Ocenili inovatívnych
podnikateľov i študentov
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) už po
piatykrát zorganizoval konferenciu Inovačný
rozvoj regiónov 2011. Otvára tak opäť priestor
nielen na diskusiu o inováciách v podnikoch,
o nástrojoch ich podpory a spolupráci
podnikateľskej praxe a vzdelávacích inštitúcií,
ale tiež hľadá a oceňuje inovatívnych lídrov
v regióne.
Dvojdňová konferencia v závere prvého dňa teda patrila
udeľovaniu ocenenia „Inovácia Žilinského kraja za rok
2010“. V kategórii Malé a stredné podniky ho získala spoločnosť IPESOFT, s. r. o. zo Žiliny.
Zaujala projektom PM Toolkit,
ktorý automaticky monitoruje efektivity využitia strojov
a pracovnej sily v priemyselnej výrobe. Víťazstvo v kategó-

rii Regionálny rozvoj si vybojoval Vedecko – technologický
park (VTP) Žilina. Krištáľovú
sošku si odniesol za projekt
„Povolanie podnikateľ“ zameraný na vzdelávanie v oblasti
podnikania na vysokej škole
realizované zážitkovou formou.
O víťazstvo v oblasti inovácií
sa v tomto 5. ročníku uchádzalo spolu 15 žiadateľov z radov

podnikateľov i samospráv,
z toho i traja uchádzači z Turca. Predchádzajúcich ročníkov inovačného ocenenia sa
zúčastnilo spolu 46 subjektov
zo Žilinského kraja. „Rozmanitosť prihlásených projektov
a ich praktický význam v rôznych sférach verejného života
nám potvrdzuje potrebu oceňovať ich tvorcov. Inovačné
ocenenie vyzdvihuje a dáva
podporu praktickým myšlienkam a nápadom. Dúfam, že
inovácie neostanú len slovom,
ale budú prinášať aj reálne
výsledky pre rozvoj nášho regiónu,“ povedal podpredseda
kraja Jozef Štrba.
Nádejní mladí
podnikatelia
Súčasťou konferencie bolo
i vyhlásenie výsledkov 1. ročníka súťaže Stredoškolský
podnikateľský zámer 2011,

Ocenení študenti

Martina Holičková (vpravo), Jaroslav Špirka a Katarína Šuvadová.

ktorá bola vyhlásená v novembri 2010. Do súťaže sa
prihlásilo 54 podnikateľských
zámerov študentov stredných
škôl so sídlom na území Žilinského kraja.
Víťazkou sa napokon stala
Katarína Šuvadová, študentka Spojenej školy v Tvrdošíne
za podnikateľský nápad s názvom „Kurz výpočtovej techniky“. „Projektom zameraným
na starších spoluobčanov
a ich vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky som chcela
pomôcť tým, na ktorých spoločnosť často zabúda a ktorých diskriminuje,“ povedala
ocenená víťazka. Druhú priečku obsadila Martina Holičková, študentka SOŠ obchodu
a služieb v Ružomberku s nápaditým projektom „VLAMT
– firma na výrobu športových
dresov a tričiek z recyklovaných fliaš“. Ako sama uviedla,
pre tento projekt sa rozhodla preto, lebo chcela pomôcť
prírode a tiež podporiť šport
v regióne, ktorý jej tiež nie
je ľahostajný. Cenu za tretie
miesto si odniesol študent
Jaroslav Špirka pochádzajúci
z Ružomberka a študujúci SOŠ
stavebnú v Žiline za podnikateľský zámer „Starostlivosť
o zdravotne postihnutých“.
Išlo o podnikateľský plán, ktorý riešil otázku telesne postihnutých a dopravy a tiež problematiku chránených dielní.
Ako uviedol podpredseda kraja, súťaž pre študentov s podnikateľským duchom bude
v budúcnosti pokračovať druhým ročníkom. Druhý deň
konferencie prebiehal na Žilinskej univerzite a bol prínosom a inšpiráciou najmä pre
študentov, ktorí majú záujem
podnikať.

Prežite Noc múzeí a galérií 2011
V každom rožku strachu
trošku,
postretnete v dnešný deň.
Stačí vstúpiť do kaštieľa,
zažiť s nami živý sen.
Tak nech nikto neváha,
vstupenka je odvaha.
Takto
láka
odvážlivcov
do svojich priestorov kysucký
kaštieľ Radoľa 14. mája od 10tej do 22. hodiny. Už od 17-tej
prevedú návštevníkov expozíciami kaštieľa rozprávkové
bytosti a strašidlá. Kysucké
múzeum sa totiž zapojilo
do celoslovenského podujatia
Noc múzeí a galérií 2011.
I v Turci je pre rodiny s deťmi či starých rodičov a vnúčatá pripravený bohatý program z dielne Turčianskej
galérie v Martine. Nevšedné
zážitky čakajú návštevníkov
galérie 14. mája „od rána až
do noci“ (od 10:00 do 23:00
hod). V rámci projektu Open
gallery je pre deti pripravená
interaktívna prehliadka Človek hravý s množstvom tvorivých a náučných hier. O 17:00
a 19:00 hodine je pripravený
aj program ateliéru Kocúr –

Noc v Turčianskej galérii

Deti si z nej odniesli zážitky už v minulých ročníkoch.
Kocúrkovo. Rodiny s deťmi
čaká zábavné večerné putovanie galériou, spojené s množstvom tvorivých úloh, súvisiacich s galériou a s dielami
v stálej expozícii. Odmenou
za splnenie úloh bude polroč-

ná voľná vstupenka na všetky
výstavy a knižný dar pre najaktívnejšieho rodiča. Od 17tej je tiež pripravená Nočná
café galéria s možnosťou posedenia pri káve a čaji s priateľmi priamo v prostredí Tur-

čianskej galérie.
Do podujatia Noc múzeí
a galérií 2011 sa zapoja i ďalšie
kultúrne organizácie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Pracovníci
Liptovského múzea v Ružomberku si 18. mája pripravili
podujatie s názvom Múzeum
v kostýmoch. Putovanie v minulosti, tak znie názov podujatia Národopisného múzea
v Liptovskom Hrádku. Pre
záujemcov je od 8.00 do 18.00
hod. pripravený interaktívny
program v oživených expozíciách múzea spojený s tvorivými dielňami. Oravský
hrad a Oravská lesná železnica budú 18. mája prístupné
za polovičné vstupné, priestory hradu Strečno 14. mája
od 20.00 do 22.00 hodiny ožiari ohňová show a počas celého dňa, 14. mája, poskytne
Oravská galéria do všetkých
expozícií bezplatný vstup.
Bližšie informácie sa nachádzajú na www.nocmuzei.sk
i na internetových stránkach
zapojených múzeí a galérií
v Žilinskom kraji.

Nezabudnite sa zapojiť!

Pomôžte zviditeľniť
výnimočné ženy
Národný projekt Inštitút
rodovej rovnosti Krajské kontaktné miesto
v Žiline a Žilinský samosprávny kraj vyhlásili
prvý ročník celoslovenskej súťaže s názvom Výnimočné ženy Slovenska.
Súťaž nie je kategorizovaná
a záujemcovia do nej môžu ešte
stále do 31. mája 2011 prihlásiť
každú ženu, ktorej životný príbeh si zaslúži označenie osobitý. „Hľadáme ženy, ktoré nás
inšpirujú. Môžu byť podnikateľky, učiteľky, lekárky, starostky, poslankyne, vedkyne, ženy,
ktoré sa vzdali svojej pracovnej
kariéry, lebo zmysel života vidia
v starostlivosti o rodinu, adoptované deti, venujú sa charite. Jednoducho ženy, ktoré sú
podľa vás výnimočné a spravili
niečo, čo si zaslúži pozornosť,“

vysvetľuje manažérka Krajského kontaktného miesta Inštitútu rodovej rovnosti v Žiline
Darina Arce.
Podmienky pre nominácie
do súťaže a prihlášky sú dostupné na webovej stránke www.
institutrr.sk a www.regionzilina.sk. Vyhodnotenie krajského
kola sa uskutoční v júni 2011
na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja a jeho víťazky postúpia do celoslovenskej
súťaže Výnimočné ženy Slovenska, ktorá bude vyhodnotená
v septembri tohto roku. „Nepochybujem, že medzi nami žije
a pracuje množstvo mimoriadnych žien, ktoré si zasluhujú
ocenenie a povšimnutie. Verím,
že sa nám spolu podarí odkryť
príbehy aspoň časti týchto
vzácnych osobností nášho každodenného života,“ uviedol
predseda ŽSK Juraj Blanár.

Termín súťaže pre
stredoškolákov sa predlžuje
Žilinský samosprávny kraj
predlžuje termín uzávierky 4. ročníka úspešnej
stredoškolskej súťaže
„Dobré správy samosprávy“ s podtitulom „..., ktorá pre vás mnohé spraví“
na 25. máj 2011.
Adepti z radov študentov
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK môžu
už tradične súťažiť o zaujímavé ceny so svojimi power-pointovými
prezentáciami
a tento rok po prvýkrát aj
s videom na témy:
1. Predstavujem Žilinský kraj
cudzincom;
2. Sme hrdí na významné osobnosti kraja;
3. Žilinský kraj – miesto športo-

vých príležitostí;
4. Využité možnosti eurofondov;
5. Žilina self-governing region – place for living (Preklad
z anglického jazyka: „Žilinský
samosprávny kraj – miesto
pre život.“) Prezentácia má byť
v anglickom jazyku.
Presné podmienky súťaže sú
dostupné na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk
v časti Zaujímavosti.
Ocenenie víťazov predsedom
ŽSK Jurajom Blanárom a prehliadka výherných prác je plánovaná na jún 2011. O súťaž,
ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o kraji modernou formou prejavuje mládež značný
záujem. Od roku 2008 sa do nej
zapojilo takmer 250 študentov
s 200 prácami.

Folkloristi si prídu na svoje

Záľuba v paličkovaní

I o tom bude reč a oči sa potešia výtvormi na výstave v Úrade ŽSK.
Krajské kultúrne stredisko v Žiline organizuje
12. mája 2011 v priestoroch Úradu ŽSK už
druhý ročník medzinárodného seminára
„Ľudové odievanie II“,
pre všetkých priaznivcov folklóru
a tejto oblasti.
Po úspešnom minuloročnom
podujatí aj tentokrát organizátori pripravili všetkým
účastníkom hodnotnú a odbornú prezentáciu tém, ktoré
sú spojené s problematikou
ľudového odievania. V tomto
roku je však zameranie se-

mináru obohatené aj o medzinárodnú účasť lektoriek
z Poľska a Moravy. Seminár je
určený pracovníkom kultúrnych inštitúcií, osvetových
pracovísk, múzeí, študentom
etnológie, odborným pracovníkom, členom folklórnych
súborov a združení a všetkým,
ktorí sa zaujímajú o túto problematiku. Zo semináru vyjde
zborník prednášaných tém
spolu so závermi z diskusie.
Po seminári sa o 16:30 hodine
uskutoční slávnostná vernisáž
výstavy Klubu paličkovanej
čipky pri Krajskom kultúrnom
stredisku v Žiline pod názvom
„Ako nite rozprávajú“.

Text: Ľubomíra Masnicová. Foto: archív ŽSK.

