
KRÁĽ alebo KRÁĽOVNÁ 

Vyhodnotenie súťaže o kráľovskú korunu vykladanú kameňmi z deviatich hradov 

 

 

 

V Sabinove 27.9.2017 

 

 

Vážení účastníci súťaže, 

Vážení organizátori hradných podujatí, 

 

dovoľte nám touto formou informovať Vás o výsledkoch súťaže. Spomedzi návštevníkov, 

ktorí navštívili tento rok tri a viac hradných podujatí do žrebovania zaregistrovalo 60 

súťažiacich. V osudí bolo spolu 275 žrebovacích lístkov podľa pravidla, koľko navštívených 

hradných podujatí (získaných pečiatok), toľko žrebovacích lístkov. 

 

Žrebovanie sa uskutočnilo dňa 27.9.2017 v Sabinove v rámci konferencie HRADNÉ RUINY, 

ICH OBNOVA A PREZENTÁCIA V KONTEXTE CESTOVNÉHO RUCHU. 

 

Výhercov žrebovali prítomní zástupcovia organizátorov hradných podujatí: 

Mária Chovancová - dobrovoľníčka podujatia Hradné hody v Podhradíku 

Tomáš Haviar - člen združenia Kamenná veža  

Ľubomír Hutka - predseda združenia Profuturo hradu Čičva 

Lucia Sukeľová – starostka obce Jasenov 

Peter Šlosár – predseda združenia Džatky pre všetko 

Tibor Kollár – starosta obce Ruská Nová Ves 

Mária Gáborová – riaditeľka Kultúrnoinformačného centra Veľký Šariš 

Ján Ducár – správca Obišovského hradu 

 

Výhercov za hrady Brekov a Kapušany, ktoré na stretnutí nemali svojich zástupcov, 

vyžreboval pán Jozef Tremko - výherca súťaže s mobilnou aplikáciou LETOHRAD.  

Výhercu hlavnej ceny vyžreboval pán Peter Holakovský - predseda správnej rady Komunitnej 

nadácie Veľký Šariš. 

 



Výsledky žrebovania: 

 

Albín Bugan (Košice) 

získava tri magnetky z hradu Brekov (venovalo Združenie na záchranu Brekovského hradu). 

Linda Liptáková (Prešov) 

získava tričko, brožúru a magnetku z hradu Šebeš (venovala obec Podhradík). 

Frederik Ganaj (Stropkov) 

získava tričko a brožúru z hradu Kamenica (venovalo združenie Kamenná veža). 

Stanislav Olejár (Prešov) 

získava dve pohľadnice a tri magnetky z hradu Čičva (venovalo združenie Pro Futuro hradu 

Čičva). 

Anna Majerníková (Chmeľov) 

získava brožúru, turistickú známku a kľúčenku z hradu Jasenov (venovala obec Jasenov 

a Združenie na záchranu Jasenovského hradu). 

Miroslav Uličný (Vojčice) 

získava tričko, kľúčenku, prívesok, magnetku, baterku a perá z hradu Plaveč (venovala obec 

Plaveč). 

Juraj Sekeľ (Ruská Nová Ves) 

získava tričko a magnetku zo Soľnohradu (venovala obec Ruská Nová Ves). 

Alexandra Buganová (Košice) 

získava brožúru a dve magnetky z hradu Kapušany (venovala obec Kapušany) a turistickú 

známku, odznak a prívesok z hradu Kapušany (venovalo združenie Rákociho cesta). 

Tomáš Murín (Sedliská) 

získava tričko, brožúru, odznak, turistickú nálepku a pohľadnicu z hradu Šariš (venovalo 

Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš) a knihu o Šarišskom hrade (venovalo združenie 

Rákociho cesta). 

Klára Brandtová (Chminianska Nová Ves) 

získava knihu o obci Obišovce a rodinnú sadu troch tričiek z Obišovského hradu (venovala 

obec Obišovce). 

 

Hlavnú cenu získava Marco Brandt (Prešov) 

získava umelecký predmet v podobe kráľovskej koruny vykladanej kameňmi z deviatich 

hradov Brekov, Šebeš, Kamenica, Čičva, Plaveč, Soľnohrad, Kapušany, Šariš a Obišovský 

hrad (venovalo združenie Rákociho cesta). 



 

Odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční v sobotu dňa 7.10.2017 (zmena oproti pôvodne 

plánovanému termínu) na námestí v Sabinove počas podujatia Jesenný kultúrny festival 

o 16:30 hod. V prípade, že sa súťažiaci nebudú môcť zúčastniť odovzdávania cien, budú im 

tieto doručené v nasledujúcom týždni.  

 

Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za podporu myšlienky 

spájania hradov. 

 

 

Za porotu žrebovania výsledkov 

 

Dalibor Mikulík, riaditeľ hradu Ľubovňa 

Martin Sárossy, predseda združenia Rákociho cesta 

 

 

 
Účastníci konferencie Hradné ruiny, ich obnova a prezentácia v kontexte cestovného ruchu, 

uskutočnenej v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, na ktorej boli vyžrebovaní 

výhercovia súťaže v zbieraní pečiatok hradných podujatí..  

 

 

Súťaž sa uskutočnila v rámci projektu „Hradná cesta pokračuje“, ktorý uskutočnilo združenie Rákociho 
cesta, vďaka podpore Komunitnej nadácie Veľký Šariš v programe Šariš ľuďom. 

 


