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Cestári v Prešovskom kraji opravia spolu 288 úsekov ciest 

Výtlky zmiznú do septembra 

Jednotlivé strediská predpo-
kladali potrebu  cca 7 580 ton
obaľovanej drviny na odstráne-
nie výtlkov z ciest II. a III. triedy.
Finančné možnosti samospráv-
neho kraja umožnili vykryť túto
požiadavku na 56 %. Na opravu
výtlkov má teda SÚC PSK k dis-
pozícii 4 224 ton obalenej drviny
pre celý kraj. „Vo viacerých ob-
lastiach by sme na opravu výtl-
kov potrebovali ešte raz toľko
materiálu, potrebujeme však za-
bezpečiť finančné prostriedky,“
konštatoval riaditeľ Vladimír Ko-
zák. 

Výraznú pomoc pri riešení
najkritickejších úsekov priniesla
finančná dotácia od štátu vo
výške 1,4 milióna eur. Umožní
cestárom riešiť najhoršie úseky
súvislejšími opravami.   

Oblasť Bardejov 
V stredisku Bardejov už ces-

tári ukončili opravu 11 z pláno-
vaných 13 úsekov. Najrozsiahle-
jšie práce realizovali na cestách
Raslavice – Becherov, Stebnícka
Huta, Ortuťová a Livovská Huta.
Z plánovanej spotreby 309 ton
obaľovanej drviny minuli už 265
ton. 

A v stredisku Giraltovce je už
väčšina úsekov opravená. Na 13
úsekov spotrebovali pracovníci
SÚC PSK použili 150 ton drviny.
Zostáva im ešte dokončiť naj-
náročnejší úsek cesty - Kuková –
Vyšná Voľa a úsek spojnica Du-
bie. V tomto stredisku plánujú
cestári použiť na vysprávku výtl-
kov celkom 209 ton obaľovanej
drviny.  

Oblasť Humenné 
Oblasť Humenné zahŕňa tri

strediská – Humenné, Medzila-
borce a Stakčín. Cestári tu na
opravu výtlkov použijú 704 ton
zmesi. Viac ako 280 ton použijú v
stredisku Humenné. Výtlky opra-
via na 23. úsekoch ciest. Najrozsi-
ahlejšie opravy budú realizovať
na cestách Vranov nad Topľou –
Humenné, Humenné – Košarov-
ce, Nižná Sitnica – Zavada, Udav-
ské – Zubné, Lieskovec – Karná,
Humenné – Porubka a   Ohradza-
ny – Hrubov. 

Pre stredisko Medzilaborce
je vyčlenených 210 ton obaľova-
nej drviny. Výtlky budú opravo-
vať na 17. Úsekoch, pričom až
štvrtina zmesi bude použitá na
opravu cesty Zbudské Dlhé –
Čertižné. Rozsiahle opravy pri-
pravujú cestári aj na komuni-
kácii Ruská Kajňa – Medzilabor-
ce a Medzilaborce – Hostovice.
A6 18 úsekov na opravu výtlkov
je naplánovaných v stredisku
Stakčín. Cestári použijú takmer
214 ton obaľovanej drviny, pri-
čom takmer polovica bola použi-
tá na opravu výtlkov na cestách
Stakčín – Ulič a Snina – Hostovi-
ce. Rozsiahlejšie opravy výtlkov
sa uskutočnia v najbližších
týždňoch aj na komunikáciách
Snina – Zubné a Ruská Volová –
Dubrava. 

Oblasť Prešov
V oblasti Prešov použijú ces-

tári na opravu výtlkov 840 ton
obaľovanej drviny, čo cestárom
umožní opraviť vysprávkami 57
úsekov. Každé zo štyroch stre-
dísk má k dispozícii po 210 ton.

Najviac úsekov, 23, opravia ces-
tári v stredisku Lipany. Najrozsi-
ahlejšie práce cestári realizovali
na úseku Lipany – Tichý Potok,
Torysa – Bajerovce a dokončujú
Lipany – Lúčka - Potoky. So zle-
pšením môžu počítať vodiči aj
na cestách Vislanka – po križo-
vatku s cestou I. triedy, Kyjov –
Šarišské Jastrabie po križovatku
s cestou I. triedy, Nižný Slavkov –
Brezovica, Pečovská Nová Ves -
Majdan, Lipany – Ďačov a Miľpoš
- po križovatku s cestou I. triedy.    

V stredisku Nižná Šebastová
zatiaľ cestári opravili výtlky na
cestách Kapušany – Raslavice,
Nižná Šebastová – Mošurov a Ka-
pušany – Pušovce. Na opravu je
pripravených ďalších 12 úsekov,
medzi inými úsek Šarišské Soko-
lovce – Hubošovce, Gregorovce –
Demjata, Hubošovce – Šarišské
Sokolovce, Nižná Šebastová –
Podhradík.

Spolu 12 úsekov ciest opravia
cestári v stredisku Záborské.
Výtlky by mali zmiznúť na ko-
munikáciách Záborské – Tuhri-
na, Zlatá Baňa, Petrovany – Le-
mešany, Dúbrava – Nová Polho-
ra, Tuhruna – Červenica. Medzi
prvými bol opravený úsek Ru-
sínska – K-2 Ľubotice. 

Stredisko Chminianska No-
vá Ves malo v pláne opraviť výtl-
ky na siedmich úsekoch: Ražňa-
ny – Medzany - Veľký Šariš, Pre-
šov – Margecany, Široké – Kľuk-
nava, Jarovnice – Bertotovce –
Ražňany, Ľubovec – Klenov,
Chminianska Nová Ves – Víťaz a
Chminianske Jakubovany –
spojka.   

Oblasť Poprad 
Oblasť Poprad zahŕňa dva

okresy – Poprad a Levoča. Cestári
tu opravu výtlkov v štyroch stre-
diskách použijú 750 ton obaľova-
nej drviny. 

V stredisku Poprad sa naj-
rozsiahlejšie práce realizujú na
ceste II. triedy Poprad – Starý
Smokovec a ceste III. triedy Hra-
novnica – Liptovská Teplička.
Cestári budú výtlky opravovať aj
na cestách Stráže, Poprad – Dol-
ný Smokovec, smerom na letis-
ko, Poprad – Spišské Bystré,
Gánovce, Hôrka – Betlanovce,

Tatranská Lomnica – Tatranská
Polianka, Spišská Teplica, Úsvit,
Hranovnica – Spišský Štiavnik,
Mlynica, Vydrník, Švábovce – ba-
ňa a Stará Lesná. Opravy sa zača-
li v apríli a potrvajú do konca
júna. Na 17 úsekov ciest sa plánu-
je použiť 180 ton obaľovanej dr-
viny.

V stredisku Kežmarok je naj-
viac opráv naplánovaných na
úsekoch ciest Jánovce a Sloven-
ská Ves. Okrem toho cestári
opravia výtlky na spojke v Tat-
ranských Matliaroch a na ceste
Veľká Lomnica – Tatranská Lom-
nica. Tieto práce by mali byť
ukončené do konca mája. Ide
spolu o šesť úsekov, kde cestári
použijú 201 ton drviny. 

V rámci strediska Tatranská
Štrba budú najväčšie opravy pre-
biehať na ceste II. triedy Podban-
ské – Tatranská Polianka. Ďalšie
práce zrealizujú na úsekoch Ba-
tizovce – Tatranská Polianka, Lu-
čivná – Štrba a Štrbské Pleso –
Tatranská Štrba. Na opravu pia-
tich úsekov sa počíta s objemom
147 ton obaľovanej drviny. Aj tu
by mali byť práce ukončené do
konca júna. 

Stredisko Levoča má na-
plánovaných 222 ton obaľovanej
drviny na opravu 13 úsekov ciest.
Najväčšie opravy sa budú reali-
zovať na cestách Spišský Štvr-
tok, Spišské Podhradie, Dravce,
Kurimany, Torysky, Bukovinka a
Pavľany. Práce sa dotknutých
úsekoch budú cestári vykonávať
podľa plánu až do augusta.  

Oblasť Stará Ľubovňa 
Na opravu výtlkov tu použi-

jú cestári spolu 455 obaľovanej
zmesi. V stredisku Stará Ľubovňa
je vytipovaných 32 úsekov ciest,
kde sa budú opravovať výtlky.
Najrozsiahlejšie práce prebehnú
na ceste Plaveč – Andrejovka,
spojka v Ihľanoch a prieťah me-
stom Stará Ľubovňa. Na opravu
sa minie takmer 260 ton obaľo-

vanej drviny.
V stredisku Spišská Stará Ves

je pripravených 10 úsekov, medzi
nimi Spišská Stará Ves – Vygoda,
spojka v Osturni, spojka v Lesni-
ci, spojka v Zálesí, či úsek Spišs-
ká Stará Ves – Stráňany. Na opra-
vu bude použitých 194 ton obaľo-
vanej drviny. 

Oblasť Svidník 
Oblasť Svidník zahŕňa dva

okresy – Svidník a Stropkov. Ces-
tári použijú takmer 600 ton oba-
ľovanej drviny na opravu 19 úse-
kov v každom okrese. 

V stredisku Svidník sa naj-
rozsiahlejšie práce realizujú na
úseku Beňadikovce – Kurimka a
Hunkovce – Šarbov. Cestári opra-
via výtlky aj na cestách Lado-
mírová – Šemetkovce, Nižný Mi-
rošov – Dubová, Hrabovčík –
Rovné, Vaľkovce – Štefurov, či
Svidník – Mestisko. 

Najrozsiahlejšie práce v stre-
disku Stropkov realizujú cestári
na komunikácii Havaj – Vare-
chovce. Situácia sa zlepší aj na
cestách Havaj – Malá Poľana,
Brusnica – Kolbovce, Bukovce –
Havaj, Staškovce – Miroľa, Mra-
zovce – Piskurovce a ďalších.
Práce, ktoré sa začali v apríli, po-
trvajú až do septembra.   

Oblasť Vranov nad Topľou
Vo Vranove by mali cestári

na opravu výtlkov použiť 346 ton
obaľovanej drviny. Tú rozdelia
medzi 18 úsekov. Výtlky budú od-
stránené na cestách Ďurďoš –
Kobylnice, Dlhé Klčovo, Vechec –
Banské Herľany, Lomnica – Da-
vidov, či Podčičva – Humenné. 

Cestári realizujú práve počas
pracovných dní. V Prešovskom
kraji pracuje na regionálnych
komunikáciách denne 25 čiat a
v prípade priaznivej predpovede
počasia sú čaty nasadzované aj v
sobotu, prípadne na predĺžené
zmeny. Minimálny denný výkon

čaty závisí od použitej technoló-
gie. Pohybuje sa od šesť ton za-
budovanej drviny až po maxi-
málnych 18 – 24 ton. 

V súčasnosti je oprava výtl-
kov ukončená na 18 percent, ďa-
lšie práce budú prebiehať až do
septembra. V rámci štátnej do-
tácie sa začalo s realizáciou
opráv kritických úsekov ciest v
celkovej dĺžke 12 861 metrov.
Plánovaný termín ukončenia je
15. júna. 

Súvislé opravy ciest 
V rámci štátnej dotácie sa

začalo s realizáciou opráv kritic-
kých úsekov ciest v celkovej
dĺžke 12 861 metrov. 

V oblasti Bardejov je už uko-
nčených všetkých osem úsekov
v dĺžke 2 245 metrov. V oblasti
Humenné je z 18 úsekov ukonče-
ná približne tretina. Celkovo pô-
jde o opravy v dĺžke 2 190 met-
rov. V oblasti Poprad sa so súvis-
lými opravami začalo tento
týždeň, pričom povrch vozovky
bude opravený na šiestich úse-
koch v dĺžke 1 800 metrov. Aj
v Starej Ľubovni sa začínajú
súvislé opravy povrchu vozovi-
ek. Výsledná opravená dĺžka pre-
siahne 1 600 metrov na siedmich
úsekoch. V oblasti Prešov sa ta-
kisto opravy začali v pondelok.
Dĺžka deviatich opravených úse-
kov presiahne 2 300 metrov. Šesť
úsekov v dĺžke  920 metrov vo
Vranove nad Topľou je už opra-
vených, takisto ako vo Svidníku.
Tu cestári vytipovali sedem úse-
kov v dĺžke takmer 1 870 metrov.   

Plánovaný termín ukonče-
nia opráv súvislých povrchov vo-
zoviek je 15. júna. 

„Pri aktuálnom prehodnote-
ní stavu ciest a zohľadnení štát-
nej dotácie by sme potrebovali
ešte približne 1 600 ton obaľova-
nej drviny. To by nám umožnilo
odstrániť výtlky v plnom rozsa-
hu,“ uzavrel V. Kozák.  

Výtlky po zime znepríjemňujú jazdu vodičom ešte aj v
tomto období. Ako zdôrazňuje riaditeľ Správy a údržby
ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja Vladimír
Kozák, „zima bola veľmi krutá. Podstatne väčší rozsah
výtlkov spôsobil charakter zimy s kolísaním teplôt po-
čas dňa, takže dochádzalo k zamŕzaniu a odmrazova-
niu vozoviek. To spôsobilo zvýšenú tvorbu výtlkov.“
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ZÁVEREČNÝ ÚČET SAMOSPRÁVNEHO KRAJA MÁ MNOHÉ POZITÍVA 

„Podarilo sa nám to aj na-
priek tomu, že podiel na dani z
príjmov fyzických osôb bol v
minulom roku zo zákona
znížený z 23,5 na 21,9 % pre vy-
ššie územné celky. Konkrétne
v prípade PSK to znamenalo
zníženie príjmov o 4,9 milióna
eur,“ zdôraznil predseda PSK
Peter Chudík.  Podľa jeho slov
medzi ďalšie úspechy patrí, že
„pohľadávky sa nám podarilo
medziročne znížiť o 2,5 milió-
na eur, klesli aj záväzky - o vy-
še 6,7 miliónov eur.“ 

Vzdelávanie 

Najväčšia časť rozpočtu
smeruje do oblasti vzdeláva-
nia, v roku 2012 to bolo 69 mili-
ónov eur. Prešovský samosp-
rávny kraj zabezpečoval finan-
covanie 79 stredných škôl, z to-
ho 16 gymnázií, 56 stredných
odborných škôl a 7 spojených
stredných škôl v rámci prene-
sených kompetencií. Okrem
toho PSK financuje ďalších 61
školských zariadení – 32 stra-
vovacích zariadení, 22 škol-
ských internátov, dve jazykové
školy, dve školské hospodár-
stva, dva školské kluby detí a
jedna škola v prírode v rámci
originálnych kompetencií. V
školách a školských zariadení
v roku 2012 pracovalo 3 978 pra-
covníkov, z toho 2 860 pedago-
gických a 1 118 nepedagogic-
kých. Priemerná mzda pedago-
gických zamestnancov dosia-
hla 826 eur a nepedagogických
495 eur.  V oblasti vzdelávania
išlo na mzdy až 72 % rozpočtu.

Vyšší územný celok posky-
tuje finančný príspevok z
vlastných príjmov aj pre súk-
romné a cirkevné základné
umelecké školy, jazykové ško-
ly a školské zariadenia. Pre 36
zriaďovateľov, ktoré v roku 2012
prevádzkovali 77 zariadení, sa-
mosprávny kraj poskytol 2,5
milióna eur. 

Doprava

Pre oblasť cestnej dopravy
bol v roku 2012 použitý balík fi-
nancií v objeme 35,5 milióna
eur, z toho takmer 15 miliónov
eur pre Správu a údržbu ciest
Prešovského samosprávneho
kraja a viac ako 20 miliónov
eur dal kraj verejným doprav-
com na vykrytie strát za služby
vo verejnom záujme. Medzi
PSK a dopravcami bol dojedna-
ný rozsah výkonov 28 miliónov
kilometrov. Dotácia pre SAD
Humenné prevýšila 7,1 milió-
na eur, SAD Prešov dostal tak-
mer 7 miliónov eur, SAD Po-
prad takmer 5,2 milióna eur a
Dopravný podnik mesta Pre-
šov vyše 122 tisíc eur. Doprav-
covia na linkách prepravili 29,4
miliónov cestujúcich, čo zna-

mená zníženie počtu cestu-
júcich o takmer 1,5 milióna
oproti roku 2011. Naopak, cel-
kové náklady dopravcov boli v
porovnaní s rokom 2011 zna-
čne vyššie, z dôvodu nárastu
ceny motorovej nafty.

Sociálne zabezpečenie 

V oblasti sociálnych služi-
eb zabezpečuje PSK financova-
nie 27 zariadení sociálnych slu-
žieb s právnou subjektivitou a
28 zariadení bez právnej sub-
jektivity. Celková kapacity v
sociálnych zariadeniach je 2
324 miest. V roku 2012 poskyto-
vali zariadenia služby pre 2 262
prijímateľov sociálnej pomoci.
Najviac – 2 024 ich bolo v do-
movoch sociálnych služieb, v
zariadení pre seniorov, 4 v
krízovom stredisku, 56 v reha-
bilitačnom stredisku, 54 v
útulku, 28 v zariadení núd-
zového bývania, 26 v zariadení
podporovaného bývania a 10 v
domove na pol ceste. Pre soci-
álnu oblasť boli vyčlenené fi-
nančné prostriedky v objeme
24,6 milióna eur. Z tejto sumy
boli financované zariadenia v
pôsobnosti PSK a päť miliónov
eur kraj poskytol neštátnym
subjektom, ktoré poskytujú so-
ciálne služby. V roku 2012 sa-
mosprávny kraj uzatvoril
zmluvy s 56 neverejnými po-
skytovateľmi sociálnych služi-
eb. Kraj tak poskytol finančný
príspevok  na 1 042 občanov v
pobytových zariadeniach soci-
álnych služieb, pre 19 poradcov
poskytujúcich špecializované
sociálne poradenstvo a zabez-
pečil tlmočnícku službu pre
nepočujúcich v rozsahu 1 580
hodín tlmočenia.     

Rozpočet pre oblasť kul-
túry za rok 2012 dosiahol 8,6
milióna eur.  Spolu 28 kultúr-
nych inštitúcií zamestnávalo
587 pracovníkov. Investície
predstavovali takmer 343 tisíc
eur, pričom najviac, 90 tisíc
eur išlo na rekonštrukciu stre-
chy hradu Kežmarok, 80 tisíc
eur na rekonštrukciu severné-
ho priečelia Divadla Jonáša
Záborského v Prešove, 65 tisíc
eur na nákup autobusu pre Di-
vadlo Alexandra Duchnoviča a
35 tisíc eur na rekonštrukciu
plynovej kotolne vo Hvezdárni
a planetáriu v Prešove.

Investície - 
takmer 20 miliónov

Rozpočet na kapitálové
výdavky v roku 2012 upravený
na 19,7 milióna eur. Najväčšia
časť, 8,6 milióna eur, bola pou-
žitá na investície v oblasti cest-
ného hospodárstva. Najvýz-
namnejšou investičnou akciou
bola stabilizácia zosuvu a ko-

nštrukcie cestného telesa
Udavské - Vyšný Hrušov v obje-
me presahujúcom jeden mili-
ón eur. Medzi ďalšie významné
investície v roku 2012 patrili
stabilizácia zosuvu a konštruk-
cie cesty Malý Lipník – Sulín
(475 000 €), 1. etapa stabilizácie
zosuvu a konštrukcie cesty
Drienov ((409 000 €), rekonšt-
rukcia mosta Orlov (404 000 €)
a stabilizácia zosuvu a konšt-
rukcie cesty Poliakovce – Bar-
dejov (340 000 €).  

V oblasti vzdelávania bolo
v roku 2012 na investície pou-
žitých 1,3 milióna eur. Na pre-
stavbu školských dielní na je-
dáleň v Snine išlo 310 000 eur,
na rekonštrukciu budovy gym-
názia vo Svidníku bolo použi-
tých 177 tisíc eur. Spolu 140 tisíc
eur dal kraj na rekonštrukciu
kotolne telocvične na gym-
náziu v Levoči, 120 tisíc eur na
rekonštrukciu učebných pries-
torov na Strednej umeleckej
škole  Prešove a 102 tisíc eur
použila Stredná priemyselná
škola na Bardejovskej v Prešo-
ve na výstavbu kotolne v die-
lňach. 

Kapitálové výdavky v ob-
lasti sociálneho zabezpečenia
dosiahli takmer 602 tisíc eur.
Na rekonštrukciu strechy a
podkrovia v Centre sociálnych
služieb (CSS) Slnečný dom Pre-
šov bolo použitých vyše 81 ti-
síc eur, 85 tisíc eur použilo CSS
Ličartovce na viaceré kapi-
tálové výdavky, na reguláciu
tepelného hospodárstva v do-
move sociálnych služieb na
Volgogradskej ulici v Prešove
išlo vyše 41 tisíc eur a viaceré
zariadenia sociálnych služieb
si zakúpili špeciálne motorové
vozidlá so zdvíhacou plošinou
určené na prepravu prijímate-
ľov sociálnej pomoci. 

Hodnota majetku Prešov-
ského samosprávneho kraja
medziročne stúpla o 1,7 mil.
eur, takže Prešovský samosp-
rávny kraj vykazuje majetok v
objeme 246 miliónov eur. Cel-
kový dlh Prešovského samosp-
rávneho kraja k 31. decembru
2012 dosahuje 40,4 milióna eur.
Predstavuje 26,92 % skuto-
čných bežných príjmov pred-
chádzajúceho roka, pričom li-
mit je až 60 %. 

„Netrpezlivo očakávame
výsledky nezávislého ekono-
mického inštitútu INEKO, 
ktorý hodnotí hospodárenie
samosprávnych krajov. Za rok
2011 sme boli najlepšie hospo-
dáriacim samosprávnym kra-
jom na Slovensku. Nakoľko 
sa nám viaceré ukazovatele
podarilo zlepšiť, verím, že
ostaneme na špici,“ netajil
ambície kraja jeho župan Peter
Chudík.  
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Do rezervného fondu 4,3 milióna €
Poslanci Prešovského samosprávneho kraja už schvá-
lili záverečný účet PSK za rok 2012. Prešovský samo-
správny kraj previedol do rezervného fondu čiastku
vo výške 4,3 milióna eur. 

Rozpočet výdavkov podľa oblastí

Vývoj pohľadávok PSK v rokoch 2002 - 2012

Vývoj záväzkov PSK za roky 2002 - 2012 

Vývoj dlhu PSK od roku 2006


