Správa ciest Žilinského samosprávneho
kraja je v operatívnej pohotovosti
Od 1. novembra je aktivovaná centrálna
dispečersko-spravodajská služba Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Jej jednotlivé
výkonné zložky prešli do pracovného režimu zimnej údržby.

Vzhľadom na vývoj počasia vyhlásila Správa ciest
ŽSK pohotovosť už v piatok
26. októbra. Funguje tak nepretržitá 24-hodinová prevádzka centrálneho i strediskových dispečingov, kde
o zjazdnosti ciest počas zimy
verejnosť informuje dispečersko – spravodajská služba správy ciest. Vodiči nájdu
informácie na internetovej
stránke kraja www.regionzilina.sk, v časti GIS ŽSK, kde
môžu sledovať aj pohyb vozidiel, ktoré vykonávajú zimnú
údržbu ciest II. a III. triedy
v celkovej dĺžke 1360 km.
Na základe zmluvnej dohody
udržiava SC ŽSK v zimných
mesiacoch aj takmer 480 km
ciest I. triedy, ktoré patria
štátu.

Správou ciest ŽSK je na výkon zimnej údržby v kraji nasadených 120 sypačov a 240
vodičov. Pripravených je 10
šípových pluhov, 6 autogréderov, 25 nakladačov, 2 traktory
sypače a 9 nákladných vozidiel, ako aj 120 sypačov s radlicou, 8 snehových fréz a 18
traktorov s radlicou. V prípade mimoriadnych udalostí
je navyše zabezpečených 7
externých traktorov s radlicou, 4 nákladné vozidlá a 2
nakladače, najmä pre región
Turiec. Znižuje sa aj priemerný vek vozidiel zimnej údržby. „V roku 2012 sme zakúpili
5 nových sypačov v celkovej
hodnote 1,18 milióna eur,“
povedal predseda ŽSK Juraj
Blanár. Náklady na vlaňajšiu
zimnú údržbu ciest II. a III.

Technika je pripravená

Na výkon zimnej údržby je Správou ciest ŽSK nasadených 120 sypačov a 240 vodičov.

triedy boli 3,73 milióna eur.
Predpoklady na tento rok sú
na rovnakej úrovni. „Správa
ciest ŽSK má v rozpočte vyčlenených na zabezpečenie výkonu zimnej údržby ciest II.
a III. triedy približne 4 milióny eur,“ dodal župan. Skutočné náklady však budú závisieť
od vývoja počasia, najnákladnejšie sú najmä dni s teplotou
dlhodobejšie kolísajúcou okolo nuly, kde je spotreba posypu najvýraznejšia.
Jednotlivé závody Správy
ciest ŽSK, medzi ktoré patrí
závod Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec, už
čerpajú zásoby chemických
a inertných posypových materiálov. Množstvo spotreby
posypového materiálu na výkon zimnej údržby bude závisieť od poveternostných
podmienok, t. j. od počtu dní
so zrážkami, snežením alebo
námrazou, v zimnom období. Za predchádzajúce zimné
obdobie 2011/2012 sa spotrebovalo takmer 42-tisíc ton
inertného a viac ako 6-tisíc
ton chemického posypu.

Študenti si odniesli ceny za nápady

Do obľúbenej študentskej súťaže „Dobré
správy samosprávy“
s podtitulom „ktorá
pre vás mnohé spraví“
sa i tento rok zapojili
desiatky študentov
zo stredných škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja.

Z 13 stredných škôl poslalo
do súťaže svoje práce v podobe prezentácie a videa 57
študentov. V súčasnom, piatom ročníku boli udelené dve
druhé a tretie miesta, ako aj
jedno čestné uznanie. „Veľmi oceňujem takúto aktivitu
študentov. Prezentáciám sa
venujú ako niečomu navyše,
pretože v škole majú nepochybne veľa povinností, pestujú viaceré koníčky, športujú
alebo robia projekty. O to viac

Tohtoroční víťazi

Úspešní študenti (zľava): Benedikta Bajáková, Marek Bíreš,
Miloš Vlčanský a Mária Črchlanová. Uprostred župan Juraj Blanár.
si ceníme ich prácu, lebo chcú
o našom kraji hovoriť sami
za seba, zo svojho pohľadu,“

povedal počas odovzdávania
cien študentom predseda ŽSK
Juraj Blanár.

V kategórii Naj prezentácia sa
na tretej priečke umiestnili Benedikta Bajáková zo Spojenej
školy v Žiline – Bytčici s prácou
Kysuce a Andrea Nakáčková zo
Spojenej školy v Nižnej s prácou Sme hrdí na významné
osobnosti kraja. Druhé miesto
obsadil Marek Bíreš zo spomínanej nižňanskej školy s prezentáciou To najzaujímavejšie
zo Žilinského kraja a s prácou
Čičmany – architektúra študent Obchodnej akadémie v Žiline Miloš Vlčanský. V kategórii
Naj video si čestné uznanie
prácou Predstavujem Žilinský
kraj cudzincom – Sedem divov
Oravy odniesla Mária Chrchlanová zo Strednej odbornej školy v Námestove.
Za 5 ročníkov bolo do súťaže
doručených 449 prác vo forme
powerpointovej prezentácie
a videa, ktoré zaslalo spolu
489 študentov.

O mikroprojekty je stále záujem

Obce, mestá či združenia zo Žilinského samosprávneho kraja sa už
po tretíkrát zapojili
do výzvy pre fond
mikroprojektov
v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013.

Prijímanie žiadostí, ktoré
sa skončilo v júli tohto roku
prinieslo zaujímavé počty
záujemcov. ŽSK zaevidoval
dovedna 151 projektov, ktoré
podali miestne samosprávy, neziskové organizácie,
kultúrne, sociálne či školské
zariadenia. V rámci formálnej kontroly, ktorá prebehla

v októbri, neprešli iba dva
projekty, čo je úspešná bilancia. „Aktuálna tretia výzva sa
zamerala na podporu a rozvoj
slovensko-poľskej
cezhraničnej spolupráce v oblasti
rozvoja cestovného ruchu,
modernizáciu a rozvoj turistickej infraštruktúry, podporuje aktivity na zachovanie
a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, rozvoj
v oblasti zdravia, vzdelávania
či športu,“ vysvetlil predseda
ŽSK Juraj Blanár.
O prostriedky z fondu mikroprojektov majú záujem aj
oravskí žiadatelia. Zaviesť
moderné trendy v zdravotníctve vďaka finančnej dotácii

z eurofondov je snahou Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej. V Oravskej Lesnej majú záujem
zachovať
slovensko-poľské
tradície prostredníctvom tradičných regionálnych jedál.
Športové aktivity chce Gymnázium A. Bernoláka v Námestove realizovať prostredníctvom projektu „Loptou
ponad hranice“. Do zaujímavého projektu „Babka, dedko,
tvoj vnúčik naučí ťa o počítači
všetko“ sa chce pustiť Základná škola s materskou školou
Rabča. Do tajov oravskej prírody chce prostredníctvom

vybudovania
ekoučební
v Oravskom Podzámku zasvätiť nielen študentov odštepný
závod Námestovo štátneho
podniku Lesy SR.
V Žilinskom kraji sa doteraz
uskutočnili dve výzvy cezhraničnej slovensko-poľskej
spolupráce, v rámci ktorých
sa podarilo zrealizovať dovedna 89 mikroprojektov. Vďaka
nim sa regióny oboch partnerských krajín zatraktívnili,
zapojené samosprávy a inštitúcie si vymenili množstvo
vzájomných skúseností a výrazne prispeli k zachovaniu
tradícií na oboch stranách.

Text: Zuzana Stančíková. Foto: archív ŽSK.

Ponúkol to najzaujímavejšie

Študent Spojenej školy v Nižnej Marek Bíreš spracoval vlastný
výber pozoruhodností v kraji. S prácou získal druhé miesto.

