Na nákupe cez elektronické
aukcie kraj ušetril milión eur
Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) od mája 2011
využíva systém elektronického obstarávania
EVO-servis, na ktorého
vývoji sa sám podieľal,
aby mohol efektívnejšie
a šetrnejšie využívať
svoje financie na nákup
tovarov a služieb.
„Jeho nespornou výhodou je
šetrenie materiálno-technického zázemia aj prácnosti,
keďže sa všetky úkony robia
v elektronickej podobe. ŽSK
takto vykonáva zákazky s nízkou hodnotou a podprahové
zákazky,“ vysvetľuje riaditeľ
odboru vnútornej správy Úradu ŽSK Ján Jarošík. Jedným
z modulov elektronického
obstarávania je aj elektronická aukcia, slúžiaca ako
nadstavba na dohadovanie
a znižovanie ponukových
cien uchádzačov. ŽSK realizoval svoju prvú elektronickú
aukciu ešte v auguste 2010.
Prvou elektronickou aukciou
na nákup kancelárskeho papiera pre Úrad ŽSK a svoje organizácie ušetril kraj viac ako
15-tisíc eur. „Dali sme dohromady obstarávanie všetkých

Už je na mieste

Hornooravská nemocnica v Trstenej pracuje od tohto týždňa
s novým CT prístrojom.

našich 125 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, teda
nemocníc, škôl, domovov
sociálnych služieb, kultúrnych zariadení a správy ciest.
Za minulý rok sa nám elektronickými aukciami podarilo ušetriť viac než 1 milión eur
v rámci celého ŽSK. Potvrdzuje sa nám, že aukčný systém
šetrí krajské financie a prispieva k transparentnosti pri
obstarávaní komodít. Vyslúžili sme si tým aj ocenenie
v hodnotení transparentnosti
krajov Slovenska,“ konštatoval predseda ŽSK Juraj Blanár.
V roku 2011 robil ŽSK aukcie na dostavbu areálu Múzea
kysuckej dediny vo Vychylovke, technologické vybavenie
kuchyne pre Domov mládeže
Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, elektronické polohovateľné postele pre Zariadenie pre seniorov a Domov
sociálnych služieb na Karpatskej ulici v Žiline, vnútorné
vybavenie pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre
seniorov Likava a nákup CT
prístrojov pre krajské nemocnice v Čadci, Trstenej a Liptovskom Mikuláši, kde bola
úspora najvýraznejšia.

Poslanci budú riešiť aj situáciu
v krajskom zdravotníctve

Od roku 2007 sa podujatie nazýva Inovačný rozvoj regiónov (IRR). Prečo práve tak?
Inovácie nie sú len výsadou výskumníkov na univerzitách a v podnikoch, ale
inovácie môže prinášať každý z nás. Učiteľ na základnej
či strednej škole, pracovník
obecného úradu, či pracovník strojárskej fabriky. Inovácie majú ten pôvab, že každú našu aktivitu obohacujú
niečím novým a užitočným.
Preto sa každoročne v Žiline
stretávajú ľudia, ktorí sa radi
delia o svoje zážitky z takejto
práce. A pretože sa aj organizátori IRR snažia byť inovatívni, tento rok podujatie
netrvá deň či dva, ale celý
týždeň, a to od 13. do 17. marca. Dni nápadov a inovácií
odštartujú konferenčnou časťou v priestoroch Žilinského
samosprávneho kraja (ŽSK),
ktorý je spoluorganizátorom
podujatia. Vyhlásia sa výsledky 5. ročníka ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2011 a 2.
ročníka súťaže Stredoškolský
podnikateľský zámer 2012,
počas ktorého sa opäť ocenia

nápadití podnikatelia a študenti z regiónov.
Druhý deň IRR 2012 bude
prebiehať až na troch miestach. Majitelia slovenských
firiem prediskutujú zaujímavé témy súvisiace s rozvojom
ich podnikania v priestoroch
hotela Dubná skala. Študenti
a pracovníci Žilinskej univerzity môžu priamo v jeho priestoroch absolvovať niekoľko
aktivít - workshop o modernom marketingu, medzinárodnú súťaž v hraní MarketHero 2.0, ako aj prednášku
zo série BestGuest. Záver dňa
bude patriť na Stanici Žilina-Záriečie podnikateľskej platforme Pecha Kucha.
Tretí deň podujatia je vyhradený Veľtrhu študentských spoločností v Obchodnom centre Mirage.
Študenti stredných škôl z celého Slovenska predstavia
svoje podnikateľské začiatky,
ktoré realizujú v rámci predmetu aplikovaná ekonómia.
Ich učitelia budú trénovať
zručnosti, aby vychovávali
mladú generáciu s nadhľadom a rešpektom. Štvrtý deň
sa bude v Nadácii Polis diskutovať na tému podnikanie
a darcovstvo. Sobotný záver
podujatia bude Stanica Žilina-Záriečie hostiť WordCamp
Slovensko 2012, určený hlavne
IT komunite vývojárov tvoriacich na platforme Wordpress. Bližšie informácie
o podujatí nájdete na www.
irr.sk.

Páračky v Novoti

Poslanci Žilinského
samosprávneho kraja
si v utorok 21. februára sadnú po prvýkrát
v tomto roku do poslaneckých lavíc.
Na programe rokovania je bilancovanie roka 2011 v otázkach čerpania krajského
rozpočtu, hodnotiť sa bude využitie dotácií kraja na podporu
stredoškolských športových
aktivít v programe „Vráťme
šport do škôl“ a Sprostredkovateľský orgán pri implementácii Regionálneho operačného programu zhrnie vývoj
v práci s regionálnymi projektmi. Odsúhlasiť by sa malo
aj 5% spolufinancovanie mikroprojektov v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce SR –
ČR 2007 – 2013. Poslanci budú

Od roku 2006 sa v Žiline
každoročne koná podujatie, ktorého cieľom je
prebúdzať inovatívneho ducha v každom, kto
to považuje za zaujímavé a prínosné pre svoj
osobný rozvoj, či rozvoj
organizácie, pre ktorú
pracuje.

Predveľkonočné
páranie peria je už
v tradíciou Zariadení
pre seniorov a Domove sociálnych služieb
v Novoti.

Poslanci krajského zastupiteľstva

Jednou z tém rokovania bude aj bilancia čerpania rozpočtu kraja za rok 2011.
schvaľovať vznik krajskej organizácie cestovného ruchu,
formuláciu stanov združenia a členstvo kraja. Opäť sa

na pôdu zastupiteľstva dostane téma zdravotníctva, v rámci ktorej sa poslanci vyjadria
k aktuálnemu vývoju situácie

Počas fašiangov si ju pravidelne užívajú klienti a zamestnanci zariadenia spolu
s hosťami, priateľmi z Jednoty dôchodcov v Zákamennom. Tí prišli vyobliekaní
v ľudových krojoch a posta-

rali sa o spev a dobrú náladu
za doprovodu harmonikára
Jozefa Sivčáka. „Už pri prvých
zvukoch harmoniky a spevu
hostí sa na tvárach klientov
objavil úsmev a zavládla príjemná atmosféra. Nechýbali
ani deti zo zdravotníckeho
krúžku, ktoré počas párania,
spevu a chutnania šišiek spoznávali obyčaje staršej generácie,“ informovala nás sociálna pracovníčka zariadenia Elena Jakubjaková.

vo financovaní zo strany štátu
a zdravotných poisťovní, k platom lekárov, sestier a zdravotníckeho personálu.

Nepretržitá informovanosť o stave ciest
Krajská dispečersko–
spravodajská služba
(KDSS) Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) počas
24-hodinovej prevádzky
informuje o aktuálnom
stave vozoviek a údržbe ciest.
Vodiči motorových vozidiel
i verejnosť tak môžu telefonovať na telefónne číslo
041/564 37 72. Okrem zisťovania aktuálneho stavu vozoviek sa ľudia môžu obrátiť

Informačný systém na webe kraja

Sledujte prácu cestárov a činnosť vozidiel zimnej údržby i v oravskom regióne.

na čísla závodov Správy ciest
v konkrétnych regiónoch
Žilinského kraja v prípade
havarijnej situácie na ceste,
v ktorej sa ocitli. Čísla sa nachádzajú na stránke www.
regionzilina.sk. Nepretržitá
prevádzka trvá až do 31. marca tohto roka. Túto službu informovania dopĺňa geografický informačný systém - GIS
ŽSK na uvedenej internetovej
stránke, ktorý umožňuje sledovať polohu a činnosť vozidiel zimnej údržby v aktuálnom čase.

Tradičné páračky

V zariadení sociálnych služieb v Novoti si fašiangovú náladu
spríjemnili páraním peria, spevom a šiškami.

Text: Z. Muchová. Foto: archív ŽSK.

