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Kraj pomiha športu zdruienými investiciami
Prešovský samosprávny kraj podporuje rozvoj regiónu aj v oblastiach, ktoré ne-
má v priamej kompetencii. Prostredníctvom tzv. združených investícií pomáha
budovať športoviská. ale aj zlepšovať parametre problémových cestných ko-
munikácií a križovatiek.

Naposledy Krajská samo-
správa schválila združené in-
vestície v troch mestách s prís-
pevkom v sume 290 tisíc eur.
Konkrétne na augustovom ro-
kovaní krajskí poslanci zdvihli
ruku za finančnú podporu ho-
kejbalovej haly v Spišskej Belej
(100 tis. eur), multifunkčnej la-
dovej plochy v Medzilaborciach
(100 tis. €) a výstavbyumelého
trávnika na futbalovom šta-
dióne vo Vranove nad Teplou
(90 tis.€).

Združené investície nie sú
v krajskej samospráve novin-
kou, od roku 2004 podporil Pre-
šovský územný celok už 32 ta-
kýchto proj ektov za viac ako 4,6
milióna eur ..,Paz1Derstvo miest-

nycll a obecnýr:hsamospráva
~ spolufinancovanie spoloč-
nýr:h projektov SB. ukazuje uo
zmysluplné. Ajkednemá.me tie-
to iniciativy vo svojej priamej
zriB.ďovatelskej kompetencii,
snažfme sa takto pom&:t
verejnoprospešným projektom
určeným širokej verejnosti,
bJavnedefomamládeži, ·uvie-
dol predseda PSK Peter Chudik.

Doteraz najvačšim spoloč-
ným projektom, na ktorom sa
PSK spolupodielal, je výstavba
zimného štadióna s Iadovou
plochou v Prešove za vyše 1,6
miliónov eur. Kraj prispel su-
mou takmer 800 tisíc eur a
čiastku 800 tisíc poskytla spo-
ločnosť KENEX, ktorá halu od

výstavba okružnej križovatky v Poprade.

minulého roku prevádzkuje.
V posledných dvoch rokoch

najviac takýchto investícií
smeruje prioritne do budova-
nia športovísk. ,.Dá SB.povedat_
že aktivity samospráv v tejto
oblasti spustilo mesto vysoké
n.try. ktoré požiadalo o prfspe-
vok pre dobudovanie trénin-
gového centra mládeže a ipor-
tu. Nasledova1a snina a Stará
Xubovňa, ktoré zfshli finan-
čné prostrledJcy ZD Slovenské-
ho futbalového zvizu na vý-
stavbu ibrfsk s ume1ým tráv-
natým povrcbom. Na dofinan-
covanie im cbýbaH peniaze,
takže oslovili hajsk:ú samo-
správu a tá im po zvážení pod-
mienok vybove1s.,• uviedla ve-

dúca odboru financií PSK
Mária Holíková.

Kraj v minulosti vstúpil aj
do viacerých spoločných inicia-
tív v oblasti cestnej infraštruk-
túry. Zapojil sa do prestavieb
problematických križovatiek s
nadvaznostou na cesty II. a III.
triedy, ktoré spravuje. Takouto

investíciou je stavba kruhovej
križovatkyulíc slovenského od-
boja a Hraničnej v Poprade, kto-
rá sa v týchto dňoch začala aj
realizovať. Na stavbu vyčlenilo
mesto Poprad 250 tisíc eur, PSK
prispel sumou 300 tisíc eur.

,.Prfsne zvažujeme každý
projekt. Združené investfcie sa

NajviCšie zdruzené investicie (2014 -2017)

ds.jú realizovat len vtedy. u
má haj dostB.tok finančnýr:h
prostrledkov. Sme radil že za-
tial sme neodmietli ani jeden
dobrýprojekt. Al nám to dovo-
liB. naše možnosti, určite v
tomto budeme pohaČOVBt_·
dodal predseda PSK.

Prešov (spol. KENEX)- tréningová športová hala s umelou Iadovou plochou
Štrba -lyžiarsky bežecký areál na Štrbskom plese
Poprad - okružná križovatka slovenského odboja a Hraničnej ul.
vysoké Tatry - prestavba križovatky cesty na okružnú v Tatranskej Lomnici
vysoké Tatry - tréningové centrum mládeže a športu vTatranskej Lomnici
Snina - futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom
stará Iubovňa - futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom
Humenné - futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom
Vranov n. Toplou - multifunkčný športový areál pri zš Sidl, II.
Medzilaborce - Iadová plocha pre deti, mládež a širokú verejnosť
spišská Belá - výstavba hokejbalovej haly
Vranovn/ Toplou - umelý trávnik na futbalovom štadióne
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zimný štadión - PSKAréna v Prešove.

v POHRANiČí SA ZAčíNAJÚ MODERNIZOVAŤ CES1V ZA TAKMER 3.5 MIL. €
Zlepšenie eestného spojenia eez slovensko-pol'ské projekty

Cezhraničná slovensko - pol'ská spolupráca prináša ďalšie výsledky. Vďaka ús-
pešnému projektu Prešovského samosprávneho kraja a Malopol'ského vojvod-
stva sa v okresoch Prešov a Bardejov budú revitalizovať viaceré úseky v hod-
note takmer 3.5 mil. €.

Prešovský samosprávny
kraj začína v týchto dňoch rea-
lizovať projekt Modernizácia
cestného spojenia Prešov -
Bardejov - Gorlice z Programu
cezhraničnej spolupráce Inter-
reg V-A Polsko - Slovenská re-
publika 2014 - 2020. Vedúcim
partnerom je Malopolské voj-
vodstvo, projektovým partne-
rom Správa a údržba ciest Pre-
šovského samosprávneho kra-
ja (SÚC PSK).

Monitorovací výbor Progra-
mu cezhraničnej spolupráce In-
terreg V-A Polsko - Slovenská
republika 2014-2020 schválil
pre tento projekt finančný prís-
pevok z prostriedkov Európske-
ho fondu regionálneho rozvoj a

(ERDF)vo výške 5,991 mil. €, čo
tvorí 85 % celkových výdavkov
projektu. Celková výška finan-
čných prostriedkov predstavuje
čiastku 7,048 mil. €, z toho na
slovenskej strane sa preinvestu-
je 3,519mil.€. Zvyšných 10 % na
slovenskej strane bude financo-
vaných zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky a 5 % zo
zdrojov Prešovského samo-
právneho kraja. Zmluva o po-
skytnutí finančného príspevku
bola podpísaná 22. decembra
minulého roku.

"Podpisom Zmluvy o po-
sJcyt:nuti finančnébo prfspev-
ku, ale i ďa1š1miúspeinými
krolemi, SB. zač1na naplňat
významný krok blavnébo ciela

prosmmu a projektu, a to zle-
pšenie cezbIaničnej mobility.
zvýšenie bezpečnosti adostup-
nosti v prllmmičnej oblasti a
tiei napojenie ciest na siet
TEN-T.Sme radil že sme nad-
viazali na predcbádzajúce pro-
gramové obdobie 2007 - 2013 a
úspeine pokračujeme v cez-
braničnej spolupráci s pols-
kýmipartnenni, ·skonštatoval
predseda PSK Peter Chudík,

V rámci projektu sa plánu-
je na slovenskej stane zmoder-
nizovať 8,606 km ciest a na po-
Iskej strane 12,385 km, čím sa
zlepší priame spojenie voblas-
ti dopravy v polsko-sloven-
skom prihraničnom území.
"Na slovenskej strane je na-

plánovaná rekonštru1rciacesty
11/545 vt:rocb.úsekoch:Rasls.vi-
ce -Janovce, Banlejov - Klušov
a Regetovlra - Becberov. vrám-
ci projektu dlJjdeaj k rekonšt-
rukcii dvoch mostnýr:h objek-
tov a doplneniu dopravnýr:h
subsystémov, ktoré zvýšia. bez-
pečnost cestnej premávky."
uviedol riaditel' súc PSK Peter
Kočiško. Ako dodal, so zhotovi-
telom stavebných prác bola v
závere minulého týždňa pod-
písaná Zmluva o dielo so zmluv-
nou cenou 3,104 mil. €, odovz-
dané stavenisko a začatá reali-
zácia stavebných prác.

V súvislosti so spustením
výstavby sa motoristická verej-
nosť musí pripraviť na dočasné
obmedzenie dopravy. čiastoč-
ná uzávierka sa bude týkať
predmetných úsekov 11/545,
kde bude doprava riadená sve-
telnou signalizáciou s usmer-
nením dopravy do jedného
jazdného pruhu. Na približne
dva mesiace z dóvodu technic-
ky náročnej rekonštrukcie
mostného objektu v obci
Raslavice bude uzavretá aj ces-
ta Raslavice-Janovce s navrho-
vanou obchádzkovou trasou
cez obce Klušov-Hertrrík-Fri-
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čkovce-Osikov- Raslavice.

.Týmto chceme motoristov
a obyvateIov dotknutýr:b obcl
požiadat o zbovievavosf a trpez-
livost počas reaHzácieprác. tJ'pl-
nou uzávierkou daného úseku
chceme zabezpečit výrazné
sJcrátenieobmedzenia dopravy
na úseku BanlejOV-KapUŠ8ny
počas blfžiaceboBazimného ob-
dobia. Projektje Dáročnýnarea-
1izáciu, ale verfm, že jeho vý-
sledkom bude podstatné zlepše-
me dopravnéhospojeniaa Jcvali-
ty života ludl v tejto časti
regi6nu,•dodal riaditel' SÚCPSK
Peter Kočiško.

3,5mil.€
3,4mil.€
3,3mil.€
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Program INTERREGV-A Pol'sko - Slovensko 2014 - 2020
Úspešné cestné projekty PSKa preinvestované prostriedky na slovenskej strane:
Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov- Gorlice
Rozvoj cestnej infraštruktúry Snina - Medzilaborce - Krosno
Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce - Krosno
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DEA PREŠOVSKÉHO KRAJA 5. OKTÓBRA S ATRAKTíVNVM PROGRAMOM
Pňďte si vytvoriť pozdrav Andyho warhola a vlastně noviny!

I

I
I

I

Vo štvrtok 5. októbra sa uskutoční po desiatykrát Deň Prešovského kraja. Vtento deň ponúk-
nu bezplatný zápis a odpustenie pokút regionálne knižnice. vstupné zdarma chystajú múzeá a
galérie a bezplatné korčul'ovanie PSKAréna. Malé jubileum otvorí aj tento raz dvere samotné-
ho Úradu PSKv Prešove. kde až do 17-tej hodiny čaká na návštevníkov atraktívny program.

Podujatie má priblížiť prácu inštitúcií v zriaďovate-
lskej pósobnosti krajskej samosprávy i samotný úrad
menej formálnym spósobom. "p&obnost Prešovskébo
samosprámeho haja, jeho úmdu, je sJcut.očD.erozsia-
bla. Aj toto podujatie má verejnost:iukáza~ že sme otvo-
rená inštitúcia, že sme tu pre ludí, že sa stanúne o
st:rednéškoly, zariadenia.sociáJnychsIužieb, regionáJne
cesty a zvels.ďujemeDBŠe Jcultúmepamiatky. ndrto sme
cieJiJiaj náš program, kt:orf, verfme, prinesie vela UŽÍ-
t.očD.fchinformácif a zážit1wv. Predstavit chceme ne-
t:radiČD.fm,menej onciáJ.nym sp6sobom každú oblast
našich kompetencif, - uviedol predseda PSK Peter chu-
dík.

Dvere úradu PSK na Námestí mieru 2 v Prešove sa
otvoria o 10-tej hodine. Už pred budovou sa návštevníci
budú móct zapojiť do slnečného pozorovania oblohy,
čítania kníh formou pikniku či pozorovať prácu lesníkov
a ich operencov. Priamo na úrade okrem prehliadok pri-
estorov na každom podlaží je nachystaných mnoho zau-
jímavých aktivit. život s bariérami na prízemí ponúkne
možnosť vyskúšať si život človeka na vozíku, nevidiace-
ho a nepočujúceho.Pre záujemcovsú pripravené aj testy
zdravia, ukážky poskytovania prvej pomoci, techniky
čistenia zubov či poradenstvo prevencie ochrany slu-
chu. Prezentovať sa bude Divadlo Jonáša Záborského v
Prešove, Naj dedinka Slovenska - Kamienka s vychýre-
nými pirohami i viaceri remeselníci. Návštev- ,...------------------------.....,
níci budú móct využiť i kadernícke a kozme-
tické služ-by, tí najmenší malovanie na tvár a
zapojiť sa aj do kvizov, súťaží a tvorivých diel-
ní. Lákadlom bude tento rok možnosť vy-
skúšať si reš-taurovanie obrazov, tkanie na
krosnách, výrobu šperkov z drótu alebo aj ma-
rionet.

Netradične je ladená nosná výstava v bu-
dove úradu - Osobnosti v školských laviciach,
s fotografiami laureátov cien PSK, vedenia

Víťazi Legandaria na Dni cestovného ruchu
POČ1VTURISTOV v PREŠOVSKOM KRAJI opili VZRÁSTLI

Svetový deň cestovného ruchu (27. septembra) si
pripomenul aj Prešovský kraj. Stalo sa tak v mier-
nom predstihu - v sobotu 23. septembra počas
15. ročníka obl'úbeného Spišského zemiakarského
jarmoku v Spišskej Belej. Na príprave podujatia sa
podiel'ala aj Krajská organizácia cestovného ru-
chu (KOCR) Severovýchod Slovenska.

I
I

I v boha tom programe na
námestí v Spišskej Belej boli
pripravené rozmanité kultúr-
ne vystúpenia, súťaže a vyhod-
notenie letnej cestovateIskej
súťaže Legendarium. V stánku
KOCR Severovýchod Slovenska
na námestí návštevníci spoz-
návali aj pripravovaný nový
produkt pútnického turizmu v
rámci projektu Svatomarián-
ska púť - Svetlo z východu, kto-
rý je spolufinancovaný Európ-
skou úniou z prostriedkov Eu-
rópskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cez-
hraničnej spolupráce Interreg
V-A Polsko - Slovensko 2014-
2020.
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TUrizmus v kraji
opit: s lepšími císlami

V rámci podujatia sa stretli
aj výhercovia súťaže LEGEN-
DARIUM. Prevzali si zaujímavé
ceny, ktoré získali v závere-
čnom žrebovaní - víkendové a
wellness pobyty, vstupy do

I

aquaparkov a atrakcií v Prešov-
skom kraji či tablety. Do súťa-
že sa mohol zapojiť každý, kto
zaslal súťažné ústrižky z nále-
piek LEGENDARIUM. Nálepky
mohli súťažiaci získat po čas
letných výletov za legendami v
Prešovskom kraji.

"Letná turistická sez6na v
Prešovskom kraji OOlapestl'á,
podla predbežnfch odhad ov
počty turistov opit rást:li.Tešf
nás, že sme k aktfmemu letu
prispeli aj my. pre rodiD.y s
detmi sme počas Jetapnpravi-
li kampaň Legen.darium, v kto-
rej poznávali Prešovskf kraj
prostrednfctvom legiend. Do
kampane 0010 zapojenfcb vyše
štyridsat zariadenf, medzi ni-
mi mlÍzeá, galérie, športové a
zábavné subjekty, kde mohli
návštevnfci zbierat sú6ižné
nálepky. okrem toho v apli-
kácii Legen.darium Go našli
vfJetnfci vyše 80 tipov na vfIe-
ty po ceIom kraji. Do ŽTebova-
DŮl nám prišlo takmer trlt:isfc

víťazi súťaže LEGENDARIUM si prevzali zaujímavé ceny.

sú6ižnfcb úst:rižlcov.PodporiH
sme aj návštemost obnove-
nfcb bradov fonnou kampane
.uTOBRAD 2017 a s cykHstami
sme objavovali štyri oblasti
Prešovskébo kraja počas Cyk-
lopátran1 Prešovskfm kra-
jam. -informoval Martin Jano-
ško, riaditel' KOCR Severo-
východ Slovenska, Okrem kam-
paní realizuje KOCR Severo-
východ Slovenska, ktorá za-
strešuje rozvoj cestovného ru-
chu v Prešovskom kraji, aj ďal-
šie aktivity týkajúce sa rozvoja

drobnej turistickej infraštruk-
túry v jednotlivých oblastiach
kraja.

Podla údaj ov Štatistického
úradu SR v prvom polroku
2017 v Prešovskom kraji med-
ziročne vzrástol počet náv-
števníkov ubytovacích zaria-
dení o 4,5 %. Spolu od januára
do júna prenocovalo v kraji
411696 návštevníkov, priemer-
ná doba pobytu bola tri noci.
Počet zahraničných návštev-
níkov stúpol o 2,6 % na 113063
zahraničných návštevníkov.

úradu, ale aj hercov, spevákov, športovcov zo školských
čias. Svojimi momentkami z tohto obdobia móžu pris-
pieť aj samotní návštevníci - odmenou im bude žetón na
kávu a koláčik v úradnej tzv. RETROkaviarničke.

Novinkou v jubilejnom ročníku je fotenie návštev-
níkova tlač novín s ich vlas tnou titulkou, ktoré si móžu
návštevníci odniesť na pamiatku. Ďalší pozdrav z Pre-
šovského kraj a ponúkne aj Múzeum moderného umenia
Andyho Warhola. V jeho stánku za asistencie výtvarníka
si záujemcovia budú móct vymaIovať lineárnu predlohu
obrazu Warhola a mailartový motív aj opečiatkovať.

Počas celého dňa sú na programe kultúrne vystú pe-
nia. Predstavia sa mandolínový orchester Barvinok, bra-
tia Gerekovci, speváci z PASA,folklórneho súboru Šari-
šan, Sabinovčan, Lešnikovo dzifčata z Podhradíka a ta-
nečníci z Popradu.

Program v tento deň pripravujú aj regionálne kniž-
nice, ktoré budú okrem tradičných bezplatných zápisov
odpúšťať sankčné pokuty. VoIné vstupné, komentované
prehliadky, ale aj špeciálne aktivity v rámci Dňa PSKča-
kajú aj návštevníkov galérií a múzeí v celom kraji. Bo-
nusom v tento deň je hodina korčulovania zdarma v PSK
Aréne v Prešove.

Podrobný prehJad podujatí je uverejnený na webo-
vej stránke samosprávneho kraja www.po-kraj.sk.
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I PREŠOVS.<Ý
SAMOSPRÁVNY

.<RA.J_- __..=
Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpat-
ským euroregiónom vyhlasuje výzvu na predklada-
nie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre
mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spo-
lupráce Interreg V-APol'sko-Slovensko 2014-2020

Typy mikroprojektov:
Prioritná os 1- Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia
spoločnf mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EURmax.
100000 EURmaximálna celková hodnota rozpočtu: 140000 EUR
Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EUR
ID8X. 50000 EURmaximálna celková hodnota rozpočtu: 70000 EUR
Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:
Prešovský samosprávny kraj:
- okres Snina, okres Humenné, okres stropkov, okres Medzilaborce,
okres Svidnfk, okres Vranov nad Toplou, okres Prešov, okres Sabi-
nov

Karpatský euroregión (PL):
- krošnienský subregión: jasielský okres, krošnieňský okres, sanoc-
ký okres, leský okres, brzozowský okres, bieszczadský okres,

- przemyský subregión: przemyský okres, lubaczowský okres, pr-
zeworský okres, jaroslawský okres,

- rešovský subregión: rešovský okres a mesto Rešov.
Miera financovania:
• z EFRRmaximálne 85%
• zo štátneho rozpočtu SR5%-15% (podla typu zaradenia organi-
zácie)

• vlastný vklad mikroprijímatelov 5 % -10%(podla typu zaradenia
organizácie)

Alokácia finačných prostriedkov na výzvu:
os 1- 656126,05EUR
Trvanie výzvy:
od5. septembra 2017do 15.novembra 2017do 15:00.

Podrobné informácie sú v "príručke pre prijímateťa" a "príručke
pre mikroprijímatela'' dostupné na stránke www.po-kraj.skalebov
sídle Prešovského samosprávneho kraja.

Miesto predkladania žiadostí o FP:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2,080 Ol Prešov

Informačný seminár pre uchádzačov sa uskutoční dňa 4.10.2017
o 10hod. v priestoroch IPC,Hlavná 139,Prešov.

18
Vprfpade otázok kontaktujte: 8
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce, tel: +421517081528 ~

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