajské múzeum v Prešove po-
núkne aktivity na viacerých 
miestach - v kaštieli a archeo-
parku v Hanušovciach nad To-
pľou, v Kaštieli v Stropkove,
Zámutove i v Rákociho paláci v
Prešove. Okrem komentovaných
prehliadok a výstav zamieria
múzejníci pozornosťna častého
obyvateľa historických pamia-
tok – na netopiera. Vihorlatské
múzeum v Humennom sa bude
venovať odbornej verejnosti, no
odštartuje zážitkové a objektové
vyučovanie v oblasti regionál-
nych dejín. V skanzene čaká na
návštevníkov Slávnosť jabĺk či

podujatie venované drevenému
kostolíku sv. Michala Archanje-
la. Šarišské múzeum v Bardejo-
ve vo svojich priestoroch na
Radničnom námestí bude lákať
návštevníkov Obrazmi starého
Bardejova, Ľubovnianske múze-
um v Starej Ľubovni svoje akti-
vity zacieli na školy a školákov,
ktorým predstaví menej všed-
ným spôsobom prácu  múzej-
níkov „zvnútra.“ Múzeum v Ke-
žmarku si pripomenie 360. výro-
čie Imricha Tökölyho medzi-
národnou konferenciou, ale i
vyučovacími hodinami na-
plánovanými počas celého sep-
tembra. Podtatranské múzeum
v Poprade odprezentuje verej-
nosti obnovu nehnuteľných
kultúrnych pamiatok vo svojej

správe spojenú s dňom otvore-
ných dverí a predstaví v spolup-
ráci s OZ Neanderthal unikátny
projekt Geoparku Gánovce. 

Múzeum A. Warhola v Med-
zilaborciach pripraví rozpráva-
nie o vplyvoch byzantskej kul-
túry v diele Andyho Warhola a
workshop zameraný na maľova-
nie byzantských ikon. 

Témou aktuálneho ročníka
Dni európskeho kultúrneho de-
dičstva je Pamiatky a príroda:
Krajina možností. Podujatia sa
budú konať v termíne od 1. - 30.
septembra 2017, aj keď ťažisko-
vý týždeň je od 7. do 15. septem-
bra. Prvá aktivita v Prešovskom
samosprávnom kraji je na-
plánovaná už na 31. augusta a
posledná 15. októbra. Otvárací

ceremoniál sa bude ko-
nať 7. septembra 2017 a
hosťujúcim mestom v
rámci celého Slovenska
je Trnava. 

Dni európskeho
kultúrneho dedičstva
(DEKD) sú podujatím,
ktoré vzniklo z inicia-
tívy Rady Európy a Eu-
rópskej komisie. Sloven-
ská republika sa pripo-
jila k usporiadateľom
DEKD v roku 1993. Koná
sa každý rok v mesiaci
september v 49 štátoch
Európy. Jeho základným
poslaním je sprístupniť
bežne neprístupné pa-
miatky, ukázať ich v
„inom svetle“ a prehĺbiť
záujem verejnosti o kul-
túrne dedičstvo a jeho
ochranu. 

Podrobný program
o podujatiach v Prešov-
skom kraji nájdete aj na
www.po-kraj.sk.   

Úver priamo podporuje fi-
nancovanie regionálnej rozvojo-
vej stratégie a investičného pro-
gramu verejnej infraštruktúry
Prešovského kraja. 

„Podpis navýšenia úverové-
ho rámca nadväzuje na vyše de-
saťročnú spoluprácu s Prešov-
ským samosprávnym krajom.
Doteraz sme z neho financovali
obnovu, rekonštrukciu a výstav-
bu regionálnych ciest, infrašt-
ruktúry vzdelávania, sociálnej
starostlivosti a kultúrnych centi-
er. Je práve symbolikou, že na-
výšenie podpisujeme v  Šarišs-
kom múzeu v Bardejove, ktoré je
rovnako zrekonštruované z fi-
nancií banky EÚ”, uviedol Vazil
Hudák, viceprezident Európskej
investičnej banky po slávnost-
nom podpise v Bardejove. 

Prešovský samosprávny kraj
doteraz čerpal prvý úver z EIB vo
výške 40,4 milióna eur a druhý
úver vo výške 25 miliónov eur.
Zdroje boli použité najmä na pro-
jekty v oblasti cestnej siete, ale aj
vzdelávania, sociálnych služieb i
kultúry. Celkovo od roku 2006
kraj vďaka úverovým zdrojom re-
alizoval projekty v hodnote viac
ako 142 miliónov eur. Navýšenie
úverovej linky o 20 % pôvodne
schváleného druhého úverového

rámca, teda o 5 miliónov eur,
predstavuje pre Prešovský kraj
ďalšie zmysluplné investície.  

„Oproti prvej úverovej zmlu-
ve z roku 2006 sú podmi-
enky na čerpanie ešte fle-
xibilnejšie a pre nás výhodnejšie.
Skutočnosť, že EIB si svojich
partnerov i projekty, ktoré pod-
poruje, starostlivo vyberá, je pre
nás dobrou vizitkou. Investičné
akcie z navýšeného rámca budú
zamerané v plnom rozsahu na
cestnú infraštruktúru. Realizova-
ných bude 81 akcií s celkovým
rozpočtovým nákladom takmer
14 miliónov eur. Je to ďalšia pozi-
tívna správa a významný príspe-
vok pre rozvoj regiónu,“ uviedol
predseda Prešovského samosp-
rávneho kraja Peter Chudík. 

Pripomenul, že zdroje z
prvého úveru boli načerpané v
plnej výške a všetky investičné
akcie zrealizované do konca roka
2009. Čo sa týka druhého úveru,
zo 174 naplánovaných akcií sa
podarilo ukončiť 169 investícií.

„V tomto roku ostáva zreali-
zovať päť investičných akcií, a
to revitalizáciu výtvarného sve-
ta v Šarišskej galérii v Prešove,
rekonštrukciu námestia a spev-
nených plôch pri Divadle Jonáša
Záborského, Domova sociálnych

služieb v Spišskom Podhradí,
nákup špeciálnych cestných
mechanizmov a rovnako aj vy-
budovanie okružnej križovatky
v Tatranskej Lomnici,“ dodal P.
Chudík.  

V rámci Slovenskej republiky

EIB spolupracuje s tromi vyššími
územnými celkami. Prvým part-
nerom bol práve Prešovský samo-
správny kraj, neskôr pribudol
Bratislavský samosprávny kraj a
Košický samosprávny kraj.
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ŽUPNÉ NOVINKY
Európska investičná banka (EIB) v stredu 23. augusta v Bardejove podpísala
Zmluvu o navýšení úverového rámca s Prešovským samosprávnym krajom
(PSK) vo výške dodatočných 5 miliónov eur. Úverové zdroje smerujú do mo-
dernizácie a rekonštrukcie dopravnej a cestnej infraštruktúry. 

Mesiac september bude v kultúrnych inštitúciách na celom Slovensku opäť
výnimočnejší než zvyčajne. Venovaný je totiž celoeurópskemu podujatiu –
Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Zaujímavé aktivity určené odbor-
níkom, laikom i rodinám s deťmi sú pripravené aj v Prešovskom samosp-
rávnom kraji.

Investície s podporou EIB za 14 miliónov

PODUJATIA V MÚZEÁCH PRE ODBORNÍKOV I CELÉ RODINY 

DESIGN  BY:
ZUZANA MARHEFKOVÁ

I. úver – 40,4 mil. eur (podpis zmluvy v roku 2006)
• 250 investičných akcií s rozpočtovým nákladom

89,5 milióna eur

II. úver – 25 mil. eur (podpis zmluvy v roku 2014) 
• 174 investičných akcií s rozpočtovým nákladom 

52,8 milióna eur
- 5 mil. eur - navýšenie úverového rámca

(podpis zmluvy 2017)     
• 81 investičných akcií s rozpočtovým nákladom 

14 miliónov eur

• odstránenie následkov povodní na cestách a mostoch 5,0 mil. €
• rekonštrukcia mostov a stabilizácia zosuvov 3,4 mil. €
• rekonštrukcia Kuzmányho ul. v Prešove 2,0 mil. €
• rekonštrukcia a modernizácia DSS Stará Ľubovňa 1,8 mil. €
• rekonštrukcia a deinštitucionalizácia DSS Sp. Podhradie 1,7 mil. €
• rekonštrukcia a prístavba telocvične pri SOŠ v Kežmarku 1,1 mil. €
• revitalizácia Šarišskej galérie v Prešove 2,9 mil. €
• rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatského múzea v Humennom 2,8 mil. €
• rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea 2,2 mil. €
• rekonštrukcia objektu Šarišského múzea v Bardejove 0,8 mil. €

Zmluvu o navýšení úverového rámca podpísali viceprezident Európskej investičnej banky Vazil Hudák a predseda 
Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.   

Úver z EIB umožnil krajskej samospráve o.i. aj rekonštrukciu Kuzmányho ulice 
v Prešove za takmer 2 milióny eur.  

ÚVEROVÉ ZDROJE PRIORITNE PODPORIA REGIONÁLNE CESTY

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017

Úverové zmluvy PSK a EIB Najvýznamnejšie investície s podporou EIB:



Piaty ročník fotografickej
súťaže Choď a foť pripravila
Krajská organizácia cestovné-
ho ruchu Severovýchod Slo-

venska. Spoločným motívom
súťažných fotografií sú krásy a
zaujímavosti Prešovského kra-
ja. Do 15. októbra 2017 môžu

amatérski i profesionálni foto-
grafi zasielať svoje fotografie v
štyroch súťažných kategóri-
ách: Príroda, Kultúra, tradície a
história, Šport a Black&white.
Podmienkou je, aby fotografia
bola zhotovená na území Pre-
šovského kraja.

O víťazoch v štyroch kate-
góriách rozhodne odborná po-
rota, ktorej bude opäť predse-
dať známy fotograf Jano Štov-
ka. Svojho favorita vyberú i fa-
núšikovia Severovýchodu
Slovenska na Facebooku.

Hlavným cieľom súťaže je
podpora domáceho cestovného
ruchu, prezentácia krás Pre-
šovského kraja a zvyšovanie
návštevnosti atraktivít v Pre-
šovskom kraji.

Aktuálnu putovnú výstavu
s finálovými fotografiami z ro-
ku 2016 mohla verejnosť vidieť
v DJZ v Prešove, v Dome kul-
túry v Stropkove a aktuálne sa
počas letných mesiacov na-
chádza v unikátnom Kostole
sv. Štefana Kráľa na brehu Do-
maše v Novej Kelči. Práve foto-

grafia tohto kostolíka získala v
minulom ročníku súťaže naj-
vyšší počet hlasov od verejnos-
ti. Autorom fotografie je Matúš
Vavrek, v súťaži získal s foto-
grafiou aj druhé miesto v hod-
notení odbornej poroty v kate-
górii Kultúra, tradície a histó-
ria. 

Fotografie z predošlých ro-
čníkov prezentovali krásy Pre-
šovského kraja nielen v mno-
hých slovenských mestách, ale
aj v Bruseli či českom Krom-
ěříži. Navyše kalendár Objavuj

Prešovský kraj zostavený z fi-
nálových fotografií patrí už
dva roky za sebou k najkrajším
nástenným kalendárom Slo-
venska. V roku 2016 získal prvé
miesto a v roku 2017 druhé mi-
esto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska – regióny, ktorú ka-
ždoročne organizuje Klub foto-
publicistov Slovenského syndi-
kátu novinárov. 

Viac informácií o súťaži
nájde verejnosť na stránke
www.severovychod.sk. 

Predošlé ročníky podujatia Ša-
rišan na Šarišu boli fúziou rôznych
štýlov a žánrov. Na festivale, ktorý
navštívilo takmer 10 tisíc ľudí si za-
spievali Helena Vondráčková, Peter
Nagy so skupinou Indigo, Peter Bič

Projekt, Kristína i legendárny
Olympic. Tentoraz bude akcia pre-
dovšetkým zmesou tradičnej ľudo-
vej hudby. 

„Ak máme byť v tomto regióne
zvlášť na niečo hrdí, tak je to určite

folklór. Vo všetkých svojich podo-
bách je živým bohatstvom a origi-
nalitou každého národa. Aj v tomto
kúte Slovenska sa máme čím po-
chváliť. Sme národnostne zmieša-
ným regiónom, čo dáva  ľudovým
tradíciám ešte silnejší rozmer, pre-
to sme sa rozhodli aktuálny ročník
venovať hlavne nášmu folklóru,“
uviedol predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja Peter Chudík. 

V programe so začiatkom o
14–tej hodine vystúpia folklórne
súbory Vranovčan z Vranova nad
Topľou, Magura z Kežmarku, Mako-

vička zo Svidníka, finalisti folklór-
nej šou Zem spieva Raslavičan z
Raslavíc i Poddukelský umelecký
ľudový súbor (PUĽS) z Prešova.
Predstaví sa ľudová hudba Stana
Baláža a rozprávač Jožko Jožka.
Hlavný program bude už tradične
patriť jubilujúcemu súboru Šarišan
z Prešova, ktorý oslavuje 50. výro-
čie svojho vzniku. 

Oslávencovi prídu zahrať nie-
len folklórne zoskupenia z regiónu.
Hosťom večera bude kapela Rusín
Čendeš Orchestra z Banskej Bystri-
ce. Čoraz populárnejšia slovenská
hudobná skupina, ktorá svoju hud-
bu charakterizuje ako „miš-maš
silne ovplyvnený rusínskym, slo-
venským, rómskym a balkánskym
folklórom, klasickou hudbou, ar-
gentínskym tancom, popom a jaz-
zom,“ sľubuje nevšedný zážitok. Jej
koncert začína o 19-tej hodine. 

Festival Šarišan na Šarišu sa
koná po štvrtý raz.  Po troch ro-
čníkoch, kedy sa akcia konala vo
Veľkom Šariši, sa jeho aktuálny
štvrtý ročník uskutoční v piatok 1.
septembra v 4 SPORT areáli (Jaz-
deckom areáli) na Sídlisku III v
Prešove. Podujatie organizuje Pre-
šovský samosprávny kraj v spolup-
ráci s Divadlom Jonáša Záborského
a spoločnosťou 4 SPORT.  

Opravy sa dotknú takmer 50-
tich škôl a školských zariadení,
ktoré sú v pôsobnosti Prešovské-
ho samosprávneho kraja. 

Medzi najväčšie investičné
akcie patrí rekonštrukcia školy v
prírode v Tatranskej Lesnej za
takmer 1,3 miliónov eur. Jediné
zariadenie tohto druhu v správe
krajskej župy prejde kompletnou
premenou -  dispozične sa zmení
ubytovacia časť a dôjde k celko-
vej modernizácii budovy. Zrevita-
lizuje sa aj Stredná odborná škola
na Garbiarskej ul. v Kežmarku  za
približne 440 tis. €, kde sa od-
stránia viaceré poruchy vrátane
zatekajúcej strechy a hlavná bu-
dova sa bude zatepľovať. Podobná

investícia čaká Spojenú školu v
Sabinove spolu s internátnou ča-
sťou (411 tis. €), kde sa bude reko-
nštruovať kotolňa, obvodový i
strešný plášť, rozvody či vzdu-
chotechnika.

Investícií do modernizácie
škôl s dôrazom na úsporu ener-
gií je v kraji ale viacero. Rekonšt-
rukciami v tomto smere prejdú
napríklad SOŠ technická v Po-
prade (238 tis. €), SPŠ v Snine
(228 tis. €), SOŠ technická vo
Svidníku (222 tis. €), Stredná
zdravotnícka škola v Prešove
(166 tis. €), SOŠ dopravná v Pre-
šove (163 tis. €), SOŠ Kušnierska
brána v Lipanoch (145 tis. €), SOŠ
Horný Smokovec (82 tis. €) či

Spojená škola v Bardejove (72 tis.
€). Systémové poruchy sa budú
odstraňovať aj na gymnáziách v
Humennom (232 tis. €), Bardejo-
ve (193 tis. €) a v Lipanoch (153
tis. €).  

Opravy čakajú aj viaceré te-
locvične či školské areály.  S no-
vou sedlovou strechou na teloc-
vični môže počítať Stredná od-
borná škola v Starej Ľubovni, kde
je vyčlenených 300 tis. eur. Reko-
nštrukciou už prechádza  telocvi-
čňa v Strednej odbornej škole vo
Svite za takmer  175 tis. € a špor-
tový stánok s posilňovňou i are-
álom za 83 tis. € opravuje Hote-
lová akadémia J. Andraščíka v
Bardejove. Pri SPŠ elektrotechnic-

kej v Prešove vznikne dokonca
nový outworkový park. 

V župných školách sa zmo-
dernizujú aj odborné učebne a
doplní strojné vybavenie.  Zriaďo-
vateľ poskytol na tento účel fi-
nancie napríklad SOŠ technickej
vo Svidníku, Spojenej škole Ľ.
Podjavorinskej v Prešove i  hote-

lovým akadémiám v Humennom
a v Prešove. 

Kraj zo svojho rozpočtu vy-
členil na modernizáciu škol-
ských zariadení vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti investičné
prostriedky na tento rok vo výške
5,8 mil. €. Osobitný balík peňazí
však získal z Operačného progra-

mu Kvalita životného prostredia
a uspel pri projektoch za ďalších
takmer 2,7 mil. eur. Rekonštruk-
cie sa pritom zameriavajú na
zníženie energetickej náročnosti
budov a sú financované z euro-
fondov s 5 % účasťou krajskej  sa-
mosprávy. Investície sa aktuálne
týkajú štyroch školských objek-
tov – Gymnázia vo Vranove nad
Topľou, Strednej odbornej školy v
Sabinove a školských internátov
na Karpatskej ul. v Poprade a pri
Strednej priemyselnej škole  v
Bardejove. 

Prešovský samosprávny kraj
má vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti 77 stredných škôl a 4
školské zariadenia. Na oblasť
vzdelávania ročne vynaloží viac
ako 80 miliónov eur. Vlani sme-
rovalo na  investície 4,3 mil. eur,
ďalších vyše 3 mil. eur na bežné
opravy, štandardnú údržbu a rie-
šenie havarijných stavov.  
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V Prešovskom kraji sa na stredných školách a v školských zariadeniach začalo s
viacerými opravami a rekonštrukciami. Prešovský samosprávny kraj na tento
účel vyčlenil zo svojho rozpočtu viac ako 5,8 miliónov eur. Ďalších takmer 2,7 mi-
liónov eur získal z eurofondov.   

Prvý septembrový deň bude v Prešove patriť predo-
všetkým folklóru. Na štvrtom ročníku podujatia Ša-
rišan na Šarišu, ktorý sa premiérovo uskutoční v are-
áli 4 SPORT, sa totiž okrem jubilujúceho Šarišanu
predstavia folklórne  skupiny z celého regiónu. Vy-
stúpi aj „svetový“ Rusín Čendeš Orchestra. 

Rozkvitnuté lúky, hory a malebné doliny v plnej
kráse, historické pamiatky zaliate slnkom, voľné
chvíle vo vode či rozmanitosť kultúrnych festivalov.
Leto v Prešovskom kraji je priam stvorené na foto-
grafovanie. Zaujímavé zábery môže verejnosť už po
piaty raz zasielať do obľúbenej fotografickej súťaže
Choď a foť. Fotografie finalistov súťaže sa znova 
dočkajú vlastnej putovnej výstavy. 

PSK zainvestuje do rozsiahlej rekonštrukcie a zníženia energetickej 
náročnosti viacerých objektov aj v Spojenej Škole v Sabinove. 

Modernizácia župných škôl v plnom prúde
REKONŠTRUOVAŤ SA BUDÚ TRIEDY, UČEBNE, TELOCVIČNE I INTERNÁTY

ŠARIŠAN  NA  ŠARIŠU

1. september 4 SPORT areál 

ŠAŠARRIŠAŠAN NNAA ŠAŠARIIŠŠUŠAŠARRIŠAŠAN NNAA ŠAŠARIIŠŠUŠAŠARRIŠAŠAN  NNAA  ŠAŠARIIŠŠU

11 ssepptemmbberr 44 SPPORRTT arreáál11. ssepptemmbberr 44 SPPORRTT arreáálpp

KRAJSKÝ FESTIVAL SA PRESŤAHOVAL Z VEĽKÉHO ŠARIŠA DO PREŠOVA 
Šarišan na Šarišu s folkloristami z celého regiónu  

Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja

V piatok 1. septembra v areáli 4 SPORT (Jazdeckom areáli) vystúpi aj jubilujúci Folklórny súbor Šarišan. 


