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PSK zostáva najlepšie hospodáriacim krajom
• Prešovský samosprávny kraj je aj po roku 2013 stále najlepšie hospodária-
cim krajom na Slovensku. O prvú priečku sa delí s Nitrianskym samospráv-
nym krajom. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu pre ekonomické a so-
ciálne reformy INEKO na internetovom portáli, kde sú zverejnené informácie
o hospodárení slovenských obcí a vyšších územných celkov. Finančné zdravie
Prešovského kraja je označené ako "dobré" a má hodnotu 5 na šesť bodovej
stupnici. Hranicu štyroch bodov prekonali tiež Bratislavský (4,6) a Žilinský
kraj (4,3).

"Predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja Peter chu-
dík je s potvrdením dobrého
financovania mimoriadne
spokojný: .,Pravidelne robíme
opatrenia, aby naše hospo-
dárenie bolo čo najlepšie. Mi-
nulý rok to nebolo vôbec jed-
noduché. Rozpočet bol značne
ovplyvnený dodIiiavaním
prijatého Memoranda o spo-
lupráci, v ktorom bola zakot-
vená spoločná vôlB. samosp-
rávnych krajov podielB.t sa na
realizácii zámerov stabilizácie
a konsolidácie verejných fi-
nancií. Zníženie bežných
výdavkov o vyše štyri percen-
tá rozhodne nezohlB.dňovalo
finančné potreby organizácií
v našej zriadovate1Skej pôsob-
nosti. Naše výdavky boli rea-
lizované iba na zabezpečenie
nevyhnutných potrieb, pri-
čom už od roku 2010 dodržia-
vame prisne úsporné opatre-
nia,"

Medzi päť najdôležitejších
indikátorov finančnej stabili-
ty samospráv patria základná
bilancia, celkový dlh, dlhová
služba, záväzky aspoň 60 dní

po splatnosti a okamžitá likvi-
dita. Najvyššie ohodnotenie,
skóre 6, získal PSK za záväzky
aspoň 60 dní po splatnosti a
5,8 za dlhovú službu. Na výpo-
čet jednotlivých indikátorov
finančnej stability INEKO sle-
duje viaceré finančné ukazo-
vatele, ako napríklad bežné a
kapitálové príjmy a výdavky,
záväzky, bankové úvery a
výpomoci, úrokové splátky,
pohľadávky, výsledok hospo-
dárenia, neobežný majetok, či
počet obyvateľov.

.,Pozitívne hodnotenie fi-
nančnej kondície kraja je pre
nás obrovským. zadosťučine-
ním. Prešovský kraj je síce
ekonomicky najslabším regió-
nom Slovenska, ale nezávislé
hodnotenie dokazuje, že aj na-
priek tomu môžeme dobre
hospodárit. Už dlhé roky sme
maximálne zodpovední pri
vynakladaní finančných pro-
striedkov a nemáme benevo-
lentný prístup k používaniu
vlastných, či externých zdro-
jov. Správame sa ako normál-
na domácnost - míňame len
tolko, kolko máme. Hodnote-

nie dokazuje, že je to správna
cesta, - komentuje výsledky
predseda PSK Peter chudík.

Prešovský samosprávny
kraj je s počtom obyvateľov viac
ako 815 000 najľudnatejším re-
giónom slovenska. Bežné príj-
my PSK v roku 2013 dosiahli
takmer 146 miliónov eur a vý-
davky boli o viac ako II milió-
nov eur nižšie (134 miliónov
eur). Najviac financií smerovalo
do oblasti vzdelávania (46,6 %),
nasledovala doprava (21,2 %)
a sociálne zabezpečenie (16,3%).
Kapitálové výdavky v tom
istom roku presiahli 12 milió-
nov eur. Úverové zdroje samo-
správneho kraja sa oproti
predchádzajúcemu roku zníži-
li na 40,2 miliónov eur, čo
predstavuje 26,7 % skutočných
bežných príjmov predchádza-
júceho roka

z miest Prešovského kraja
má najvyššie skóre mesto Po-
prad (5,4), Kežmarok (5,2), Sa-
binov (5,0), Podolínec a svit
(zhodne po 4,9). Na opačnom
konci rebríčka, s nedostato-
čným finančným zdravím a
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hodnotou skóre 2,9, zostal Veľ-
ký Šariš. Krajské mesto Prešov
má finančné zdravie ohodno-
tené na 3,4.

Internetový portál o hos-
podárení samosprávy - regio-
nálnej i miestnej, spustil ne-
závislý ekonomický inštitút
INEKO v roku 2012. Jeho hlav-
ným cieľom bolo prispieť k dl-
hodobej udržateľnosti hospo-
dárenia a finančnej stability
obcí a vyšších územných cel-
kov. Portál obsahuje úplnú da-
tabázu obcí a vyšších územ-
ných celkov s údajmi o plnení
vybraných ukazovateľov a to
od roku 2006.

Samosprávny kraj Finančné skóre

Prešovský
Nitriansky
Bratislavský
Žilinský
Košický
Trnavský
Trenčiansky
Banskobystrický

Výnimočný deň na SOŠ vo Vranove
&la ti otvori dvere do sve- mal tohtoročný deň otvorených

ta vedomosti, no vstúpil musfš dverl9. okt6bra punc výnimoč-
sám! - týmto citátom otvárala nosti. Pestrost školy spočíva
stredná odborná škola na Ulici v ponuke rôznych attaktívnych
A. Dubčeka vo Vranove nad Top- odborov, z ktorých každý vložil
lou svoje brány pri príležitosti do svojej prezentácie um, šikov-
35. výročia svojho vzniku. Preto nosť, aj srdce,

Ukážky flambovania palaci -
niek, kulinárske a cukrárske
kreácie odborov kuchár, hostin-
ský a cukrár pošteklili všetky
zmysly návštevníkov. Decent-
nou dokonalosťou ohúrilo sláv-
nostné stolovanie čašníkov.
V kozmetickom a kaderníckom
salóne čarovali šikovné ruky
kozmetičiek a kaderníčok. Ume-
niu predať sa venoval odbor ob-
chodný pracovník v prezentáci-
ách cvičných firiem a ukážkach
zaujímavých darčekových bale-
ní. Priestory ateliérov odboru
propagačná grafika ponúkli naj-
rôznejšie výtvarné techniky,
portrétne umenie a ukážky tex-
tilných výtvorov.

Sympatickou novinkou toh-
toročného dňa otvorených dverí
vo Vranove bolo spoločné foto-
grafovanie so školským masko-
tom - Dubkáčikom. Táto milá
aktivita mala pozornosť žiakov
nasmerovať na nový študijný
odbor - R>TOGRAFICKf DI-
ZAJN,ktorý otvára škola od bu-
dúceho školského roka
2OlSfJ016. Uvíta všetkých tvori-
vých žiakov so záľubou dívať sa
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na svet hľadáčikom fotoapa-
rátu. Jeho absolvovanie umožní
žiakom dosiahnuť vysnívané
povolanie profesionálneho foto-
grafa.

Deň otvorených dverí vy-
gradoval výnimočným kultúr-
nym programom. Mažoretky,
folklórne a spevácke vystúpenia
spolu s rómskym tancom pri-
niesli radosť z pohybu, dynami-
ku a spontánny potlesk
návštevníkov. Vyvrcholením
celého podujatia bola neodmys-
litelná módna prehliadka.
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CestárizabeZpečujú V zime zjazdnosť na 3000 km ciest
súc PSK PRI ZIMNEJ úDRŽBE VYUŽívA INFORMAČNO-TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) bude
v zimnej sezóne 2014/2015 udržiavať celkom 3 009 kilometrov ciest (z cel-
kovej dlžky) 074 km). Z toho bude vyk9návať zimnú údržbu na cestách
I. triedy v dlžke 631 km a na diaľnici v dlžke 7.35 km. Zvyšných 2 370 kilo-
metrov predstavujú regionálne komunikácie - 521 km ciest II. triedy a l 849
km ciest III. triedy.
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Cestná sieť je v rámci zim-
nej údržby rozdelená na 107
okruhov pre jednotlivé konk-
rétne vozidlá. zimnú údržbu
v kraji zabezpečuje sedem ob-
lastí s 18 strediskami údržby
a piatimi vysunutými praco-
viskami - Vernár, Podspády,
Malý Lipník, Hanušovce, Hol-
číkovce. Výkony počas zimnej
údržby bude riadiť 18vedúcich
stredísk a 54 dispečerov v troch
zmenách. Zabezpečovať ju bu-
de spolu 470 zamestnancov
v profesiách vodič, strojník,
traktorista a dispečer.

I

• V porovnani s predchá-
dzajúcim zimnfm obdobím
v opemČllompláne dochádza
len k drobnfm úpmvám týka-
júcim sa tmsovania a ti1ž1cy
okruhov. alebo zmeny typu
prevládajúceho posypového
materiálu. §tandard zimnej
služby zostáva na úrovnipred-
chádzajúcich sez6n, s obIsdom
na potreby zabezpečenia do-
pmvnej obslužnosti územia
Prešovského samosprávneho
haja. Dopady zimnej údržby
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Počas 7:1. medzinárodného veľ-
trhu kozmetiky INTERBEAUTY
v areáli Incheba Expo Bratislava sa
3. okt6bra uskutočnila celosloven-
ská sútaž v účesovej tvorbe a deko-
ratívnej kozmetike INTERBEAUTY
TROPHY 2014. Dve stredné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Pre-
šovského samosprávneho krajaús-
pešne bodovali a priviezli si zlaté
medaily.

I Tím študentiek Strednej od-
bornej školy na Košickej ulici 20
v Prešove - Veronika Bedečová,

proces verejného obstarávania
na generálne opmvy piatich
podvozkov posypových vozi-
diel a troch posypových nad-
stavieb s predpokladanfm ná-
kladom 280 tisfc eur.•

ciest v sez6ne 2013h.4 na mož-
nosti zabezpečenia rozpočtu
pre zimné obdobie november
2014 a zahájenie obdobia 2015
sú priaznivé. Menej náročná
zima v obdobi 2013 - 2014 vy-
tvorila možnosti vpredzásobe-
nf posypovými materiálmi na
predpokladanú spotrebu pre
a1ctuá1nublfžiacu sa zimnú se-
z6nu 2014 - 2015 na úroveň 70
až 80 " predpokladanej prie-
mernej spotreby. 1II.ert:nýi
chemic1cý posypový materiál
budú uložené na sJdádJcach
jednotlivých stredisk,· pribli-
žuje riaditeľ Správy a údržby
ciest PSKVladimír Kozák.

V zimnej sezóne budú ces-
tári do výkonu nasadzovať 108
ks posypových vozidiel. V re-
zerve bude ďalších 13 vozidiel.
Na ich obsluhu je priprave-
ných 23 nakladačov, pre ďalšie
výkony zimnej údržby 36 trak-
torov s radlicami, 10 sneho-
vých fréz a 8 grédrov. Ako po-
tvrdil V. Kozák, v tomto roku
nedošlo k obnove vozového
parku: lOV súčasnosti prebieha

Pre zlepšenie zimnej ú-
držby ciest SÚC PSKv posled-
ných rokoch zavádza informa-
čno-technologické systémy

pre cestnú dopravu - monito-
rovacie systémy a meteorolo-
gické stanice .• vytvárajú efek-
tívnejši systém riadenia a na-
sadzovanie tec1miky do výko-
nu zimnej údržby ciest.
Umožňujú nám minimalizo-
val náklady na zimnú údržbu
a pomáhajú dispečerom pri
riadiacej činnosti, • vysvetľuje
V.Kozák. Monitorovací systém
áut, prepojený na počítač dis-
pečerského pracoviska, má na-
montovaných 120 posypových
vozidiel v rámci kraja ,.Dispe-
červidf on-Hne,alebo vzáma-
me pohyb posypových vozidiel
po cestách, akú činnosl v da-
nom momente vykonávajú -
jazda, posyp alebopluhovanie.

celá jazda a výkonposypovébo
autasa aznamenáva ana kon-
ci pracovnej zmeny sa vyt1ačf
akoeleJct:ronickástazka, • popi-
suje riaditeľ SÚCPSK.

Náklady na zimnú údržbu
sa pohybujú od 30 až do 40 %
rozpočtu SÚC PSK.• Ce1Jcová
výška nákladov. samozrejme,
v najvyššej miere závisl od
charalcteruzimy. teda tep16t,
zrážok a ďalšlch vplyvov. od
ktorých sa následne odvíjajú
výkonya spotreba posypových
materiálov a pohonných
látok, • priblížil riaditeľ SÚC
PSK. V posledných rokoch sa
priemerné náklady na zimnú
údržbu pohybujú okolo 5,6 mil.
€, pričom náklady na posypo-
vý materiál predstavujú 2,0 až
2,5 mil.€.

máciu o teplote vzduchu a tep-
lote vozovky.

V kraji je nainštalovaných
aj 18 meteorologických staníc,
kamier a informačných pane-
lov na cestách II. a III. triedy.
Tiež sú prepojené na počítač
dispečerského pracoviska, kde
dispečer vidí on-line vizuálny
stav vozovky z kamier a infor-
mácie o aktuálnej teplote vo-
zovky, teplote vzduchu, smere
a rýchlosti vetra, intenzite
zrážok a vlhkosti vzduchu. Vo-
diči priamo na ceste na infor-
mačnom paneli vidia infor-

spoločné aktivity medzi partnermi pri-
pravujeme už na základe tejto dohody.
Spolupráca sa začne predovšetkým v ob-
lasti kultúry. Tu plánujeme recipročnú
účasť na rôznych festivaloch. Máme
s tým bohaté skúsenosti u nás i vo Voj-
vodine," priblížil P. chudík. Spolupráca
by sa podľa neho následne mohla roz-
šíriť aj do ďalších oblastí ako je vzdeláva-
nie. "Máme však veľký záujem koope-
ráciu v oblasti obchodu a podnikania.
Anielen my, ale aj náš partner z Vojvodi-

Otvára sa spolupráca SVojvodinou
V Bruseli na pôde Európskeho
parlamentu sa 8. októbra stretli
Peter Chudík. predseda Prešov-
ského samosprávneho kraja a Bo-
jan Pajtié. predseda vlády Auto-
nómnej pokrajiny Vojvodiny.

oba regióny pripravujú dohodu
o vzájomnej spolupráci. Tá už je schvále-
ná na oboch stranách a v súčasnosti sa
hľadá termín na jej podpis. "Podpis je už
len posledný krok. Dôležité však je, že

Lívia Peľáková, Anna Knapiková
a Bibiana Chovanová získal v dis-
ciplíne LESNÁVÍLA 1. miesto. Na
súťaž študentky pripravovali Mgr.
Mária Laputková a Mgr. Ľubica Žu-
ravlovová,

Štvrtáčka zo Strednej odbornej
školy na Mierovej ulici v Humen-
nom Andrea Haburajová získala
v kategórii Navždy sa zachová
v pamäti stužková takisto 1.mies-
to. Žiačku na súťaž pripravovala
majsterka odbornej výchovy Bc.
Miroslava Kováčová.

Zlato z Interbeauty
::J
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ny," zdôraznil P. Chudík. Predseda PSK
pozval predsedu Pajtiéa na oficiálnu
návštevu Prešovského kraja

okrem bilaterálnej spolupráce oba-
ja politici diskutovali aj o predsedníctve
Slovenska vEÚ 2016,volbe nových komi-
sárov s euro poslancom Vladimírom Ma-
ňkom, vďaka ktorému sa uvedené stret-
nutie mohlo uskutočniť v Európskom
parlamente.
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