Autobus dobrej vôle zavítal
prvýkrát na Oravu
Dobročinné podujatie
„Autobus dobrej vôle“
z dielne folklórnej skupiny Ragačinka z Hrušova, ktorá 17 rokov
obdarúva v predvianočnom čase nezištnou
pozornosťou a radostným spevom seniorov
zo zariadení sociálnych
služieb, prišiel po prvýkrát do Žilinského
samosprávneho kraja
(ŽSK).
Putovanie po oravskom
a liptovskom regióne zača-

lo v kultúrnom dome Dlhej
nad Oravou, kde sa folkloristi predstavili počas tradičného Katarínskeho stretnutia seniorov. „Autobus
dobrej vôle putoval z Dlhej
nad Oravou za takmer sedemstovkou našich klientov
v zariadeniach sociálnych
služieb v Tvrdošíne, Oravskej Lesnej, Zákamennom,
Novoti, Dolnom Kubíne
a Likavke, ktorí sa na vystúpenie veľmi tešili. „Som
rád, že tento ročník začínajú
hudobníci z Ragačinky v našom kraji a s dobrým slovom

Aj Oravská Lesná spievala

Mnohí klienti si s deťmi hrušovskej folklórnej skupiny Ragačinka,
ktoré už 17 rokov putujú v predvianočnom čase po Slovensku,
zanôtili známe koledy.

Rozdávali dobrú náladu

Deti z Autobusu dobrej vôle spolu s klientmi zariadenia sociálnych
služieb v Zákamennom.

a radosťou z ľudových piesní sa podelili so seniormi,
ale aj imobilnými klientmi,
ktorých deti osobne navštívili v každom zariadení,“
informoval predseda Žilinského samosprávneho kraja
Juraj Blanár, ktorý oceňuje ľudskosť tohto projektu.
Deti z folklórnej skupiny
Ragačinka z Hrušova odo-

vzdajú obyvateľom domovov okrem kolied, ľudových
zvykov i úsmev, radosť a vianočnú atmosféru. Tá v domovoch sociálnych služieb
ŽSK pomaly ožíva, pretože
klienti pracujú na svojich
kreatívnych výrobkoch pre
šiesty ročník vianočnej predajnej výstavy „Vianoce našimi rukami“.

Čínska provincia Zhejiang je novým partnerom kraja
Podpisom Dohody o medziregionálnej spolupráci sa 15. novembra 2012
spečatilo v Číne partnerstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
a provincie Zhejiang.
„Dohoda zahŕňa všetky oblasti spadajúce pod kompetencie kraja a budúca spolupráca
sa bude primárne orientovať
na ekonomický a regionálny
rozvoj, vzdelávanie a cestovný
ruch, nakoľko provincia Zhejiang je jedným z najrozvinutejších ekonomických a turistických regiónov Číny. Práve
turizmus a vzdelávanie sa javia ako kľúčové spojenia medzi oboma regiónmi a na poli
tejto spoločnej problematiky
sa črtajú mnohé možnosti,“
uviedol po podpise dokumentu predseda ŽSK Juraj Blanár.
Zahraničných
rokovaní
v Číne sa spolu s predstaviteľmi krajskej samosprávy
zúčastnili predseda krajskej
organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
Jozef Štrba, rektorka Žilinskej

Dohoda o medziregionálnej spolupráci

Jej podpisom v Číne sa spečatilo partnerstvo Žilinského samosprávneho kraja a provincie Zhejiang.
univerzity Tatiana Čorejová
a riaditeľka IKT Klastra Mária Prekopová. Práve oblasť
vzdelávania a informačných
technológií bola Žilinskou
univerzitou vyhodnotená ako
perspektívna z dôvodu príbuznosti zamerania študijných
odborov na univerzitách pôsobiacich v provincii Zhejiang.
Počas pracovnej cesty absolvovali zástupcovia ŽSK
stretnutia na Úrade turizmu

provincie Zhejiang, kde odzneli návrhy vzájomnej prezentácie regionálneho potenciálu. „Za krajskú organizáciu
cestovného ruchu sme navrhli
čínskym partnerom ich účasť
na Infoceste v roku 2013. Infocesty organizujeme pravidelne
pre zahraničných touroperátorov a novinárov za účelom propagácie nášho kraja, s cieľom
zvýšiť návštevnosť kraja a jeho
regiónov,“ povedal za Žilin-

ský turistický kraj Jozef Štrba.
Súčasťou spolupráce v turizme
sú aj kultúrne výmeny umeleckých telies oboch regiónov
v rámci kultúrnych podujatí
v našom kraji a v provincii
Zheijang. O výmenných programoch študentov, akademického personálu a spolupráci
pri výskume sa hovorilo s predstaviteľmi univerzít Shanghai
Jiaotong University a Zhejiang
University of Science and Technology v Hangzhou.
„Počas stretnutí sa odprezentovali možnosti posilnenia
spolupráce medzi technologickými parkami a IKT Klastrom,
ktorá by umožnila vstup slovenských firiem na čínsky trh
a ich vzájomnú spoluprácu,“
spresnil predseda ŽSK Juraj
Blanár. Návšteva zástupcov
čínskej provincie Zhejiang
je v ŽSK opätovne plánovaná
v priebehu budúceho roka.
„Verím, že táto dohoda otvorí
dvere podnikateľom z oboch
partnerských regiónov a dopomôže k zvýšeniu vzájomnej
spolupráce,“ uzavrel žilinský
župan Juraj Blanár.

Bezplatné právne rady
pokračujú aj v roku 2013
Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) poskytuje
od roku 2006 bezplatné
právne poradenstvo,
ktoré za svoje šesťročné
trvanie využilo viac ako
1940 občanov.
Po právne rady v oblasti občianskeho, rodinného, pracovného,
obchodného práva a okrajovo
v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a trestného práva
si chodia občania každý druhý
štvrtok v mesiaci do Kancelárie
prvého kontaktu v Úrade ŽSK
v Žiline. „Krajská samospráva
je i týmto spôsobom bližšie
k občanom, ktorí si takéto rady
vysoko cenia. Hoci poskytovanie bezplatného právneho
poradenstva nie je zákonnou
povinnosťou ŽSK, chceme
a snažíme sa pomáhať jeho
obyvateľom s prvotnou orientáciou v ich probléme, ktorý si
vyžaduje právne riešenie. Našim klientom radíme, ako je pri
konkrétnom probléme možné
konštruktívne právne postupovať tak, aby sa dopracovali
k želanému výsledku,“ uviedol
právnik Kancelárie predsedu
ŽSK Juraj Líner, ktorý zabezpečuje bezplatné právne rady.
„Podľa spätnej väzby od občanov poskytovanie bezplatného právneho poradenstva je
najmä s ohľadom na súčasnú
ekonomickú situáciu väčšiny
občanov veľmi potrebné a vykonávaním tohto poradenstva
sa súčasne zvyšuje právna gramotnosť občanov,“ vidí prínos
služby i župan Juraj Blanár.
V súčasnosti právnici krajskej samosprávy najčastejšie
riešia problémy súvisiace s nakladaním s nehnuteľnosťami
(pozemkové právo, scudzovacie zmluvy), dedičským konaním, rozvodom manželstva,
výživným, právami spotrebiteľov, exekučným konaním,
reštitúciami, skončením pracovného pomeru. „V uvede-

ných oblastiach sú klienti poučení o prvotných právnych
krokoch, ktoré musia urobiť,
o lehotách, ktoré musia splniť
a o obsahu právnych úkonov,
ktoré je potrebné bezodkladne
urobiť,“ vysvetlil právnik krajskej samosprávy.
Bezplatné právne rady pokračujú aj v roku 2013. Pre vysoký počet záujemcov je však
potrebné sa vopred objednať
na konkrétny termín telefonicky alebo e-mailom. Objednáva sa u právnika Kancelárie
predsedu ŽSK alebo e-mailom.
Presné termíny sú dostupné
i na internetovej stránke krajskej samosprávy www.regionzilina.sk.

Bezplatná právna
poradňa, termíny
v roku 2013:

január 10. 1., 24. 1.
február 14. 2., 28. 2.
marec 14. 3., 28. 3.
apríl 11. 4., 25. 4.
máj 9. 5., 23. 5.
jún 13. 6., 27. 6.
júl 11. 7., 25. 7.
august 8. 8., 22. 8.
september 12. 9., 26. 9.
október 10. 10., 24. 10.
november 14. 11., 28. 11.
december 12. 12.
Objednávanie:
pravnaporadna@zask.sk
alebo na telefónnom čísle
041/5032152, 041/5032105
Poradenstvo na adrese:
Kancelária prvého kontaktu
Úrad ŽSK
Komenského 48, Žilina

Vianoce našimi rukami
Už po šiestykrát sa otvárajú
brány Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline
prezentácii výrobkov s vianočnou tematikou klientov
26 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti kraja pod
názvom „Vianoce našimi
rukami”. Rôzne dekoratívne
predmety, sviečky, košíčky,
adventné vence, ale i užitočné darčeky a predmety

do domácnosti si môžete prísť
osobne pozrieť, predvianočne
sa inšpirovať, ale i kúpiť
a podporiť tvorivosť klientov
od 7. decembra 2012 do 7. januára 2013. Slávnostné otvorenie vianočnej výstavy bude
v utorok 11. decembra o 10.00
hod. v priestoroch foyera Úradu ŽSK na Komenského ulici
v Žiline. Srdečne všetkých pozývame.

O pohár Župnej ligy zabojovali aj Oravci

Pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja
(ŽSK) Juraja Blanára sa konal
4. ročník krajského kola súťaže Župná liga 2012. Športového
zápolenia v malom futbale sa
zúčastnilo päť tímov – víťazi
regionálnych kôl. Región Horné Považie zastupovali domáci
zo Spojenej školy na Rosinskej

ceste v Žiline, región Kysuce
obhajovali futbalisti Strednej
odbornej školy technickej v
Čadci. Za Turiec nastúpili študenti Spojenej školy v Martine. Liptov reprezentovala
Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši a región Oravy
námestovské Gymnázium Antona Bernoláka. Súťaž otvoril

podpredseda ŽSK Jozef Štrba,
ktorý vyzdvihol pozitívny
vzťah k pohybu a zdravú súťaživosť u študentov.
Po trojhodinovom zápasovom kolotoči sa víťazom tohtoročného turnaja o pohár predsedu ŽSK stali žiaci Obchodnej
akadémie v Liptovskom Mikuláši. Družstvo získalo do vlast-

níctva putovný pohár predsedu na dobu jedného roka, do
konania sa ďalšieho krajského
kola súťaže. Na druhej priečke
sa umiestnilo družstvo Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove a na treťom mieste
skončilo usporiadateľské družstvo Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline.

Podporte prácu oravských klientov

Výrobkami obyvateľov zariadení sociálnych služieb môžete potešiť
svojich blízkych pod vianočným stromčekom.

Text: Zuzana Stančíková. Foto: archív ŽSK.

