Žilinský kraj, Morava a Sliezsko - vhodné na výlet

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)
v spolupráci s Moravskosliezskym krajom
realizuje mikroprojekt „Vitajte v turistickom
raji“.
Cieľom partnerského programu, ktorý finančne podporuje
Európska únia, je prezentovať
ponuku letného aj zimného
cestovného ruchu, gastronómiu či program, ktorým
dokáže Žilinský a Moravskosliezsky kraj prilákať turistov.
V rámci výmenného projektu
prišli ešte v polovici júna spoznávať krásy Žilinského kraja
zástupcovia českých cestovných kancelárií. Počas štyroch dní navštívili najkrajšie
prírodné a kultúrne pamiatky nášho územia. So svojimi službami sa predstavili
aj kúpele, hotely, penzióny
či aquaparky. Okrem jazdy
na pltiach, prehliadky hradu
Strečno či Oravského hradu si pozreli aj Demänovskú
jaskyňu, navštívili Múzeum
liptovskej dediny v Pribyline
či aquapark v Liptovskom
Mikuláši. Pobyt na Slovensku zakončili prehliadkou
krás prírody Turca a liečivej
vody Slovenských liečebných
kúpeľov v Turčianskych Tepliciach. Touroperátori z Moravskosliezskeho kraja tak
môžu podať svojim klientom
informácie o zaujímavostiach Žilinského kraja priamo
z prvej ruky.

Zapojili sa aj turčianske
cestovky
Teraz sa pre zmenu z poznávacej cesty po osobitostiach
Moravskosliezskeho
kraja
vrátili zástupcovia slovenských cestovných kancelárií.
Počas 4 dní navštívili zaujímavé destinácie našich českých susedov. Do výmenného
projektu sa zapojilo dovedna 15 podnikateľov v oblasti
cestovného ruchu z rôznych
regiónov Žilinského kraja.
Turiec reprezentovali viaceré
cestovné kancelárie z Martina a Vrútok. „Tento projekt
je veľmi prínosný vzhľadom
na spoluprácu medzi dvoma
krajinami, ktoré boli kedysi
spoločné. Vďaka týmto výmenným pobytom môžeme
do budúcna ponúkať našu
destináciu a atraktivity v Čechách a opačne,“ povedala
Ľubica Jakušová z cestovnej
agentúry Šíp z Martina.
Janka Mikušáková z cestovnej kancelárie Waldtour
v Martine povedala: „Pracujem v cestovnom ruchu veľmi
dlho a pamätám si časy, kedy
boli vzťahy medzi krajinami
veľmi intenzívne, ale potom
to trochu opadlo. V súčasnosti opäť na Slovensku sleduje-

Atrakcie Žilinského kraja

České cestovné kancelárie ich budú ponúkať ako vhodné miesta
na spoznávanie.
me vyšší záujem o cestovanie
českých turistov k nám. My
by sme tiež chceli pripraviť
produkty pre našich klientov, aby cestovali k českým
susedom, pretože je to blízko
a naozaj je čo poznávať.“
Návštevnosť českých
turistov
Českí turisti patria dlhodobo medzi najpočetnejších
zahraničných návštevníkov
kraja. Žilinský kraj navštívilo
v roku 2010 najviac českých
turistov, až 105 633, nasledujú
poľskí a tretie miesto patrí
nemeckým návštevníkom.
V rebríčku pokračujú turisti
z Litvy, Maďarska a Ruska.
Rovnaký scenár platí aj pre

región Turiec. Okres Martin
hostil v minulom roku 4 164
českých návštevníkov, ktorí
sa v ňom zdržali v priemere 10
dní. Až 4 655 turistov z Čiech
v roku 2010 spoznávalo okres
Turčianske Teplice, pričom
v ubytovacích zariadeniach
nocovali v priemere takmer
16 dní. Stále vyššie počty návštevníkov i zahraničných turistov v kraji pomáhajú zlepšovať situáciu na trhu práce,
zlepšovať hospodársku úroveň regiónov a životnú úroveň obyvateľstva.
Pripravená je aj zimná
verzia infocesty, počas ktorej
budú oba kraje predstavovať ponuku zimného turizmu.

V domove je o zábavu postarané
V martinskom domove sociálnych služieb
a zariadení pre seniorov
sa nenudia. Zamestnanci pre jeho obyvateľov
organizujú každý mesiac viacero akcií, ktoré
potešia telo i ducha.
V júli pre svojich klientov
zorganizovali kotlíkové varenie guláša. Klienti mali
možnosť aktívne sa zúčastniť
pri pomocných prácach i samotnom varení guláša, ktorý

Pohoda a dobrá
nálada
Aj takto to vyzerá v martinskom zariadení.

každému veľmi chutil. Nechýbalo občerstvenie i sladké
prekvapenie. „Do dobrej nálady nám hrala hudba a naši
starčekovia a starenky mali
možnosť dosýta sa vytancovať pri lákavo rytmických
pesničkách,“ povedala zamestnankyňa domova Ľubica
Kosperová.
Koniec júla patril pre
zmenu poučnej prednáške
na tému: Rady polície pre bezpečnosť seniorov. „Celé dve
hodiny boli naši milí klienti

pohrúžení do počúvania rád
a názorných ukážok polície.
S úžasom počúvali príbehy,
bohužiaľ negatívneho charakteru, z ktorých sa snažili zobrať si pre seba to najpozitívnejšie, a tým bolo poučenie,“
doplnila Kosperová. Na záver si prednášajúca príslušníčka polície užila zaslúžený potlesk a rozdala klientom reflexné pásiky, vďaka
ktorým sa zvyšuje ich bezpečnosť pri pohybe v každodennej cestnej premávke.

Súťaž pokračuje, vyhraj bicykel
V rámci podpory a propagácie obnovy peších
a cyklistických turistických trás na území kraja organizuje Žilinský
samosprávny kraj
1. ročník súťaže pod
názvom „Podeľ sa
o svoj tip na výlet“.
Je určená všetkým, ktorí majú
záľubu v turistike a zároveň
vo fotografovaní a chcú sa
podeliť so svojimi zaujímavými a ojedinelými zážitkami
počas turistiky. Na víťazov
súťaže čakajú užitočné turistické potreby a bicykel, ktorý
do súťaže venuje spoločnosť
VITALITsport z Liptova.
Čo treba urobiť?
Do súťaže sa môže zapojiť
každý, kto pošle svoj príbeh
z pešej alebo cykloturistiky
po regiónoch Žilinského samosprávneho kraja. Podmienkou je, aby napísal svoj pútavý
príbeh a dokumentoval ho fotografiami z výletu. Stačí, ak
pošle napísaný príbeh (max.

3 000 znakov), priloží fotografie z výletu (max. 4 snímky),
ktoré budú zachytávať zážitky
a trasy niektorého z piatich
historických regiónov kraja
(Kysuce, Orava, Liptov, Turiec

a Horné Považie).
Súťažné príbehy, fotografie
a kontaktné údaje je potrebné
zaslať najneskôr do 9. 9. 2011
na e-mailovú adresu: zuzana.
muchova@zask.sk. Súťažné

príbehy a snímky budú priebežne uverejňované na internetovej stránke www.regionzilina.sk pod logom „Trasy,
traste sa!“, kde sa tiež nachádzajú podmienky súťaže.

o zdravotníctve s...
Na otázku: „Čo si
myslíte o súčasnom
stave v zdravotníctve?“
odpovedala riaditeľka
Oravskej polikliniky
v Námestove Daniela
Fejová.
Keďže som vo funkcii riaditeľky zdravotníckeho zariadenia len krátko, môj pohľad
na jeho stav sa ešte stále čiastočne kryje s pohľadom pacienta.
Zdravotníctvo je veľmi citlivá sféra, najmä preto, že sa
dotýka všetkých. Je pravda, že
sme z minulosti boli zvyknutí na samozrejmé a bezplatné poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, ktoré nám aj
v súčasnosti ústava zaručuje.
Aj preto očakávame primera-

cez povinnosť odvádzať (nie
nízke) odvody do zdravotných poisťovní a výhradným
právom zdravotných poisťovní rozhodnúť, aká kvalita,
množstvo a dostupnosť zdravotnej starostlivosti mu bude
poskytnutá na druhej strane.
Netransparentné, nerovnaké preplácanie rovnakých
výkonov zdravotnými poisťovňami, uzatváranie zmlúv
na krátku dobu, kde nemožno, najmä v menších zariadeniach, plánovať v dlhodobejšej perspektíve, neustále
znižovanie limitov a hodnoty
výkonu, nekoncepčné rozhodnutia zdravotných poisťovní o nezazmluvnení niektorých zariadení alebo ich
častí... Niektoré z nemocníc
a polikliník to privádza do ne-

Daniela Fejová

Riaditeľka Oravskej polikliniky v Námestove.
ný štandard a pocit istoty.
Súčasné podmienky a možnosti jeho poskytovania sú
zásadne odlišné. Čím ďalej,
tým viac sa prejavujú dôsledky finančného zvýhodňovania a diskriminácie nemocníc a polikliník, odvíjajúce sa
jednak od regiónu, typu zriaďovateľa a v neposlednom
rade aj od šikovnosti manažmentu. To často znamená
predovšetkým široké lakte,
ktorými dokáže (je mu dovolené) v nastavenej neprehľadnosti na úkor iných, získať
vyššiu sumu. Ale balík peňazí
je len jeden. Aktuálny model
financovania zdravotníctva
dáva takému stavu obrovské
možnosti.
Pacient sa tak stal bezvýznamným chudákom so
slučkou na krku, ktorá mu je
na jednej strane uťahovaná

istoty a vysokej stratovosti.
Situácia v zdravotníctve je naozaj vážna. Trpia ňou nielen
pacienti, ale aj zamestnanci.
Ministerstvo zdravotníctva zvolilo za ozdravnú
metódu transformáciu zariadení na akciové spoločnosti. Očakáva sa od nej, že
situáciu v zdravotníckych
zariadeniach zásadne zmení. Hneď v začiatku však pripravuje odlišné podmienky
pre úspešný štart. Oddlží len
štátne nemocnice a sľubované opatrenia rovnakého
financovania výkonov sú zatiaľ v nedohľadne. Takže,
pokiaľ niektorí znevýhodňovaní súčasnými pravidlami poisťovní s batohom nezaplatených nadlimitných
výkonov situáciu neustoja,
skrachujú. A čo pacient?
Ozaj, na čo pacient?

Zistite viac na internete
Poskytovatelia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja vytvorili
výročné správy za rok
2010 a uverejnili ich
na internetovej stránke
ŽSK www.regionzilina.
sk/časť Sociálne veci.
Po obsahovej stránke napĺňajú jednotnú štruktúru, ktorá je u všetkých ľahko porovnateľná. Zahŕňajú informácie
o sídle, vzniku a postavení
poskytovateľa sociálnych služieb, ako aj bližšie dáta o poskytovateľovi. Ďalšou zložkou
výročných správ sú prevádzkové podmienky, štruktúra
klientov sociálnych služieb,
personálne podmienky a organizačné zabezpečenie poskytovateľov sociálnych služieb. Vo výročných správach
nechýba rozpis poskytovania
sociálnych služieb v Žilin-

skom samosprávnom kraji.
„Poskytovatelia sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK takýmto spôsobom zverejňujú svoju činnosť,
hospodárenie a informácie,
ktoré môžu pomôcť občanom
orientovať sa v oblasti poskytovaných sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK,“ povedal predseda ŽSK
Juraj Blanár. Záujemca nájde
v obsahu uvedené aj financovanie a výšku úhrad pre
klientov zariadení. Štatutári
uviedli plnenie cieľov, priorít
a inovácií za rok 2010. V pláne
financovania sociálnych služieb na rok 2011 sú zverejnené
ďalšie možnosti financovania,
ktoré sú v rámci sociálnych
služieb využívané. ŽSK celkovo zverejnil 26 výročných
správ všetkých zariadení pre
seniorov a domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK. Ich počet je
nemenný od roku 2008.

Text: Ľ. Masnicová. Foto: archív ŽSK.

