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o IIMÚDRYCHII SMART RIEŠENIACH A ÚSPORÁCH DISKUTOVALIODBORNicl
V prešovskom kraji sa v energetike preinvestovalo 22 miliónov eur

Udržatel'ný rozvoj, moderné technológie, energetické stratégie boli témy od-
bornej konferencie, ktorú v Prešove 9. októbra zorganizoval Prešovský samo-
správny kraj. Fórum nadviazalo na najnovšiu iniciatívu krajskej samosprávy,
ktorou je pripravovaný vznik Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK.

Na koncepte Energetickej
Agentúry Smart Regiónu PSK,kto-
rá má vzniknúť od 1. januára bu-
dúceho roka, chce kraj aktívne rie-
šiť tzv. SMARTagendu v oblasti
energetiky a popritom pokračovať
v úspešnej implementácii progra-
mu ELENA.Jeho výsledkom sú za
posledné tri roky desiatky realizo-
vaných projektov z prostriedkov
EÚ alebo zdrojov poskytnutých
Európskou investičnou bankou.
• Využitie recJmiclej pomoci ELE-
NA realizujme cez zastúpeniePSK
v Bruseli od decembra 2014 a ko-
ordinujeme spoluprácu s 15 sam0-
správami. Obnovili sme budovy,
opravili verejné osvetJenja, prini-
esli~ticlrú úsporu verejnýc:h
budov. V tomto smere sme vyge-
nerovali projekty m asi 22 mili6-
noVerJ1j·zhodnotil doterajšie fun-
govanie technickej pomoci v ener-
getike predseda PSKPeter chudík.
Akododal, program ELENAmá ob-
medzenú dÍžku trvania do konca
roka 2017,preto zastupiteľstvo sch-
válilo vznik agentúry, ktorá bude

pokračovať v implementácii už
rozbehnutých projektov a napÍňať
stratégiu SMART regiónu. "Jej
hlavným. delom bude zaviest "in-
reJigen.tné· energeticlé riadenie
na úrovni samosprávneho /aaja
a znfžit náJdady na energie
vobjektoch a mJJjethJfinancova-
nýc:h z verejnýc:h zdrojovPSK,·
dodal P.chudík.
Na tému SMART riešenia

a energetické úspory Prešovského
kraja v rámci odbornej konferen-
cie diskutovali viacerí odborníci z
verejného i súkromného sektora.
Zastúpení boli aj primátori miest a
starostovia obcí, rovnako aj akade-
mická obec . .Našou úlohou je zni-
žovanie spotreby energii, tzv.
ubIflovej stopy a zátaže na ži-

votné prostredie. Našou úlohou je
prijfmatmúdre, smartriešenis. Je
dobre, že v tomto smere je Prešov-
slf samosprávny JaajhKmIináto-
rom pomoci aj pre mestá a obce,
lrtoré nemajú Jmpadty a ani ~
dslistov. Tuvidfm.epriestor ajpre
vysoié šhJly a výslu.m.né ústavy, •
uviedol dekan Fakulty výrobných
technológií TUKEso sídlom v Pre-
šove Jozef Zajac.
Podľa riaditeľa Energetického

klastra Prešovského krajaAlexan-
dra Tokarčíka sa na konferencii zi-
šli ľudia, ktorí hľadajú optimálne
riešenia, ako nakladať s energiou
a urobiť správne rozhodnutia na-
príklad pri stavebných a rekonšt-
rukčných prácach, alebo pri za-
vádzaní nových technológií.gä to

Najvýznamnejšie projekty • Bardejov - II. etapa 1970 tis.€

V oblasti modemizácie • Spišské Podhradie 386 tis.€
• Stará Ľubovňa 524tis.€

verejného osvetlenia • Stropkov 726tis.€
• Bzenov 232tis.€

• Prešov 744tis.€ • VelkýŠariš 55ltis.€
• Bardejov - I.etapa 548tis.€ • Lipany 404 tis.€

REKONŠTRUKCIA
DIVADLA UKONČENÁ
Nová budova Divadla Jonáša záborské-
ho v Prešove má za sebou rozsiahlu re-
konštrukciu svojich exteriérov. Do ob-
novy priestranstva impozantného kul-
túrneho stánku Prešovský samospráv-
ny kraj investoval vyše 970-tisíc eur.

Práce na obnove a modernizácii okolia budo-
vy Divadla Jonáša záborského (DJz) boli rozdelené
na dva roky. Ešte vlani prešli rekonštrukciou
spevnené plochy pred hlavným vchodom a pravá
bočná strana divadla od ulice GreŠovej. Odstraňo-
vali sa aj viaceré technické poruchy. Tento rok sa
opravovalo zadné parkovisko a ľavé bočné priest-
ranstvo od Stromoradia vrátane osvetlenia.
Ako uviedol riaditeľ divadla Ján Hanzo, revi-

talizácia priestorov prebiehala v piatich etapách s
ohľadom na možnosti financovania a rozsah prác.
Tie komplikovali viaceré pozostatky socialistické-
ho stavebníctva, trhliny, hlboké kaverny, nekva-
litná dlažba. O náročnosti exteriérových úprav
svedčia aj technické parametre celej rekonštruk-
cie. ,.plat6 má SJrOrO600 metrov štvorcovfch, cel-
kové spevnené plochy z granitu 1200 m', chod-
nfky a zám1rová dlažba zabrali ďalšfch 1300 m'.
Spolu všetky spevnené plochy tvoria 23 árov, •
uviedol riaditeľ J. Hanzo. Ako dodal, samotné
práce prebiehali za plnej prevádzky divadla Dnes
tu je podľa neho architektonicky zaujímavé
a estetické prostredie, ktoré by malo slúžiť nielen
Prešovčanom.

Rozsiahla obnova okolia Divadla Jonáša
Záborského na Námestí legionárov v Prešove sa
zrealizovala po takmer 27 rokoch. zriaďovateľ di-
vadla, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, vy-
členil na celú rekonštrukciu sumu 972-tisíc eur.
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v tom zmysle, aby boli
dlbodobo uddatelné, dali sa odo-
vzdat budúcim generáciám, ale
zároveň, aby mali e1ronomiclé
prínosy, pričom tou najvyššou
myšlienkou je mat dobré a m-
litné životné prostredie, • dodal A.
Tokarčík.

Najvýznamnejšie projekty v oblasti zniienia energetickej náročnosti budov
• Gymnázium, ul. Dr.Cyrila Daxnera 88,Vranov nad Topľou
• Školský internát, Karpatská 9, Poprad
• Hvezdáreň a planetárium, Dilongova 17,Prešov
• Spojená škola Sabinov, SNP16,Sabinov
• Školský internát s jedálňou, SPŠKomenského 5,Bardejov

621tis.€
620 tis.€
617tis.€
598 tis.€
449 tis.€

Podľaodborníkov, energetická
politika a opatrenia, ktoré samo-
správa prijíma, sú významným
príspevkom k ochrane životného
prostredia, osobitne k zmierneniu
dopadov klimatických zmien a
úspore nákladov na prevádzkova-
nie budov. Dôležitým krokom bu-

de aj vznik Energetickej agentúry
SMARTregiónu PSK,ktorou chce
samosprávny kraj nadviazať na
získané know-how z programu
ELENAa koordinovať nielen akti-
vity samotnej župy, ale aj pomoc
pre obce, mestá regiónu i neverej-
nýsektor.

SlADIÓN PSK ARÉNA OSLAVUJE l. VÝROCIE
Pňdlte zadarmo korcullovať a prekonať dva slovenské rekordy!

PSK aréna oslávi svoje prvé narodeniny. Spolo-
čnosť KEN-EX a Prešovský samosprávny kraj pri
tejto príležitosti organizujú 27. - 28. októbra
NONSTOP 24-hodinové korčul'ovanie so vstu-
pom zdarma. Motívom je pripomenúť výročie,
ale aj vytvoriť slovenský rekord a vyzvať ľudí
k športovaniu.

Do akcie sa môže zapojiť
každý jednotlivec, deti, štu-
denti a široká verejnosť. Zare-
gistrovať sa môžu aj rôzne or-
ganizácie a skupiny, ako na-
príklad školy, škôlky, firmy,
športové družstvá či športové
kluby.
Velkolepá akcia, ktorá

štartuje v piatok 27. októbra
o 11.00 hodine, sa pokúsi
vytvoriť dva rekordy, a to
v počte nakorčuľovaných
kilometrov a v počte zúčast-
nených korčuliarov. Na prie-
beh budú dohliadať dvaja ko-
misári zo Slovenských rekor-
dov. Podmienkou splnenia
a potvrdenia rekordu je, aby
počas 24 hodín bol nepretrži-
te na ľadovej ploche aspoň
jeden korčuliar. Pre jedno-
duchšiu organizáciu je nutne
sa elektronicky zaregistrovať
na stránke http://www.kk-
sporttiming.com/pretek-
426/n0n-stop-24-hodinove-kor-

culovanie. Tí, ktorí to ne-
stihnú, majú možnosť zare-
gistrovať sa na mieste.
Počas celej akcie je pripra-

vený kultúrny program, stán-
ky s občerstvením i súťaže.
Pre korčulujúcich účastníkov
bude zabezpečený pitný
režim i sladké dobroty, pre
výhercov navyše atraktívne
ceny.
PSK aréna v areáli Spoje-

nej školy Ľudmily Podjavorin-
skej na sídlisku Sekčov v Pre-
šove je združenou investíciou
Prešovského samosprávneho
kraja, štátu a spoločnosti KEN
- EX. Moderná tréningová ha-
la s umelou ľadovou plochou
slúži širokej verejnosti i pro-
fesionálnym športovcom od
októbra 2016. V súčasnosti je
PSK aréna zároveň domov-
ským stánkom Hokejovej
akadémie Slávia Prešov.

Viac informácií
na www.pskarena.sk
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[UBOVNIANSKA NEMOCNICA • NEMOCNICOU ROKA 2017
Zdravotnícke zariadenia v kraji v hodnotení INEKO na najvyšších priečkach

rentnejšou nemocnicou vo svojej kategórii a
pýšiť sa môže aj výbornými hospodárskymi
číslami, ktoré medziročne ešte viac vylepši-
la.
Ľubovnianska nemocnica, n.o. vznikla

1.10.2005 ako nástupnícky subjekt Nemoc-
nice s poliklinikou Stará Ľubovňa. Jej zria-
ďovateľmi sú Prešovský samosprávny kraj
(70%) a Mesto Stará Ľubovňa (30%). Liečeb-
no-preventívnu starostlivosť poskytuje pre
takmer 53-tisíc obyvateľov okresu Stará Ľu-
bovňa i širšieho regiónu v rámci Prešovské-
ho samosprávneho kraja. Podiel pacientov
mimo spádovej oblasti nemocnice dosahuje
vyše 20 percent. Ročne nemocnica odhos-
pitalizuje takmer ll-tisíc pacientov, ambu-
lantne vyšetrí takmer ss-tisíc pacientov
a vykoná vyše 200-tisÍc laboratórnych,
diagnostických a rehabilitačných výkonov.

Ľubovnianska nemocnica sa stala najlepšou všeobecnou nemocnicou
roka 2017. Vyplýva to z najnovšieho hodnotenia inštitútu INEKO. V aktu-
álnom rebríčku sa nedali zahanbiť ani ďalšie všeobecné nemocnice na
území Prešovského samosprávneho kraja. Všetkých osem sa umiestnilo
do 12. miesta z celkovo 30 hodnotených nemocníc na území Slovenska.

Ľubovnianska nemocnica uspela v ka-
tegórii všeobecných nemocníc a získala oce-
nenie Nemocnica roka 2017.Dosiahla tak
tým už tretie víťazstvo v rade. Tretiu pozíciu
obsadila štátna Nemocnica Poprad, a.s., kto-
rá si potvrdila svoje vlaňajšie umiestnenie.
Skokanom roka sa stala Nemocnica Snina,
s.r.o., keď si medziročne polepšila o 15prie-
čok a vyšplhala sa až na 9.miesto.
Nemocnica v Starej Ľubovni si aj po ro-

ku udržala vo všetkých štyroch hodnote-
ných základných kategóriách ukazovateľov

vysoko nadpriemerné skóre, čo sa nepodari-
lo žiadnej zovšeobecných nemocníc. Ľubov-
nianska nemocnica má veľmi spokojných
pacientov, ktorí si už na dobré umiestnenia
nemocnice zvykli a zvyšujú svoje nároky,
ale v porovnaní s ostatnými nemocnicami
sa nesťažujú často. Nemocnica má nízku
úmrtnosť po operačných výkonoch, po moz-
govo-cievnych príhodách a tiež aj na odde-
lení po preložení zns-ky.Výrazne bodovala
aj pre nízku potrebu rehospitalizácií a reo-
perácií pacientov. zároveň je najtranspa-

I
I KRíDLA TÚŽBY S KONCERTOM BEZ BARIÉR PO SIEDMY RAZ

Výročné krajské ocenenia pre najlepších v sociálnych službách
I

Prešovský samosprávny kraj odovzdal začiatkom ok-
tóbra najvyššie krajské ocenenia v sociálnych slu-
žbách - Krídla túžby. Na vel'kej scéne Divadla Jonáša
záborského si ceny prevzali traja laureáti. Súčasťou
galaprogramu bol už tradične koncert bez bariér.
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Podujatie sa konalo už po
siedmykrát. O ocenených v troch
kategóriách rozhodli na základe
nominácií členovia Komisie so-
ciálnej pri Zastupiteľstve PSK.
Ceny za rok 2017si prevzali laure-
áti z rúk predsedu PSK Petra
Chudíka
V kategórii poskyt:ovatel so-

ciálnych služieb spomedzi dvoch
nominácií Krídla túžby získalo
Centtum. sociálnych služieb
Ametyst v Tovamom. Ocenenie
navrhol udeliť externý super-
vízor spolu so zamestnancami za
viditeľné výsledky sociálnej sta-
rostlivosti a za zavádzanie no-
vých terapeutických metód i fo-
riempráce.
V kategórii zamestnanec zo

zariadenia sociálnych služieb si
krajské ocenenie spomedzi šies-

tich nominácií prevzala Iubica
Slutaková z Resocializačného
strediska Domov Nádeje Grécko-
katolfckejcharityv prešove.Klien-
ti i kolegovia si na nej vážia
predovšetkým profesionálny,
odborný i ľudský prístup.
Vkategórii prijímatelv zaria-

dení sociálnych služieb bola
cena udelená Emilovi Fabiánovi
zo Zariadenia sociálnych služieb
Jasoň v Spišskej StarejVsi. Jeho
nominácia presvedčila hodnotia-
cu komisiu spomedzi štyroch za-
slaných návrhov. V zariadení je
vnímaný ako človek s nesmier-
nou energiou a ochotou pomôcť
všade tam, kde je to potrebné.

Súčasťou slávnostného pro-
gramu bol aj tentoraz koncert
bez bariér, na ktorom sa predsta-
vili klienti z Ličartoviec, Medzi-

:tubica slutaková pracuje v charite viac ako 20 rokov.Prešla od
práce sociálneho pracovníka v útulku Dom charitas až po terape-
utku v Resocializačnom stredisku Domov Nádeje Gréckokatolíckej
charity v Prešove. V plnej miere sa odborne venuje klientom stre-
diska, v období začiatkov jej terapeutickej praxe často dokázala pre-
konáva ťsvoje limi ty.Svojím profesionálnym, odborným a ludským
prístupom sa stala neodmysliteľnou súčasťou terapeutického tímu
a oporou klientom resocializačného strediska pri ich sprevádzaní
procesom resocializácie. Klienti sa aj po ukončení tohto procesu za
ňou vždy radi vracajú.

I

laboriec, Starej Ľubovne, Barde-
jova a Humenného. Išlo o najzau-
jímavejšie vystúpenia z regionál-
nych koncertov, ktoré sa uskuto-
čnili 22.júna v Červenom Klášto-
re a 28. júna vo Svidníku. Koncert
nadväzuje na tradíciu prehliad-
ky Deň bez bariér, ktorého sedem
ročníkov pripravila krajská sa-
mospráva v rokoch 2003 až 2009.
Vzriadovatelskei pôsobnosti

Prešovského samosprávneho
kraja je 25 zariadení sociálnych
služieb s celkovou kapacitou
2 350 miest. Na zabezpečenie
sociálnych služieb, vrátane neve-
rejných poskytovateľov kraj
vyčlenil na tento rok viac ako
35 miliónov eur, z toho takmer
6 miliónov eur na rekonštrukcie
a modernizácie zariadení sociáI-
nych služieb.

Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom
už 54rokov poskytuje sociálne služby širokej škále odkázaných ludí, a
to v špecializovanom zariadení, domove sociálnych služieb, zariadení
pre seniorov, zariadení podporovaného bývania a útulku. Úsilie vede-
nia je nepretržite smerované na dosiahnutie zvyšovania kvality živo-
ta prijímateľov sociálnej služby, uspokojovanie ich špecifických po-
trieb, a to nielen materiálno-technickým vybavením, ale aj používa-
ním nových terapeutických metód a foriem práce. Zariadenie spolu-
pracuje s partnerom z pardubického kraja z Českejrepubliky, s ktorým
organizuje výmenné pobyty prijímateľov, ale aj zamestnancov.
odozvou je spokojnosť klientova príbuzných, ďakovné listy, telefo-
nátya dopyt po zabezpečení sociálnej služby práve v tomto zariadení.

Emil Fabián je prijímateľom sociálnej služby v Zariadení so-
ciáInych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi. Je to človek hlbokej
a úprimnej viery, elegán, s bravúrnou výrečnosťou a vlastnosťami,
ktoré dokáže oceniť len skutočný znalec života. Vo svojich
95 rokoch sa zaujíma o ľudí i o dianie naokolo s ochotou pomôcť
tam, kde je to potrebné. Je všímavý aj k rovesníkom i personálu,
veľmi rád spieva a hrá na klávesy. Jeho silnou stránkou je humor,
úsmeva radosť, ktorú vie rozdávať. Je príkladom života prežitého
s pokorou a stabilnými hodnotami, ktoré vyznáva nielen slovom,
ale predovšetkým svojimi činmi a skutkami.

V kraji pribudnú nové prvky infraštruktúry. chystá sa videospot
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska v spolu-
práci s oblastnými organizáciami realizuje aktivity týkajúce sa rozvoja drobnej
turistickej infraštruktúry v jednotlivých oblastiach kraja. Sfinalizované budú
v najbližších mesiacoch.

Do rozvoja prvkov turistic- čenia turistických chodníkov Spišských Hanušoviec bude
kej infraštruktúry v tomto roku a osadenie nových hnedých sprejazdnený cyklistický chod-
investuje KOCR 41 500 eur, tabúľ v Prešove a okolí. Na Za- nik v dlžke 3 kilometre.
z toho 21 000 eur z dotácie od magurí bude realizovaná úpra- VBachledovej doline boli reali-
Ministerstva dopravy a výstav- va lyžiarskych bežeckých zované potrebné úpravy zele-
by SR a zvyšné prostriedky a cyklistických tratí, v Malej ne, aby sa prostredie skultúrni-
z vlastných zdrojov. V regióne Frankovej pribudne informač- lo vzhľadom na rast záujmu
Šariš ide o 140 kilometrov zna- ná turistická tabuľa, v okolí turistov najmä o novú atrakciu
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Chodník v korunách stromov.
Dokončené bude značenie cyk-
lotrasy Domaša - Humenné,
nad Bardejovom bude do kon-
ca roka zrekonštruovaná vy-
hliadka v časti Kamenná Hora.
Okrem týchto aktivít sa

KOCRpodieľala na financovaní
posilnených spojov Tatranskej
elektrickej železnice a Ozubni-
covej železnice počas letných
mesiacov v celkovom objeme
35 520 eur. Podporené tiež boli

marketingové aktivity OOCR
Región Vysoké Tatry, karta
výhod Tatry Card, podujatia
v podhorí či tlač propagačných
materiálov v jednotlivých regió-
noch.
V závere októbra si KOCR

Severovýchod Slovenska pri-
pomenie piaty rok svojho fun-
govania. Pri tejto príležitosti
27.októbra predstaví svoju čin-
nosť v Inovačnom partnerskom
centre v Prešove, kde zároveň

premiérovo uvedie oficiálny
prezentačnývideospot o Prešov-
skom kraji.
Krajská orgarnzacia ce-

stovného ruchu Severovýchod
Slovenska (KOCRSVS)je organi-
zácia založená v roku 2012 Pre-
šovským samosprávnym kra-
jom. Jej poslaním je vytváranie
podmienok a realizácia aktivít
zameraných na rozvoj ce- i2
stovného ruchu na území Pre- o
šovského kraja. ~
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