Šport ako životný štýl
v Spojenej škole v Žiline študujú žiaci z celého žilinského kraja
Športové gymnázium na
Rosinskej ceste v Žiline je
liahňou športových talentov, ktoré reprezentujú
náš kraj i Slovensko doma
i v zahraničí.
Jediné športové gymnázium
v kraji sa môže pýšiť takými
úspešnými odchovancami, ako
sú bratia Saganovci, hokejista
Peter Cehlárik či futbalista Peter Pekarík a vyrastajú ďalší.
Ako vyzerá bežný deň
študenta?
V gymnaziálnych laviciach
ŠG dnes sedí 154 študentov.
Sú medzi nimi športovci telom i dušou, ktorí sa upísali
futbalu, hokeju, basketbalu,
ale aj plávaniu či cyklistike.
Možnosť rozvíjať svoje nadanie majú však aj vyznávači
ďalších športov ako je karate,
džudo, gymnastika, zjazdové lyžovanie alebo dokonca
lukostreľba či jazdectvo. Najviac športovcov sa však podľa
očakávania venuje obľúbené-

Nádejné športové talenty. Plavci trénujú štyrikrát do týždňa.
mu hokeju, futbalu a čoraz
populárnejšej cyklistike. Ich
školský týždeň je preto celkom logicky trochu odlišný od
bežných gymnazistov. „Predovšetkým, štyrikrát do týždňa
začínajú ráno od 7.00 s tréningom. Využívame spoluprácu
so športovými klubmi, takže
budúci hokejisti trénujú na
zimnom štadióne MsHK v Ži-

line, futbalisti na futbalovom
štadióne MŠK, plavci zase
v Mestskej krytej plavárni,
cyklisti na trasách v okolí Žiliny,“ vysvetľuje riaditeľka
školy Mária Wienerová. Žiaci
sa pod dohľadom skúsených
trénerov venujú športovej príprave, aby už o 10.00 opäť sedeli v školských laviciach a až do
14.40 sa venovali teoretickým

vedomostiam. Okrem bežného gymnaziálneho učiva majú
pridané predmety ako základy
športovej prípravy či športový manažment. Po vyučovaní
nasleduje ďalší tréning v réžii
športových klubov.
Využívajú aj individuálny
študijný plán
Medzi nádejnými športovca-

Mladí hokejisti. Tréningy zabezpečuje
škola aj v spolupráci s klubmi.
mi sú mnohé talenty, ktoré
už objavili domáce i zahraničné kluby. „Žiaci, ktorí trénujú
mimo Žiliny, hrávajú v zahraničí a sú už členmi futbalových
či hokejových A-tímov, využívajú možnosť individuálneho
študijného plánu. Turnaje a nevyhnutná príprava na súťaže si

vyžadujú individuálny prístup.
„Využívajú ho napríklad žiaci
trénujúci v Třinci, v Bratislave,
v Poprade či v Poľsku,“ doplnila
Mária Wienerová. V športovej
škole študujú žiaci z celého Žilinského samosprávneho kraja,
teda aj z Turca, pričom bývajú
vo vynovenom internáte.

Najcennejší pohár Župnej kalokagatie ostal v kraji Opravujú cesty, uchádzajú
Našu župu tento rok reprezentovalo Bilingválne gymnázium zo Žiliny, ktoré svoj
krajský titul dokázalo povýšiť na celoslovenský. Všetky
stanovištia zvládol tento
tím najrýchlejšie a stal sa
absolútnym víťazom,“ informovala riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK
Dana Mažgútová. Druhé
miesto obsadilo Gymnázium z Brna, tretie skončilo
Gymnázium A. Sládkoviča
z Banskej Bystrice.

Dvanásť družstiev
zo Slovenska, Česka
a Poľska si zmeralo
sily na celoslovenskom
kole súťaže s medzinárodnou účasťou Župná
kalokagatia 2016.
Areál Spojenej školy na Rosinskej ceste a jeho okolie
sa stali centrom siedmich
teoretických a praktických
disciplín 10. ročníka športovo-vedomostnej
súťaže.
„Župnú kalokagatiu sme
vytvorili, aby sme prilákali
študentov k aktívnemu športu, aj so zapojením ich vedomostí. A teší ma, že za desať rokov, počas ktorých túto
súťaž organizujeme, sme
dokázali zapojiť už 3 000
žiakov stredných škôl. Prekonávajú sa navzájom nielen
v streľbe či behu, ale musia absolvovať aj teoretické
otázky, ktoré sú v tomto roku
po novom pre všetkých v angličtine, čo je zase o niečo
náročnejšie,“ priblížil predseda ŽSK Juraj Blanár.

Päťčlenné
zmiešané
družstvá, ktoré zvíťazili
v jednotlivých regionálnych a krajských kolách,
absolvovali počas dňa
trojkilometrový orientačný
beh v teréne so siedmimi
kontrolnými stanovišťami.
Okrem streľby zo vzduchovky, hodu granátom na
cieľ a rúčkovania lanom
testovali žiaci svoje schopnosti aj v teoretických otázkach z histórie, geografie,

dopravy, štátnej a právnej
oblasti,
trestnoprávnej
zodpovednosti či prevencie drogových závislostí.
Súčasťou súťaže je každoročne aj čítanie z mapy,
určovanie azimutu a praktická skúška z resuscitácie,
ktorá preverí zdatnosť súťažiacich. „Disciplíny absolvovali skupiny šiestich
samosprávnych krajov zo
Slovenska, päť družstiev
z Česka a jedno poľské.

Sily si zmerali
aj v regiónoch
Celoslovenskej
Župnej
kalokagatii predchádzali
regionálne kolá, ktoré sa
konali v Turci, na Liptove,
Kysuciach a Hornom Považí. Zapojilo sa do nich
dovedna 500 žiakov z 55
stredných škôl zo Žilinského kraja. V Turci sa súťaže
zúčastnilo 8 družstiev. Víťazom regionálneho kola sa
stalo Gymnázium J. Lettricha v Martine.

Stredoškoláci by mohli spolupracovať s čínskymi školami
Žilinská župa pokračuje
v úspešnej spolupráci
s čínskymi partnermi.
Na stretnutí privítali zástupcov štyroch stredných škôl
z mesta Ningbo, aby diskutovali o možnostiach výmeny
študentov či iných príležitostiach v oblasti školstva.
„Provincia Zhejiang, kde sa
mesto Ningbo nachádza, je
naším partnerským regiónom
už od roku 2012. Za ten čas sa
nám podarilo vybudovať silný vzťah v oblasti investícií či
cestovného ruchu a teraz už

i školstva. Je to výborná príležitosť, ako rozvíjať náš kraj

a priniesť niečo nové,“ uviedol
po rokovaní podpredseda ŽSK

Jozef Štrba. Zástupcovia Číny
sa stretli s riaditeľmi župných
stredných škôl, Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Dopravnej akadémie
v Žiline, SOŠ stavebnej a Gymnázia Hlinská v Žiline. „Snažili
sme sa odprezentovať teoretické i odborné vzdelávanie
študentov, preto sme priamo
navštívili aj dve zo škôl. „Možnosť spolupráce s čínskymi
školami by určite bola veľkým lákadlom pre budúcich
žiakov,“ povedala riaditeľka
odboru školstva ŽSK Dana
Mažgútová.

sa aj o eurofondy
Odbor dopravy ŽSK zabezpečuje prostredníctvom
Správy ciest ŽSK údržbu
viac ako 1 400 kilometrov
ciest II. a III. triedy, ale aj
dopravnú obslužnosť vo
svojich piatich regiónoch
Orava, Liptov, Kysuce, Turiec a Horné Považie, a to
prostredníctvom objednaných služieb u autobusových dopravcov.

Stará sa však aj o údržbu, opravu a výstavbu nových ciest,
ako aj o cyklotrasy. O aktuálnych novinkách hovorí riaditeľ odboru dopravy ŽSK Ivan
Mokrý:
„V týchto dňoch realizujeme
stavbu okružnej križovatky
v Žiline pri Celulózke v blízkosti Vodného diela, ktorá zlepší
dopravnú situáciu na Rosinskej ceste a v smere do Trnového, kde sa spájajú dve frekventované cesty. Nejde však
o jediný projekt na ktorom
pracujeme. Naši zamestnanci sú aktuálne aj na ceste II.
triedy v Príbovciach a Rudne,
kde opravujú most a priepusty
ako aj v Kláštore pod Znievom.
Témou týchto dní je tiež súťaž
na opravu mosta v Liptovskom
Hrádku a cesty v Dolnom Kubíne – Záskalí. Pripravuje sa aj
oprava mosta a rekonštrukcia
oporného múra v Kotešovej
či rozšírenie mosta vo Varíne.
Posúvame sa vpred aj v rámci Cezhraničnej spolupráce

s Českou republikou, vďaka
ktorej sa usilujeme o získanie
eurofinancií na opravu cesty
III. triedy v Čadci – Milošovej,
Megoňkách a cesty II. triedy
v Turzovke – Semeteši. Rozbehnutá je tiež cezhraničná spolupráca s Poľskom, v rámci ktorej
sa uchádzame o eurofondy na
oravské cesty v Oravskej Lesnej, Zákamennom a Novoti či
v Zuberci, Oraviciach a Vitanovej, pričom už v týchto dňoch
by sme mali získať právoplatné stavebné povolenia. Regionálny operačný program nám
zas umožňuje žiadať o financie
na rekonštrukciu cesty medzi
Gbeľanmi a Párnicou, kde prebieha proces prípravy. Nezabúdame ani na naše cyklotrasy.
V týchto dňoch pripravujeme
podklady na realizáciu cyklotrasy Strečno – Vrútky, ako aj
na regionálnu trasu od hranice
medzi Žilinským a Trenčianskym samosprávnym krajom
až po Budatínsky hrad,“ uzavrel Ivan Mokrý.
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