Pripravujú sa na zimu
Zimná údržba sa cestárom zo Správy ciest ŽSK,
Závod v Turci, začína od
prvého novembra a trvá
do 31. marca. Počasie
má však svoje rozmary,
a tým sa musia prispôsobiť aj muži v oranžovom starajúci sa o cesty
II. a III. triedy v našich
regiónoch. Ako vyzerá
ich bežný deň a čo prináša príprava na zimnú
sezónu?
Zásoby soli a inertného posypu - teda drobného kameňa,
ktorým vykonávajú posyp
ciest počas zimy, sú naplnené
na 60 až 70 percent, v týchto
dňoch sa ale materiál priebežne naváža. „I keď zimná
pohotovosť začína od novembra, prvé sneženie už máme
za sebou. Zimnú údržbu sme
už riešili začiatkom októbra,
napríklad v oblasti Vyšehradné a v časti horských priechodov Šturec a Kremnické bane.
I keď ide o cesty prvej triedy,
počas zimy na nich zmluvne
zabezpečujeme údržbu,“ povedal Marián Janík, riaditeľ
SC ŽSK, Závod Turiec, pričom
doplnil, že počas zimnej sezóny minú takmer 4-tisíc ton
chemického a viac ako 6-tisíc
ton inertného posypu. Počasie ovplyvňuje prácu cestárov
počas celého roka. Sledovanie
jeho vývoja je teda neodmysliteľnou súčasťou ich dennej
rutiny, najmä však v období,
keď je zima doslova za dverami a sneženie sa môže ohlásiť každým dňom. Teplomer,
počítačový systém kontroly
horských úsekov a predo-

Mechanizmy sú pripravené na zimu. Cestári v Turci majú
k dispozícii 19 sypačov s radlicami, snehové frézy, nakladače, traktory s radlicou a vozidlá so šípovým pluhom.
všetkým webová stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu, sú súčasťou
ich pracovnej výbavy. „Podľa
aktuálneho vývoja počasia
si hneď ráno o 6.00 na porade rozplánujeme úlohy dňa.
Po lete, kedy sa intenzívne
pracovalo na oprave ciest,
už v týchto dňoch riešime
vysprávky komunikácií. Obdobie do príchodu zimnej
údržby využívame aj na orezávanie krovín a stromov
v ich okolí, opravu dopravného značenia, prípravu techniky na zimu a servis vozového parku, ktorý dnes tvorí
19 sypačov s radlicami, dve
snehové frézy, tri nakladače,
dva traktory s radlicou a pre
mimoriadne udalosti a záveje sú pripravené dve vozidlá
so šípovým pluhom,“ doplnil
Marián Janík. Včas reagovať na zmeny počasia alebo

O vozový park sa treba starať. Zamestnanci sa
venujú aj pravidelnej údržbe áut a mechanizmov.

Centrálny dispečing informujúci o zjazdnosti ciest bude k dispozícii nepretržite od 1. novembra 2016. Sledovanie predpovede počasia, systému GPS monitorujúceho vozidlá údržby či videozáznamov z horských
priechodov je každodennou súčasťou pracovného dňa cestárov.
mimoriadne situácie na cestách, či už v dôsledku dopravných nehôd či iných nepredvídateľných okolností je pre

regionálnu údržbu ciest kľúčové. Komunikácie II. a III.
triedy sú pod jej dohľadom aj
po skončení pracovnej doby.

Zásoby soli a posypového materiálu na zimu sa priebežne
dopĺňajú. Ročne ho spotrebujú viac ako 10-tisíc ton.
„Od 14-tej hodiny popoludní
do 6-tej hodiny rannej máme
stanovenú
pohotovostnú
službu, ktorá funguje aj počas

víkendov a sviatkov. V období
letnej údržby je od apríla do
októbra,“ vysvetlil riaditeľ
závodu.

Služba ľuďom je pre nich povolanie
Vykonávajú ho profesionálne a s láskou
„Práca s ľuďmi ma baví a napĺňa. Vždy som im chcela pomáhať a zamestnanie som si
vybrala podľa toho, aby som
tento cieľ mohla napĺňať,“
povedala o svojom povolaní
pracovníka sociálnych služieb
a dôvodoch, prečo si ho pred
rokmi vybrala Zuzana Šenšelová. Rodáčka z Turca je jednou z 39 nominovaných pracovníkov zariadení sociálnych
služieb a zdravotníctva, ktorí
si prevzali ocenenie z rúk vicežupana Jozefa Štrbu. Slávnostné udeľovanie sa konalo
na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline už
po siedmykrát.
Október je mesiacom úcty
k starším a pripomína nám,
aby sme si uctili seniorov
a prejavili im svoju náklonnosť. Na Slovensku je vyše
900-tisíc obyvateľov vo veku
60 a viac rokov. Mnohí z nich
sú odkázaní na celodennú
starostlivosť v zariadeniach
sociálnych služieb. Rovnako
ako telesne a duševne znevýhodnení ľudia. V Žilinskej
župe sa o nich stará viac ako
2 000 pracovníkov, a preto si
zaslúžia našu pozornosť. Me-

Ocenení pracovníci sociálnych služieb zo zariadení Žilinskej župy.

Zuzana Šenšelová si prevzala ocenenie
z rúk vicežupana Jozefa Štrbu.
dzi ľudí, ktorí s láskou a vedomím dôležitosti svojho
povolania vykonávajú svoju
prácu, patrí aj pani Zuzana
Šenšelová z Domova sociálnych služieb Méta v Martine,
kde pôsobí už 24 rokov. Za
ten čas prešla viacerými pozíciami, od upratovačky, cez
sanitárku a vďaka zvyšovaniu
kvalifikácie je z nej dnes zdravotná asistentka. Riaditeľka

domova Méta v Martine ju pre
aktuálny ročník oceňovania
nominovala nielen za zodpovedný prístup k práci, ale aj
za mimoriadne ľudský až materský vzťah, ktorý má k obyvateľom domova. „Mentálne
postihnutí ľudia sú plní lásky,
veľkých emócií a bezprostredne prejavujú svoje city. Preto
som rada, že som sa pre túto
prácu rozhodla a robím ju už

24 rokov,“ dodáva Zuzana Šenšelová. „Vždy sa cítim, akoby
som prišla domov. Privítajú
ma, vybozkávajú, sme tam
ako jedna veľká šťastná rodina,“ doplnila a priznáva, že po
psychicky i fyzicky náročnej
práci najradšej relaxuje doma
v záhradke. Okrem pani Zuzany si ocenenie za mimoriadny
prínos pre sociálnu oblasť odniesli do Turca aj Oľga Kme-

ťová z CSS Ľaďoveň v Martine
a Jana Oravcová zo Zariadenia
pre seniorov, DSS a ŠZ v Turčianskych Tepliciach. „ŽSK
ako zriaďovateľ 26 domovov
sociálnych služieb patrí medzi najväčších poskytovateľov
sociálnych služieb na Slovensku. Župa každoročne vyčlení
v sociálnej oblasti najviac financií a počas roka poskytuje
ďalšie a ďalšie prostriedky na

Stranu pripravila Jana Špiláková
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nevyhnutné rekonštrukcie či
obnovy zariadení. Staráme sa
aj o klientov s piatym či šiestym stupňom odkázanosti,
ktorí sa nedokážu postarať
sami o seba a ide naozaj o vážne stavy. Naši zamestnanci
si skutočne zaslúžia obdiv
a uznanie,“ povedala počas
slávnostného programu riaditeľka odboru sociálnych vecí
ŽSK Marta Pauková.
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