ŽSK je s vami počas celého roka
Samospráva má slúžiť občanom. Preto sa i tento rok Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) snažil zlepšiť
kvalitu života vo všetkých oblastiach, ktoré má v kompetencii. Nech za oblasť dopravy, kultúry, sociálnych
vecí, zdravotníctva, školstva, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu rozprávajú fotografie.

Šachový turnaj o pohár riaditeľa Úradu
ŽSK

V II. ročníku kráľovskej hry súťažilo 60 stredoškolákov a 15 klientov zo zariadení sociálnych služieb.

Folklórny festival Východná

Počas jeho 56. ročníka sa divákom predstavili jednotlivci i kolektívy zo Žilinského samosprávneho kraja.

Sobášny palác v Bytči

O svadbu v ňom mohli súťažiť aj páry z Liptova. V roku 2010 sa tu
zosobášilo 20 novomanželských párov. Svoje áno si tu povedali okrem
našincov aj slovensko-talianske, kanadské, americké, nemecké
či írske páry.

Rekonštrukcia internátu

Žiaci SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku vďaka investícii
kraja vo výške 215 tisíc eur bývajú v krajších priestoroch.

Prezentácia cestovného ruchu

Na Medzinárodnom veľtrhu Regiontour 2010 v Brne boli prezentované i krásy regiónu Liptov, ako najnavštevovanejšieho regiónu
Žilinského kraja.

Revitalizácie obcí a miest

V regióne Liptov spolu 14 obcí a miest získali viac ako 10
miliónov eur z EÚ na obnovenie svojich námestí a verejných
priestranstiev.

„Napriek tomu,
že vynakladáme
najviac financií na
sociálnu oblasť,
snažíme sa počas
celého roka rovnomerne rozvíjať každú
z oblastí a využívať
viaceré zdroje na ich
podporu. Aj preto je
Žilinský samosprávny kraj spomedzi ostatných
krajov najúspešnejší
v čerpaní eurofondov.“
Predseda ŽSK Juraj Blanár

Výtvarná súťaž Zdravý Liptov

Kresby krášlia vynovené psychiatrické oddelenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši MUDr. Ivana Stodolu. Do I. ročníka sa zapojilo 10 škôl so 109 prácami.

Oceňovanie pedagógov

Deň polície 2010

V Národnom dome v Martine pri príležitosti Dňa učiteľov predseda kraja
Juraj Blanár ocenil 59 stredoškolských pedagógov. Medzi nimi i 15 z Liptova.

Na príjemné chvíle

Klientom Centra sociálnych služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši
sa postavil nový záhradný altánok. Kraj ich financoval aj v ďalších
ôsmich zariadeniach.

Pod záštitou ŽSK ho už tradične usporiadalo Krajské
riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, ktoré širokej
verejnosti priblížilo náročnosť policajného povolania.

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy

V regióne Liptov sa v tomto roku z eurofondov zrekonštruovalo
viac ako 12 kilometrov ciest za viac ako 2 milióny eur.
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