Ocenili významné osobnosti
Žilinského kraja
V Slovenskom komornom divadle v Martine
9. decembra 2011 oceňovali významné osobnosti kraja.
Najvyššie ocenenie „Cenu Žilinského samosprávneho kraja“ získali rodáci, ktorí významne reprezentujú kraj na
domácej i zahraničnej pôde.
Medzi ocenenými bol Peter
Sagan, profesionálny cyklista,
ktorý sa svojimi výkonmi zaradil medzi špičku slovenského i svetového športu. Keďže
sa kvôli sústredeniu v Taliansku nemohol odovzdávania
zúčastniť, cenu zaňho prevzal
jeho otec Ľubomír Sagan, ktorý povedal: „Je pekné, že si
ho Žilinský samosprávny kraj
všimol. Myslím si, že jeho tohtoročné výsledky stáli za to,
a že dal cyklistiku na Slovensku do povedomia ľudí. Mám
z toho veľkú radosť a som rád,
že ho dnes môžem zastúpiť.“
Ďalším oceneným sa stal
Zlatoň Babík, dirigent a vedúci detského speváckeho zboru
Odborárik, ktorý významnou
mierou šíril kultúru Žilinského kraja v 16 krajinách sveta.
„Začínal som ako 34-ročný.
Vtedy ma poprosili, aby som
založil detský zbor v Žiline.
Ja som s ním však prekročil
nielen hranice mesta, kraja

Ocenený Zlatoň Babík (vpravo)

Cenu si prevzal z rúk predsedu ŽSK Juraja Blanára.
a štátu, ale i hranicu svetadielu. Všetko je to len vďaka veľmi šikovným deťom v zbore,
pretože to, čo do detí vložíte
sa vám niekoľkonásobne vráti.
Neľutujem ani jednu hodinu,
ktorú som im venoval,“ uviedol Zlatoň Babík zo Žiliny.
Cenu ŽSK si prevzal i Ján

Pagáč, pedagóg, ktorého
meno sa stalo pojmom v oblasti ochranárstva v medzinárodnom meradle. Ocenenie si
všetci prevzali z rúk predsedu kraja Juraja Blanára. „Žilinský samosprávny kraj má
najvyššie ocenenie pre ľudí,
ktorí akýmkoľvek spôsobom

prezentovali svoju prácu či už
doma alebo v zahraničí tak,
že zanechala hlbokú stopu.
Cenu ŽSK udeľujeme každoročne, dnes však po prvýkrát
v Národnom dome v Martine v priestoroch Slovenského komorného divadla. Je to
symbolické, pretože tu naši
národovci v minulosti pripravovali základy pre dnešné moderné Slovensko a my sme sa
sem vrátili práve s ocenením
pre tých ľudí, ktorí pokračujú
v šírení dobrého mena nielen
Žilinského kraja, ale aj celého
Slovenska,“ uviedol po oceňovaní Juraj Blanár. V predchádzajúcich rokoch si najvyššie
ocenenie kraja prevzali i také
osobnosti ako Milan Rúfus,
emeritný diecézny biskup Ján
Chryzostom kardinál Korec
či jazykovedec a spisovateľ
Anton Habovštiak.
Ďalším ocenením ŽSK je
Pamätná plaketa ŽSK, ktorú
v slávnostný večer odovzdali MUDr. Igorovi Čomborovi,
PhD. za celoživotný prínos
v oblasti zdravotníctva, výchovu lekárov a zásluhu na vybudovaní modernej fakultnej
nemocnice v Ružomberku. Pamätnú plaketu si odniesol aj
MUDr. Karol Chrenko za celoživotný prínos v chirurgickej
medicíne, záchranu zdravia
a životov.

Rok Jonáša Záborského v Turci

V tradícii vyhlasovania
Roku osobností a udalostí pokračuje Žilinský
samosprávny kraj
aj v roku 2012.

V spolupráci s kultúrnymi
inštitúciami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti venuje
rok osobnostiam, ktoré svojím
životom a prácou šírili osvetu medzi ľuďmi a zaslúžili sa
o kultúrno-spoločenský rozvoj
svojho regiónu.
Rozmanitosť aktivít, ktoré kultúrne organizácie ŽSK
v spolupráci s mestami, obcami, školami, cirkvami, Maticou slovenskou a občianskymi
združeniami pripravili k Roku
osobností 2011 sa stretli s pozitívnym hodnotením návštevníkov. V regióne Turca si
ľudia množstvom podujatí
pripomínali osobnosť Michala
Miloslava Hodžu. Turčianske
kultúrne stredisko pripravilo
tri výstavy, ktoré predstavili
diela členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Tur-

ca znázorňujúce život tejto
osobnosti. Jednu z výstav
v Slovenskej národnej knižnici v Martine si pozrelo takmer
1500 návštevníkov. Do konca
roka si verejnosť môže výstavu pozrieť v Kultúrnom dome
jeho rodnej obce Rakša. Žilinský samosprávny kraj pri príležitosti spomienky na jednu
z vedúcich osobností generácie štúrovcov venoval na rodný dom M.M. Hodžu bronzovú
pamätnú tabuľu, ktorú odhalil
predseda kraja Juraj Blanár.
Žiaci základných a stredných
škôl sa so životom M. M. Hodžu zoznámili zapojením sa
do literárnej súťaže. Pre nastávajúci rok štafetu prevezme
ďalšia osobnosť, spisovateľ Jonáš Záborský, ktorého si budú
návštevníci podujatí pripomínať počas celého budúceho
roka pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.
Osobnosti pre jednotlivé regióny boli vybrané na základe
konzultácií s odborníkmi z kultúrnych organizácií v zria-

ďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
„Teší nás, že môžeme vytvárať príležitosti pre spoločné
pripomenutie si a uctenie
významných dejateľov, ktorí
sa narodili, žili či pôsobili
v niektorom z našich piatich
regiónov,“ povedal riaditeľ odboru kultúry a komunikácie
s verejnosťou ŽSK Peter Kubica. V Liptove bude vyhlásený

Rok Pavla Straussa pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia, na Hornom Považí Rok
Jána Dadana pri príležitosti
350. výročia jeho narodenia.
Na Orave Rok Antona Bernoláka pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia, na Kysuciach Rok Jána Palárika pri
príležitosti 190. výročia jeho
narodenia.

Pred Žilinským krajom s 52%
sa umiestnil na prvej priečke

Banskobystrický s 53%, tretie miesto získal Bratislavský kraj so 47%. Na ďalších
priečkach skončili 4. Prešovský (47%), 5. Nitriansky (46%),
6. Košický (46%), 7. Trnavský
(41%) a 8. Trenčiansky (35%).
Rebríček transparentnosti
hodnotil kraje v 11 oblastiach
na základe 126 ukazovateľov,
od poskytovania informácií
o práci úradu a poslancov cez
možnosti zapojenia verejnosti
do diskusie a otvorenosti ve-

Na svojom poslednom
tohtoročnom zasadnutí
schvaľovali poslanci zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja
rozpočet na rok 2012.
Ten počíta predovšetkým so
spomaľovaním ekonomiky,
nižším rastom miezd a teda aj
daňových príjmov.
„Pre rok 2012 sme pripravili
konzervatívny a pragmatický
rozpočet, ktorého ambíciou
je zachovať kvalitu poskytovaných služieb realizovaných
zo zákona v sociálnej oblasti,
školstve, zdravotníctve, kultúre a v oblasti dopravy. Našou prioritou je tiež pokračovať v ďalšom čerpaní financií
z eurofondov na rozvojové
a investičné projekty. Mnohé
už začaté investície prinesú
ďalší rozvoj v regiónoch,“ povedal riaditeľ odboru finan-

ná suma 19,69 mil. eur a 64,33
mil. eur pôjde do oblasti vzdelávania.
ŽSK vyčlenil tiež 800-tisíc
eur na financovanie realizovaných projektov z eurofondov.
Rozpočet počíta s dofinancovaním aj ďalších nových
projektov, na ktorých sa bude
podieľať 5%-ným spolufinancovaním. Kraj zo svojho rozpočtu podporí aj investičné
projekty vo výške 2,2 mil. eur.
V sociálnej oblasti sa zainvestuje 23-tisíc eur pre Domov sociálnych služieb Méta
pracovisko Lipovec na rekonštrukciu prípravy teplej
úžitkovej vody. Okrem toho
sa 60-tisíc eur vyčlenilo na
I. etapu stavby Športového
areálu ŽSK a mesta Martin pri
Spojenej škole na ul. Červenej
armády v Martine, ktorá spočíva najmä vo vypracovaní
projektu.

Poslanci ŽSK

Schválili pragmatický rozpočet na nadchádzajúci rok.
cií ŽSK S. Ulaher. Vzhľadom
na nižší príjem z daní, ktorý
schválila vláda SR pre rok 2012
bude rozpočet nižší o 22,1 mil.
eur. Čiže, kým rozpočet pre
rok 2011 je 153,4 mil. eur, tak
pre rok 2012 je 131,29 mil. eur.
Z celkového rozpočtu kraja
pre rok 2012 vo výške 131,29
milióna eur je pre sociálnu oblasť vyčlenená suma 27,22 mil.
eur na domovy sociálnych
služieb, krízové centrá, sociálne poradenstvo a sociálnu starostlivosť. Pre dopravu, ktorá
zahŕňa správu a údržbu ciest
II. a III. triedy, ako aj financovanie výkonov vo verejnom
záujme v rámci prímestskej
autobusovej dopravy, je urče-

„V tejto neľahkej dobe
chceme pomôcť i obciam
a mestám, neziskovým a občianskym združeniam či
spoločenským,
kultúrnym
a športovým organizáciám
a preto sme schválili obnovenie grantového systému,
na ktorý sme vyčlenili 90-tisíc eur,“ dodal Blanár. Do 31.
decembra 2011 tak môžu
uchádzači o dotáciu v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004 posielať žiadosti na adresu Úradu ŽSK.
Viac informácií sa nachádza
na stránke kraja www.regionzilina.sk v časti Samospráva/
Zastupiteľstvo/Všeobecne záväzné nariadenia.

Nemocnice ŽSK potrebujú na zvyšovanie
miezd lekárov viac ako dva milióny eur

Pri rodnom dome M.M. Hodžu v Rakši

Bronzovú pamätnú tabuľu na ňom odhalil predseda kraja J. Blanár.

Žilinský kraj je druhým najtransparentnejším krajom Slovenska
Organizácia Transparency International
Slovensko (TIS) ohodnotila v rebríčku Otvorená
samospráva Žilinský
samosprávny kraj ako
druhý najtransparentnejší kraj spomedzi
všetkých ôsmych
krajských samospráv
Slovenskej republiky.

Poslanci schválili
krajský rozpočet

rejného obstarávania, personálnu politiku, prenájom majetku až po udeľovanie grantov
a dotácií. Súčasné hodnotenie
krajov preverilo prácu predsedov od ich nástupu do funkcií
po voľbách v roku 2009. Ďalšie
hodnotenie urobí TIS o dva
roky ku koncu ich volebného
obdobia. Pri Žilinskom kraji
vyzdvihla TIS zverejňovanie
infožiadostí nad rámec svojich zákonných povinností
na internetovej stránke kraja

www.regionzilina.sk. „Aj prostredníctvom takýchto hodnotení vidíme možnosti, ako
sa zlepšovať v informovaní.
V novom roku pripravujeme
redizajn webu Žilinského kraja, preto prehodnotíme jeho
úpravy tak, aby sme sa opäť
viac priblížili k občanovi a naďalej mu poskytovali dôležité
informácie prehľadne a aktuálne,“ uviedol predseda Žilinského samosprávneho kraja
Juraj Blanár.

Vláda SR pristúpila na celoplošné zvýšenie platov lekárov
na území Slovenskej republiky podpísaním Memoranda
o úprave pomerov v zdravotníctve (ďalej len Memorandum).
V ňom sa zaväzuje vytvoriť
finančné predpoklady pre zabezpečenie zvýšených nákladov v súvislosti s uplatnením
memoranda. Nedefinuje však
presne, akým legislatívnym
spôsobom budú zohľadnené
reálne náklady na zvyšovanie
platov. Na uvedené zvýšenie
platov nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja v súčasnosti nemajú finančné zdroje, keďže sú financované zdravotnými poisťovňami a financie za výkony
nepokrývajú skutočné náklady. „Oprávnene sa obávame,
že dôjde k opätovnej diskriminácii našich lekárov, pokiaľ
zdravotné poisťovne nedofinancujú platby na vládou prisľ-

úbené zvýšenie platov. Pre štyri
nemocnice ŽSK (Čadca, Dolný
Kubín, Trstená, Liptovský Mikuláš) ide na rok 2012 o sumu
2,426 mil. eur,“ priblížil župan
Juraj Blanár. Ako dodal, Žilinský samosprávny kraj môže
nemocniciam vo svojej pôsobnosti prispievať len na kapitálové výdavky (napríklad opravy
budov, nákup prístrojov atď.),
ale nie na platy. „Pri doručení Memoranda sme oslovili
generálneho riaditeľa VšZP
a ministerstvo zdravotníctva
so žiadosťou o informáciu, ako
bude realizované financovanie.
Do dnešného dňa sme nedostali odpoveď oslovených strán.
Keďže minister zdravotníctva
I. Uhliarik požiadal predsedov
samosprávnych krajov o realizáciu memoranda v nemocniciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, očakávame, že zabezpečí
nevyhnutné finančné zdroje
na ich krytie,“ doplnil Blanár.

Text: Ľ. Masnicová. Foto: archív ŽSK.

