
D I A L Ó G

D I A L Ó G
    O    V E Ľ K O M    Š A R I Š I    A    K A N A Š I

D I A L Ó G
2 0 0 4
3

1.ročník

1

zamyslenzamyslenie

z obsahu:z obsahu:

      Životné prostredie (ŽP) je všetko okolo nás, zdôrazňujem 
to preto, aby sme si nezamieňali ŽP s prírodným prostredím. 
Ak chceme hodnotiť ŽP musíme vychádzať z globálnych 
problémov, ktoré majú dopad na základné zložky ŽP ( pôda, 
voda, vzduch ). Spomeniem aspoň zvýšenie koncentrácie 
oxidu uhličitého v ovzduší, následkom ktorého dochádza 
k otepľovaniu klímy, či zvýšená koncentrácia oxidu siričitého, 
ktorý sa z ovzdušia vymýva pri dažďových zrážkach, hovoríme 
tomu tzv. kyslé dažde.. K najväčším znečisťovateľom ŽP 
a jeho zložiek patrí energetika, priemysel, poľnohospodárstvo 
a komunálny odpad. 
    Položme si teda otázku a zároveň aj odpoveď, akým 
spôsobom sa podieľame aj my na znečisťovaní ŽP v našom 
meste a okolí. Určite mi dáte za pravdu, že je to komunálny 
odpad. Pri riešení komunálneho odpadu sa urobil malý krok 
vo Veľkom Šariši. Mám na mysli triedenie odpadu, ktoré                
je však nedostatočné a zdôrazňujem nezáväzné. Pre 
zlepšenie tohoto stavu by som sa zamerala viac na osvetu, 
dôsledné triedenie do určitých kontajnerov a zvýhodnenie 

tých občanov, ktorí odpad triedia, prípadne sankcionovanie 
tých, ktorí predpisy porušujú. 
   Pozitívnym prínosom na zmiernenie dopadu na ŽP 
vo Veľkom Šariši je vybudovanie biologickej čistiarne 
odpadových vôd. Častokrát je “ čistička “ kritizovaná              
za nadmerné šírenie zápachu. Táto skutočnosť súvisí 
s technickými problémami, ktoré sa chtiac nechtiac vyskytnú. 
Nevidela by som to ale tragicky.  
    V čom by som uvítala zmeny, prípadne nápravu? Je to 
predovšetkým v rozširovaní zelene, väčšia starostlivosť 
o prírodné a historické pamiatky mesta, čistota verejných 
komunikácií a priestranstiev v každom ročnom období. V tejto 
súvislosti by som rada ocenila snahu Únie žien Slovenska 
vo Veľkom Šariši, ktorá každoročne hodnotí najkrajšiu 
predzáhradku. Skúsme to rozšíriť aj na ulice, prípadne 
poukázať aj na tých, ktorí okolie svojho domu zanedbávajú           
a spôsobujú tak vážne problémy, mám na mysli šírenie  burín, 
prachu, zápachu a pod. 

                                                                 Danica Fazekašová

Príroda je vždy krásna,
švárna, mladá,                       
krásu oblieka jednu, 
druhú skladá.

     Andrej Sládkovič

Strategické plánovanie
Postavenie obce v konkurenčnom prostredí
Anketa „Čo vás trápi...“ 
Občianska voľba

   Hodnota a budúcnosť pamiatok Veľkého Šariša
   Infoservis

   Pri písaní týchto krátkych úvah 
na tému životného prostredia som si
uvedomila aké je dôležité zvoliť smer 
myšlienok. Rozhodla som sa ísť cestou
vlastnej reflexie.

Prečo sa človek stáva ľahos-
tajným k osudu detí naších detí?
Spomínam si na úžasné zážitky z vý-
letov s rodičmi, ktorých láska k prírode
sprevádzala celý život. Dnes chodíme 
s našimi deťmi do hypermarketov.
Nakupujeme, konzumujeme fyzic-
ky i duševne. Svet vnímame spros-
tredkovane, cez televíznu obra-
zovku, a my si ani neuvedomu-
jeme ako sa meníme na figúrky,
ktorými manipuluje kolos marketingu.
Musím uznať je to pohodlné. Nemusím 
sa ťažko štverať do kopcov, spev vtákov
mi ponúka televízny dokument, o flóre 
a faune sa dozviem všetko, čo ma

zaujíma. Popri tom vyprázdnim kelímok 
niečoho dobrého a odhodím ho do
smetného koša. Do tejto chvíle sa to 
dá ospravedlniť konfortom modernej
doby.
   Ale kde sa stratila naša túžba 
pocítiť vánok, vôňu horúcim letom
rozohriatej lúky, kde sa stratila túžba 
pozorovať ten úžasný kolobeh života
okolo nás?

A  tak sa jedného dňa vyberieme s vnú-
čikom do lesa a zrazu pocítim ten zázrak
objavovania z vlastných detských 
čias. Oči dieťaťa, ktoré s bázňou chytá
bežiaceho chrobáčika, žiaria, pozrie 
sa s otázkou na mňa. A ja sa v tej
chvíli cítim hrozne, pretože pár met-
rov od nás leží kopa odpadu, ktorý tu
niekto nedávno vyviezol pretože to 
považoval za najjednoduchšie riešenie.
Smrdí to, povaľujú sa tu umelohmotné 

fľaše. Môj vnúčik zatiaľ vníma očarene
malého chrobáčika, ale čo mu po-
viem až začne súvislosti chápať?
Ako skryjem tú svoju hanbu za to, čoho 
som sa dopustila so svojou generáciou
na prírode?

Kde beriem tú odvahu odopierať mu 
prírodu v tej nádhere, ako som ju zažila
ja?
   Cítim ako sa vo mne dvíha vlna odhod-
lania niečo pre budúcnosť našich detí
urobiť. Nemusí to byť nosenie transpa-
rentu o záchrane našej prírody v centre
Bratislavy, stačí keď nebudem ľahos-
tajná k ničeniu informačných tabúľ na
ceste na Šarišský hrad a budem hrdá 
na seba, že som nestratila posledné
zvyšky slušnosti a zodpovednosti 
za budúcnosť i napriek väčšinovej
ignorancii.
                                          Alica Vojčíková

Takto vyzerá divoká skládka komunálneho 
odpadu v okolí Veľkého Šariša. Foto: M.Janoško

Súhra krásy prírody úpätia šarišského hradného kopca 
/ Hron / s rekreačným lyžovaním. Foto: M.Janoško



 Môj dom- 
   môj hrad?

    Platí to všade 
vo svete, aj keď význam 

sa líši. 
Väčšina obyvateľov nášho 

mesta býva v rodinných 
domoch a obklopuje sa 

zeleňou. Tí, ktorí bývajú 
v bytovkách jej majú 

nedostatok a aj tá, ktorá 
tu je, je nedostatočne 

udržiavaná. Ako takmer 
za všetkým, aj tu sú 
hlavným problémom 

peniaze, aspoň tak všetci 
hovoria. 

V zahraničí sa úroveň 
mesta neposudzuje len 
z hľadiska historických 

pamiatok či architektúry 
mesta, ale aj rozlohou 

zelených plôch a počtom 
parkov. Naše mesto nemá 

objekt, respekíve časť, 
ktorá by bola považovaná 

za jeho dominantu. 
Práve tu sa vynára 

veľká možnosť, ktorú 
nám všetkým predkladá 

naša Komunitná nadácia 
Veľký Šariš. Ide o snahu 

uskutočniť projekt 
estetizácie mesta v okolí 
MsÚ, kostola sv. Jakuba 
a starej ZŠ. Vytvorilo by 
sa tak miesto, ktoré by 

slúžilo nám všetkým. 
Miesto pre duchovné 

stretnutia, oddych, 
kultúrne podujatia, 

stretnutia matiek s deťmi, 
mládeže a vzdelávania.

   Miesto, na ktoré by sme 
boli hrdí a kde by sme 

pozývali svojich priateľov. 
To všetko 

sa môže uskutočniť 
aj vďaka finančným 

prostriedkom EÚ. Je 
len na nás, ako sa my 

všetci postavíme k tejto 
myšlienke, prispejeme 

svojimi návrhmi a budeme 
ďalej túto myšlienku 

estetizácie mesta rozvíjať.
   Pridajte sa k nám, aby 

sa naše mesto mohlo 
začleniť medzi vyspelé 

mestá, bohaté na okrasnú 
zeleň a parky. Projekt 

estetizácie mesta nie je 
snom, je uskutočniteľný 

ak neostaneme ľahostajní 
k súčasnému stavu 

a vystúpime von 
zo svojho domu – hradu.

                                          
         Martin Janoško
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 Námestie 
sv. Jakuba 
vo Veľkom 
Šariši

      Súčasťou estetizácie 
mesta Veľký Šariš je aj 
návrh Námestia sv. Jakuba, 
ktorý využíva terénne 
danosti centra mesta, 
funkčne prepája kostol, 
školu, mestský úrad, farský 
úrad, múzeum a galériu 
do  jednotného centrálneho 
priestoru mesta.
     Ústredným motívom 
námestia je fontána 
s abstraktnou sochou 
predstavujúcou mušľu 
ako atribút svätého 
Jakuba, patróna mesta. 
Kompozícia námestia sa 
skladá z dvoch základných 
častí – plochy dláždenej 
prírodným a umelým 
kameňom a terénneho 
auditória. Kamenná 
plocha vytvára priestorové 
možnosti pre postavenie 
pódia pri rôznych 
mestských a cirkevných 
slávnostiach, kultúrnych 
i politických podujatiach.  
Návrh v detailoch rieši aj 
mestský mobiliár – fontánu, 
lavičky, stojany na bicykle 
a informačné tabule. 
Monika Mudroňová

Strategické
plánovanie

Strategické
plánovanie

  Strategické plánovanie
   Čo to je strategické plánovanie?

   Strategické plánovanie je participatívny proces na vytvorenie 
rozvojového strednodobého plánu – strategického plánu, kde 
sa kľúčoví partneri spoločne dohodnú na vykonaní určitých 
stratégií za účelom dosiahnutia strednodobých rozvojových 
cieľov. Strategické plánovanie sa zameriava na potenciálnu 
podporu kľúčových partnerov a zvyčajne v sebe zahŕňa 
fyzické, finančné a inštitucionálne aspekty plánovania. 

     Je to silný nástroj na dosiahnutie 7 základných cieľov:
a) identifikovať ako občania a inštitúcie vnímajú lokálne 
problémy a prekážky, ktoré majú byť riešené v rozvojovom 
programe, projekte alebo pláne
b) identifikovať hodnoty, stanoviská a postoje občanov, ktoré 
musia byť v strategickom pláne reflektované
c) prihliadať na národné rozvojové ciele a pohybovať sa v ich 
rámci na lokálnej úrovni
d) mobilizovať kritickú masu účastníkov a podporovateľov 
implementácie strategického plánu ako celku, ako aj jeho 
častí v rámci mesta
e) vytvoriť dostatočnú podporu a dosiahnuť pocit vlastníctva 
plánu lokálnymi účastníkmi
f) naštartovať tímovú prácu počas plánovania, implementácie 
a hodnotenia programu
g) zlepšiť manažérsku prácu celého tímu, plánovať 
a manažovať kontinuálne procesy počas 
implementácie.   

    Aký význam má pre občana strategický 
plán?
1. Strategický plán je jedným z povinných 

dokumentov (tak isto ako územný 
plán), ktoré je  nevyhnutné predložiť pri 
schvaľovaní projektov, ktoré sa uchádzajú 
o finančný príspevok z Európskych fondov. 
Žiadateľ o finančný príspevok napr. mesto, 
obec, podnikateľ, podnik, nadácia musí 
v žiadosti o finančný príspevok z fondov 
EÚ deklarovať, že jeho projekt je v súlade 
so strategickými zámermi a cieľmi strategického plánu 
mesta, vyššieho územného celku a pod.   

2.Je dôležité, aby sa občania ako aj záujmové skupiny, 
prípadne podnikatelia a iní záujemcovia zúčastnili na 
tvorbe strategického plánu najmä preto, aby navrhli aj 
svoje myšlienky a názory pre ďalší rozvoj mesta, pre ktoré 
je potrebné v procese tvorby strategického plánu získať 
konsenzus zainteresovaných účastníkov. Na základe 
konsenzu a podpory väčšiny účastníkov tohto procesu 
si pripravia priechodnosť svojich plánov a projektov pre ich 
financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ.

3. Občanom, ktorým nie je ľahostajný ďalší rozvoj mesta 
participácia na strategickom pláne prinesie možnosť 
zapojiť sa do spolurozhodovania o tom, akým smerom 
sa mesto bude rozvíjať, aké aktivity budú podporené 
z verejných prostriedkov mesta a tiež získajú prehľad 
a informácie o dianí v meste a jeho budúcich plánoch. 
Participáciou občanov sa posilní kontrola nad verejnými 
vecami a vylúčia sa okamžité rozhodnutia založené na 
individuálnych záujmoch jednotlivcov, ktoré by mohli byť 
v rozpore s občianskymi záujmami alebo by mohli spôsobiť 
občanom nezvratné environmentálne, hospodárske alebo 
sociálne škody alebo zdravotné problémy.

4. V procese plánovania získajú občania partnerov 
a podporovateľov svojich myšlienok, prípadne získajú 
podporu samosprávy pre ďalšie aktivity. Okrem podpory 
budú mať partneri možnosť združiť finančné prostriedky 
z rôznych zdrojov.

5. Zdroje a finančné prostriedky, ktorých obvykle nie je 

dosť sa musia použiť na priority, ktorých poradie si určia 
sami občania podľa toho, čo považujú za dôležitejšie na 
riešenie.

6. Počas procesu plánovania získajú vzťah a vlastníctvo 
k strategickému plánu, získajú informácie o tom, čo sa 
deje v meste a pocit, že môžu ovplyvniť toto dianie. Na 
základe skúseností z participácie občanov je známe, že 
počas tohto procesu sa rozvíjajú ľudské zdroje a pripravujú 
kapacity pre ďalšie aktivity v meste.

   Strategický plán má nasledovné charakteristiky:
   Zmena a rozvoj
Strategický plán si kladie za cieľ „zmeniť súčasný kurz, 
alebo smer“ a otvára nové možnosti pre rozvoj mesta. 
Strategický plán sa odvíja od reálnej a prijateľnej predstavy 
občanov o blízkej budúcnosti (vízie), ktorá si bude vyžadovať 
prispôsobenie existujúceho stavu. Strategický plán mesta sa 
tvorí na obdobie 5 až 10 rokov.
   Územie
Strategický plán má vždy veľmi jasne zadefinované hranice 
(priestorové a administratívne) svojej platnosti a účastníkov 
rozhodovania.
   Makro pohľad
Strategický plán predpokladá plánovanie hlavných častí 
mestského systému (napr. pôda, infraštruktúra, služby, 
zdroje, administratíva) integrovane a nezameriava sa len na 
jednotlivé izolované projekty, ktoré sú v záujme niektorých 
jednotlivcov. Vyplýva to z princípov synergie, keď pridaná 
hodnota rozvoja mesta ako celku prináša benefit aj pre 

jednotlivcov aj pre rôzne záujmové skupiny. 
Tento „makro pohľad“ - celkový pohľad na 
rozvoj mesta ako takého sa stáva hybnou 
silou a motiváciou pre rôzne inštitúcie 
a jednotlivcov, ktorí sú schopní dosiahnuť 
skôr dohodu pre realizáciu viacerých 
plánov a projektov, ktoré môžu priniesť 
prospech viacerým (napr. realizácia cesty 
a chodníka môže priniesť prácu a zisk aj 
pre nezamestnaných občanov, mamičky 
s deťmi, ale aj pre podnikateľov, alebo 
z vyčistenia hradného areálu môžu profitovať 
jeho návštevníci, ako aj majitelia obchodíkov, 
ubytovacích kapacít a služieb, ktorí im 

poskytnú služby).
   Politická podpora
Strategický plán predpokladá nevyhnutnú politickú podporu, 
čo znamená podporu „zhora“ (mestský predstavitelia, 
politické strany ako aj silné mienkotvorné inštitúcie) ako aj 
podporu „zdola“ od občanov.
   Generovanie zdrojov
Strategický plán kladie dôraz:
- na finančné súvislosti rozvojových programov, to znamená 
naplánovať si na dané obdobie len to, čo je reálne z pohľadu 
finančného
- na prínos pre občanov a trvalý rozvoj mesta 
- na mobilizovania zdrojov (finančných, materiálnych, 
ľudských a pod.) s prihliadnutím na predpokladané vplyvy, 
ktoré rozvojové programy vyvolajú svojou realizáciou.  
 Zdroje, ktoré sú dostupné dovoľujú naplánované 
rozvojové aktivity zrealizovať. Odhad zdrojov, priechodnosť 
naplánovaných aktivít a ich obhájenie pred občanmi, ich 
užívateľmi, inštitúciami, podnikmi alebo v širšom slova 
zmysle celou samosprávou oprávňuje mesto a dáva mu 
legitimitu investovať v súlade s cieľmi strategického plánu. 
Právo rozhodovať o tom, na čo sa použijú verejné prostriedky 
a v akej priorite majú predstavitelia tak isto ako aj občania 
mesta. Strategické plánovanie často napomáha združovať 
a generovať finančné prostriedky z rôznych zdrojov: štátnych, 
súkromných alebo verejných, ktoré slúžia na realizáciu 
spoločne plánovaných aktivít.
   Implementácia
Strategický plán je orientovaný na implementáciu myšlienok 

Prepojenie prírody, 
športu a parkov 
vo svete a u nás

Obrázok 1: 
Centrál park New York
Obrázok 2 : 
Tenisové kurty TJ 
Slavoj Veľký Šariš
 – kolkáreň
Foto: M.Janoško

Pohľady na súčasný stav Námestia sv. Jakuba. Foto: L. Babuščák

Postavenie 
obce v 
konku-

Postavenie 
obce 

v konku-
renčnom 
prostredí

do praxe. Jeho realistickosť je kombináciou naliehavosti 
riešenia problémov, politickej podpory a alokácie zdrojov, čo 
podporuje jeho realizáciu prostredníctvom konkrétnych aktivít. 
Úspešné implementovanie strategického plánu a viditeľnosť 
výsledkov pre občanov napomáha motivovať občanov 
k aktivite, pritiahnuť ďalšie finančné zdroje a pokračovať              
v jeho realizácii.
   Inovatívnosť a učenie sa
Strategický plán  prináša nové myšlienky, reformy a zmeny 
a napomáha ich realizovať. Počas spracovania strategického 
plánu sa získavajú nové skúsenosti a prístupy k riešeniu 
problémov, ktoré sú jedinečné pre dané mesto, adaptujú 
sa na podmienky mesta a odskúšajú v procese realizácie 
jednotlivými aktérmi. Táto skúsenosť sa nazýva „učenie sa 
za pochodu“. Zainteresované subjekty majú možnosť poučiť 
z jedinečného procesu jeden od druhého. Účastníci realizácie 
strategického plánu častokrát objavia inovačné prístupy, 

osvoja si ich a pri ďalšej realizácii alebo jej opakovaní majú 
schopnosť monitorovať a hodnotiť úspešnosť implementácie 
projektu.

   Záver
Strategický plán je silným nástrojom, ktorý so sebou prináša 
možnosť zaujímať sa o veci verejné, komunikovať so svojimi 
susedmi a partnermi a spájať svoje sily a schopnosti, aby 
sa realizovali veci, na ktoré samostatne nemáme dosť síl. 
Každý človek môže priniesť niečo vo svoj prospech, ale aj 
v prospech všetkých ľudí v meste, čo v konečnom dôsledku 
prinesie viditeľné zmeny, na ktoré budeme môcť byť hrdí. 
Energia, ktorá vzniká spoluprácou sa násobí a zanecháva 
viditeľné stopy, ktoré budeme schopní pocítiť my, návštevníci 
mesta a naše deti v budúcnosti. Za pokus to stojí, nie?

                                                            Adriana Roháriková
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     1  Kostol sv. Jakuba  
     2  Stará škola  
     3  Mestský úrad 
     4  Farský úrad
     5  Fontána
     6  Pódium
 

6

5

21



  Do Klubu darcov 
prispeli 
hodnotou do 100,- Sk  
cca 70 osôb sumou: 
9 031,80,- Sk.
Od 100,- Sk do 999,- Sk 
prispeli: 
A.Drábová, 
Mgr.E.Husárová,
M.Mižigár, 
Mgr.A.Vargová, 
B Žlebek, 
S.Novotný, 
J.Čaja, 
Ing.F.Múdry, 
Mgr.Š.Lenzová, 
M.Skalka, 
Ing.M.Hanudeľ, 
Ing.J.Horánsky 
s manželkou, 
Dr.A.Vojčíková,
p.Smolko, 
Ing.Pavlík s manželkou,
Mgr.I. Majáková,
M.Pavlíková, 
p.Sučko,
p.Knútová, 
p.Škvarlová, 
p.Pavlinský,
S.Nosáľová,
V.Tomáš.
Od 1 000,- Sk 
do 5 000,- Sk 
a viac prispeli:
Ing. N.Liberková, 
Mgr.G.Hrášková, 
Dr.D.Scheffel, 
Dr.M.MacDonald,
J.Varga, 
Ing.Dobrovič, 
Ing.Ľ.Vybošťok, 
Ing.Plučinský, 
M.Grega, 
Ing.J.Bubanec, 
Ľ. Olejár, 
B.Binder 
a 2 darcovia, ktorí si 
nepriali byť menovaní.
Celková suma získaná 
do Klubu darcov: 
50.570,80,- Sk.

     Komunitná nadácia 
Veľký Šariš aj touto cestou 
úprimne ďakuje všetkým 
darcom, ktorí  prispeli do 
Klubu darcov. 

Štefánia Lenzová

  Klub darcov 

     V prvom čísle Dialógu 
o Veľkom Šariši a Kanaši 
sme Vás informovali, ako 
je možné sa stať členom 

Klubu darcov pri Komunitnej 
nadácii Veľký Šariš 

a zúročiť Váš finančný dar 
trojnásobne.

     Od septembra minulého 
roku vznikla mimoriadna 
možnosť stať sa členom 

KLUBU DARCOV pri 
Komunitnej nadácii Veľký 

Šariš. Členom klubu sa 
mohol stať každý, kto 
venoval tejto nadácii 
finančné prostriedky. 

Tento zaujímavý projekt 
sme úspešne uzavreli 

koncom júla, tj. získali sme 
od individuálnych darcov 

niečo cez 50 000 ,- Sk 
a tým splnili podmienku pre 

spoločnosti: Orange, a.s. 
a Slovenskú sporiteľnu, 

ktoré sumou 50 000,- Sk 
tiež prispeju do uvedeného 

Klubu darcov. 
    Pri vyhlasovaní  projektu 

bolo všetkým darcom 
vysvetlené, že získané 

a zúročené finančné 
prostriedky budú použité na 
podporu projektov detských 

ihrísk. Darcovia, ktorí 
darovali od 

1 000,- Sk viac sa súčasne 
stali členmi komisie, ktorá 

bude vyberať najkvalitnejšie 
projekty na detské ihriská a 
schvaľovať výšku príspevku 
z uvedeného  Klubu darcov.

Zasadnutie tejto komisie 
za účasti zástupcu za 

spoločnosť Orange a.s. 
a Slovenskej sporitelne 

sa uskutoční: 
7.októbra 2 0 0 4 

v priestoroch Komunitnej 
nadácie Veľký Šariš.

Komunitná nadácia Veľký 
Šariš preto vyhlasuje 

grantové kolo na podávanie 
zaujímavých projektov 

zriaďovania alebo úpravy 
detských ihrísk vo Veľkom 

Šariši a Kanaši. Žiadosti 
môže predložiť skupina 

občanov, ktorí tento projekt 
zrealizujú za finačnej 

podpory zo zdrojov  Klubu 
darcov. Projekty môžete 

predkladať na formulároch, 
ktoré si môžete stiahnuť na 

www stránke našej nadácie: 
http://home.nextra.sk/
komunit alebo osobne 

vyzdvihnúť v kancelárii 
nadácie v dňoch  

utorok a piatok: 9.00-12.00,
streda: 14.00-17.00. 
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    Komunitná nadácia Veľký Šariš sa rozhodla 
prostredníctvom iniciatívy Klubu darcov podporiť projekty 
detských ihrísk vo Veľkom Šariši a Kanaši.
  Počas priebehu získavania darov do Klubu darcov pracovníci 
nadácie oslovovali miestnych podnikateľov a obyvateľov 
mestečka. Stretli sme sa s viac, či menej jednoznačnou 
podporou, ale aj s odporom, hraničiacim 
až s neoprávnenou agresivitou. Väčšina 
však zaujímavú myšlienku s radosťou 
podporila, aj s ohľadom na skutočnosť, že 
existujúce plochy v našom meste nespĺňajú 
predstavy rodičov a detí, resp. v niektorých 
častiach mesta úplne absentujú, nehovoriac 
o mestskej časti Kanaš.
   Na jednej strane možno povedať, že 
u ľudí, ktorých sme oslovili, sme sa stretli so 
záujmom, no na strane druhej, sklamaním 
bola účasť rodičov, predovšetkým matiek, 
na verejnom stretnutí vo veci výstavby 
detských ihrísk. Napriek tomu, že niektoré 
mamičky boli oslovené písomne, i že sme o konaní stretnutia 
informovali v mestskom rozhlase a vylepenými plagátmi. 
Počet ľudí, ktorí na stretnutie prišli sme mohli spočítať na 

prstoch jednej ruky... Pritom cieľom tohto stretnutia malo 
byť verejné prezentovanie predstáv a návrhov obyvateľov 
Veľkého Šariša k umiestneniu detských ihrísk...
     Rôzne boli reakcie i jednotlivých poslancov Mestského 
zastupiteľstva vo Veľkom Šariši. Niektorí projekt podporili bez 
zbytočných komentárov, iní , na našu radosť, prezentovali aj 
konkrétne predstavy o potencionálnych lokalitách, kde by 

ihriska mali byť vybudované. Našli sa však aj 
takí, ktorí radšej telefón nedvíhali, prípadne 
odmietli osobné stretnutie, ba dokonca aj 
takí, ktorí nepodporenie projektu
otvorene vyjadrili.
   Natíska sa otázka: Chceme vôbec urobiť 
niečo pre príjemnejší život v našom meste? 
Chceme našim deťom darovať krajšie chvíle 
detstva, hry, rozvíjať ich tvorivosť? Tak prečo 
sa tvárime, že nás sa to netýka??? A dokedy 
budeme čakať, kým tento problém niekto 
vyrieši za nás?. Dočkáme sa toho vôbec? 
Veď to robíme pre deti, tie nevinné a úžasné 

stvorenia, ktoré sú našou budúcnosťou a ktoré nám raz vrátia 
to, čo sme do nich investovali...   
                                                                       Iveta Majáková

  22 projektov pokračuje 
    v Občianskej voľbe Pivovaru 
    Šariš, a.s.

   Na svojom zasadnutí 31. augusta rozhodla Rada 
reprezentantov Občianskej voľby Pivovaru Šariš 
o projektoch, ktoré sa budú uchádzať ďalej 
o Vašu priazeň a udelenie finančných 
grantov na ich realizáciu. Ako sme Vás 
už informovali na stránkach časopisu 
Dialóg, Občianska voľba Pivovaru Šariš je 
programom, ktorý je zameraný na podporu 
rozvoja regiónu Šariš v oblasti vzdelávania, 
ekológie, kultúry, športu a ďalších 
občianskych aktivít. Samotná Občianska 
voľba odštartovala na jar a prihlásiť sa 
o podporu mohli neziskové organizácie 
a právnické subjekty z Prešova a Veľkého 
Šariša, ktoré chcú pomôcť rozvoju svojho 
okolia. Do uzávierky, ktorá bola 31. júla, 
sa dohromady prihlásilo 53 organizácii spolu 
so 62 projektami. 
   Projekty si podrobne preštudovali členovia Rady 
reprezentantov, ktorá je zložená z významných osobností 
Prešova a Veľkého Šariša. Predsedom Rady reprezentantov 

je Ján Čerkala, manažér závodu Pivovaru Šariš. Posudzované 
projekty boli zaradené do piatich kategórií:
1. zdravotná a sociálna sféra, ekológia
2. kultúra – jednorazové aktivity
3. kultúra – dlhodobé aktivity, pamiatky, ekológia
4. šport a detské ihriská
5. vzdelávanie a záujmová činnosť detí

   Do ďalšieho kola nakoniec vybrala Rada 
reprezentantov 22 projektov, ktoré sa spolu 
uchádzajú o sumu temer 2 milióny korún. 
V projekte Občianska voľba je však na tento 
rok pripravená suma 1 milión korún. Preto 
nám dovoľte touto cestou predstaviť Vám 
jednotlivé projekty. Teraz je totiž tá správna 
chvíľa, kedy môžete svojim hlasom 
rozhodnúť o projektoch, ktoré si zaslúžia 
finančnú podporu. 
  Všetky vybrané projekty budú detailne 
predstavené v denníku Prešovský 
Korzár v termíne od 16.9. do 22.10 2004. 
  V utorok 26.10. 2004 vyjde špeciálna 

príloha denníka Korzár, ktorá bude obsahovať hlasovací 
kupón. Špeciálnu prílohu Korzára s hlasovacím lístkom 
dostane vo Veľkom Šariši a Kanaši každá domácnosť.             

                                                        Drahomíra Jančovičová
manažérka firemnej komunikácie Pivovaru Šariš, a.s. 

Klub
darcov

Klub 
darcov

Komunitnej 
nadácie

Veľký Šariš

 Usmernenie pre 
obyvateľov Veľkého 

Šariša a Kanaša 
k hlasovaniu:

Každý občan Prešova a Veľkého Šariša má právo dať zo všetkých 22 
projektov svoj hlas dvom projektom z každej z piatich kategórií. Svojim 
hlasom rozhodnete, ktoré projekty z Veľkého Šariša, by mali byť 
finančne podporené. Hlasovací kupón môžete vhodiť do označených 
hlasovacích urien umiestnených na recepcii v Pivovare Šariš, a.s., pri 
vstupe do Komunitnej nadácie Veľký Šariš / stará škola / a v Kanaši 
taktiež na budove starej školy v termine od 26.10 do 5.11.2004. 
Hlasovací kupón bude uverejnený v denníku Prešovský Korzár dňa 
26.10.2004 a môžete ho od tohoto termínu tiež získať na recepcii 
Pivovaru Šariš. Aj Váš hlas môže rozhodnúť!

HLASOVANIE

  Postupujúce projekty   Charakteristiky projektov 
    pre Veľký Šariš 

projekty z oblasti zdravotnej a sociálnej

     NÁZOV PROJEKTU:
        Zvýšenie kvality života znevýhodnených skupín
            obyvateľov Veľkého Šariša
     CIELE PROJEKTU:

Vytvorenie centra prevencie, informácií a vzdelávania pre 
dôchodcov, občanov na čiastočnom a úplnom invalidnom dô-
chodku, držiteľov ZŤP, hendikepovaných občanov, občanov 
postihnutých  civilizačnými chorobami (diabetes, hypertenzie, 
kardiovaskulárne ochorenia a pod.), žien na  materskej dovo-
lenke, osamelých matiek, mužov.
Zmiernenie nerovnosti šancí pre osobné uplatnenie 
cieľových skupín projektu, zmiernenie zlého 
sociálno-ekonomického postavenia.
Poskytovanie poradenstva v oblasti: sociálnej, 
zdravotno-medicínskej, psychickej a duchovnej.
     ŽIADANÁ SUMA:  78.500,- Sk
     CELKOVÉ NÁKLADY: 98.500,- Sk
     ŽIADATEĽ: Centrum zdravia Veľký Šariš
Pobočka občianskeho združenia Výchova zdravej rodiny 
v Prešove

      NÁZOV PROJEKTU:
       Rozvoj miestneho darcovstva individuálnych 
            darcov a podnikateľského sektora vo Veľkom 
            Šariši
     CIELE PROJEKTU:

Vytvorenie Fondu pri Komunitnej nadácii Veľký Šariš 
v spolupráci s podnikateľským sektorom  na podporu projek-
tov budovania detských ihrísk a športovísk  vo Veľkom Šariši 
a Kanaši.

ŽIADANÁ SUMA: 128.000,- Sk
CELKOVÉ NÁKLADY: 128.000,- Sk

     ŽIADATEĽ: Komunitná nadácia Veľký Šariš

 Projekty z oblasti kultúry  – jednorázové aktivity:

     NÁZOV PROJEKTU:
  Robme spolu

CIELE PROJEKTU:
Zbližovanie majority a rómskej menšiny pomocou výroby 

kachľovej pece v keramickom krúžku.
ŽIADANÁ SUMA: 111.000,- Sk

     CELKOVÉ NÁKLADY: 130.000,- Sk
ŽIADATEĽ:ROMA z Veľkého Šariša  o.z.

 Projekty z oblasti kultúry – dlhodobé aktivity, pamiatky, 
ekológia :

     NÁZOV PROJEKTU:
  Revitalizácia Augustiniánskeho kláštora 

      vo Veľkom Šariši
CIELE PROJEKTU:
Revitalizácia sakrálnej stredovekej pamiatky – Augustini-

ánskeho kláštora vo Veľkom Šariši, spojená s jeho prezentá-
ciou ako atraktivity cestovného ruchu v širšom regióne.

ŽIADANÁ SUMA: 254.442,- Sk
CELKOVÉ NÁKLADY: 470.174,- Sk

     ŽIADATEĽ: Krajské múzeum v Prešove

 Projekty z oblasti športu – športové aktivity, detské ihriská 
a športoviská

     NÁZOV PROJEKTU:
  Školské ihrisko

CIELE PROJEKTU:
Skvalitnenie poskytovaných služieb školy pre žiakov, deti 
obce a verejnosť v oblasti výchovnovzdelávacej  a športovej. 
Poskytnúť komplexné služby pre vyplnenie voľného času 
žiakom a verejnosti športovými aktivitami podporou ich 
zdravia, podporou tvorivej záujmovej aktivity, krúžkovej 
činnosti a prevenciou pred nežiaducimi sociálnymi javmi.

ŽIADANÁ SUMA: 198.018,- Sk
CELKOVÉ NÁKLADY: 300.710,- Sk
ŽIADATEĽ: Základná škola Veľký Šariš

     NÁZOV PROJEKTU:
  Dopravné ihrisko

CIELE PROJEKTU:
Pobytom na dopravnom ihrisku plniť všetky ciele: výchovný, 
zdravotný a vzdelávací so zameraním na dopravnú 
výchovu a telesný rozvoj. Využívať na kultúrne, športové 
a spoločenské aktivity aj s účasťou rodičovskej verejnosti.

ŽIADANÁ SUMA: 85.000,- Sk
CELKOVÉ NÁKLADY: 116.000,- Sk
ŽIADATEĽ: Materská škola Veľký Šariš

      Projekty z oblasti vzdelánia a záujmovej činnosti:

     NÁZOV PROJEKTU:
 Vytváranie kvalitných podmienok pre zapájanie

    ďalších detí a mládeže do spoločenských aktivít
    CVČ. Aktívne trávenie voľného času, prevencia 
     pred negatívnymi spoločenskými vplyvmi na deti.
CIELE PROJEKTU:
Zapojiť ďalšie deti do pravidelnej záujmovej činnosti CVČ 

za účelom zmysluplného trávenia voľného času a rozvoja 
osobnosti dieťaťa. Pôsobiť u detí na rozvoj pozitívnych ná-
vykov, na uvedomenie si vlastných zručností a odstraňovanie 
negatívnych vplyvov spoločenského prostredia.

ŽIADANÁ SUMA: 49.000,- Sk
CELKOVÉ NÁKLADY: 308.000,- Sk

č.p. Názov projektu Žiadateľ

1

Zvýšenie kvality života 
znevýhodnených skupín 

obyvateľov Veľkého 
Šariša

Centrum zdravia 
Veľký Šariš Pobočka 

občianskeho združenie 
Výchova zdravej rodiny v 

Prešove

2
Resocializačné 

zariadenie REZONAL 
– Dom života bez drog

Občianske združenie 
REZONAL – Dom života 

bez drog

3
Rekonštrukcia, 

vybavenie priestorov 
Detského domova

Detské centrum „PRE 
TEBA“ n.o. – Detský 

domov

4

Rozvoj miestneho 
darcovstva 

individuálnych darcov 
a podnikateľ. sektora vo 

V.Šariši

Komunitná nadácia Veľký 
Šariš

5 Robme spolu ROMA z Veľkého Šariša  
o.z.

6 Benefičný koncert 
„Ihriská deťom“

Občianske združenie 
Karavána

7
Prešovský trojičný 

jarmok a festival skupín 
historického šermu

Park kultúry a oddychu 
Prešov

8 Koncert pre rodičov 
a deti

Prešovský hudobný spolok 
SÚZVUK

9 Kvalitou k lepším 
výkonom

Prešovský detský spevácky 
zbor PÚTNIČKOVIA

10 DÚBRAVA Prešovské kultúrne 
a spoločenské združenie

11

Revitalizácia 
Augustiniánskeho 

kláštora vo Veľkom 
Šariši

Krajské múzeum v Prešove

č.p. Názov projektu Žiadateľ

12

Zníženie nákladov v 
multifunkčnom objekte 
GK DCH nahradením 
elektrických bojlerov

Gréckokatolícka diecézna 
charita (GK DCH)

13
Cykloturistické značenie 
cyklotrás Prešov-Veľký 

Šariš

Slovenský cykloklub 
Šariš-Prešov

14
Medzinárodný futbalový 
turnaj žiakov – Fragaria 

Cup 2005

Regionálna športová škola 
4 SPORT o.z.

15

Finančné zabezpečenie 
činnosti Šachového 

klubu v sezóne 2004/
2005

Šachový klub Tatran 
Prešov

16 Školské ihrisko Základná škola Veľký Šariš

17

Zlepšenie prostredia 
a rozvoj šport.aktivít 

v špecializovanej 
gymnastickej telocvični

TJ Slávia PU – Klub 
gymnastických športov 

Prešov

18 Dopravné ihrisko Materská škola Veľký Šariš

19 Krajské Srdce na dlani 
2004 SAIA Prešov, n.o.

20 CHADAŠ GEŠARIM 
(NOVÉ MOSTY) LEV Z JÚDY

21 História paličkovanej 
čipky v Prešove

Soľnobanský čipkársky 
cech

22

Vytváranie kvalitných 
podmienok pre 

zapájanie ďalších 
detí a mládeže do 

spoločenských aktivít 
CVČ. 

Centrum voľného času 
Veľký Šariš 22.

1.

4.

5.

11.

16.

18.



 Pohľad 
na problematiku 

zo strany občana

 V tomto meste bývam, 
pracujem a relaxujem. Keď 
prechádzam ktoroukoľvek 

ulicou obdivujem množstvo 
kvetov pri jednotlivých 

domoch i estetické cítenie 
obyvateľov. Sú majstrami 

tvorby životného prostredia 
na svojom pozemku. Ale 

pocítim smútok pri pohľade 
na verejné priestranstvá. 

Životné prostredie Veľkého 
Šariša je vecou nás 

všetkých!Nebuďme citliví 
len na svoj trávnik a svoje 

kvitnúce letničky. Udržiavať 
chodník, zelený pás 

pred domom i bytovkou, 
nábrežie Torysy, zeleň 

v kolkárni, okolie 
osadených diel 

zo sochárskeho sympózia, 
naučný chodník 

na hrad, mlynský náhon, 
oplotenie mlyna - to 

si vyžaduje rovnako citlivý 
prístup! A ak sa zvyčajne 

vyhovárame na nedostatok 
finančných prostriedkov, 
vyššie spomínané úkony 
si vyžadujú hlavne dobrú 

vôľu a chuť niečo urobiť pre 
zdravé životné prostredie. 

Mali by sme začať, 
čo najskôr. Naše kultúrne 
pamiatky sú odrazom nie 

len nedostaku financií 
určených na ich záchranu, 

ale aj dlhým obdobím, kedy 
sa im nevenovala potrebná 
pozornosť a tak sa prejavil 

na nich zub času. Vďaka 
finančným prostriedkom 

rímskokatolíckej cirkvi 
v našom meste, 

zbierke cirkevníkov 
a sponzorom bol kostol 

sv.Jakuba opravený. 
Kaplnka sv.Alžbety má 

upravené okolie, ale rozbité 
okná, poškodené dvere a 

ďalšie opravy čakajú zatiaľ 
márne na zmeny 

k lepšiemu aj napriek tomu, 
že slúži pri pohreboch. 

Opravená by bola 
dôstojnou náhradou domu 

smútku. Najhoršie je na tom 
kaplnka sv.Kunhuty. Kto 

sa jej ujme? O pomoc volá 
aj hrad Šariš.

    Opravené a udržiavané 
kultúrne pamiatky v našom 

meste by slúžili nielen 
miestnym, ale aj tým, ktorí 

zavítajú do nášho mesta 
i v rámci cestovného 

ruchu.                         
               Beata Holakovská
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a hospodárskymi prístavbami, ktoré zabezpečovali jeho chod 
po ekonomickej stránke. Iné teórie hovorili o jeho existencii 
severozápadne od mesta Veľký Šariš, rovnako pod hradným 
kopcom.  
   Archeologický výskum, realizovaný vo výskumnej sezóne 
roku 2003 Krajským múzeom v Prešove v spolupráci 
s Archeologickým ústavom SAV v  juhovýchodnom rohu 

areálu cvičného futbalového ihriska, 
priniesol viaceré vecné dôkazy, že kláštor 
stál práve na onej kaštielnej terase, čo 
predpokladá nielen výhodná poloha voči 
mestu a hradu, ale i poloha na starej, už 
spomínanej historickej obchodnej ceste.
   Pri regulácii potoka a oprave cestnej 
komunikácie v smere Medzany 
- Ostrovany narazili stavebníci na viacero 
ľudských kostrových pozostatkov, čo 
inšpirovalo odborníkov k realizácii 
výskumu. 
   Už otvorením prvej sondy narazili 
pracovníci múzea na masívny kamenný 
múr, široký 1,4 metra a dlhý 24 metrov, 
situovaný v smere severovýchod 
– juhozápad.  Úctyhodné rozmery 

odkrytého múru predpokladali už na začiatku mohutnú stavbu. 
V priebehu ďalšieho výskumu boli situované ďalšie sondy, 
ktorými sa zistila aj šírka objektu – má 11 metrov. Postupným 
prehlbovaním sond boli v kláštore zistené tri stavebné fázy, 
ktoré súviseli s jeho prestavbami a inováciami.  
   Prvá fáza zachytáva vznik kláštora koncom 13. storočia 
a v 14. storočí. Tvoria ju masívne obvodové múry kláštora 

a v jeho interiéri stojace základové 
pätky nosných pilierov. Východný 
obvodový múr zodpovedá konštrukciou 
vnútornému členeniu. V jeho strede je 
portál s pätkami dvoch pilierov. V tom 
čase boli pred portálom pochovaní 
niekoľkí významní svetskí alebo cirkevní 
hodnostári, ktorých hroby označili 
súčasníci náhrobnými kameňmi. Jeden 
z nich je zdobený plastickým reliéfom 
znázorňujúcim kríž a iné kresťanské 
motívy. Pod ním pochovaný muž 
zomrel násilnou smrťou – jeho lebka 
je poznačená výraznou sečnou ranou.  
Druhá fáza dokumentuje menšie 
stavebné úpravy v interiéri kláštornej 
budovy v 14. - 15. storočí. Tvoria ju 

priečne murivá postavené z menších kameňov a niekoľko 
stavebných deštrukcií, ktoré vznikli pri rôznych úpravách. 
Tretia fáza znamená poslednú veľkú stavebnú úpravu na 
prelome  15. - 16. storočia. Vnútorné murivá a piliere prestali 
zrejme plniť svoju funkciu, pretože celá plocha bola prekrytá 
súvislou tehlovou dlažbou. Nad dlažbou na nachádzala hrubá 
vrstva stavebnej sutiny  a kamenia, ktorá vznikla pri likvidácii 

kláštora,  premiestňovaní stavebného 
materiálu a zarovnávaní terénu.
Na ploche cvičného ihriska bol 
realizovaný aj geofyzikálny prieskum, 
ktorý dokázal existenciu rovnako 
rozsiahleho objektu neďaleko skúmanej 
plochy na severnej strane. To dokazuje 
prítomnosť ďalšieho kláštorného traktu, 
alebo prítomnosť zaniknutého kostola.

Stredoveký kláštor je významným ar-
cheologickým objavom nielen pre samot-
né mesto Veľký Šariš, ale aj pre širší re-
gión. Dopĺňa bohatú mozaiku sakrálnych 
stavieb na Slovensku a dokladá význam 
krajiny v stredoeurópskom priestore 
v stredoveku. Mestu sa naviac otvárajú 
nové možnosti spojené s prezentáciou 

kultúrnej pamiatky v čiastočne rekonštruovanej podobe, 
do ktorej ho chce uviesť projekt predložený Krajským mú-
zeom v Prešove, vypracovaný v rámci programu Občianska 
voľba Pivovaru Šariš.  

 Kláštor s historickým jadrom mesta a hradom by tak tvorili 
jeden pamiatkový a náučný celok, ktorý by výrazne obohatil 
turistickú trasu a súčasne prezentoval v priereze významné 
medzníky historického vývoja mesta.  

                                                      Anton Karabinoš 
Krajské múzeum v Prešove, Foto: Anton Karabinoš

 Kláštor augustiniánov – 
   významná sakrálna 
   pamiatka

   Cesta, ktorá kedysi spájala historický Veľký Šariš 
so Šarišským hradom, po ktorej sa odohrával obchod medzi 
jednotlivými krajinami a kultúrami, 
ponúkala výhodné podmienky pre 
osídlenie už v dávnych dobách. Blízkosť 
rieky Torysy a úrodné terasy, ktoré 
vytvorila, podmieňovali existenciu sídel 
po celom jej toku.
   Veľký Šariš je preto známou 
archeologickou lokalitou. V jeho rôznych 
podobách ho pozná vedecký i laický 
svet už z mladšieho paleolitu. Intenzita 
osídlenia stúpa hlavne v dobách neolitu. 
kedy si človek udomácnil prvé zvieratá 
a začal sa živiť poľnohospodárstvom. 
Z toho obdobia (okolo 5. tis. pred 
Kristom) nachádzame stopy prvého 
osídlenia aj na tzv. kaštielnej terase, kde 
sa dnes nachádza futbalové ihrisko. 
   Život tam pretrval až do stredoveku. Výhodnú polohu 
využili aj stredovekí mnísi rádu augustiniánov, ktorí prišli 
do Veľkého Šariša na pozvanie uhorského kráľa Ladislava 
IV.  Vznikol v talianskom Toskánsku a odtiaľ sa rozšíril 
do celej Európy. Bolo vtedy zaužívaným zvykom, že kráľ 
obdaroval príchodzích pozemkami a rôznymi výhodami, 
čo bolo spísané v tzv. donačnej listine. Listina kráľa Ladislava 
IV. pochádza z roku 1274 – tento rok 
je zároveň rokom založenia kláštora vo 
Veľkom Šariši. Z historických prameňov 
sa ďalej dozvedáme, že kláštor stál  pod 
hradom Šariš. Ďalšie majetky vlastnil 
aj na hornej Toryse a že mal aj svoje 
pobočky – v Hrabkove a Bardejove. 
   Mesto, kláštor a hrad pôsobili v regióne 
v úzkych vzájomných kontaktoch. Kláštor 
pôsobil ako centrum šírenia kultúry 
a vzdelania, hrad a slobodné kráľovské 
mesto Šariš (Sarus, Nagy Saros) mali 
svoje politické a mocenské postavenie. 
Preto aj radikálne spoločensko – politické 
zmeny našli svoj odraz na existencii 
a fungovaní prísneho mníšskeho rádu 
so stáročnou tradíciou. V polovici 16. storočia sa začalo 
šíriť reformačné hnutie nemeckého (augustiniánskeho!) 
mnícha Martina Luthera. K novému učeniu sa začali hlásiť 
aj východoslovenské mestá. Pravdepodobne pod týmto 
náporom zaniká aj stredoveký kláštor vo Veľkom Šariši. 
Jeho bezpečnosť už nemohli garantovať ani mesto ani 
hrad: mocenská pozícia centra Šarišskej župy sa definitívne 
presúva do Prešova a hrad sa dostáva do rúk šľachtického 
rodu Perényiovcov, ktorí sa rovnako 
hlásil k Lutherovej reforme. 
   Odchod mníchov a zánik kláštora 
bol pravdepodobne náhly, napriek 
tomu pripravovaný a organizovaný. 
Celý archív kláštora bol prenesený 
do augustiniánskeho opátstva v Brne 
a všetky úžitkové a náboženské potreby 
odnesené do bezpečia. V kláštore ostali 
len hroby. Podobne zanikli aj filiálky 
kláštora v Hrabkove a Bardejove.
    Opustené budovy kláštora sa stali 
lacným a bohatým zdrojom stavebného 
materiálu. Najviac bol využitý 
pravdepodobne pri stavbe kaštieľa 
rodiny Rákocziovcov, ktorý stál na ľavej 
strane dnešného ihriska. V roku 1599 
rodina rekonštruovala kláštornú kaplnku, zasvätila ju sv. 
Kunhute a prispôsobila si ju svojim potrebám.  
    Zánik kláštora datujeme do druhej polovice 16. storočia.
   Dlho sa viedli spory o tom, kde lokalizovať augustiniánsky 
kláštor známy len z historických prameňov. Profesionálne 
archeologické výskumy na Šarišskom hrade ukázali na 
možnosť existencie pustovne na hradnom kopci, nie však 
kláštora, ktorý prihliadnuc na jeho dôležitosť v súdobom 
svete potreboval samostatný komplex budov s pozemkami 

   Životné prostredie je komplex 
faktorov, ktoré vplývajú priaznivo alebo 
aj nepriaznivo na každého človeka,           
no nie každý z nás si to uvedomuje. 
Často si myslíme a správame sa tak, 
ako by neekologické a neetické javy 
sa nás nedotýkali a pre svoju krátko-
zrakosť si neuvedomujeme ich bume-
rangový efekt, ktorému sa v konečnom 
dôsledku nevyhneme.
     Kahlil Gibran (arabský filozof 
a básnik) povedal: „ Váš dom je vašim 
väčším telom“. 
Najbližším miestom, s ktorým človek  
prichádza denne do kontaktu je jeho 
dom, jeho byt. Lenže steny nášho domu 
by nás nemali oddeľovať od priestoru, 
ktorý ho obklopuje. Človek „ rozširuje 
svoje telo“ – svoju psychofyzickú 
existenciu do celého priestoru sveta. 
Musíme sa cítiť dobre, bezpečne 

a útulne aj na ulici, ktorá obklopuje 
náš dom v meste, v ktorom žijeme, 
ba v celej krajine, ktorá je naším 
rozšíreným domovom. A musíme ísť 
ešte ďalej. Priestor, na ktorom nám 
záleží by mal byť celý svet, ba celý 
vesmír, ktorý objíma tento svet. 
Mysliaci a cítiaci človek ani nemôže 
existovať bez tohto pocitu jednoty 
a zodpovednosti.
     No začať takto myslieť i takto konať 
by mal každý jedinec. Na každom 
pozitívnom čine  veľmi záleží.

A naopak, každá tzv. maličkosť, 
pohodená fľaša v parku, netriedený 
odpad, neupravené cesty a chodníky, 
nepokosené parky a lúky, znižujú kva-
litu života človeka.
     Životné prostredie v širšom zmysle 
slova tvoria aj umelecké pamiatky, 
architektúra, urbanistika, výtvarné 

umenie, či iné významné stavby, 
ktoré prihliadajú na estetiku svojho 
prevedenia.

  Nad Veľkým Šarišom bohatým na 
históriu tróni Šarišský hrad, čakajúci 
na ozdravujúcu injekciu. Kaplnka sv. 
Kunhuty, unikátna gotická pamiatka tiež 
čaká na našu pozornosť.
       No krása moderného sochárskeho 
umenia   stvárneného   do  kameňa  na 
I. Medzinárodnom sochárskom 
sympóziu pre CESTU UMENIA 
vo Veľkom Šariši by sa nám viac 
prihovárala, ak by bolo okolo nej 
upravené aj priestranstvo.
   Pretože krása v nás vzbudzuje 
kladné ľudské city, ktoré sú hnacím  
a záchranným motorom života človeka.
 
                                    Emília Husárová

 Kultúrne 
dedičstvo    
- kapitál 
regionálneho
rozvoja

Životné prostre-
die je všetko okolo 
nás. 

Životné prostre-
die v širšom slova 
zmysle tvoria aj 
umelecké pamiat-
ky, architektúra, 
urbanistika.

… k životnému prostre-
diu zaraďujeme aj prie-
myslné dedičstvo, medzi 
ktoré vo Veľkom Šariši 
patrí Mlyn s mlynským ná-
honom a traťou / najstarší 
mlyn na Slovensku /.

    Foto: M.Janoško

  Malý rušeň s ľudovým 
názvom “Mlynská džurka” 
zabezpečoval skoro 
100 rokov prepravu 
nákladných vagónov zo 
železničnej stanice Veľký 
Šariš do mlyna a späť.

Pozornosť si tiež zaslú-
ži z pozície historického 
dedičstva aj niekoľko kúrií 
na Hlavnej ulici vo Veľkom 
Šariši.

O tom v nasledujúcom 
čísle Dialógu.

 Postavenie obce v konkurenčnom
   prostredí
   V minulom čísle Dialógu 2/2004 sme si prečítali článok 
o strategickom plánovani a tiež članok Ing.arch. manželov 
Maníkových k problémom Územneho plánu mesta Veľký 
Śariš. Rada by som sa v tejto súvislosti pozastavila na využiti 
marketingu pri príprave práve tak dôležitého dokumentu 
akým bezosporu strategicky plán rozvoja mesta je.
   Obec je svojim poslaním súborom rôznych produktov, 
predovšetkym služieb. Analýza vzťahov medzi službami 
a ľudmi, ktorým sú tieto služby poskytované je predmetom 
segmentácie a určenia postavenia na trhu miest a obcí. 
Ide vlastne o to, aby sme si vymedzili  postavenie mesta 
voči jeho zákazníkom /občanom/ a konkurenčným obciam. 
V trhovom postavení sa premieta image obce, ale aj vízia 
a vyjadrenie kľúčových hodnôt obce. Zo statického pohľadu 
je to súčasne postavenie obce a dynamický pohľad sa týka 
toho, ako vnímaju obec jej zákazníci a konkurenti s víziou do 
budúcnosti. Miestna správa môže pri zaujatí svojho trhového 
postavenia vychádzať z užšej alebo širšej pozície. Užšia 
pozícia zahŕňa iba správu zverenej obce  a poskytovanie 
s tým spojených služieb. Do širšej pozície sa postavia tie 
obce, ktoré sa chcú stať centrami danej oblasti a prebrať 
zodpovednosť za rozvoj regiónu. Myslím, že práve takouto 
cestou by sa vedenie našej samosprávy malo vydať. Je 
zrejmé, že čím širší záber, tým väčšie množstvo problémov 
musí samospráva riešiť. Či už je to problém nezamestnanosti, 
množstva služieb ktoré bude poskytovať, dopravná 
obslužnosť či sociálna infraštruktúra, ako napríklad byty  
v snahe udržať si mladé rodiny.  
   Obec sa môže vymedziť voči svojim zákazníkom tak, 
že sa ponúka buď ako turistická oblasť, stredisko rozvoja 
priemyslu, stredisko rozvoja služieb, nákupné centrum, 
komerčné a finančné centrum atď. K úspešnému zaujatiu 
trhového postavenia mesta tiež patrí aj poznanie svojich 
“konkurentov”. Veľký Šariš by bol asi ťažko konkurentom 

Prešova, ale môže mu veľmi úspešne vytvoriť rekreačné 
zázemie a tak prilákať občanov Prešova k nákupu miestnych 
služieb. Menšie mestečká v rozptyle do niekoľkých desiatok 
kilometrov môžu svojim zdravým životným prostredím prilákať 
aj ľudi vyšších príjmových skupín k trvalému usídleniu. Tento 
jav v súčasnosti veľmi zreteľne badáme práve v rozvoji 
miestnej časti Kanaš, kde je však potrebné dobudovať 
kvalitnú dopravnú infraštruktúru, vodovod a kanalizáciu. 
Takže v pravom zmysle slova veľkým mestám konkurujú len 
regionálne metropoly, menším mestečkám len menšie mestá. 
Ak však chce obec súťažiť o získanie “zákazníkov”, musí im 
ponúknuť určitú celkom jedinečnú výhodu. V prípade nášho 
mestečka by to bola veľmi dobrá dopravná obslužnosť čo 
znamená blízko k mestu a jednoduchosť dopravy za prácou, 
či už je to osobná automobilová doprava, časté autobusové 
spojenia ale aj vlakové spojenie s regiónom Prešov 
– Sabinov. Avšak niekedy môže snaha o prispôsobenie 
sa potrebám zákazníkov znamenať napätie medzi zachovaním 
charakteru oblasti s daným životným prostredím a snahou 
o prilákanie priemyslových podnikov. Aj v našom mestečku 
sa veľmi reálne uvažuje o vytvorení priemyselného parku 
a touto aktivitou sa má prispieť k zníženiu nezamestnanosti 
v regióne. Priemyslová činnosť však môže charakter 
prostredia zmeniť  a odradiť iný typ zákazníkov, napríklad 
návštevníkov obce alebo jej obyvateľov. Preto pri realizácii 
územného plánu obce je potrebné, aby sa objektívne posúdil 
súčasný charakter regiónu a veľmi citlivo zvážili rozvojové 
priority obce.  A práve v strategickom pláne mesto udá smer, 
akým sa  bude jeho rozvoj uberať či už je to určenie sa ako 
turistickej a rekreačnej oblasti, kde mesto bude vytvárať 
zázemie na rozvoj športových, oddychových a rekreačných  
aktivít pre región Šariš-Prešov, alebo sa mesto primárne 
vydá cestou rozvoja priemyslu a prilákaním strategických 
investorov vytvorí priemyselný park s množstvom pracovných 
príležitostí. A práve tu sa mestečko Veľký Šariš musí v svojom 
konkurenčnom prostredí nájsť.

 Dana Jenčová
Spracované podľa Marketing měst a obcí, Janečková 

Kultúrne 
dedičstvo   

Kaplnka sv. Alžbety vo Veľkom Šariši
Foto: M.Janoško

Naša vizitka
Foto: M.Janoško

Pozostatky hradu Šariš
čakajú na záchranu
Foto: M.Janoško



 Plány 
do budúcnosti: 
Komunitná nadácia 

Veľký Šariš má v svojom 
poslaní jasne definované 
a aj zo samotného názvu 

oragnizácie vyplýva, že sa 
venuje rôznym komunitám 

obyvateľov, ktorí majú 
nejaký závažný prob-

lém. V súčasnosti je to 
problém, ktorý zasahuje 
28% obyvateľov a je to 
nezamestnanosť. Preto 

sa naša nadácia rozhodla 
pomôcť tejto skupine oby-
vateľov a cestou rôznych 

rekvalifikačných kurzov za 
pomoci zdrojov Európskej 
únie a súčasne im pomá-

hať sa umiestniť 
na trhu práce.

O podporu sa uchá-
dzajú dva projekty a to na 
rekvalifikáciu a vytváranie 

rovnosti príležitosti pre 
ženy. Rekvalifikovať by 

sa malo cca 40 žien  na 
služby  opatrovateľstva 
starých občanov a detí. 

Súčasťou tohoto projektu 
je aj získanie prehľadu 

práce na výpočtovej tech-
nike a ako začať podnikať.

Pre mužov je priprave-
ný projekt na rekvalifiká-

ciu ako ošetrovať úžitkovú 
a okrasnú zeleň, ako 

začať podnikať a rekvalifi-
kácia  na zváračov podľa 
noriem EÚ, čo im umožní 
sa zamestnať aj v zahra-

ničí.

Štefánia Lenzová 

Komunitná nadácia 
sa presťahovala 

do nových priestorov 
v budove starej školy 
- vstup z dvora školy.
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 Na výrub stromu potrebujete
     súhlas

 
   Zákon o ochrane prírody a krajiny 
(č.543/2002 Z.z.) ustanovuje práva 
a povinnosti fyzických a právnických 
osôb pri ochrane drevín. Za drevinu 
je považovaný strom alebo ker, ktorý 
rastie jednotlivo alebo v skupinách 
mimo lesa. Na výrub dreviny je 
potrebný súhlas mestského úradu 
alebo obecného úradu.
Pri jeho vydávaní úrad prihliada na 
to, aby sa výrub uskutočnil v období 
vegetačného pokoja (spravidla 
november - marec).

Úrad, ktorý výrub povolí, nám 
uloží povinnosť uskutočniť primeranú 
náhradnú výsadbu. Miesto náhradnej 
výsadby určí úrad vopred a vy, ako 
žiadateľ o výrub, sa musíte pripraviť 
na znášanie nákladov, ktoré sú s touto 
výsadbou spojené. Ak nemožno uložiť 
náhradnú výsadbu, úrad uloží finančnú 
náhradu a to do výšky spoločenskej 
hodnoty dreviny. Ak vyrúbete drevinu 
bez súhlasu, úrad vám uloží pokutu 
a povinnosť zaplatiť finančnú náhradu 
a to do výšky spoločenskej hodnoty 
dreviny.
Súhlas na výrub dreviny nepotrebujete:

- na stromy s obvodom kmeňa do 
80 cm, meraným vo výške 130 cm nad 
zemou a krovité porasty s výmerou 
do 10 m2 okrem tých, ktoré rastú na 
cintorínoch, na územiach chránených 
krajiných oblastí, národných parkov, 
chránených areálov, chránených 
krajinných prvkov alebo sú súčasťou 
verejnej zelene.
- pri obnove produkčných ovocných 
drevín uskutoční do 6 mesiacov odo 
dňa výrubu, alebo pri bezprostrednom 
ohrození zdravia alebo života človeka 
alebo značnej škody na majetku ( ten 
kto drevinu z týchto dôvodov vyrúbal, 
je povinný túto skutočnosť písomne 
oznámiť a zároveň preukázať splnenie 
podmienok na výrub dreviny orgánu 
ochrany prírody najneskôr do 5 dní od 
uskutočnenia výrubu. 

                           Daniela Obšasníková

Poznámka:
Komunitná nadácia Veľký Šariš 
vďaka podpore Karpatskej nadácie 
zrealizovala pasportizáciu zelene 
vo Veľkom Šariši, ktorú môže 
Mestský úrad Veľký Šariš využívať 
pri usmerňovaní obyvateľov v oblasti 
povoľovania výrubu drevín. 
     

   Prečo sa nekonalo v lete 
sympózium v dreve a tvorba detského 
ihriska.
 

Komunitná nadácia Veľký Šariš sa 
usilovala získať podporný grant na reali-
záciu medzinárodného sympózia v dreve 
od Ministerstva kultúry SR. Nakoľko do-
posiaľ projekty, ktoré boli podané v marci 
2004, zo strany Ministerstva kultúry SR 
neboli prehodnotené. Nevieme, či náš 
projekt bude podporený alebo nie.
   Súčasne mesto Veľký Šariš malo 
poskytnúť na realizáciu detského ihriska 
drevo a finačnú podporu vo výške 
50 000,- Sk. Doposiaľ nebol v skutku 
naplnený ani jeden prísľub.
Z uvedených dôvodov vedenie nadácie 
upustilo od realizácie medzinárodného 
sympózia v dreve v tomto roku a pokiaľ 
sa nadácii podarí získať dostatočné 
fiančné krytie na realizáciu podujatia, 
uskutoční sa v nasledujúcom roku.
   Jedným z riešení zámeru vytvorenia 
detského ihriska bolo aj vytvorenie Klubu 
darcov a tým možnosť poskytovania 
finačnej podpory na projekty, ktorých 
cieľom je úprava alebo zriadenie 
detského ihriska. Bližšie ste sa 
o problematike mohli dočítať na str.5. 
                                  Štefánia Lenzová
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odpovede...

  Ing.Ján Kováč, predseda komisie 
výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia pri MsZ 
vo Veľkom Šariši:
Ako sa bude riešiť presakovanie 
vody v mlynskom náhone 

a zabránenie ohrozovania majetku občanov ?
V súčasnom období sa pracuje na sfunkčnení druhej 
turbíny a technickej úprave náhonu tak, aby výška 
hladiny vody, ktorá bude pretekať odpadovým kanálom 
mlynského náhonu nebola vyššia než 1 meter. Verím, 
že týmto technickým riešením sa odstránia problémy, 
ktoré v minulosti boli a nebude už dochádzať k ohro-
zovaniu majetku občanov.

  Predstavujeme nové služby vo Veľkom Šariši: 
   František Keruľ ponúka kondičné a liečebné masáže 
v Zdravotnom stredisku Veľký Šariš.Objednať sa môžete na 
tel.čísle: 0903/831056 alebo osobne. Urobte radosť svojim 
blízkym zakúpením poukazu na masáže. Prispejete tak
k zlepšeniu ich zdravia a dobrej pohody. 

  V rubrike Názor občana v čísle Dialógu 2/2004 chybou 
grafického spracovania vypadli posledné tri slová. Za chybu 
sa ospravedlňujeme a uvádzame dokončenie článku. Pán 
Sotolár, M.R. Štefánika24, V.Šariš, odpovedal na otázku: 
Ako vnímate a hodnotíte vznik novín Dialóg o Veľkom 
Šariši a Kanaší?
... Každé noviny chcú zaujať, bojujú o čitateľa, nemali by ho 
sklamať, ale inšpirovať. Noviny majú sprostredkovať rôzne 
názory na danú tému, ale nevyslovovať súdy, ak nemajú 
dôkazy len dohady.  

 Predám zabehnutý novinový stánok při Pivovare 
vo Veľkom Šariši. Cena dohodou. Tel:0910/908948

Tretie číslo Dialóg o Šariši a Kanaši vychádza vďaka finančnej 
podpore TRUST PROGRAMU konzorcia Nadácie otvorenej spoloč-
nosti, Vzdelávacej nadácie Jána Husa a Nadácie pre deti Slovenska 
a Pivovaru Šariš a.s. Naša vďaka patrí všetkým prispievateľom 
a dobrovoľným spolupracovníkom, ktorí prispeli svojimi príspevkami 
a názormi k tvorbe tretieho čísla novín.

Vydala: Komunitná nadácia Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba č.1, 082 
21 Veľký Šariš, tel./fax: 051/7762013, e-mail: komunitna@nextra.sk 
http://home.nextra.sk/komunit

Zodpovedná: Mgr. Štefánia Lenzová, správkyňa nadácie, grafická 
úprava a zalomenie: Mgr. art. Ivana Mihoková-Grido, tlač:vydavateľ-

stvo ROKUS, náklad 1200 ks
Do čísla 3/2004 prispeli: Doc.Ing.Danica Fazekašová, CSc., Mgr. 

Beata Holakovská, Mgr. Emília Husárová, Mgr. Drahomíra Jančovičo-
vá, Mgr. Martin Janoško, Mgr. Viola Janošková, Ing. Dana Jenčová, 
Mgr. Anton Karabinoš, Ing. Ján Kováč, Mgr. Štefánia Lenzová, Mgr. 
Iveta Majáková, Ing.arch.Monika Mudroňová, Mgr. Daniela Obšas-
níková, Ing. arch. Adriana Roháriková, PhDr. Alica Vojčíková. Autori 
fotiek: Mgr. Martin Janoško,  Ladislav Babuščák, Mgr. A. Karabinoš. 

Vydavateľ novín upozorňuje, že sa nemusí stotožňovať s niekto-
rými názormi, ktoré uverejní, ale jej zámerom je vytvárať  priestor pre 
ich vyjadrenie. 

Toto nie je podpora cestovného ruchu 
vo Veľkom Šariši. Foto: M.Janoško

Odpadový kanál mlynského náhonu
 - súčasný stav. Foto: M.Janoško

Dnešný stav novovznikajúceho rybníka 
vo Veľkom Šariši. Foto: M.Janoško


