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Deň s primátorom – ponuka pre mladých
ODŠTARTOVAL 4. ROČNÍK  PROGRAMU OBČIANSKA VOĽBA
Rozhovor so sochárom Ľubomírom Purdešom
Sup nad Šarišom
Mladí filantropi tancovali a živlovali
Infoservis

   Dnes tak letne a ľahko....
          Leto pomaly ubieha. Má svoju horúcu ale i daždivo 
osviežujúcu chuť. Nemáme dôvod si sťažovať.
Prírodné zákony človek našťastie nemôže meniť podľa 
momentálnej nálady či chute ovládať.
Vo svojej nesmiernej pýche  porušujeme  zákony prírody 
a ona sa nekompromisne bráni. Bráni sa originálnym 
spôsobom – ohrozí zdravie človeka.
Ak ju zanesieme svojim odpadom a narušíme jej ekosystém, 
jednoducho nás zo svojho systému vyčlení.  Čo  príroda 
neakceptuje je ľudská túžba po moci. Tento  ľudský fenomén  
nie je schopný absorbovať  a rešpektovať kategóriu 
harmónie a rovnováhy . Prírode sú cudzie humanoidné  
pravidlá, naopak, svojou podstatou im dáva zmysel 
a opodstatnenosť. 
Krátkozrakosť a bohorovnosť tých, ktorí prijímajú nesprávne 
riešenia v mene všetkých, je  zahanbujúca a naivná.  Ďalej 
ako na severný pól sa pred následkami  utiecť  nedá.
Leto pomaly ubieha a rozhodnutia sa blížia.
Rozhodnutia v prospech nás všetkých??

       Leto trochu prečistilo hlavy a emócie  a možno vyvolalo 
spomienkový optimizmus v návrat  k dejinne platným etickým 
normám.
Pripomínajúc si  vývoj udalostí predchádzajúcich mesiacov,  
začíname chápať prečo sa zrazu menia ľudské charaktery 
a ich rozhodnutia.
Pravdepodobne chyba je v dvojakom chápaní podstaty 
obsahu slova „zodpovednosť“.
- zodpovednosť, ako záväzok pracovať a usilovať 
  sa v prospech  väčšiny.
- zodpovednosť, ako mandát na získanie osobného
  prospechu a výhod.
Ako sa možno v plnom rozsahu spoľahnúť na rozhodnutia 
vo veciach verejných, ak  sa neprejaví  osobná i občianska 
zásadovosť a profesionálna vážnosť? 
Leto možno prečistilo naše  hlavy a emócie.

Alica Vojčíková

foto: Martin SárossyNa Šarišskom hrade budú žiť dobrovoľníci celý mesiac. Viac na strane 7.
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SVETOVÁ BANKA

Projekt fi nančne podporili: Stráviť jeden deň s primátorom mesta. Vidieť ako pracuje, 
s kým sa stretáva, o čom jedná, aké problémy rieši, 
koľko času venuje tej - ktorej úlohe. Takáto príležitosť pre 
mladých ľudí existuje v meste Lipany. Pred pár rokmi to 
umožnil tamojší primátor, aby posilnil budovanie otvorenej 
samosprávy a pritiahol mladých ľudí do procesu vedenia 
mesta. Na tomto príklade bol postavený nový projekt pod 
názvom „Advokačné aktivity mládeže v troch samosprávach 
regiónu Šariš“. Realizuje ho Komunitná nadácia Veľký Šariš 
vďaka podpore Nadácie Otvorenej spoločnosti – Open 
Society Foundation a Svetovej banky.

Cieľom projektu je rozšíriť „lipanský model“ na ďalšie, 
veľkosťou porovnateľné mestá – Giraltovce a Veľký Šariš, 

a tým umožniť mladým ľuďom porovnať chod samospráv. 
Vytvorením partnerstva medzi mestami formou tímu mladých 
ľudí sa posilnia kapacity účasti občanov v rozhodovacích 
procesoch. Okrem stáží na mestských úradoch projekt 
sleduje ďalšie aktivity – anketa a porovnanie názorov 
mladých ľudí a volených zástupcov samosprávy na vybrané 
problémy; hodnotiaci seminár s prezentáciami mladých 
stážistov; inštalácia občianskeho bilbordu s výsledkami 
projektu a záverečná videospráva (voľne šíriteľný 20 min. 
zostrih o priebehu a výsledkoch celého projektu na DVD 
nosičoch). Bližšie informácie o projekte radi poskytneme na 
čísle 0911-663377.

Martin Sárossy – koordinátor projektu

 Deň s primátorom – ponuka pre mladých

 MOŽNOSTI ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EÚ
   V NOVOM PROGRAMOVACOM OBDOBÍ 2007 – 2013
 Ako to funguje: Európska únia, ktorej je Slovensko 
členom od roku 2004, sa snaží prostredníctvom politiky 
súdržnosti... “podporovať harmonický, vyvážený a trvale 
udržateľný rozvoj hospodárskeho života, vysokú úroveň 
zamestnanosti a sociálnej ochrany, rovnaké zaobchádzanie 
s mužmi a ženami, … zvyšovanie životnej úrovne a kvality 
života, hospodársku a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi.“ (Zmluva o EÚ/Amsterdamská, 1997) 
Politika súdržnosti znamená doslova „držať spolu“, „podpora 
sociálnej súdržnosti“ v žargóne znamená, že EÚ sa snaží 
zabezpečiť, aby mal každý svoje miesto v spoločnosti 
– napríklad riešením problémov chudoby, nezamestnanosti 
alebo diskriminácie.
Programové obdobie pre čerpanie prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov 2007 - 2013 je  pre Slovenskú 
republiku prvým programovým obdobím, v ktorom bude mať 
možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho 
trvania a to na základe dokumentu Národný strategický 
referenčný rámec (NSRR), ktorý zabezpečuje prepojenie 
medzi prioritami Európskej únie na jednej strane a národnými 
a regionálnymi prioritami Slovenska na strane druhej. NSRR 
zároveň plne rešpektuje nový charakter politiky súdržnosti EÚ 
prepojenej na Lisabonskú agendu, čo znamená, že prispieva 
k vytváraniu podmienok pre rozvoj znalostnej ekonomiky 
a uvedomuje si dôležitosť zavádzania znalostnej ekonomiky 
v prostredí globalizácie a rastúcej konkurencieschopnosti.
Máme tri ciele a tri fondy: 
V programovom období 2007 - 2013 sa bude politika 

súdržnosti uskutočňovať prostredníctvom sústreďovania 
príspevkov z európskych fondov do troch hlavných cieľov: 

 Cieľ „Konvergencia“ , v rámci ktorého sa realizuje podpora 
rastu a tvorby pracovných miest v najmenej rozvinutých 
štátoch a regiónoch. V rámci Slovenska pod tento cieľ spadá 
územie Slovenskej republiky s výnimkou územia NUTS 2 
Bratislavský kraj.

 Cieľ „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“, 
pri ktorého realizácii je základným cieľom naplnenie stratégií 
Európskej stratégie zamestnanosti a presadzovanie zmien. V 
rámci Slovenska pod tento cieľ spadá územie Bratislavsého 
kraja.

 Cieľ „Európska územná spolupráca“ - podpora 
harmonického a vyváženého rozvoja územia EÚ formou 
projektov cezhraničnej spolupráce, integrovaným 
nadnárodným rozvojom regiónov a sietí rozvoja a výmen 
v interregióne. Do realizácie tohto cieľa sa zapájajú regióny 
EÚ podľa jednotlivých programov realizovaných v rámci tohto 
cieľa. 

Súčasťou štrukturálnych fondov budú tri fondy: Európsky 
fond regionálneho rozvoja (ERDF), Kohézny fond (KF) a 
Európsky sociálny fond (ESF).
Pod cieľom „Konvergencia“ sa budú podporovať aktivity zo 
zdrojov všetkých troch fondov (ESF, ERDF a Kohézneho 
fondu) nasledovne:
z ERDF - modernizácia a diverzifi kácia ekonomiky, 
modernizácia infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, 

Mesto  Veľký Šariš Lipany Giraltovce
Počet poslancov 11 12 11
Zamestnanci-aparát 
mesta

16 27 11

Počet obyvateľov 4 785 6 650 4 135
Výdaje v roku 2006 76 315 255 207 061 000 124 037 000

veci 
verejné

Obr.: Do nového projektu sú zapojené tri veľkosťou porovnateľné šarišské mestá.

www.vsaris.sk                                                                         www.lipany.sk                                                            www.giraltovce.sk

Titulky internetových stránok miest
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Rozvoj cestovného 
ruchu sa začína stávať 
prioritou v našom 
regióne, ktorý je 
mimoriadne bohatý 
na prírodné krásy. Aj 
zdroje EÚ pre obdobie 
2007 – 2013 sú 
smerované na podporu 
týchto zámerov.

1: Sochárske dielo 
Rastislava Biarinca zo 
Slovenska

Na internetovej 
stránke denníka SME 
sa nedávno objavila 
reportáž mladej 
cyklistky. Na obrázku je 
zachytené sochárske 
dielo z plánovanej 
cyklistickej trasy 
nábrežím Torysy, 
čo potvrdzuje, že 
táto trasa má svoje 
opodstatnenie, a to 
nás môže tešiť. Aspoň 
to málo, čo môžeme 
urobiť, je udržiavať 
nábrežie pokosené... 

2: Sochárske dielo 
Juraja Miska z Ukrajiny

foto: Alica Vojčíková 

energetika, voda, ekologické zariadenia), ochrana životného 
prostredia (obnoviteľné zdroje energie, ekopriemysel), 
podpora inštitúcií regiónov pri správe štrukturálnych 
a kohéznych fondov
z ESF - zvyšovanie kvality na trhu práce, Systémy vzdelávania 
a odbornej prípravy, investície do ľudských zdrojov, zlepšenie 
verejnej správy
z Kohézneho fondu - transeurópske dopravné siete, 
ekologická infraštruktúra, udržateľná mestská doprava, 
obnoviteľné zdroje, energetická účinnosť.

Pod cieľom „Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť“ sa budú podporovať aktivity zo zdrojov 
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja nasledovne:
ESF - zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov, získavanie 
nových pracovníkov, prevencia predčasného odchodu z trhu 
práce, zvýšenie profesijného potenciálu ľudí (handikepovaní, 
migranti, minority,...)
ERDF - podpora výkonnosti, inovácie, nové technológie, 
znalostná ekonomika

Pod cieľom „Európska územná spolupráca“ zameraného 
na odstraňovanie hraníc ako bariéry pre spoluprácu, sa zo 
zdrojov ERDF a iniciatív INTERREG, LEADER, URBAN, 
EQUAL budú podporovať aktivity zamerané na podporu 
zamestnanosti, podporu ochrany životného prostredia, 
viacročné projekty pre trvalo udržateľný rozvoj, výskum, 
vývoj, informačnú spoločnosť, životné prostredie, prevenciu 
rizík, integrované vodné hospodárstvo. 
   
 Najzávažnejšie problémy Slovenska, priority na obdobie 
rokov 2007 – 2013 : Na základe analýz sú v Národnom 
strategickom referenčnom rámci (NSRR) definované ako 
kľúčové disparity nízka  konkurencieschopnosť materiálovej 
výroby a služieb, nedostatočná kvalita ľudských zdrojov, 
nedostatočná kvalita a dostupnosť verejnej infraštruktúry.  
Faktory rozvoja, ktorých napĺňaním bude možné riešiť tieto 
problematické oblasti, boli určené technológie a procesy 
(zabezpečujúce lepšie využitie produkčného potenciálu, 
jeho rozvoj a zvyšovanie  inovačnej kapacity regiónov),  

rozvoj ľudského potenciálu a efektívne využitie  pracovných 
síl, infraštruktúra, zabezpečujúca zlepšenie dostupnosti 
regiónov a kvality životného prostredia a verejných služieb. 
Strategickým cieľom pre Slovensko na roky 2007 – 2013 
je „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a 
výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní 
trvalo udržateľného rozvoja“

Aký druh problémov budú riešiť Operačné programy, 
Prioritné osi: Každý z Operačných programov je určený 
na riešenie niektorej z priorít zadefinovaných v NSRR. 
Každý operačný program má svoju riadiacu štruktúru, 
na čele ktorej je Riadiaci orgán pre operačný program. 
V nasledujúcej tabuľke je uvedená štruktúra Operačných 
programov s riadiacimi orgánmi, finančnými alokáciami, tak 
ako sú definované v NSRR pre cieľ KONVERGENCIA (celé 
Slovensko mimo Bratislavského kraja) na obdobie 2007 
– 2013.

V rámci cieľa „Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť“ (Bratislavský kraj) vyčleňuje NSRR na 
obdobie 2007 – 2013 spolu ďalších 449.018 mil. EUR zo 
zdrojov ERDF a ESF na operačné programy Bratislavský 
kraj – infraštruktúra, Inovácie a informatizácia, Výskum 
a vývoj, Infraštruktúra vysokých škôl, Vzdelávanie, Moderné 
vzdelávanie pre znalostnú  spoločnosť, Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia a
Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie.
                                                                     
   Podpora poľnohospodárstva a rozvoja vidieka  
v  budúcom programovom období nebude súčasťou 
štrukturálnych fondov, ale finančná podpora na tento druh 
činnosti bude realizovaná z rovnakej rozpočtovej kapitoly 
Spoločenstva ako priame platby pre poľnohospodárstvo. 
Kľúčovým dokumentom pre čerpanie zdrojov EÚ určených 
na podporu vidieckych oblastí je na Slovensku Národný 
strategický plán rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013. 
Globálnym cieľom je pre Slovensko podľa tohto dokumentu 
„Multifunkčné poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo 
a udržateľný rozvoj vidieka“.

Mária Mularčíková a Apolónia Sejková

Operačný program Priorita SR
Riadiaci orgán Finančná alokácia Zdrojstrategická špecifická

1. Doprava                        
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ť Dopravná infraštruktúra a verejná osobná 
doprava

MDPT SR 3.206 mil EUR ERDF,KF

2. Životné 
prostredie                      
      

Environmentálna infraštruktúra a ochrana 
ŽP

MŽP SR 1.800 mil EUR ERDF,KF

3. Regionálny operačný 
program        Regionálna ifraštruktúra

MVRR SR,
RO na úrovni 
VÚC

1.445 mil EUR ERDF

4. Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia    
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Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej 
inklúzie

MPSVR SR 864 mil EUR ESF

5. Vzdelávanie                  
                          Moderné vzdelávanie pre znalostnú 

spoločnosť

MŠ SR 600 mil EUR ESF

6. Výskum a vývoj 
 
                          

Výskum a vývoj
Infraštruktúra vysokých škôl

MŠ SR  - VaV 683 mil EUR
200 mil EUR

ERDF
ERDF

7. Zdravotníctvo               
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Modernizácia zdravotníctva
MZ SR 250 mil EUR ERDF

8. Informatizácia 
spoločnosti       Informatizácia spoločnosti       ÚV SR, 

MF SR
993 mil EUR ERDF

9. Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast         Podpora konkurencieschopnosti podnikov 

a služieb najmä prostredníctvom inovácií

MH SR 772 mil EUR ERDF

10. Technická pomoc                                                                                              MVaRR SR
MF SR

97 mil EUR ERDF

Spolu: 10.912 mil EUR

1

2
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 ODŠTARTOVAL 4. ROČNÍK 
   PROGRAMU 
   OBČIANSKA VOĽBA

Po dobrých skúsenostiach a pozitívnej odozve 
verejnosti odštartoval 20. júla 2007 šarišský pivovar už  
4. ročník svojho charitatívneho programu Občianska 
voľba. V tomto roku sa celková suma zvyšuje na 1 
miliónov slovenských korún a rozširuje sa na celý 
prešovský okres.

Program Občianska voľba je určený na podporu 
projektov, ktoré prispejú k skvalitneniu životnej 
úrovne obyvateľov miest a obcí v prešovskom 
okrese. Špecifi cké na tomto programe je, že o výbere 
projektov nerozhoduje fi rma, ale hlasovaním samotní 
občania. Tento program plní aj určitý vzdelávací účel 
pre mimovládne subjekty, ktorým je poskytovanie 
poradenstva pri vypracovaní projektov. To im umožní 
lepšie sa pripraviť na ďalšie získavanie grantov.

Vo štvrtom ročníku zostávajú pravidlá programu 
Občianska voľba rovnaké ako v predchádzajúcom 
roku. Jedinou zmenou je, že program sa rozširuje 
z miest Prešov a Veľký Šariš na celý prešovský 
okres. Prihlásený projekt  by mal tvorivým spôsobom 
prispieť k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti  
a sociálnych služieb, k rozvoju športových aktivít, 
k skvalitneniu kultúrneho a spoločenského života, 
vzdelávania, alebo ekológie. Z prihlásených projektov 
vyberie postupujúce Rada reprezentantov zložená 
zo zástupcov spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. a 
predstaviteľov miest a obcí prešovského okresu. 

V užšom výbere rozhodujú o rozdelení peňazí už 
občania svojimi hlasmi.

Od roku 2004, keď projekt Občianska voľba 
odštartoval, prispel pivovar Šariš sumou viac 
ako dva milióny korún na podporu programov v 
regióne  svojho pôsobenia. V uplynulom roku to bola 
napríklad podpora mladých talentovaných futbalistiek, 
zrealizovanie šarišského okruhu veteránov, 15. medz. 
halového futbalového turnaja pre nepočujúcich žiakov 
či oživenie pamiatok – Rákocziho kaštieľ a hrad.

Program Občianska voľba realizuje spoločnosť 
v úzkej spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš. 
Poradenstvo pri príprave projektov bude poskytovať 
Štefánia Lenzová, riaditeľka Komunitnej Nadácie 
Veľký Šariš. Formulár žiadosti si môžu záujemcovia 
od 20. júla vyzdvihnúť na recepcii pivovaru Šariš, 
priamo v Komunitnej nadácii, alebo stiahnuť na 
stránke www.pivovarytopvar.sk. Žiadosti o podporu 
projektov treba podať do 20. septembra 2007. 

Akciová spoločnosť Pivovary Topvar je členom druhej 
najväčšej pivovarníckej spoločnosti na svete SABMiller.  Do 
portfólia spoločnosti patria slovenské značky Šariš, Topvar, 
Smädný mních a české značky Velkopopovický Kozel, Pilsner 
Urquell, Gambrinus a Radegast Birell. Pivovary Topvar, a.s. 
majú takmer 40% podiel na slovenskom trhu s pivom, ročne 
predajú viac ako 1,7 mil. hl piva a zamestnávajú takmer 1000 
pracovníkov.     
                                   
V prípade potreby ďalších informácií obráťte sa s dôverou na:
Pivovary Topvar, a. s., Drahomíra Mandíková – 
manažérka pre vzťahy s verejnosťou
t. č.:  02/67 28 61 50, mobil 0904/703 137, e-mail: 
drahomira.mandikova@topvar.sabmiller.com

 Drahomíra Mandíková

KRITÉRIÁ 
POSUDZOVANIA 

PROJEKTOV

 Cieľ projektu a 
prostriedky na jeho 

dosiahnutie
- jasne formulovaná téma 

projektu, cieľ projektu a 
prostriedky na dosiahnutie 

cieľa
- súlad projektu so 

zameraním programu 
Občianska voľba pivovaru 

Šariš
- originalita projektu

- dlhodobejšia 
udržateľnosť projektu

 Obsahové a formálne 
spracovanie

- zrozumiteľnosť, 
prehľadnosť, výstižnosť

- logické zdôvodnenie 
cieľa projektu a 

prostriedkov stanovených 
na jeho dosiahnutie

- jasný realizačný plán 
s jednotlivými krokmi a 

časovým harmonogramom

 Finančná stránka
- primeranosť, 
hospodárnosť, 

zdôvodniteľnosť a 
overiteľnosť rozpočtu

- primeranosť 
administratívnych 

nákladov k celkovým 
nákladom projektu

- doložiteľná schopnosť 
organizácie dokončiť 
projekt po vyčerpaní 

príspevku z programu 
Občianska voľba, tzn. že 
projekt bude doložiteľne 

podporovaný z viacerých 
zdrojov

 Schopnosť realizácie
- doterajšie skúsenosti
- odborné predpoklady 

žiadateľa
- prezentácia úspešne 

zrealizovaných projektov

Program je vyvrcholením štvordňových osláv 
mesta Veľký Šariš, ktoré sa konajú pri príležitosti 
790. výročia 1. písomnej zmienky o našom 
meste.

Návštevníkov hradu v tento deň čakajú:

 šermiarske zápasy a hry pre deti
 bábkové rozprávky
 vozenie sa na koňoch a poníkoch    
 zbojnícky prepad a ďalšie prekvapenia 

     na hradnej ceste             
 stredoveká krčma na nádvorí hradu
 dvorský tanec
 príbeh kastelánovej dcéry
 brušné tance tureckých zajatkýň
 tržnica s maliarskymi učňami, hrnčiarmi 

     a šmelinármi
 občerstvenie a mnoho ďalších sprievodných

     atrakcií

Podujatie bolo fi nančne podporené 
v rámci projektu Občianska 
voľba Pivovaru Šariš, Mestom 
Veľký Šariš, Nadáciou SPP, 
Komunitnou  nadáciou Veľký 
Šariš a miestnymi podnikateľmi.

Váš dobrovoľný poplatok za mýto 
pred hradnou bránou nám vynahradí 
akékoľvek vstupné.

Budeme radi, ak pochopíte našu 
snahu o Váš čo najväčší zážitok 
z každej atrakcie a s tým súvisiaci 
organizačný poriadok, preto Vás 
prosíme, aby ste dodržiavali 
pokyny uvedené na časenkách 
- lístočkoch, ktoré Vám rozdáme 
pri vstupe na lúku pod hradom.  

Katarína Pirohová

Zažite s nami návrat do histórie - Šarišský hrad ožíva!
Pozývame Vás na II. ročník Šarišských hradných hier 
– historicko-divadelnú šou 
s názvom „Povesti hradného kastelána 2007“
16. septembra roku Pána 2007 so začiatkom 
o 13,00 hod. na lúke pri ceste na hrad Šariš

 DNI OTVORENÝCH DVERÍ 
V sobotu 15. septembra sa už po desiaty raz otvoria brány šarišského pivovaru, 

aby privítali návštevníkov na tradičnom Dni otvorených dverí. V tomto roku 
budeme spolu oslavovať 40-te výročie uvarenia prvej várky piva Šariši, čaká 

Vás bohatý kultúry program, súťaže, prehliadky pivovaru, množstvo zábavy 
a žrebovanie výhercov atraktívnych cien. 
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 Projekt 
Informačný 
systém
Projekt Informačný 
systém vo Veľkom Šariši 
a Kanaši, podporený 
v Občianskej voľbe 
Pivovaru Šariš v roku 
2006, sa venoval aj 
návrhu na osadenie 
mestského erbu pri 
vstupoch do Veľkého 
Šariša od Prešova, 
Sabinova, Malého Šariša 
a Medzian a do Kanaša. 
Výtvarne ich spracoval 
sochár Ľubomír Purdeš 
v konzultácii s Ing.arch. 
Mikulášom Maníkom. 
Päť bronzových 
erbov osadených na 
kamenných pilieroch 
vysokých 3 m by 
isto boli dôstojnou 
ozdobou nášho mesta. 
Spracované výkresy 
a rozpočet môžu byť 
v budúcnosti súčasťou 
niektorých rozvojových 
projektov. Na obrázku je 
náčrt jedného z návrhov.

Martin Sárossy

 Mladí fi lantropi tancovali 
  a živlovali
Komunitná nadácia Veľký Šariš pomáha vytvárať aktivity 
pre mladých v našom meste. Prinášame správy z dvoch 
úspešných projektov uskutočnených v treťom ročníku 
programu Mladí fi lantropi.

Kanašská tanečná horúčka, podporený sumou 5 000 Sk
Koordinátorkou projektu prvej tanečnej školy v Kanaši bola 
Soňa Köryová. Pod vedením profesionálneho trénera René 
Lempeľa sa v starej škole počas desiatich lekcií mladé páry 
učili tanečné kroky valčíku, waltzu, tanga aj temperamentných 
latinsko-amerických tancov cha-cha, rumba, samba a iné. Na 
záver tanečného kurzu si mladí pripravili príjemnú zábavu 
s rekapituláciou naučených tancov.

Šarišské živlovanie, podporený sumou 6 900 Sk
Na začiatku bol nápad usporiadať tvorivé popoludnie 
pre verejnosť, ktorý sa stal skutočnosťou v sobotu 23. 
júna v záhrade domu na Hlavnej 7. Témou boli štyri živly 
(preto názov živlovanie). OHEŇ v kováčskej vyhni, VODA 
rôznych chutí v čajovni pod baldachýnom, ZEM sa miesila 
na hrnčiarskom kruhu a VZDUCH prúdil cez hudobné 
vzduchonástroje. Príjemnú atmosféru dotvárali stánky 
husliara, farbiarok látok (tzv. batikovanie), rezbári vyrábajúci 

totem. Celý dvor prenikla vôňa gulášových prísad, do 
taktu hrali bubnovači a z ulice lákala maliarska stena. Na 
večer sa pripravovala indiánska sauna a drevo na jánsky 
oheň. Koordinátorkou tohto zaujímavého projektu bola 
Júlia Olejňáková. Poďakovanie patrí všetkým, čo pomáhali 
s prípravnými prácami, najmä študentom z Prešovskej 
univerzity, majstrom a umelcom, ktorí nezištne predviedli 
svoje dielne a priateľom i rodičom organizátorov.

O výsledkoch tretieho projektu podporeného v programe 
Mladí fi lantropi, pod názvom Šarišský brodvej“ prinesieme 
informáciu v jesennom čísle Dialógu.

Text a foto: Martin Sárossy

Základné kroky latinsko-amerického tanca cha-cha (ča-ča) 
učí kanašských tanečníkov učiteľ tanca René Lempeľ.

Čo sa človek zamladi naučí, to potom na plesoch a 
svadbách bude vedieť zatancovať.

Ohňový živel na Šarišskom živlovaní skrotili umeleckí kováči 
z prešovskej dielne METALLIN.

Šarišské živlovanie 23. júna 2007 sa skončilo vatrou. V túto 
noc naši predkovia slávili svätojánske tradície. Originálne 
živlovanie by sa mohlo stať príležitosťou na ich obnovu vo 
Veľkom Šariši. Foto: Lenka Olejňáková

Živel vzduch prúdil cez hudobné vzduchonáctroje na 
koncerte austrálskych trúb nazývaných „didžorido“.

Živel voda – v podobe rôznorodých chutí sa podával 
v čajovni pod baldachýnom.

Najväčší záujem mali deti o živel zem v podobe hrnčiarskej 
hliny pod vedením pani Vyrostekovej. 
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Väčšia časť obyvateľov Veľkého Šariša netuší, že diela 
sochára Ľ. Purdeša,  známeho doma i v zahraničí ako veľmi 
talentovaného žiaka prof. Meliša  na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave, vznikajú tu v našej blízkosti v ateliéri, 
ktorý je v obnovenej budove starej školy. Sochár Ľ .Purdeš 
sa venuje  komornému a monumentálnemu sochárstvu. Jeho 
diela boli prezentované v Nemecku, Chorvátsku, Francúzsku, 
Česku, Belgicku, Slovinsku.
Je pozývaný na medzinárodné sochárske sympóziá. 
Pedagogicky pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy a umenia 
FHPV Prešovskej univerzity v Prešove. Na jeseň ho čaká 
veľká autorská výstava vo Východoslovenskej galérii 
v Košiciach. Pozvali sme ho k rozhovoru o jeho tvorbe.  

Často sa umelci priznávajú k svojim vzorom, môžete nám 
prezradiť kto vás svojou tvorbou oslovil? 
V priebehu svojho umeleckého vývoja som stretol veľmi 
veľa vzorov, avšak z každého som si vybral to, čo mi bolo 
najbližšie. Malo kedy to bola celá tvorba jednej osobnosti. 
Podobne je to aj s obdobiami, umeleckými slohmi alebo 
izmami. Oslovujú ma práce staroveku, stredoveku až po 
avantgardnú súčasnosť. Ak by som mal predsa, niekoho 
spomenúť, filozoficky i výrazovo mi je najbližší sochár 
rumunského pôvodu Constantin  Brancusi, ale aj anglický 
sochár Henry Moore. Veľmi si vážim a intenzívne vnímam 
tvorbu žien - sochárok / Barbara Hepworthová, Marta  Pan, 
Magdalena  Jetelová /, ale najviac ma v poslednom čase 
oslovuje súčasná sochárska  anglická scéna.

Ste v kontakte s mladými tvorivými ľuďmi ako pedagóg, 
čo sa im snažíte odovzdať?
Predovšetkým je to radosť z tvorby, to, čo i mňa napĺňa 
a obohacuje môj život. Teším sa, ak ostávajú po vyučovaní 
a pracujú ďalej. Je to od nich pre mňa ta najväčšia odmena.

Prekvapujú vás niečím?
Každý študent je pre mňa výzvou.  V každom z nich sa 
ukrýva jedinečný vesmír pocitov, nápadov, myšlienok 
a charakterových vlastností. Mojou povinnosťou je ich 
vyprovokovať aby sa ich svet aspoň sčasti prejavil aj 
navonok.

V akom sochárskom materiáli najradšej realizujete svoje 
diela a prečo?
Najradšej mám drevo a kameň., ale pracujem aj v iných 
materiáloch. Rád ich striedam. Keď po práci v  trochu  
prašnom kameni siaham po dreve, pôsobí to na mňa veľmi 
ozdravujúco, no po chvíli znovu túžim dobíjať tvrdý kameň. 
Rád vymieňam hmoty, štruktúry a materiálové energie.

Akému žánru dávate prednosť?
Mám pocit, že robím ako keby všetko. V mojej práci nájdete 
sochu, reliéf, objekt i inštaláciu v jednom. Neodmysliteľnou 
súčasťou mojej tvorby je aj kresba. V poslednom čase ma 
zaujíma počítačová vizualizácia a práca s krajinou.

Tvoríte sugestívne a svojim spôsobom veľmi filozofické 
diela, chcete tým niečo vypovedať?
Teší ma, ak to takto pôsobí, ak tam divák nájde dôležité 
myšlienky a odkazy, ale umenie by nemalo byť iba o ťažkých 
ideách, ale aj o radosti.

O vašich dielach je známe, že tvoríte  technologicky 
dokonale a prepáčte za výraz „ bezodpadovým „ 
vypracovaním. Môžete nám prezradiť ako pri tvorbe 
postupujete?
Už ako študent som si uvedomoval, že i sochársky odpad 
má svoj jedinečný a neopakovateľný tvar. Až po skončení 
školy sa táto zjednocujúca koncepcia ( zjednotenia odpadu 
a produktu) pretavila do cyklu, ktorý nesie meno Trojjedinosť. 
V stručnosti by sa dalo povedať, že jediným rezom vytváram 
dve formy súčasne. Hmota sa rozdelí, obe časti od seba 
odpadnú a obe sú rovnocenné sochy. 
V súčasnosti pracujem na novom cykle Všejedinosť, ktorý 
taktiež využíva túto koncepciu.

Aké témy vás najviac priťahujú?
V rámci tohto cyklu, ktorý tvorím teraz, zaujíma ma všetko. 
Snažím sa priblížiť k princípom, ktorými sa riadi náš vesmír. 
K jeho tajomstvám v exaktnej rovine, ale aj teologickej rovine, 
ktoré tvoria spojité nádoby, ktoré sa navzájom dopĺňajú 
a tvoria jeden celok.

Pracujete i na sakrálnych témach? Kde možno vaše diela 
vidieť?
Áno, môžete ich vidieť v kostole sv. Františka z Assisi vo 
Vranove nad Topľou a v kostole Najsvätejšej Trojice v Dlhom 
Klčove. V súčasnosti je v procese schvaľovania pamätník  
Jána Pavla II., ktorý by mal byť umiestnený pri kostole sv. 
Mikuláša v Prešove.

V Prešove ste vyhrali súťaž o pitné fontány / pred 
TESCOM, na námestí/ . Vedeli by ste si predstaviť niečo 
podobné i vo Veľkom Šariši? 
Samozrejme, že by som si to vedel predstaviť. Mám radosť 
a uprednostňujem, ak je spolupráca sochára a architekta 
paralelná a ak sa rešpektujú vzájomné názory. Iba tak môže 
vzniknúť niečo kvalitné.

Ďakujeme vám za rozhovor a prajeme veľa tvorivých síl 

  Rozhovor so sochárom ĽUBOMÍROM PURDEŠOM

1: portrétna fotka Ľubomíra Purdeša, Foto: Marek Mikluš
2: Ľubomír Purdeš, Pitná fontána pred OD Tesco v Prešove, 2000, bronz, foto: Ľubomír Purdeš
3: Ľubomír Purdeš, Pitná fontána – pešia zóna v Prešove, 1998, bronz, foto: Ľubomír Purdeš
4: Ľubomír Purdeš, Ukrižovaný (detail) 1996, Kostol sv Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, foto: Ľubomír Purdeš
5: Ľubomír Purdeš, Trojjedinosť I., 1996 – 97, drevo, dĺžka 520 cm, foto: Martin Marenčin
6: Ľubomír Purdeš, Madona s dieťaťom, 1996, Kostol sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, foto: Ľubomír Purdeš
7: Ľubomír Purdeš, Zachráňte naše duše, 1988, foto: Ľubomír Purdeš
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 Chceme pomôcť mestu
   riešiť problémy s odpadmi

Nadácia Ekopolis podporila projekt občianskeho združenia 
OK Veľký Šariš pod názvom Alternatívne riešenia v programe 
odpadového hospodárstva miest Veľký Šariš a Prešov. 
Cieľom projektu je pomôcť riešiť problémy ako sú napr. 
spaľovanie plastov v domácnostiach, existencia divokých 
skládok, nedostatok možností na zhodnocovanie bioodpadu, 
bývalá mestská skládka pod hradom ako permanentný zdroj 
znečistenia ovzdušia, nefunkčný systém zberu elektroodpadu 

a nebezpečných odpadov, slabá informovanosť verejnosti 
o možnostiach zneškodňovať a zhodnocovať odpady a riziká 
zámeru budovať novú skládku pre Prešov na území Veľkého 
Šariša.

Problémy s odpadom dnes trápia skoro každú samosprávu. 
Projekt nášho združenia si nadácia Ekopolis vybrala aj preto, 
že naším cieľom je ponúkať alternatívne riešenia a tým 
pomáhať kompetentným pracovníkom mestského úradu 
riešiť túto závažnú problematiku, ktorá sa dotýka každého 
občana. V konečnom dôsledku, projekt má pomôcť efektívne 
využívať verejné financie. Chceme pomôcť pri aktualizácii 
Plánu odpadového hospodárstva a pokúsime sa v rámci 
našich možností získavať aj ďalšie finančné zdroje.

Pozitívny príklad spolupráce samosprávy s ochranármi. Obec 
Raslavice s pomocou mimovládnej organizácie Spoločnosť 
priateľov Zeme získala projekt na vytvorenie obecného 
kompostoviska a zakúpenie obecného štiepkovača. Projekt 
vytvoril v obci nové pracovné miesta. 

Text a foto: Martin Sárossy
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 ŽIŤ MESIAC NA HRADE
Pohľad do areálu 
hradu na jeseň 2006. 
Úlohou dobrovoľníkov 
bude pripraviť nádvorie 
na druhý ročník 
divadelného predstavenia, 
predovšetkým odstránením 
náletových krovín. 
Aktuálne správy od 
dobrovoľníkov nájdete 
na internetovom denníku 
www.hrad.wbl.sk

Foto: Martin Sárossy

Šarišský hrad je zatiaľ neobjavenou perlou reťaze 
najvýraznejších slovenských hradných dominánt: Devín–
Trenčín–Orava–Spiš–Šariš. Do „veľkej hradnej päťky“ ho 
okrem regionálneho mena radí najrozsiahlejšie rovinaté 
nádvorie a najhlbší kruhový výhľad. Vnútorný areál má 
rozlohu 4,5 ha. 

Je to najviac ohrozený a najmenej známy hrad spomedzi 
menovanej pätice. Je silno zarastený náletovými drevinami, 
neznáma je jeho návštevnosť a zatiaľ okrem niekoľkých 
ohnísk ponúka návštevníkom len veľmi málo pre aktívny 
pobyt na hrade. Preto sa skupina dobrovoľníkov rozhodla 
urobiť niečo pre jeho oživenie prostredníctvom projektu 
Šarišský hrad žije. 
Hlavným cieľom projektu je mesačná dobrovoľnícka služba 
na hrade, počas ktorej chceme:
1)  Uskutočniť prieskum návštevnosti hradu
2)  Pripraviť hradné nádvorie na septembrové divadelné hry
3)  Ponúknuť návštevníkom sprievodcovstvo. 

Ubytovanie
Na hrade bude postavený historický stan s kruhovou 
základňou s priemerom 3 m. V stane bude ubytovaná stála 
dobrovoľnícka služba. V reáli hradu bude vymedzený priestor 
na bivakovanie a stanovanie. 

Voda a jedlo
Úžitková voda bude dovezená na 
hrad cisternou. Pitnú vodu a jedlo je 
potrebné zabezpečiť si individuálne. 

Práca 
Sprevádzanie turistov - krátke 
sprievodcovské služby podľa záujmu 

- história hradu, fauna a flóra, Šarišská krajina.
Zber odpadkov - zber odpadkov pozdĺž turistického chodníka 
na hrad (2 km) aj v areáli hradu. Odvoz odpadu do kontajnerov 
na triedený zber (sklo, plasty, PET fľaše, kovy). Výroba 
dreveného oplotenia a prístrešku - z prútov náletových drevín 
výroba tradičných plotov (na obrázku), ktoré budú použité ako 
kulisy, tiež na usmernenie návštevníkov hradu a ako ohrada 
pre zvieratá.

Odstraňovanie krovín - pomocou 
ručných nástrojov (pílka, sekera, 
mačeta, kliešte na kríky). Vítané je 
vlastné náradie a pracovné rukavice. 
Obnova trávnatých plôch - kosenie 
burinísk na ploche asi 1 ha, hrabanie 
sena, obnova trávnatých plôch 
pasením kôz. 

Prieskum návštevnosti - sčítanie návštevníkov hradu a anketa 
– očakávania turistov, dojmy z hradu, odkiaľ prišli, ako často 
chodia na hrad, nápady na oživenie hradu.

Zvieratá 
Na hrade budú aj domáce zvieratá za 
účelom spásania krovín. Kto sníva o tom, 
že raz bude pastierom, môže si to prísť 
na Šarišský hrad vyskúšať. Pastierska 
kapsa a píšťalky sú k dispozícii.

Internetový denník
Priamo z hradu budeme cez bezdrôtové 
pripojenie aktualizovať internetový 
denník na stránke www.hrad.wbl.sk. 
Nájdete tu naj zážitky, s akými ľuďmi 
sme sa stretli a čo sme za deň urobili.

Bezpečnosť
Vstup do areálu hradu je na vlastné riziko. Dbajte prosím na 
vlastnú bezpečnosť. Vyhýbajte sa miestam, kde by mohlo 
dôjsť k uvoľneniu muriva alebo pádu z výšky. 

Dobrovoľnícka služba na Šarišskom hrade bude 
zabezpečená od 15.augusta 2007 do 15.septembra 2007. 
Pridajte sa k dobrovoľníkom. Nie je potrebné sa vopred 
prihlásiť. Jednoducho príďte na hrad, my tam budeme celý 
mesiac. Bližšie informácie na čísle 0911-663377.

Martin Sárossy
Tento projekt sa koná vďaka grantovému programu 

“Podporíme veľké nápady” Konta Orange, n.f.

 Aby Veľký 
Šariš bol 
OK
Dňa 18. júna 2007 boli na 
Ministerstve vnútra SR 
zaregistrované stanovy 
nového občianskeho 
združenia Občiansky 
klub Veľký Šariš so 
skratkou OK Veľký Šariš. 
Poslaním združenia je 
uplatňovať občiansku 
účasť v samospráve 
mesta Veľký Šariš, práca 
s mládežou, vzdelávanie 
mladých ľudí a rozvoj 
filantropie, ochrana 
životného prostredia a 
vydavateľská činnosť. 
Sedem zakladajúcich 
členov si zvolilo trojčlenný 
výbor – Rudolf Čižek 
(predseda), Michal 
Pindeš a Martin Sárossy.
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Lacno predám oblečenie 
a obuv pre dievčatko do 
1,5 roka, ako aj vysokú 

stoličku, kočiar DEMA 
-3 kombináciu. Cena 

dohodou. 
Č.tel.: 0903 101533
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 Sup nad Šarišom
Vzácne ornitologické pozorovanie 
zaznamenal pán Ing. Štefan 
Hanigovský dňa 22. júla 2007, 
kedy videl nad Veľkým Šarišom 
krúžiť supa. Tohto výnimočného 
hosťa privialo z juhu silné 
prúdenie sprevádzané extrémnymi 
horúčavami. Pravdepodobne toho 
istého jedinca zaznamenali na 
Slovensku viacerí ornitológovia, 
prvýkrát na Záhorí 19. júla, odkiaľ 
pochádza aj fotografia letiaceho supa 
(foto: Michal Noga). Supy hniezdili 
v stredoveku aj na Slovensku, kedy 
bola krajina viac odlesnená a na 
horských hrebeňoch sa pásli početné 
stáda hospodárskych zvierat. 

Martin Sárossy Foto: Pedro Holgado www.retamatour.com.

 REAGUJEME
V Dialógu č.2/2007 sme sa venovali aj problematike 
územného plánu mesta Veľký Šariša Kanaš z pohľadu, či 
postačí existujúci územný plán len aktualizovať alebo je 
potrebné spracovať  nový územný plán. Autorka príspevku 
čerpala informácie dostupné k uvedenej problematike 
z internetu : www.eia.sk a vyjadrila, že sa o tejto oblasti vedie 
odborná diskusia.
Na tento príspevok  sme dostali e- mailom reakciu Ing. 
arch. Vladimíra Ligusa, hlavného architekta mesta Prešov, 
ktorý nás upozornil na zmenu zákona v oblasti tvorby, či 
aktualizácie územného plánu města. Z jeho listu vyberáme:
 
„... musím Vás upozorniť, že v článku o územnom pláne 
mesta ste uviedli nesprávne informácie. Novela Stavebného 
zákona č.479/2005  doplnila zákon o §141 ods.10, kde sa 
jednoznačne uvádza: „Územnoplánovacia dokumentácia 
schválená do 1.augusta 2000, ktorá nebola do 31.júla 2006 
aktualizovaná ani preskúmaná podľa §30 odst.4 stráca od 
1.augusta 2006 záväznosť.“ 
Nemôže byť diskusia o tom, či je pôvodný územný plán platný 

- jednoducho podľa zákona platný nie je, tie termíny Veľký 
Šariš prešvihol. Preto sa musí vypracovať nový územný plán 
a nemôže sa to volať aktualizácia. Je samozrejmé že pôvodný 
územný plán bude slúžiť ako podklad pri vypracovaní nového 
územného plánu, ale len ako smerný študijný materiál. Nový 
ÚPN bude musieť byť spracovaný podľa súčasne platného 
zákona a metodiky - dosť sa zmenili požiadavky na obsah 
aj rozsah územného plánu. Napríklad už sa nerobí na určité 
časové obdobie, územné plánovanie je kontinuálny proces 
s povinnosťou minimálne raz za 4 roky hodnotiť aktuálnosť 
územného plánu“.

Na poslednom zasadaní Mestského zastupiteľstva vo Veľkom 
Šariši dňa 28. júla 2007 sme sa dozvedeli od primátora 
mesta, že na základe výberového konania, ktorého víťazom 
bol Ing. Arch. Kužma, sa v súčasnosti  už tvorí nový územný 
plán Veľkého Šariša a Kanaša. Z čoho vyplýva, že ak by sa 
bola stihla aktualizácia územného plánu,, ktorý spracovali 
manželia Ing. arch. Mikuláš Maník a Ing. arch. Zuzana 
Maníková do 31.júla 2006, stálo by to naše mesto menej, než 
spracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie.

Redakcia

 INZERCIA

Oslavy mesta Veľký Šariš budú v 
dňoch 13. - 16. septembra 2007 s 
týmto programom:

 13. 9. 2007 (štvrtok) - Deň 
šarišský 
15.00 - vernisáž výstavy 
Medzinárodného maliarskeho plenéra 
Šarišská krajina
16.00 -18.00 -  program na námestí  - 
vystúpenie MŠ, ZŠ a ZUŠ Veľký Šariš,
speváckeho zboru  Karmel, mužského 
speváckeho tria,
18.00 -18.30 - organový koncert (kostol 
sv. Jakuba)
18.30 - sv. omša
19.30 - krst knihy  Mgr. Jána Rodáka 
- Obnažené pocity
projekt – OZ Rákociho cesta – Les 
rodokmeňov

 14. 9.2007 (piatok) - Deň 
medzinárodný
14.00 - slávnostné mestské 
zastupiteľstvo
15.00 - na námestí – spevácky zbor 
Moyzes,  príhovor primátora  mesta, 
primátorov družobných miest
pozdravy z partnerských miest 
(vystúpenie hostí)
súbor Dúbrava 
historický sprievod mestom +  v areáli 
TJ  odhalenie pamätnej dosky o kaštieli
vystúpenie Katky Koščovej
skupiny Komajota
skupiny hip-hop tanec
tancovačka na námestí - hrá  Plastic 
Hujbonon

 15.9.2007 (sobota) - Deň piva
- 11.00 - deň otvorených dverí  
Pivovaru Šariš
20.00 - premietanie na námestí filmovej 
novinky 
Svěrák: Vrátne láhve

 16.9.2007 (nedeľa) - Deň 
historický
11.00 -  historický sprievod  mestom
13.00 -  divadelné predstavenie  na 
hrade Šariš a množstvo ďalších 
atrakcií

Medzinárodný maliarsky plenér začína 
3. septembra  Účasť prisľúbili spolu 
desiati  umelci  z Ukrajiny, Poľska,  
Maďarska, Bulharska , Česka  a tiež aj 
zo Slovenska.. 

Program osláv mesta Veľký Šariš pri príležitosti 790. výročia 
prvej písomnej zmienky o Veľkom Šariši

Iveta Perecárová, ved.odd.kultúry mestaVeľký Šariš

 Sv. omša na 
Šarišskom hrade

Uprostred daždivých dní 
slnko zasvietilo práve na 

sobotňajšie popoludnie 11. 
augusta. A tak sa na hrade 

mohli stretnúť veriaci so 
svojimi kňazmi z Veľkého 

Šariša, Svinej a Sabinova. 
Hosťami boli dominikáni 
z Košíc. Kázeň mal brat 

Irenej (na obrázku). „Túto 
tradíciu chceme udržať 

a termín konania sv. omše 
sme určili na prvú sobotu 
po sviatku sv. Dominika, 

ktorého si v cirkevnom 
kalendári pripomíname 

8. augusta“. Povedal 
vdp. Alexander Repický, 

správca veľkošarišskej 
farnosti.

Text a foto: Martin Sárossy

ď a k u j e m e :
Tretie číslo Dialógu o Veľkom Šariši a Kanaši, ktoré je 

nepredajným informačnými časopisom nadácie, vychádza vďaka 
finančnej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti, Konta Orange, n.f. 
a darcov. Naša vďaka patrí všetkým prispievateľom a dobrovoľným 
spolupracovníkom, ktorí prispeli svojimi príspevkami a názormi 
k tvorbe tohto čísla novín.
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